Tápióság Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2014. március 14-én, 10.00 órakor
megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

41/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása
42/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
43/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
A SÁG-ÉP Nonprofit Kft. falugondnoki
tevékenység végzésére vonatkozó megbízási
szerződést a testület nem fogadta el

Jegyzőkönyv
Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 14-én, 10.00
órakor megtartott ülésén.
Az ülés helye: Községháza nagyterme.
Jelen vannak: Kun Szilárd polgármester,
Hegedűs György alpolgármester,
Bugyi Sándor és
Dávid Kornélia Anikó képviselők.
Igazoltan van távol: Tóth Gábor képviselő.
Meghívott vendégként jelen van: dr. Pap Anikó jegyző,
Bekech József ügyvezető SÁG-ÉP Nonprofit Kft.
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 3 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes.
Elmondja, Béres Magdolna és Béres Mária képviselők később fognak érkezni. A polgármester
jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja elfogadni Dávid Kornélia Anikó képviselőt.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
41/2014.(III.14.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek Dávid
Kornélia Anikó képviselőt elfogadta.
Kun Szilárd polgármester ismerteti, a kiküldött meghívótól eltérően első napirendi pontként a
Polgárőrség térfigyelő kamera pályázatáról tárgyalnánk. A napirendi pontok így a következőképpen
alakulnak:
Napirend:
1./ Polgárőrség térfigyelő kamera pályázata
2./ Falugondnoki tevékenység végzésére vonatkozó megbízási szeződés felülvizsgálata,
jóváhagyása
3./ KIA K2700 kisteherautó javításának megbeszélése
4./ Egyebek
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
42/2013.(III.14.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta.
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Polgárőrség térfigyelő pályázata.
Előadó: Józsa Elek a Polgárőrség elnöke ismerteti, sikeresen pályáztak térfigyelő kamerarendszer kiépítésére. A Takarékszövetkezettel egyeztettek a polgármester és a
jegyző jelenlétében, 3 millió Ft esetén egy éves futamidőre 210 eFt lenne a ka2

mat összege, plusz 100 eFt hitelbírálati díjat kell fizetni, ezen kívül ha szükséges van
még a közjegyzői díj, ennek összege nem ismert. Az ÉMÁSZ részéről megnézték
az oszlopokat amelyekre a kamerák kerülnének, volt olyan oszlop amit az állapota
miatt cserélni szükséges. Az oszlopcsere nem kerül az önkormányzatnak pénzbe,
az engedély kérést elküldték. A tervezővel beszélt, 100 eFt + ÁFA összeget mindenképpen ki kell fizetni, az oszlopokra a lekötés díja 240 eFt, oszloponként 40 eFt.
Dr. Pap Anikó jegyző arról érdeklődik, hogy a Takarékszövetkezettől kaptak-e írásbeli ajánlatot,
ezt kérték a szóbeli tárgyaláskor, hogy a tesületet tájékoztatni tudják. Az előző ülésen szó volt
róla, hogy a kamerarendszer kiépítését támogatná a testület, ezért kérték milyen plusz költségek
vannak. A járulékos költségeket nem tudták a pályázatba beépíteni, de a Polgárőrség nem tudja
felvállalni. A Sportkörnek van kamatmentes kölcsön támogatása, szintén pályázathoz.
Józsa Elek a Polgárőrség elnöke elmondja, a Takarékszövetkezettől még nem kaptak írásbeli
ajánlatot. Ismerteti, éves bérleti díjat kell még az ÉMÁSZ felé fizetni, ez 1.000.- Ft/oszlop/év, a
karbantartási díj kb. 8.500.- Ft/hó, több település összefogása esetén ez kedvezőbb lenne. A
környező településeken mindenhol van kamerarendszer.
Dávid Kornélia Anikó képviselő elmondja, a Sportkör pályázatához megelőlegeztük a
szükséges összeget, a Polgárőrségnek is így kellene, kamatot ne kelljen fizetniük, az
önkormányzat költségvetésében biztosítani kellene. A költségvetést lehet módosítani, a község
érdeke, hogy legyen kamera, ezért pályáztak, nekünk kellene finanszírozni. Javasolja a kölcsön
biztosítását, melyet a támogatásból visszafizetnek.
Kun Szilárd polgármester elmondja, azt is vizsgálni kell, hogy a kölcsön időtartama miatt
esetleg az önkormányzatnak kell likvidhitelt felvenni.
Bugyi Sándor képviselő véleménye, lehetőség szerint finanszírozzuk meg a szükséges összeget,
fél év mire visszakapjuk. Éves szinten a fenntartás költsége 120-150 eFt, ezzel is számolni kell.
Szükséges dologról van szó, be kell vállalni.
Hegedűs György alpolgármester elmondja, tájékoztatásról volt szó, tudni kell, hogy az
önkormányzat működését nem veszélyezteti ha biztosítjuk a kölcsönt. A szerelőktől is lehetne
még egy ajánlatot becsatolni.
Dr. Pap Anikó jegyző elmondja, a Takarékszövetkezetnél van határidő, a hitelbírálatot el kell
indítani, álláspontra kell jutni.
Józsa Elek a Polgárőrség elnöke elmondja, a lényeg, hogy legyen kiépített kamerarendszerünk,
bővíteni lehet. Folyamatosan próbálnak majd pályázni bővítésre, fenntartásra.
Kun Szilárd polgármester a napirendi pontot lezárja, az ügyben a március végi ülésen hozunk
döntést.
A polgármester bejelenti, Béres Magdolna és Béres Mária képviselők megérkeztek, így a testület
létszáma 6 főre alakult.
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Falugondnoki tevékenység végzésére vonatkozó megbízási szerződés felülvizsgálata,
jóváhagyása.
Előadó: Bekech József a SÁG-ÉP Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondja, beszéltek a falugondnoki tevékenység díjáról, mely 2008. óta azonos volt. A változások a szerződésben át vannak vezetve, a díjról a testület döntött, a területek átvezetése is meg3

történt. A fűtés karbantartási díja változik, 360 eFt + ÁFA volt tervezve, napra lehetne
bontani, 1.000.- Ft/nap+ÁFA, így éves szinten 210 eFt + ÁFA lenne. A fűtés indítása,
leállítása írásbeli utasítás alapján történik. A régi focipálya területe ki lett véve a
szerződésből, olyan állapotban van, hogy nem tudnak vele mit kezdeni, mindenféle
hulladék le van rakva. A temető előtti rész benne maradt a szerződésben, előzetes
kezelést igényel, a csatornásoknak helyre kellene tenni. Az iskola kikerült a szerződésből, maga az épület karbantartása maradt.
Dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a falugondnoki tevékenység díja testületi döntés alapján
változott. A fűtési szezonra napra szeretnék megállapítani a díjat, 1.000.- Ft + ÁFA összegben.
Dávid Kornélia Anikó képviselő elmondja, a fűtés ellenőrzését a Kft. végzi, felvetődött, hogy a
Szabadság utcai iskola épületében nagyon meleg van.
Bekech József ügyvezető ezzel kapcsolatban elmondja, a hőmérséklet beállítására a termosztát a
legnagyobb helyiségben van, ez korábban is probléma volt. Nem sokat takarítanak meg, az egész
épületet fűtik, szó volt róla, hogy termofejes szelepeket szerelnek fel.
Hegedűs György alpolgármester elmondja, a Szabadság utcai iskola azért lett megszüntetve,
hogy költséges csökkentsünk, mégis fűtünk. A szelepek beépítését el kellett volna végezni, az
árát megspórolták volna a fűtésen. Kimutatás készült ezzel kapcsolatban? Ugyanúgy fűtünk
tovább, mint amikor működött az iskola épülete.
Bekech József ügyvezető elmondja, a Papp Károly utcai iskolára készült kimutatás, 25 %
megtakarítás érhető el.
Bugyi Sándor képviselő úgy gondolja, a karbantartó személyzet feladata ez a szelep ügy. Nem
testületi döntés kellene ahhoz, hogy lezárják a radiátorokat. A kft. végzi a karbantartást, a cég az
önkormányzat tulajdona. Mint kiderült, a parlagfű miatt 500 eFt-ot fizettünk.
Bekech József ügyvezető elmondja, a szelepeket javasolták, az egészségház fűtésének
felújításakor is a termosztatikus fejeken spóroltak, ami szükséges lett volna. Az iskola
bezárásakor felhozta ezt a dolgot, senki sem mondta, hogy meg kell venni az anyagot. Logikus
döntés kell. A parlagfűvel kapcsolatban elmondja, nem volt használva a szóban forgó terület,
korábban le volt vágva. Havonta egyszer kaszálni kell, ennek piaci ára 90 eFt.
Dávid Kornélia Anikó képviselő megjegyzi, a falugyűlésen nem volt jelent a cég vezetése, ott
kellett volna lenni, hogy a lakosság feltehesse a felmerült kérdéseit. A továbbiakban arról
érdeklődik, hogy a táborozók, akik igénybe vették a tornacsarnokat fizettek-e bérleti díjat.
Mindenkinek fizetni kell, nem vagyunk jótékonysági egylet.
Bugyi Sándor képviselő megkérdezi, miért kellett rendkívüli ülést tartani?
Dr. Pap Anikó jegyző elmondja, elsősorban a kisteherautó javítása miatt kellett ülést tartani.
Bekech József ügyvezető elmondja, a falugondnoki tevékenység díjazását a testület a
korábbiakban elfogadta, a szerződés nem került módosításra, a kifizetés a határozat alapján
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történt. A szerződésben a változásokat át kell vezetni. A vízszolgáltatás, mint fő tevékenység
kikerült a cég tevékenységi köréből. Amennyiben a személyével van probléma elvárja, hogy
megmondják.
Kun Szilárd polgármester szavazásra teszi fel a falugondnoki tevékenység végzésére irányuló
megbízási szerződést.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 3 tartózkodással, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
43/2014.(III.14.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a SÁG-ÉP Nonprofit Kft. falugondnoki
tevékenység végzésére vonatkozó megbízási szerződést nem
fogadta el.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

Kun Szilárd polgármester megállapítja, szavazategyenlőség történt, így a Képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzata alapján 10 perc szünetet rendel el.
A szünet után a polgármester összehívja a testület tagjait és megállapítja, hogy a képviselők közül
4 fő a szünet alatt távozott. Megállapítja továbbá, hogy az 1 fő képviselővel az ülés
határozatképtelen, ezért az ülést 11.30 órakor bezárja.

Kmf.

dr. Pap Anikó
jegyző

Kun Szilárd
polgármester

Dávid Kornélia Anikó
jegyzőkönyv-hitelesítő
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