Tápióság Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2014. február 27-én, 17.00 órakor
megtartott ülésének jegyzőkönyve

26/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása
27/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
28/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
Közalkalmazottak illetményemelése
29/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
Köztisztviselők illetményemelése
2/2014.(II.28.) sz. önkormányzati rendelet:
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
3/2014.(II.28.) sz. önkormányzati rendelet:
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
szóló 2/2013.(III.1.) rendelet módosítása
4/2014.(II.28.) sz. önkormányzati rendelet:
A hulladékgazdálkodás helyi szabályairól
30/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
Civil szervezetek pénzügyi beszámolójának
elfogadása
31/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
Civil szervezetek pénzügyi támogatására
pályázat kiírása
32/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak,
póttagjainak megválasztása
33/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
Március 15-i rendezvény programjának
elfogadása
34/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
Családterapeuta szakember alkalmazása
ügyében döntés elhalasztása
35/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
„Tavaszi Hadjárat” rendezvénysorozat
kapcsán szállás biztosítása
36/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
Sportkör részére 2.225.041.- Ft kamatmentes kölcsön biztosítása
37/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
HAJT-A Csapat egyesületi tagság megerősítése
38/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
Hulladékgazdálkodással kapcsolatos közbeszerzési eljárás ügyében jegyző megbízása
39/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
Gerje-Forrás Kft. kihelyezett ügyfélszolgálata
ügyében tárgyalások folytatása
40/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
KIA gépjármű javítása ügyében döntés
elhalasztása
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Jegyzőkönyv
Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-én, 17.00
órakor megtartott ülésén.
Az ülés helye: Községháza nagyterme.
Jelen vannak: Hegedűs György alpolgármester,
Béres Magdolna,
Béres Mária,
Bugyi Sándor,
Dávid Kornélia Anikó és
Tóth Gábor képviselők.
Igazoltan van távol: Kun Szilárd polgármester.
Meghívott vendégként jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint.
A nyilvános ülésen a lakosság részéről 1 fő érdeklődő volt.
Hegedűs György alpolgármester 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.
Az alpolgármester jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja elfogadni Dávid Kornélia Anikó képviselőt.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
26/2014.(II.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek Dávid
Kornélia Anikó képviselőt elfogadta.
Hegedűs György alpolgármester ismerteti az ülés napirendi pontjait:
Napirend:
1./ Az Önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetésének elfogadása, rendeletalkotás
2./ Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása
3./ Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodás helyi
szabályairól szóló önkormnyzati rendeletének elfogadása
4./ Civil szervezetek 2013. évre vonatkozó pénzügyi beszámolójának elfogadása
5./ Civil szervezetek pénzügyi támogatására pályázat kiírása
6./ Szavazatszámláló bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása
7./ 2014. március 15-i rendezvény programjának elfogadása
8./ Egyebek
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
27/2013.(I.30.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta.
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1. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Az Önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetésének elfogadása, rendeletalkotás.
Előadó: Hegedűs György alpolgármester elmondja, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén részletesen megtárgyalták a 2014. évi költségvetést, kéri a Bizottság véleményének ismertetését.
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti, néhány módosító
javaslatra került sor az ülésen, ezt az írásos anyag tartalmazza. A civil szervezetek támogatását
javasolják 500 eFt –tal megemelni, így ez 2 millió Ft lenne. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a
2014. évi költségvetési rendeletet elfogadásra javasolja a testületnek.
Hegedűs György alpolgármester tájékoztatásul elmondja, a költségvetést érinti a
közalkalmazottak és köztisztviselők béremelése. A januári ülésen döntés született azon dolgozók
10 %-os béremeléséről, akiknek korábban az illetményük nem volt eltérítve. Most javasolják a
korábbiakban 12 %-ban eltérített dolgozóknak + 3 %-os illetményemelést, így a bérük 15 %-ban
lesz eltérítve. Ez 322.326.- Ft-ot jelent a költségvetésben.
Dávid Kornélia Anikó képviselő elmondja, a béremelés pluszban nem terheli a költségvetést, a
részletes átnézés után 865 eFt-ot takarítottak meg, ebből fedezhető a civil szervezetek plusz
támogatásával együtt. Úgy gondolták, a régi dolgozók megérdemlik a 3 %-os béremelést.
Dr. Pap Anikó jegyző a költségvetési rendelettel kapcsolatban ismerteti, a szöveges részben a
22. § (3) bekezdésében, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság egyetértésével pontosításra kerül a
temetési költség, koporsós temetés esetén bruttó 150 eFt összegben, urnás temetés esetén bruttó
100 eFt-ban kerül megállapításra.
Hegedűs György alpolgármester megkérdezi, a költségvetéssel kapcsolatban van-e még
hozzászólás, amennyiben nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat alapján a
közalkalmazottak és a köztisztviselők béremelését, illletve a költségvetési rendelet elfogadását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
28/2014.(II.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelenleg
alkalmazásban álló és érintett közalkalmazottak munkáltatói döntés illetményrészként az
alapilletményük 15 %-át kapják meg akként, hogy azon közalkalmazottak, akik már eddig is
részesültek ebben a támogatásban, ők megkapják a már eddig is járó fenntartó által garantált
illetményrészt. A béremelést 2014. március 1-től kell alkalmazni.
Határidő: 2014. március 1.
Felelős: polgármester.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
29/2014.(II.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelenleg
alkalmazásban álló érintett köztisztviselők alapilletményét 15 %-ban térítik el. Az eltérítést 2014.
március 1-től kell alkalmazni.
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Határidő: 2014. március 1.
Felelős: jegyző.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.28.) önkormányzati rendeletét
megalkotta.
2/2014.(II.28.) sz. önkormányzati rendelet:
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
szóló rendeletet a 2. sz. melléklet tartalmazza.
Dr. Pap Anikó jegyző mindenki nevében megköszöni a Képviselő-testületnek a
közalkalmazottak és köztisztviselők béremelését, a köztisztviselők esetében 2008. óta nem került
sor béremelésre.
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása.
Előadó: Hegedűs György alpolgármester ismerteti, a 2013. évi költségvetés bevételi és
kiadási előiranyzata 22.841 eFt-tal növekszik. Ismerteti a bevételek és kiadások
változásait. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a rendelet módosítását megtárgyalta, kéri ismertessék álláspontjukat.
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, a Bizottság
megtárgyalta a változásokat, egyhangúlag javasolják elfogadásra a testületnek.
Hegedűs György alpolgármester megköszöni a kolléganők költségvetéssel kapcsolatos
munkáját, megkérdezi, a napirendi ponttal kapcsolatban van-e hozzászólás, amennyiben nincs,
szavazásra teszi fel a 2013. évi költségvetési rendelet módosítását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(III.1.) rendelet módosításáról szóló
3/2014.(II.28.) rendeletét megalkotta.
3/2014.(II.28.) sz. önkormányzati rendelet:
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013.(III.1.) rendelet módosításáról a rendelet
szövegét a 3. sz. melléklet tartalmazza.

3. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodás helyi
szabályairól szóló önkormányzati rendeletének elfogadása.
Előadó: Dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a meglévő rendeletünk felülvizsgálatára törvényi változás miatt került sor. Új rendeletet készítettünk, az előző már többször volt módosítva, célszerű a hatályon kívül helyezése. Változás, hogy a hulladék szállítást végző Gerje-Forrás Kft. fogja a szelektív hulladékot is gyűjteni
március 1-től a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. helyett. A rendelet 2014. március 1-től lenne hatályos.
Hegedűs György alpolgármester megállapítja, a hulladékgazdálkodás szabályairól szóló
rendelettel kapcsolatban nincs hozzászólás, kéri a rendelet elfogadását.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás
hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló 4/2014.(II.28.) rendeletét megalkotta.

nélkül

a

4/2014.(II.28.) sz. önkormányzati rendelet:
A hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló
rendelet szövegét a 4. sz. melléklet tartalmazza.
4. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Civil szervezetek 2013. évre vonatkozó pénzügyi beszámolójának elfogadása.
Előadó: Dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén
részletesen megtárgyalta a civil szervezetek elszámolását. Öt civil szervezetet
támogattunk, mindenki leadta a január 31-i határidőre a beszámolót, a számlák
rendben voltak.
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, tételesen
megnézték az elszámolásokat, elmondható, hogy az első év amikor teljesen korrekt beszámolót
kaptak, melyet megköszönünk. A Bizottság minden civil szervezet beszámolóját elfogadta.
Hegedűs György alpolgármester szavazásra teszi fel a civil szervezetek pénzügyi
beszámolójának elfogadását, amennyiben nincs hozzászólás.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel, az
alábbi határozatot hozta:
30/2014.(II.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a civil szevezetek 2013. évre
vonatkozó pénzügyi beszámolóját elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

5. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Civil szervezetek pénzügyi támogatására pályázat kiírása.
Előadó: Dr. Pap Anikó jegyző elmondja, több éve hagyomány pályázat kiírása a civil
szervezetek támogatására. Az elmúlt évekhez képest az összeg növekedett,
2 millió Ft áll rendelkezésre. A pályázat kiírására a költségvetés elfogadása
és a pénzügyi elszámolások után kerülhet sor. A pályázatok beadási határideje március 14., az elbírálásra a március végi ülésen kerül sor. A pályázati
felhívást a civil szervezeteknek megküldjük. A mellékletek a rendeletünkben
vannak meghatározva, a kifizetés a tavalyi évtől módosult, két részlet helyett
évente négy alkalommal történik a folyósítás. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a pályázati kiírást megtárgyalta, támogatják a kiírást.
Hegedűs György alpolgármester megkérdezi, a napirendi ponthoz van-e hozzászólás.
Tóth Gábor képviselő elmondja, nagyon örül, hogy emelkedik a támogatás összege, így nem
csak erkölcsileg, anyagilag is jobban tudjuk támogatni a civil szervezeteket.
Dávid Kornélia Anikó képviselő köszöni a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságnak a keretösszeg
emelését, a képviselők egyetértettek és örülnek a lehetőségnek.
6

Hegedűs György alpolgármester szavazásra teszi fel a civil szervezetek pénzügyi támogatására a
pályázat kiírását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
31/2014.(II.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatot hirdet a helyi önszerveződő közösségek
pénzügyi támogatására. A pályázati kiírást az 5. sz.
melléklet tartalmazza.
Határidő: pályázat kiírására azonnal.
Felelős: polgármester.

6. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása.
Előadó: Dr. Pap Anikó jegyző elmondja, mint ismeretes Magyarország Köztársasági
Elnöke az országgyűlési képviselők választását 2014. április 6-ra tűzte ki. A
Képviselő-testület kötelezettsége a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és
póttagjainak elfogadása. A telelpülésen három szavazókör működik, ismerteti
a javaslatot a tagokra szavazókörönként. A tagok és póttagok a nyílt ülésen
való tárgyaláshoz hozzájárultak és az összeférhetetlenségi nyilatkozatot csatolták. Kéri a Képviselő-testület fogadja el a határozati javaslatot.
Hegedűs György alpolgármester megkérdezi, van-e a szavazatszámláló bizottságok tagjaival,
póttagjaival kapcsolatban hozzászólás.
Galambosi Zoltán a Jobbik Helyi Szevezetének elnöke arról érdeklődik, hogy a névsor
nyilvános-e, illetve a delegáltakról is szeretne érdeklődni.
Dr. Pap Anikó jegyző elmondja, a nyílt ülés jegyzőkönyve nyilvános. A szavazatszámláló
bizottságok választott és delegált tagokból állnak. Változás, hogy minden párt 2 főt delegálhat
szavazókörönként. Minden tagnak, póttagnak esküt kell tenni, ezzel együtt oktatásra kerül sor.
Hegedűs György alpolgármester ismerteti a határozati javaslatot és kéri elfogadását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
32/2014.(II.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a választási eljárásról
szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése alapján az országgyűlési képviselők
választását és az Európai Parlament tagjainak választásán az előterjesztés mellékletében felsorolt
személyeket választja meg a szavazatszámláló bizottság tagjainak és póttagjainak.
Határidő: 2014. március 17.
Felelős: alpolgármester.
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7. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: 2014. március 15-i rendezvény programjának elfogadása.
Előadó: Hegedűs György alpolgármester elmondja, a Szociális, Oktatási és Kulturális
Bizottság ülésén megbeszélték a rendezvény programját, kéri a Bizottság elnöke
adjon tájékoztatást.
Dávid Kornélia Anikó képviselő tájékoztatásul elmondja, az ünnepséget az iskola rendezi,
kérésükre az időpont március 14-e, 16.00 óra, helye a Tornacsarnok. Az ünnepség a Himnusszal
kezdődik, a Nyugdíjas Klub részéről lesz egy vers, ezután az óvodások műsora. Az ünnepi
beszédet Némethné Buzás Ildikó mondja, ezután az iskolások adnak műsort, majd a Szózat zárja
az ünnepséget. A kopjafánál koszorúzásra kerül sor. A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság
javasolja a program elfogadását a testületnek.
Hegedűs György alpolgármester szavazásra teszi fel a rendezvény programjának elfogadását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
33/2014.(II.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a 2014. március 15-i rendezvény
programját elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: alpolgármester.

8. EGYEBEK
1./ Hegedűs György alpolgármester ismerteti, a 4. sz. vízműkút meghibásodott, a 3. sz.
kút üzemel, biztosítja a vízszükségletet. Március első hetében elvégzik a javítást, ez
3-4 nap, reméljük anyagi vonzata részünkre nem lesz. Több információnk nincs ezzel
kapcsolatban.
2./ Hegedűs György alpolgármester elmondja, a helyi újság régen volt kiadva, az akutális jogszabályi változások miatt, a lakosság tájékoztatására időszerű lenne a megjelentetése. 800
példányban készülne, hogy minden ingatlanra eljusson.
Dr. Pap Anikó jegyző elmondja, sok új információt kellene megosztani a lakossággal. A
költségvetésben 100 eFt került elkülönítésre az újság kiadására. Egy hónapon belül az aktuális
információkkal meg tudjuk jelentetni. Várjuk, ha valaki cikket szeretne megjelentetni.
3./ Dr. Pap Anikó jegyző tájékoztatásul elmondja, a Nagykáta Székhelyű Közös Fenntartású
Családsegítő és Gyermekjólétei Szolgálat öt településen látja el közösen a feladatokat. Ellenőrzés során megállapításra került, hogy egy családterapeuta szakember hiányzik. Az intézmény vezetője megkereste az érintett önkormányzatokat. A környező településeken informálódott, támogatták az előterjesztést, a társulási tanács is megszavazta. Településünkre vonatkozóan 30.000.- Ft költséget jelentene havonta, heti egy alkalommal járna ki a
szakember, négy órában. Március 1-től éves szinten ez 300 eFt-ot jelentene. Tegnap a bizottsági ülésen nem döntöttek a támogatásról.
Tóth Gábor képviselő arról érdeklődik, a családsegítő szolgálatot a társulat tartja fennt?
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Dr. Pap Anikó jegyző elmondja, a szolgálatot igénybe vevő öt település adja a szakember bérét.
A munkaszervezet beintegrálódott a nagykátai Polgármesteri Hivatalhoz. Kötelező feladatról van
szó, a társulás által olcsóbb a fenntartás, mint önállóan.
Galambosi Zoltán a Jobbik Helyi Szervezetének elnöke arról érdeklődik, ki fogja tanácsolni a
szakembernek melyik családhoz menjen? Azért az összegért valóban fog-e valamit csinálni?
Bugyi Sándor képviselő elmondja, 7.500.- Ft-os órabérről van szó. Nem a szakember
szükségességét vitatja, de sokallja a havi 4 órát 30.000.- Ft-ért, ha az 50 %-át kérnék megoldható
lenne. Az intézményvezetőnek kell eldönteni kinek van a szakemberre szüksége. Javasolja a
döntést a következő ülésre elnapolni, részletes tájékoztatást kérünk a szakember költségeiről.
Tóth Gábor képviselő elmondja, jelzőrendszer van, írásos jelzés a családsegítő felé, a probléma
olyan fokozatba léphet, hogy családterapeuta szakember bevonása szükséges. Lakosságarányos
finanszírozás lehetne.
Hegedűs György alpolgármester az elhangzottak alapján javasolja a döntést a következő ülésre
elhalasztani azzal, hogy a jegyző kérjen addigra részletes tájékoztatást.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
34/2014.(II.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Nagykáta Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családterapeuta
szakember alkalmazása ügyében a döntést a következő ülésre elnapolja.
A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, a szakember alkalmazása ügyében kérjen részletes tájékoztatást.
Határidő: következő testületi ülés.
Felelős: jegyző.
4./ Hegedűs György alpolgármester ismerteti a Magyar Honvédász Hagyományőrző és
Sportegyesület megkeresését. A „Tavaszi Hadjárat” rendezvénysorozat kapcsán szeretnék ha április 4-ről 5-re virradó éjszakára 25-35 fő részére szállást tudnánk biztosítani.
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, a bizottsági ülésen
beszéltek a kérelemről, szállást és hideg reggelit (szendvicset ) biztosítanánk a résztvevőknek.
Hegedűs György alpolgármester kéri a művelődésszervező a részletek pontosítására vegye fel a
kapcsolatot a sportegyesület képviselőjével, a szállást, hideg reggelit biztosítjuk a jelzett
időpontban. Kéri erről döntsön a testület.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
35/2014.(II.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Magyar Honvédász Hagyományőrző Sportegyesület „Tavaszi Hadjárat „ rendezvénysorozata kapcsán 2014. április 4-én a jelzett fő részére
szállást és másnap hideg reggelit biztosít.
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Határidő: kapcsolat felvételére azonnal.
Felelős: művelődésszervező.

5./ Hegedűs György alpolgármester a Tápiósági Községi Sportkör kérelmét ismerteti. Eszközbeszerzésre benyújtott pályázaton bruttó 2.225.041.- Ft támogatásban részesültek, ezt az
összeget szeretnék kamatmentes kölcsön formájában igényelni az önkormányzattól egy éves
időtartamra. Május 1-én egy labdarúgó torna keretében sor kerülne az eszközök átadására.
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén a kérelmet megbeszélték.
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a Bizottság
álláspontját, pénzt nem szívesen adunk, főleg kamatmentesen, de az előzőt látva jobb ha meg
tudjuk oldani a folyósítást. A Sportkör a pályázat elszámolásából egyösszegben visszafizeti az
összeget, hitel esetén a kamat plusz költséget jelentene.
Hegedűs György alpolgármester szavazásra teszi fel a Sportkörnek 2014. március 3-tól egy éves
időtartamra bruttó 2.225.041.- Ft kamatmentes kölcsön biztosítását az eszközbeszerzési pályázat
finanszírozására.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
36/2014.(II.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2013. március 3-tól egy éves időtartamra, 2015. március
2-ig bruttó 2.225.041 Ft kamatmentes kölcsönt biztosít a
Tápiósági Községi Sportkör részére a Leader pályázaton
elnyert támogatásának megelőlegezésére.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
6./ Hegedűs György alpolgármester ismerteti, megkeresés érkezett a HAJT-A Csapat Egyesülettől arra vonatkozóan, hogy a tagságot meg kell erősíteni a testületnek egy határozattal.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
37/2014.(II.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzata a HAJT-A Csapat
Egyesület tagja kíván maradni, valamint a 2014-2020.
közötti Európai Uniós pályázatokban részt kíván venni.
Határidő: azonnal és folyamatos.
Felelős: polgármester.

7./ Dr. Pap Anikó jegyző tájékoztatja a testületet, hogy a Gerje-Forrás Nonprofit Kft.vel a hulladékszállítási szerződést fel kellett mondani, májusban jár le a 6 hónap felmondási idő. A Képviselő-testületnek közbeszerzési eljárást kell kiírni, kéri a testület
hatalmazza fel a jegyzőt, hogy az eljárással kapcsolatban vegye fel cégekkel a kapcsolatot, kérjen árajánlatokat. A továbbiakban elmondja, a Gerje-Forrás Kft. márciustól
szeretne a településen ügyfélszolgálatot működtetni a Polgármesteri Hivatal épületében.
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Lehetőség lenne a számlák fizetésére, zsákok megvásárlására, a problémák rendezésére.
Kéri erre is hatalmazzák fel, hogy az ügyfélszolgálat kialakítási rendjét egyeztesse.
Hegedűs György alpolgármester szavazásra teszi fel a közbeszerzési eljárással kapcsolatban,
valamint az ügyfélszolgálat ügyében a jegyző megbízását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
38/2014.(II.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
1./ A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hgy a hulladékgazdálkodással kapcsolatban
vegye fel a kapcsolatot a közbeszerzési eljárást lefolytató cégekkel és kérjen árajánlatokat.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy az árajánlatokat vizsgálja meg és a
legkedvezőbb árajánlatot adó céggel kössön szerződést, erről tájékoztassa a testületet.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a közbeszerzési eljárást a szakértő céggel
készítesse elő és folytassa le. A megtett lépésekről folyamatosan tájékoztassa a Képviselőtestületet.
Határidő: azonnal és folyamatos.
Felelős: jegyző.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
39/2014.(II.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a
Gerje-Forrás Nonprofit Kft. kihelyezett ügyfélszolgálata
ügyében tárgyalásokat folytasson.
Határidő: azonnal.
Felelős: jegyző.

8./ Hegedűs György alpolgármester ismerteti, a SÁG-ÉP Nonprofit Kft. használatában lévő
KIA gépjármű meghibásodott, a szükséges javítások költségéről most értesültünk. Javasolja erről a következő ülésen döntsünk.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
40/2014.(II.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a KIA gépjármű javítása ügyében
a döntést a következő ülésre elhalasztja.
Határidő: következő testületi ülés.
Felelős: polgármester.

9./ Józsa Elek a Polgárőrség elnöke elmondja, a kamerarendszer kiépítésére benyújtott pályázatot megnyerték, az ÉMÁSZ-szal a kapcsolatot fel kell venni, tájékoztatni fogja a testületet
a fejleményekről. Az első kifizetési kérelmet május elején le kell adniuk, 3-400 eFt-ot május
10-ig ki kell fizetni. Azt a tájékoztatást kapta, hogy ha meg tudnak egyezni átütemezve lehet
fizetni, de az első részletet mindenképpen ki kell fizetni. Ha úgy adódik, a pályázati összeg
megelőlegezésére a testülethez fognak fordulni.
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Mivel más megbeszélnivaló nem merült fel, az alpolgármester megköszönte a megjelenést és az
ülést 19.45 órakor bezárta.
Kmf.

dr. Pap Anikó
jegyző

Hegedűs György
alpolgármester

Dávid Kornélia Anikó
jegyzőkönyv-hitelesítő
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