Tápióság Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2013. szeptember 26-án, 17.00 órakor
megtartott ülésének jegyzőkönyve

135/2013. sz. képviselő-testületi határozat:
Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása
136/2013. sz. képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
137/2013. sz. képviselő-testületi határozat:
Községi Könyvtár működéséről szóló szakmai
beszámoló elfogadása
138/2013. sz. képviselő-testületi határozat:
Községi Klubház és Tornacsarnok működéséről szóló szakmai beszámoló elfogadása
139/2013. sz. képviselő-testületi határozat:
Vadvirág Hagyományőrző Nyugdíjas Klub
Egyesület működéséről szóló beszámoló elf.
140/2013. sz. képviselő-testületi határozat:
Nyugdíjas Klub rendezvényéhez Tornacsarnok térítésmentes biztosítása
141/2013. sz. képviselő-testületi határozat:
Boldogabb Óvodás Évekért Alapítvány
működéséről szóló beszámoló elfogadása
142/2013. sz. képviselő-testületi határozat:
Tornádó HSE működéséről szóló beszámoló
elfogadása
143/2013. sz. képviselő-testületi határozat:
Polgárőrség működéséről szóló beszámoló elf.
144/2013. sz. képviselő-testületi határozat:
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához csatlakozás
145/2013. sz. képviselő-testületi határozat:
Helyi önkormányzatok működőképessége
megőrzését szolgáló támogatásra pályázat
146/2013. sz. képviselő-testületi határozat:
KIA gépjármű bérleti szerződésének jóváhagy.
147/2013. sz. képviselő-testületi határozat:
Egészségház fűtés korszerűsítésével SÁGÉP Nonprofit Kft. megbízása
148/2013. sz. képviselő-testületi határozat:
Ráduly Ferenc plébános felterjesztése „Pest
Megyéért Emlékérem” díjra
149/2013. sz. képviselő-testületi határozat:
Polgármester külföldi kiküldetés költségének
biztosítása
150/2013. sz. képviselő-testületi határozat:
Rákóczi Szövetség támogatása
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Jegyzőkönyv
Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án, 17.00
órakor megtartott ülésén.
Az ülés helye: Községháza nagyterme.
Jelen vannak: Kun Szilárd polgármester,
Béres Magdolna,
Bugyi Sándor és
Dávi Kornélia Anikó képviselők.
Igazoltan vannak távol:
Béres Mária és Tóth Gábor képviselők.
Meghívott vendégként jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint.
A nyilvános ülésen a lakosság részéről 2 fő érdeklődő volt.
Kun Szilárd polgármester köszönti a képviselőket, meghívott vendégeket, az érdeklődőket, az ülést
megnyitja. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a a 6 fő képviselő közül 3 fő képviselő jelen van,
így az ülés határozatképes. Hegedűs György alpolgármester később fog érkezni. A polgármester
jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja elfogadni Béres Magdolna képviselőt.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
135/2013.(IX.26.) sz. képviselő-tesületi határozat:
A Képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek Béres
Magdolna képviselőt elfogadta.
Kun Szilárd polgármester ismerteti, a meghívó szerinti 7. napirendi pontot nem tárgyaljuk, mivel a
Sportkör részéről nem érkezett beszámoló. Az ülés napirendi pontjai az alábbiak szerint alakulnak:
Napirend:
1./ Szakmai beszámoló a Községi Könyvtár működéséről
2./ Szakmai beszámoló a Községi Klubház és Tornacsarnok működéséről
3./ Beszámoló a Vadvirág Hagyományőrző Nyugdíjas Klub Egyesület működéséről
4./ Beszámoló a Boldogabb Óvodás Évekért Alapítvány működéséről
5./ Beszámoló a Tornádó Harcművészeri SE működéséről
6./ Beszámoló a Polgárőrség működéséről
7./ Döntés a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról
8./ Döntés a működőképességet megőrző támogatás benyújtásáról
9./ KIA gyártmányú K2700 típusú gépjármű bérleti szerződésének jóváhagyása
10./ Egyebek
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
136/2013.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta.
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Szakmai beszámoló a Községi Könyvtár működéséről.
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Előadó: Kissné Schmutczer Katalin könyvtáros elmondja, a Szociális, Oktatási és
Kulturális Bizottság ülésén szóbeli kiegészítést tett a beszámolójához. 2013.
januárjától csatlakoztak a Pest Megyei Könyvtár hálózatához, melyből előny
származik. 500 eFt értékű könyvbeszerzésre lesz lehetőség, továbbá eszközfejlesztés is várható. Az idei évben 30 eFt értékű folyóirat előfizetést kaptak,
valamint egy digitális kamerát. Október 7-én, 14 órától a Tornacsarnokban
egy bábművész előadása lesz, melyet szintén a hálózat biztosít, az óvoda felé
jelezte a rendezvényt. Amennyiben a beszámolóval kapcsolatban van kérdés,
szívesen válaszol.
Dávid Kornélia Anikó képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elmondja,
a Bizottság ülésén részletesen megtárgyalták a beszámolót, elfogadták és a testületnek is
elfogadásra javasolják.
Kun Szilárd polgármester elmondja, a hálózathoz történő csatlakozás nagyon jó döntés volt, a
könyvtár működése színvonalasabbá válik, segítségünkre lesznek. Amennyiben a beszámolóval
kapcsolatban nincs hozzászólás, szavazásra teszi fel elfogadását. Mivel időközben Hegedűs
György alpolgármester is megérkezett, a szavazásban öt fő vesz részt.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hotza:
137/2013.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Községi Könyvtár működéséről
szóló szakmai beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

2. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Szakmai beszámoló a Községi Klubház és Tornacsarnok működéséről.
Előadó: Szabó Beáta művelődésszervező elmondja, nincs szóbeli kiegészítése az írásbeli beszámolóhoz.
Dávid Kornélia Anikó képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismerteti,
a Bizottság a beszámolót megtárgyalta, elfogadta.
Kun Szilárd polgármester elmondja, a bizottsági ülésen részletesen átbeszélték a beszámolót, az
észrevételeket közölték a művelődésszervezővel, a vélemény, hogy a munkáján, marketingen
javítani kell. Amennyiben a testület részéről nincs kérdés, hozzászólás, szavazásra teszi fel a
beszámolót.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
138/2013.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Községi Klubház és Tornacsarnok
működéséről szóló szakmai beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
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3. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Beszámoló a Vadvirág Hagyományőrző Nyugdíjas Klub Egyesület működéséről.
Előadó: Szajcz Miklós elnök tájékoztatásul elmondja, a jelenlegi létszámuk 30 fő.
Ebben az évben tíz helyre volt meghívásuk, műsorokat adtak, a népviseletük nagyon tetszik. Igyekeznek a műsorokat megújítani, az utazásnak
költségei vannak. Szeretnének évzáró ünnepséget tartani október 12-én,
melyre a jelenlévőket is nagy tisztelettel meghívja. A testülettől kéri a rendezvény támogatását, 240 eFt támogatást kaptak erre az évre, az utiköltségre ÁFA-t kell fizetniük. A támogatás 20 %-a fordítható reprezentációra.
Az évzáró ünnepségen 100-120 főre számítanak, megköszönné, ha lehetőség
lenne a rendezvény támogatására.
Kun Szilárd polgármester kéri a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság álláspontjának
ismertetését.
Dávid Kornélia Anikó képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismerteti,
a bizottsági ülésen volt olyan javaslat, hogy részletesebb beszámoló kellene, kibővíteni milyen
rendezvényeken vettek részt. Szeretné, ha tudnánk támogatni a rendezvényt.
Kun Szilárd polgármester a támogatással kapcsolatban elmondja, közvetlen támogatás civil
szervezetek részére nem adható, csak pályázat útján. A megítélt támogatás 20 %-a, 48 eFt
használható reprezentációra.
Dr. Pap Anikó jegyző elmondja, az elmúlt évek gyakorlata, hogy a Nyugdíjas Klub
rendezvényéhez térítésmentes használatba adtuk a Tornacsarnokot. A reprezentációs keret
rendeletben van szabályozva.
Szajcz Miklós elnök elmondja, a reprezentációs keretből 21 eFt-ot már felhasználtak a
testvértelepülésről érkezett vendégek részére. Száz fővel számolva százezer forint költségről
lenne szó, plusz a zenész és a vacsorát készítők költsége, ez 30 eFt.
Bugyi Sándor képviselő felajánlja, hogy megfőzi a vacsorát.
Kun Szilárd polgármester szavazásra teszi fel a Nyugdíjas Klub beszámolójának elfogadását és
a rendezvényhez a Tornacsarnok térítésmentes biztosítását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
139/2013.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Vadvirág Hagyományőrző Nyugdíjas Klub Egyesület működéséről szóló beszámolót
elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
140/2013.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Nyugdíjas Klub 2013. október
12-i rendezvényéhez a Tornacsarnok igénybevételét
térítésmentesen biztosítja.
5

Határidő: 2013. október 12.
Felelős: művelődésszervező.

4. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Beszámoló a Boldogabb Óvodás Évekért Alapítvány működéséről.
Előadó: Dávid Kornélia Anikó képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság
elnöke ismerteti, részletes beszámolót kaptak az Alapítvány működéséről. A
Bizottság elfogadta a beszámolót és a testületnek is elfogadásra javasolják.
Kun Szilárd polgármester elmondja, az Alapítvány az Önkormányzattól 200 eFt támogatást
kapott, amit a Tisza-tavi Ökocentrum látogatására használtak fel. A Leader pályázati
támogatásból a néptánccsoport ruháinak beszererzése történt. Képviselői felajánlás is növelte
bevételüket. Amennyiben
az Alapítvány működésével kapcsolatban nincs hozzászólás,
elfogadásra javasolja a beszámolót.
A Képviselő-tesület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
141/2013.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Boldogabb Óvodás Évekért
Alapítvány működéséről szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
5. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Beszámoló a Tornádó Harcművészeti SE működéséről.
Előadó: Dávid Kornélia Anikó képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság
elnöke elmondja, a Bizottság a beszámolót megtárgyalta, elfogadta. A beszámoló tartalmazza a szervezet eredményeit, és megköszönik az Önkormányzatnak
a támogatást és az ingyenes terembérlet használatát. Néhány dolgot szerettek
volna az elnöktől megkérdezni a bizottsági ülésen, de ott sem volt jelen.
Kun Szilárd polgármester elmondja, részletes beszámolót kaptunk, amennyiben nincs kérdés,
hozzászólás, szavazásra teszi fel a Tornádó Harcművészeti SE működéséről szóló beszámoló
elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
142/2013.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Tornádó Harcművészeti SE
működéséről szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
6. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Beszámoló a Polgárőrség működéséről.
Előadó: Dávid Kornélia Anikó képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság
elnöke ismerteti, a Polgárőrség elnöke a bizottsági ülésen részt vett, ahol a beszámolót megtárgyalták, elhangzott, hogy támogatókkal sikerült a gépkocsi
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fenntartását megoldani. Az Önkormányzattól 60 eFt kölcsönt kaptak pályázatírásra, 3 millió Ft-os pályázatról van szó, kamerarendszer kiépítésére. A Bizottság a beszámolót elfogadta.
Kun Szilárd polgármester ismerteti, azzal egyetértettek, hogy ne a létszám legyen a fontos,
hanem az, ebből mennyi az aktív tag. A Polgárőrség kérése, hogy sikeres pályázat esetén
támogassuk azt, hogy a következő évi sikerdíjas pályázati rész szerepelhessen a támogatásra
benyújtott pályázatukban. A benyújtott pályázat a kiírásnak megfelel, döntés előtt áll. Sikeres
pályázat esetén a civil szervezet által kamerarendszerhez juthat a település, melyet a szomszédos
települések kamerarendszerével össze lehetne kapcsolni. Szeretnénk kérni a Polgárőrség részéről
a hétvégi szolgálat biztosítását, most hétvégén is történtek rongálások a középső úti fasoron. Az
ügyben a rendőrségi feljelentést megtettük, 130 eFt-os kárról van szó. Megállapítja, a
Polgárőrség működésével kapcsolatban nincs kérdés, vélemény, szavazásra teszi fel a beszámoló
elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
143/2013.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Polgárőrség működéséről szóló
beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
7. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Döntés a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról.
Előadó: dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a Képviselő-testületnek kell dönteni a csatlakozásról, sz Önkormányzat anyagi helyzetétől függ a támogatás. Csatlakozás esetén
A és B típusú pályázatot írunk ki, a már felsőoktatásban tanuló és az érettségi
előtt álló, felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó, szociálisan rászoruló fiatalok részére. A pályázóknak előzetes regisztráció szükséges az EPER-Bursa
rendszerben. A csatlakozásra és a pályázat kiírására a határidő október 11., a pályázatokat november 14-ig kell benyújtani, melyeket a testület december 14-ig
bírál el. A csatlakozási lehetőséget mind a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, mind
a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság támogatja.
Kun Szilárd polgármester megállapítja, az ösztöndíjpályázathoz való csatlakozással
kapcsolatban nincs hozzászólás, szavazásra teszi fel a döntést.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
144/2013.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához.
Határidő: csatlakozásra azonnal.
Felelős: polgármester, jegyző.
8. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Döntés a működőképességet megőrző támogatás benyújtásáról.
Előadó: Kun Szilárd polgármester tájékoztatja a testületet, hogy szeretnénk részt venni
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az önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatására irányuló pályázati rendszerben. A pályázat benyújtási határideje 2013. szeptember 30.
Kéri a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság álláspontjának ismertetését.
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, a Bizottság
javasolja vissza nem térítendő támogatásra a pályázat benyújtását.
Kun Szilárd polgármester szavazásra teszi fel a döntést a pályázat benyújtásáról, mivel a
napirendi ponthoz nincs hozzászólás.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
145/2013.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország 2013.
évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény, valamint a megyei önkormányzati
tartalék, a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő
támogatásról szóló 39/2013.(VII.31.) BM rendelet alapján igényelhető támogatásra pályázni
kíván.
Határidő: 2013. szeptember 30.
Felelős: polgármester.

9. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: KIA gyártmányú K2700 típusú gépjármű bérleti szerződésének jóváhagyása.
Előadó: Kun Szilárd polgármester elmondja, az önkormányzati gépjármű beszerzése
megtörtént, melyet bérbe adnánk a SÁG-ÉP Nonprofit Kft.-nek a falugondnoki
tevékenységükhöz. A bérleti díj 7.500.- Ft + ÁFA/hó lenne, a szerződés tervezet
elkészült, melyet a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalt.
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke tájékoztatásul elmondja,
egyenlőre jelképes bérleti díjról lenne szó a Kft. anyagi helyzetére való tekintettel. A Bizottság
támogatja a 7.500.- Ft + ÁFA/hó bérleti díjat, a testületnek is elfogadásra javasolják. A Kft. a
kötelező feladatát gépjármű nélkül nem tudja ellátni, pénzügyi helyzetük javulása esetén
emelkedhet a díj.
Kun Szilárd polgármester megkérdezi, kinek van a napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólása.
Galambosi Zoltán a Jobbik Helyi Szervezetének elnöke elmondja, nem fiatal autóról van szó, a
karbantartás a bérlőt terheli?
Hegedűs György alpolgármester elgondolkodtatónak tartja, hogy a bérlőnek semmi felelőssége
nincs, a különböző kiadások a bérbeadó feladata (olajcsere, gumicsere).
Kun Szilárd polgármester elmondja, kettős feladatról van szó, a működéssel kapcsolatos
költséget a Kft.-t terhelik, de előre nem tudható milyen költségek lesznek. A gépkocsi
használatára oda kell figyelni, a bérleti díj besegít a fenntartásban.
Bugyi Sándor képviselő elmondja, a szerződést meg kell kötni, amennyiben nem találják
megfelelőnek tegyenek javaslatot mi legyen másképp benne. A rendeltetésszerű használat
megállapítása nagyon nehéz. Mi lenne a jó megoldás?
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Berényi Erika a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja úgy gondolja, hogy rejtett hibák is
lehetnek, mivel nem új autótól van szó, a bérbevevő sem vállalhat be mindent.
Dr. Pap Anikó jegyző elmondja, nagyobb kiadás esetén szükséges a bérlő-bérbeadó közötti
megállapodás. Javasolja, próbálják meg így, a bérleti szerződés szerint, néhány hónap alatt
megismerik a gépjárművet, milyen hibái vannak, a szerződés bármikor módosítható.
Kun Szilárd polgármester megkérdezi, a bérleti szerződés módosítására kinek van javaslata,
konkrétan megjelölve a változtatást.
Hegedűs György alpolgármester véleménye, pontosítani kellene, de több időre lenne szükség.
Arról is volt szó, hogy az önkormányzat területén fognak parkolni a gépjárművel. Az előző autó
új volt, ki tudja rendeltetésszerűen lett-e használva. Ki fogja felülvizsgálni hogyan használták?
Kun Szilárd polgármester javasolja a szerződést így elfogadni, az alpolgármester tegyen
javaslatot a következő ülésre mit szeretne változtatni, egyeztetve az ügyvezetővel, megnézzük
tudunk-e módosítani. A parkolással kapcsolatban elmondja, a garázs kitakarításra került, ott fog
parkolni a KIA, és a Hivatal udvarára fog kerülni a traktor is. A lényeges dolgok a szerződésben
benne vannak, szavazásra teszi fel annak elfogadását.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 2 tartózkodással, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
146/2013.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület Tápióság Község Önkormányzata
és a SÁG-ÉP Nonprofit Kft. közötti, KIA gyártmányú
K2700 típusú, LPT 608 forgalmi rendszámú gépkocsi
bérleti szerződését a melléklet szerint elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

10. EGYEBEK
1./ Kun Szilárd polgármester ismerteti, az egészségház fűtés korszerűsítését meg kell oldani,
erre két ajánlat érkezett. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az ajánlatokat megtárgyalta,
kéri a Bizottság elnökét ismertesse álláspontjukat.
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke tájékoztatja a testületet, hogy
a két ajánlat közül a SÁG-ÉP Nonprofit Kft. ajánlata a kedvezőbb, nettó ajánlatuk 416.960.- Ft.
Megbeszélték, hogy a termosztatikus fejek beépítését kihagynák, ez utólag is megoldható, ezzel
csökkentve a nettó költség 344.460.- Ft. A fűtési szezon előtt a munkálatokat meg kell oldani, a
Bizottság javasolja a költség biztosítását és a SÁG-ÉP Nonprofit Kft. megbízását a munka
elvégzésével.
Kun Szilárd polgármester elmondja, nagyon fontos, hogy döntsünk, a korszerűsítés után tudjuk
a fűtést indítani, addig ideiglenesen elektromos fűtéssel oldják meg. A Bizottság javaslatát
támogatja, van-e hozzászólás ezzel kapcsolatban.
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Hegedűs György alpolgármester elmondja, nem volt tervezve a fűtés korszerűsítése, jelezték,
hogy probléma van a fűtéssel, örvendetes, hogy a Kft. dolgozik, a helyi vállalkozóktól is
kérhettünk volna ajánlatot.
Kun Szilárd polgármester tájékoztatásul elmondja, a problémát tavasszal jelezték, a költségvetés
elfogadása után. A gazdálkodási tartalék terhére tudjuk biztosítani a munka költségét, ha nincs
több hozzászólás szavazásra teszi fel a SÁG-ÉP Nonprofit Kft. ajánlatának elfogadását a
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslata szerint.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
147/2013.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az Egészségház fűtés korszerűsítésével a SÁG-ÉP Nonprofit Kft.-t bízza meg.
A munkálatok 344.460.- Ft + ÁFA összegű költségét
az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének gazdálkodási tartaléka terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és
a jegyzőt a megbízási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester, jegyző.
2./ Kun Szilárd polgármester ismerteti Pest Megye Önkormányzatának megkeresését, a
„Pest Megyéért Emlékérem” díjjal kapcsolatban. A díjra javasuljuk Ráduly Ferenc
plébános Úr, Tápióság Község Díszpolgárának felterjesztését. A Váci Egyházmegyével
felvette az ügyben a kapcsolatot, a Szocális, Oktatási és Kulturális Bizottság a javaslatot
megtárgyalta, kéri álláspontjuk ismertetését.
Dávid Kornélia Anikó képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elmondja,
a Bizottság támogatja Ráduly Ferenc plébános felterjesztését a kitüntető díjra.
Kun Szilárd polgármester megállapítja, a napirendi ponttal kapcsolatban nincs hozzászólás, így
szavazásra teszi fel az előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
148/2013.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Ráduly Ferenc plébános
urat, Tápióság Község Díszpolgárát, Pest Megye Közgyűlésének az egyes kitüntető díjak
alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 9/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a
alapján, a Pest Megye Önkormányzata által alapított „Pest Megyéért Emlékérem” díjra történő
felterjesztését támogatja.
Határidő: felterjesztésre 2013. október 4.
Felelős: polgármester.
3./ Kun Szilárd polgármester a továbbiakban a Váci Egyházmegye levelét ismerteti,
melyben felajánlják segítségüket, együttműködés keretében. A vezetővel beszélt,
jelezték, hogy örülnének ha minél több önkormányazt részt venne a kezdeményezésben. A következő ülésen tudunk erről dönteni.
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4./ Kun Szilárd polgármester tájékoztatja a testületet, hogy részt vett az ÖKOVÍZ Kft.
közgyűlésén. 2014. január 1-től a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.-hez csatlakoznánk a vízszolgáltatással, mivel az ÖKOVÍZ Kft. a 150.000 egyenértéket nem érte el.
Állami cégről van szó, a csatorna kiépítése miatt -mivel a csatorna és vízszolgáltatásnak együtt kell működnie - csatlakozni kell. Állásfoglalást kértek, hogy a KÁTAHidro hogyan tud integrálódni, az ügy állásáról a következő ülésen a testületet tájékoztatni fogja.
5./ Kun Szilárd polgármester ismerteti, a szüreti felvonulás és bál pályázati támogatással valósul meg szeptember 28-án. Az „Itthon vagy - Magyarország, szeretlek” program keretében sikeres pályázatot nyújtottunk be, 250 eFt támogatást kaptunk. A szervezéssel Maczó Sándort bíztuk meg. A csatlakozók részéről szeptember 29-én, 21.30
órakor országos tűzgyújtásra kerül sor.
6./ Kun Szilárd polgármester elmondja, részt vett a kézdivásárhelyi faipari tanműhely
átadásán. A Protoria Egyesület pályázata sikeres lett, az önkormányzatunk támogatta a megvalósulást, az átadó ünnepségre meghívták. A rendezvényen a helyi és megyei
sajtó képviselői jelen voltak, részt vett az átadáson Kerényi György volt államtitkár is.
Czerván György államtitkár személyes üzenetét tolmácsoltam. Példaértékű kezdeményezésről van szó, Erdély egyik legősibb mesterségét így meg tudják őrizni. További együttműködést tervezünk. Ismerteti a köszönőlevelet és a maga részéről is megköszöni az
együttműködési megállapodás támogatását. a Képviselő-testületnek. A rendezvényre
vonattal utazott, kéri a testület biztosítsa a 24.800.- Ft-os kiküldetés költségét.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 2 tartózkodással, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
149/2013.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy Kun Szilárd polgármester 24.800.- Ft-os
külföldi kiküldetésének költségét az Önkormányzat 2013.
évi költségvetésének gazdálkodási tartaléka terhére biztosítja.
Határidő: azonnal.
Felelős: jegyző.
7./ Kun Szilárd polgármester ismerteti, a korábbiakban a testület már döntött a Rákóczi
Szövetség támogatásáról, Pográny település általános iskolás tanulójának támogatására.
Javasolja, még egy gyermeket támogassuk 10.000.- Ft összeggel. Amennyiben egyetértenek, kéri a támogatást a költségvetési tartalék terhére biztosítani.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
150/2013.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Rákóczi Szövetség részére 10.000.- Ft támogatást biztosít az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének gazdálkodási tartaléka terhére, Pográny település általános
iskolás tanulójának támogatására.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
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8./ Kun Szilárd polgármester ismerteti a balettozók kérelmét a Klubház térítésmentes igénybevételére vonatkozóan. Elmondja, a Klubház bezárásra kerül, a Tornacsarnokban tudnák a
tevékenységet folytatni a Galéria részen.
Halasi Anita kérelmező elmondja, az a probléma, hogy taekwondo edzés van abban az időpontban, így zavarná egymást a kettő. A tanárnőnek a pénteki nap a jó, 16.00 –17.00 óra között az
egyik foglalkozás és 17.00 – 18.00 között a másik. Összességében 15 főt érint, legjobb megoldás
az lenne, ha a Szabadság utcai iskola épületében tudnának lenni. Még olyan kérésük is lenne,
hogy szerda délelőttönként a Galérián szeretnének matinét tartani. A továbbiakban szeretné
megkérdezni, hogy a Kresz-park felújítására nem-e lenne valami pályázati lehetőség.
Kun Szilárd polgármester elmondja, a Tornacsarnokot 8.00 – 16.00 óra között az iskola
használja. A balettoktatás ügyében egyeztessenek és ennek ismeretében visszatérünk a helyiség
biztosítására. A Kresz-parkkal kapcsolatban elmondja, a csatornázási munkálatok után,
társadalmi munkával tervezik a helyreállítást, távlati tervek között szerepel itt egy közösségi park
kialakítása és ide terveznénk a helyi piacot is.
9./ Kun Szilárd polgármester néhány aktuális tájékoztatást szeretne adni a továbbiakban.
A tábor eszközbeszerzése ügyében a keresetlevelet elküldtük a bíróság felé. A lakbérek
fizetésénél két bérlő részéről jelentős elmaradás mutatkozik, a felszólítólevelet megküldtük, ha nem rendezik a tartozást a bérleti szerződés felbontásáról a testület dönthet.
A továbbiakban ismerteti az ÖKÖVÍZ Kft. megkeresését arra vonatkozóan, hogy az 1. és 2.
vízműkutat, ami használaton kívüli el kell tömedékelni. Speciális eljárásról van szó, amely
jelentős költséggel jár.

Mivel más megbeszélnivaló nem merült fel, a polgármester megköszönte a megjelenést és az
ülést 19.45 órakor bezárta.

Kmf.

dr. Pap Anikó
jegyző

Kun Szilárd
polgármester

Béres Magdolna
jegyzőkönyv-hitelesítő
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