Tápióság Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2013. november 28-án, 17.00 órakor
megtartott ülésének jegyzőkönyve

172/2013. sz. képviselő-testületi határozat:
Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása
173/2013. sz. képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
174/2013. sz. képviselő-testületi határozat:
Groupama Garancia Biztosító Zrt. megbízása
önkormányzati intézmények vagyonbiztosítása
13/2013.(XI.29.) sz. önkormányzati rendelet:
A szociális célú tűzifa támogatásról
175/2013. sz. képviselő-testületi határozat:
Elektronikus helyi közigazgatási infrastuktúra
fejlesztése KMOP-4.7.1-13 pályázathoz való
csatlakozás
176/2013. sz. képviselő-testületi határozat:
Víziközmű üzemeltetése 2014. január 1-től
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt-vel
177/2013. sz. képviselő-testületi határozat:
Országos döntőn való részvételhez utazási
költség támogatása

Jegyzőkönyv
Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án, 17.00
órakor megtartott ülésén.
Az ülés helye: Községháza nagyterme.
Jelen vannak: Kun Szilárd polgármester,
Hegedűs György alpolgármester,
Béres Magdolna,
Béres Mária,
Bugyi Sándor,
Dávid Kornélia Anikó és
Tóth Gábor képviselők.
Meghívott vendégként jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint.
A nyilvános ülésen a lakosság részéről 1 fő érdeklődő volt.
Kun Szilárd polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a a 6 fő képviselő közül minden képviselő jelen van, így az ülés határozatképes.
A polgármester jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja elfogadni Tóth Gábor képviselőt.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
172/2013.(XI.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek Tóth
Gábor képviselőt elfogadta.
Kun Szilárd polgármester ismerteti, a kiküldött meghívótól eltérően első napirendi pontként a
vagyonbiztosítás felmondását tárgyalnánk, így a napirendi pontok a következők szerint alakulnak:
Napirend:
1./ Vagyonbiztosítás felmondása és új szerződés megkötése
2./ Szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelet megalkotása
3./ Döntés a KMOP-4.7.1-13 „Elektronikus helyi közgazgatási infrastruktúra fejlesztése”
című pályázathoz való csatlakozási szándékról
4./ Víziközmű üzemeltetése 2014-től a DMRV Zrt. által
5./ Egyebek
Zárt ülés:
- Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok elbírálása
- Egyebek
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
173/2013.(XI.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta.
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Vagyonbiztosítás felmondása és új szerződés megkötése.
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Előadó: Kun Szilárd polgármester ismerteti, ajánlatot kaptunk az önkormányzat intézményeire vonatkozó vagyonbiztosításra, az alkusz cég szakemberei az ülésen jelen
vannak, kéri Incze Áront, adjon tájékoztatást a testületnek.
Incze Áron tájékoztatásul elmondja, négy biztosítótól kértek ajánlatot, a jelenlegi Signal
Biztosító mellett a Groupama, Generali és Union Biztosítóktól. A Groupama Garancia Biztosító
Zrt-t javasolják az önkormányzati intézmények vagyonbiztosításával megbízni, kedvezőbb a
Signál Biztosító ajánlatánál. Két biztosító nem adott ajánlatot lakások nélkül, illetve másfajta
díjjal számoltak.
Pálosi Zoltán ismerteti, a megadott értékeket vették figyelembe, több ajánlatot kaptak, díj
alapján kalkuláltak, díjkedvezményeket kértek. Javasolják a Groupama ajánlatát elfogadni.
Nagyon fontos, hogy a biztosítási forduló január 1. és 30 napos a felmondási idő.
Kun Szilárd polgármester megkérdezi, a képviselőknek van-e hozzászólása a vagyonbiztosítási
szerződéssel kapcsolatban. A maga részéről azt szeretné megkérdezni, a 25 eFt-os önrész minden
kárnál van-e? A jelenlegi biztosítóval volt gondunk egy káresemény kapcsán.
Pálosi Zoltán elmondja, minden ajánlatnál van 10 % önrész, átlagolva még alacsonyabb, van
ahol ez 50 eFt. Mint alkusz cég, a kár ügyintézésében is segítséget tudnak nyújtani, a biztosítók
között is megkülönböztetnek, a nagyobbakat szokták ajánlani.
Hegedűs György alpolgármester az önrésszel kapcsolatban elmondja, kötelező vállalni, de lehet
a kár nem éri el a 25 eFt-ot, gondol itt egy üvegkárra. Úgy tudja, a jelenlegi biztosítónál nem volt
önrész.
Pálosi Zoltán elmondja, minden biztosítónál kötelező az önrész, a jelenlegi szerződést nem látja.
Lehet módosítani, van ahol 0-ra hozható, de ez által a díj emelkedik, a Groupama ajánlatánál 1015 eFt emelkedés várható. Az üvegbiztosításnál, vízkárnál a nullás önrész megoldható.
Kun Szilárd polgármester megállapítja, az intézmények vagyonbiztosításával kapcsolatban nincs
több hozzászólás, szavazásra teszi fel a Groupama Biztosító ajánlatának elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
174/2013.(XI. 28.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az önkormányzat intézményei
vagyonbiztosítására 2014. január 1-től a Groupama
Garancia Biztosító Zrt-t bízza meg.
Határidő: előző szerződés felmondására 2013. november 30.
Felelős: polgármester.

2. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelet megalkotása.
Előadó: Kun Szilárd polgármester ismerteti, szociális célú tűzifára nyújtottunk be pályázatot, ennek eredményeként 50 erdei m3 tűzifa megvásárlásához 762.000.- Ft
támogatást kaptunk. A rendelet tervezetet a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság megtárgyalta, kéri véleményük ismertetését.
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Dávid Kornélia Anikó képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elmondja,
a Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, különös hangsúlyt helyeztek az 5. § (4) bekezdésére,
mely szerint a Bizottság rendkívüli indokolt esetben a jogosultsági feltételek alól felmentést
adhat. A Bizottság javasolja a rendelet elfogadását.
Kun Szilárd polgármester megállapítja, a rendelettel kapcsolatban nincs több hozzászólás,
szavazásra teszi fel elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel a
13/2013.(XI.29.) önkormányzati rendeletét a szociális célú tűzifa támogatásról megalkotta.
13/2013.(XI.29.) sz. önkormányzati rendelet:
A szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelet
szövegét a 3. sz. melléklet tartalmazza.
3. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Döntés a KMOP-4.7.1-13 „Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése”
című pályázathoz való csatlakozási szándékról.
Előadó: Kun Szilárd polgármester elmondja, az előző ülésen szó volt róla, hogy szeretnénk csatlakozni konzorcium létrehozásához Gyál, Gomba, Mogyoród és Tápiószecső önkormányzataival, és pályázatot benyújtani közgazgatási infrastruktúra
fejlesztésre. A pályázat benyújtására 2013. december 2-től van lehetőség. Ez
ügyben egyeztetésen voltak Gyálon és a Belügyminisztériumban is jártak. Sokan
fognak pályázni, 30 település várható Pest megyében, aki nyertes lehet. A konzorcium előnyt jelent. Amennyiben a testület támogatja a konzorciumhoz történő csatlakozást és a pályázat benyújtását, a holnapi napon sor kerülne a szerződés aláírására. A polgármester megállapítja, a napirendi ponttal kapcsolatban
nincs hozzászólás, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
175/2013.(XI. 28.) sz. képviselő-testületi határozat:
1. Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részt kíván venni a KMOP4.7.1-13 „Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése” című pályázaton.
2. Hozzájárul ahhoz, hogy Tápióság Község Önkormányzata Gyál, Gomba, Mogyoród és
Tápiószecső Önkormányzataival konzorciumot alkotva pályázzon, mely konzorcium
vezetője Gyál lenne.
3. Elfogadja a települések között létrejött konzorciumi megállapodást, felhatalmazza a
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a konzorciumi megállapodás
aláírására és a pályázat benyújtására.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: polgármester.
4. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Víziközmű üzemeltetése 2014-től a DMRV Zrt. által.
Előadó: Kun Szilárd polgármester ismerteti, a 2013. május 30-i ülésen kifejeztük szándékunkat, hogy 2014. január 1-től a víziközmű üzemeltetést a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.-vel kívánjuk biztosítani. A határozati javaslat szerint, amennyiben a Káta-Hydro Kft. üzemeltetési engedélyt kap, a későbbiekben vele szeretnénk a tevékenységet végeztetni, a csatorna pályázati dokumentáció alapján.
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Amennyiben a napirendi ponttal kapcsolatban nincs hozzászólás, szavazásra teszi
fel a víziközmű üzemeltetés elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
176/2013.(XI. 28.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1./ fenntartja korábbi döntését, mely szerint 2014. január 1-től a DMRV Duna Menti Regionális
Vízmű Zrt.-vel kívánja üzemeltetni a tulajdonában álló víziközmű-vagyont. Ugyanakkor rögzíti
azt is, hogy a „Tápió Menti Régió szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása” elnevezésű,
KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0021 kódszámú projekt pályázati dokumentációjában foglaltakat be
kívánja tartani, azaz abban az esetben, ha a pályázatban megjelölt Káta-Hydro Kft. üzemeltetési
engedélyt kap az illetékes hatóságtól, úgy Tápióság Község Önkormányzata a Káta-Hydro Kft.
útján kívánja a későbbiekben üzemeltetni víziközmű-vagyonát;
2./ Tápióság Község Önkormányzata víziközmű-vagyon üzemeltetésére és víziközműszolgáltatási tevékenység ellátására a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.-vel kötendő
bérleti-üzemeltetési szerződést jóváhagyja, de a jelen határozat 1./ pontjában rögzítetteket a
szerződésben is rögzíteni kívánja;
3./ az 1 darab 11.000 forint névértékű DMRV részvény megvásárlásáról szóló adásvételi
szerződést jóváhagyja;
4./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a szerződések
aláírására.
Határidő: 1-2-3./ azonnal; 4./ 2013. december 31.
Felelős: polgármester.
5./ EGYEBEK
1./ Kun Szilárd polgármester ismerteti az iskolától érkezett kérelmet, melyben országos
döntőre való utazáshoz kérnek támogatást. A megyei versenyen elért kimagasló eredményhez gratulálunk. Megkérdezi a Képviselő-testület véleményét a támogatás ügyében.
Dávid Kornélia Anikó képviselő gratulál az iskolának, támogatja a kért összeget, sőt többet is
javasol.
Bugyi Sándor képviselő javasolja, 30.000.- Ft támogatás megállapítását.
Kun Szilárd polgármester szavazásra teszi fel a 30.000.- Ft utazási támogatás biztosítását a
költségvetési tartalék terhére.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
177/2013.(XI.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Bólyai Anyanyelvi csapatverseny
országos döntőjébe bejutott 8. osztályos tanulók 2013.
december 7-i tatai utazásához 30.000.- Ft támogatást
biztosít az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
gazdálkodási tartaléka terhére.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
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Tóth Gábor képviselő szeretné ismertetni, hogy időközben volt még egy nagy verseny,
történelem-magyar írásbeli, Inoka Anna volt az egyedüli, akit behívtak szóbelizni.
2./ Kun Szilárd polgármester elmondja, 2014. január 25-re tervezzük a II. Tápiósági Rétesfesztivált. A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság ülésén tárgyalta a programot, kéri
ismertessék javaslataikat.
Dávid Kornélia Anikó képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke
tájékoztatásul elmondja, felvetődött, hogy a rendezvényen legyen-e belépő. Az írásos anyag a
költségeket tartalmazza, a tavalyihoz hasonló, az okleveleket, meghívókat elkészítik. Várják a
javaslatokat.
Halasi Anita érdeklődő elmondja, nagyon sok visszajelzés érkezett a tavalyi rendezvénnyel
kapcsolatban, az érdeklődőknek nem volt lehetősége a réteskóstolásra. Ezen kellene
gondolkodni, hogyan lehet kivitelezni, nem lenne nehéz támogatókat találni.
Bugyi Sándor képviselő úgy gondolja, a belépőnek nincs értelme, a költségeken kell
csökkenteni.
Béres Mária képviselő elmondja, a bizottsági ülésen kóstoló jegyet javasolt, de ezt elvetették.
Kun Szilárd polgármeter elmondja, tájékoztató jellegű a tervezett költség, a pontosítások után a
decemberi ülésen tudunk róla beszélni.
3./ Kun Szilárd polgármester tájékoztatásul elmondja, négy éve pályázaton defibrillátort
nyertünk, amelynek az akkumulátora tönkrement, ez miatt nem működik, nem tölthető,
csak csere jöhet szóba. Ajánlatot kértek, 92.000.- Ft + ÁFA a legolcsóbb, plusz az
elektróda 13.500.- Ft + ÁFA. A pályázatoknál fenntartási kötelezettség van, óriási segítség a településnek, működnie kell. A decemberi ülésen döntünk az ügyben, javasolja
megvenni az akkumulátort.
4./ Kun Szilárd polgármester ismerteti a testülettel, hogy a jövő évi falunap megrendezésére
benyújtott pályázatunk sikeres lett, 13.000.- euró támogatást nyertünk. 90 fő vendég van
tervezve, Nyárádremete, Komandó, Kézdivásárhely és Pográny településekről.

Mivel más megbeszélnivaló nem merült fel, a polgármester megköszönte a megjelenést, az ülést
18.00 órakor bezárta és a továbbiakban zárt ülést rendel el.
Kmf.

dr. Pap Anikó
jegyző

Kun Szilárd
polgármester

Tóth Gábor
jegyzőkönyv-hitelesítő
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