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                                                                     119/2013. sz. képviselő-testületi határozat:       
                                                                     Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 
                                                                     120/2013. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Napirendi pontok elfogadása 
                                                                     11/2013.(VIII.30.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                                     Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 
                                                                     szóló 2/2013.(III.01.) rendelet módosításáról 
                                                                     121/2013. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 
                                                                     I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása 
                                                                     122/2013. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     NITT Gézengúz Óvoda 2012/2013-as nevelési  
                                                                     évről szóló beszámoló elfogadása 
                                                                     123/2013. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Tápiósági Gézengúz Óvoda 2013/2014-es 
                                                                     nevelési év előkészítésének elfogadása 
                                                                     124/2013. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Gézengúz Óvoda 6 órás óvónői státusz meg- 
                                                                     szüntetése 
                                                                     125/2013. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Gézengúz Óvoda pedagógiai asszisztensi állás 
                                                                     engedélyezése 2013.09.01-től 
                                                                     126/2013. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Tápiósági Gézengúz Óvoda Pedagógiai Prog- 
                                                                     ramjának elfogadása 
                                                                     127/2013. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Tápiósági Gézengúz Óvoda Szervezeti és 
                                                                     Működési Szabályzatának elfogadása 
                                                                     128/2013. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Tápiósági Gézengúz Óvoda Házirendjének 
                                                                     elfogadása 
                                                                     129/2013. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Papp K. u. 56. sz. ingatlan bérleti díj ügye 
                                                                     130/2013. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Juhász Ildikó óvodavezető vezetői pótlékának 
                                                                     meghatározása 
                                                                     131/2013. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Gézengúz Óvoda intézményvezető-helyettes 
                                                                     vezetői pótlékának meghatározása 
                                                                     132/2013. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Köztisztviselők jutalmazása 
                                                                     133/2013. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     2014. évi falunapi pályázat elkészítésére 
                                                                     Inter Grant Kft. megbízása 
                                                                     134/2013. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Szándék általános iskola akadálymentesítésére 
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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én, 17.00 
                 órakor megtartott ülésén. 
 

Az ülés helye:  Községháza nagyterme. 
 
Jelen vannak:   Kun Szilárd polgármester,        
                           Hegedűs György alpolgármester,     
                           Béres Magdolna,                                     
                           Bugyi Sándor és                                                                       

                     Tóth Gábor képviselők. 
 
Igazoltan vannak távol: 
                         Béres Mária és Dávid Kornélia Anikó képviselők. 

 
  Meghívott vendégként jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. 
 

A nyilvános ülésen a lakosság részéről 3 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 4 fő képviselő jelen van, 
így az ülés határozatképes. A polgármester jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja elfogadni Hegedűs 
György alpolgármestert. képviselőt. 

 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 

                                                                119/2013.(VIII.29.) sz.  képviselő-tesületi határozat: 
                                                      A Képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek Hegedűs 
                                                      György alpolgármestert elfogadta. 
 

Kun Szilárd polgármester ismerteti az ülés napirendi pontjait: 
 

Napirend: 
1./  Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása 
2./  Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
3./  NITT Gézengúz Óvoda beszámolója a 2012/2013-as nevelési évről 
4./  Tápiósági Gézengúz Óvoda 2013/2014-es nevelési év előkészítése 
5./  Tápiósági Gézengúz Óvoda Pedagógiai Programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, 
      valamint Házirendjének jóváhagyása 
6./  Egyebek 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:    
                                                         120/2013.(VIII.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása. 

       Előadó: Kun Szilárd polgármester ismerteti, a rendelet módosítását elkészítették, azt  a 
                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén megtárgyalta. Kéri Debre Istvánné pénz- 
                    ügyi előadó adjon tájékoztatást, illetve kéri a Bizottság véleményének ismertetését. 
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Debre Istvánné pénzügyi előadó szóbeli kiegészítésként elmondja, a bevételi és kiadási 
előirányzatok 31.340 eFt-tal nőnek, ennek részletezését az írásos anyag tartalmazza. A 
módosításokkal a költségvetési főösszeg 354.564 eFt. Az előző évi pénzmaradványra tervezett 
kiadásokat is tartalmazza az írásos előterjesztés. 
 
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti, a 2013. évi 
költségvetési rendelet módosításait részletesen átbeszélték, azt elfogadták és a testületnek is 
elfogadásra javasolják. 
 
Kun Szilárd polgármester megkérdezi, a rendelet módosításával kapcsolatban van-e 
hozzászólás, amennyiben nincs, szavazásra teszi fel annak elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel a 
11/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendeletét, az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
2/2013.(III.1.) rendelet módosításáról megalkotta. 
 
                                                                 11/2013.(VIII.30.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                                 Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
                                                                 2/2013.(III.1.) rendelet módosításáról a rendelet 
                                                                 szövegét a 2. sz. melléklet tartalmazza. 
 
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről. 
           Előadó: Kun Szilárd polgármester elmondja, a napirendhez kapcsolódóan kéri a 
                         Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét ismertesse a Bizottság álláspontját. 
 
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, a Bizottság az I. 
félévi teljesítést megtárgyalta, elfogadta, a testületnek is elfogadásra javasolják. 
 
Kun Szilárd  polgármester elmondja, az iparűzési adónál, lakbéreknél van elmaradás, a 
tartozóknak felszólítást küldünk. A költségvetés I. félévi bevételeinél 64 %-os, a kiadásoknál 49 
%-os a teljesülés. A tábor eszközbeszerzével kapcsolatban elmondja, beadvánnyal fordulunk az 
MVH-hoz, mivel a támogatást nem akarják kifizetni, azzal az indokkal, hogy 9 hónapon belül az 
első kifizetési kérelem nem került benyújtásra. Az intézmények gázenergia felhasználásával 
kapcsolatban elmondja, a tervezettől kicsit nagyobb költségek vannak. A pénzügyi helyzetünk 
egyenlőre stabil, de év végéig továbbra is szigorú gazdálkodást kell folytatni. Van-e hozzászólás 
a költségvetés I. félévi teljesítésével kapcsolatban? 
 
Tóth Gábor képviselő elmondja, a város és községgazdálkodásnál 84 %-os a teljesítés az első 
félévben, úgy látja itt jelenik meg a tábor eszközbeszerzése, és egyéb üzemeltetési kiadás. 
 
Kun Szilárd  polgármester elmondja, számolhatunk az iparűzési adó vissszapótlásával, illetve a 
Tornacsarnok működtetésénél 70 %-ot a  a tankerület finanszíroz. Amennyiben a napirendi 
ponttal kapcsolatban nincs több hozzászólás, megköszöni az intézményvezetők odafigyelő 
gazdálkodását és szavazásra teszi fel az I. félévi beszámoló elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                           
                                                           121/2013.(VIII.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                           A Képvielő-testület az Önkormányzat 2013. évi költség- 
                                                           vetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta. 
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                                                          Határidő: azonnal. 
                                                          Felelős:   polgármester. 
 
 
3. NAPIREND TÁRGYALÁSA                                                                           
Tárgy: NITT Gézengúz Óvoda beszámolója a 2012/2013-as nevelési évről. 
           Előadó: Juhász Ildikó tagintézmény-vezető elmondja, a beszámolót az írásos előterjesz- 
                         tés tartalmazza, amennyiben kérdés van, szívesen válaszol. 
 
Kun Szilárd  polgármester kéri a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság álláspontjának 
ismertetését.  
 
Béres Magdolna képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság alelnöke ismerteti, a 
beszámolót a Bizottság megtárgyalta, elfogadta, a testületnek is elfogadásra javasolják. 
 
Kun Szilárd  polgármester kiegészítésként elmondja, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén 
szó volt róla, hogy jövőre a négy csoport helyett csak három csoport fog indulni, a csökkenő 
gyereklétszám miatt. Erre a kérdésre jövőre visszatérünk.  
 
Juhász Ildikó tagintézmény-vezető elmondja, a májusi beíratkozás után tudnak számokról 
beszélni, jelenleg 76 gyermek van, a szám napi szinten ingadozik. 
 
Kun Szilárd  polgármester a tárgyi feltételekkel kapcsolatban elmondja, az ÁNTSZ előírásait, a 
javításokat meg kell oldani, december 31-ig van rá a határidő. Pályázat esetén meg tudjuk ezt 
hosszabbítani. A halaszthatatlan feladatokat meg kell oldani. Amennyiben a beszámolóval 
kapcsolatban nincs hozzászólás, szavazásra teszi fel annak elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                              122/2013.(VIII.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                              A Képviselő-testület a NITT Gézengúz Óvoda beszámoló- 
                                                              ját a 2012/2013-as nevelési évről elfogadta. 
 
                                                              Határidő: azonnal. 
                                                              Felelős:   polgármester. 
 
 
4. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Tápiósági Gézengúz Óvoda 2013/2014-es nevelési év előkészítése. 
           Előadó: Juhász Ildikó óvodavezető szóbeli kiegészítésében elmondja, a köznevelési 
                         törvény előírja szeptember 1-től, hogy  3 vagy több csoport esetén óvodai 
                         pedagógiai asszisztens  felvehető 8 órás munkaidőben. Egy üres óvónői állás 
                         van, ami többször lett hirdetve, nem jelentkezett senki. 
 
Kun Szilárd  polgármester kéri a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság véleményének 
ismertetését, illetve a napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólásokat. 
 
Béres Magdolna képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság alelnöke tájékoztatásul 
elmondja, a Bizottság az óvoda új nevelési évre vonatkozó előterjesztését megtárgyalta, 
elfogadta, a testületnek is elfogadásra javasolják. 
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Tóth Gábor képviselő arról érdeklődik, hogy vannak olyan kérések, hiányosságok, mint például 
evőeszközök beszerzése, a nyílászárók problémája, amit a tanév kezdetéig orvosolni kell, van-e 
erre pénzeszköz tervezve, illetve a továbbképzési terv megvalósítására. 
 
Juhász Ildikó óvodavezető elmondja, az ÁNTSZ által jelzett hiányosságok a pályázat miatt 
állnak, az eszközök beszerzését folyamatosan, tanévenként egy-egy csoportban szeretnék 
megoldani. 
 
Kun Szilárd  polgármester elmondja, az óvoda az álllami költségvetésből 100 %-os 
finanszírozású.  A TÁMOP pályázatunk forráshiány miatt van várólistán. A személyi 
feltételekkel kapcsolatban elmondja, a pedagógiai asszisztens alkalmazását a Bizottság 
megtárgyalta, köztes megoldás, a jövőbeni három csoport miatt. A 6 órás óvónői státuszt meg 
tudjuk szüntetni, mivel egy éve nem sikerült az állást betölteni, nem volt sikeres a pályázat. 
Amennyiben nincs több hozzászólás, javasolja az új nevelési év előkészítéséről szóló tájékoztató 
elfogadását. Kéri dönteni a 6 órás óvónői státusz megszüntetéséről és egy fő pedagógiai 
asszisztensi állás engedélyezéséről. 
 
A Képviselő-tesület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                 123/2013.(VIII.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                 A Képviselő-testület a Tápiósági Gézengúz Óvoda 
                                                                 2013/2014-es nevelési év előkészítéséről szóló beszá- 
                                                                 molóját elfogadta. 
 
                                                                 Határidő: azonnal. 
                                                                 Felelős:   polgármester. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                124/2013.(VIII.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                                a Tápiósági Gézengúz Óvodánál egy fő 6 órás óvőnői 
                                                                státuszt 2013. augusztus 31-el megszünteti, mivel az ál- 
                                                                láshelyet egy éve, többszöri pályáztatás útján sem sike- 
                                                                rült betölteni. 
 
                                                                Határidő: 2013. augusztus 31. 
                                                                Felelős:   polgármester, óvodavezető. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                              125/2013.(VIII.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                              Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                              a Tápiósági Gézengúz Óvodánál egy fő 8 órás pedagógiai 
                                                              asszisztensi állást engedélyez 2013. szeptember 1-től. 
 
                                                              Határidő: 2013. szeptember 1. 
                                                              Felelős:   polgármester, óvodavezető. 
 
 
 
5. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
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Tárgy: Tápiósági Gézengúz Óvoda Pedagógiai Programjának, Szervezeti és Működési 
            Szabályzatának, valamint Házirendjének jóváhagyása. 
            Előadó: Juhász Ildikó óvodavezető ismerteti, a szabályzatokat elkészítette, kéri 
                         a Képviselő-testület fogadja el. 
 
Béres Magdolna képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság alelnöke elmondja, a 
Bizottság mindhárom szabályzatot elfogadta. 
 
Kun Szilárd  polgármester megállapítja, az óvodai szabályzatokkal kapcsolatban nincs 
hozzászólás, szavazásra teszi fel azok elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                              126/2013.(VIII.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                              A Képviselő-testület a Tápiósági Gézengúz Óvoda 
                                                              Pedagógiai Programját jóváhagyta. 
 
                                                              Határidő: azonnal. 
                                                              Felelős:   polgármester. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                             127/2013.(VIII.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                             A Képviselő-testület a Tápiósági Gézengúz Óvoda 
                                                             Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyta. 
            
                                                             Határidő: azonnal. 
                                                             Felelős:   polgármester. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                            128/2013.(VIII.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                            A Képviselő-testület a Tápiósági Gézengúz Óvoda 
                                                            Házirendjét jóváhagyta. 
 
                                                            Határidő:  azonnal. 
                                                            Felelős:    polgármester. 
 
 
6. EGYEBEK 
 
   1./  Kun Szilárd  polgármester ismerteti, az Önkormányzat tulajdonát képező Papp K. u. 
         56. szám alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés 2013. augusztus 31-én lejár. 
         A  jelenlegi bérleti díj 290.- Ft/m2 volt, a továbbiakra vonatkozóan a bérleti díj 450.- 
         Ft/m2 lenne, ez a 86 m2-es helyiség esetében havonta 38.700.- Ft bérleti díjat jelent. 
         A bérleti szerződést 2014. december 31-ig kötnénk a jelenlegi bérlőkkel, azután az 
         új testület dönt a további bérleti ügyben, vagy az eladásban. A vállalkozóval egyez- 
         tettek, a bérleti díjat elfogadhatónak találják. Amennyiben nincs más javaslat, véle- 
         mény, szavazásra teszi fel az előzőekben ismertetettek szerint a bérleti díj meghatá- 
         rozását. 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                129/2013.(VIII.31.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                A Képviselő-testület 2013. szeptember 1-től 2014. 
                                                                december 31-ig bérbe adja az Önkormányzat tulajdonát 
                                                                képező Tápióság, Papp K. u. 56. szám alatti ingatlan 
                                                                helyiségeit kereskedelmi egység működtetésére Szajcz 
                                                                Tibor Tápióság, Vadvirág u. 25. sz. alatti vállalkozónak. 
                                                                A Képviselő-testület a bérleti díjat bruttó 450.- Ft/m2 

                                                                összegben, havi 38.700.- Ft-ban határozza meg. 
                                                                A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és 
                                                                a jegyzőt a bérleti szerződés aláírására. 
 
                                                                Határidő: szerződéskötésre 2013. szeptember 1. 
                                                                Felelős:   polgármester, jegyző. 
 
 
   2./  Kun Szilárd polgármester ismerteti, Juhász Ildikó óvodavezető, valamint az intézmény- 
         vezető helyettesének vezetői pótlékát meg kell állapítani a testületnek. A törvény a mini- 
         mumot és a maximumot meghatározza, nem tudjuk a finanszírozását, ezért a minimumot 
         állapítsuk meg. 
 
Tóth Gábor képviselő véleménye, a minimum összeg nem honorálja az intézményvezető 
mukáját, ha lesz rá lehetőség térjünk vissza a korrigálásra. 
 
Kun Szilárd  polgármester egyetért Tóth Gáborral, ha lesz rá lehetőség ki fogjuk egészíteni. Az 
óvodavezető vezetői pótlékát 61.858.- Ft-ban, a helyettes pótlékát 30.929.- Ft-ban javasolja 
megállapítani. Kéri a két határozatot hozza meg a testület. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény  és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                             130/2013.(VIII.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                             Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                             úgy dönt, hogy Juhász Ildikót, mint a Tápiósági Gézengúz 
                                                             Óvoda vezetőjét a vezetői megbízatásának idejére 61.858.- 
                                                             Ft vezetői pótlékban részesíti. 
 
                                                             Határidő: 2013. szeptember 1. 
                                                             Felelős:   polgármester. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                              131/2013.(VIII.31.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                              Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                              úgy dönt, hogy a Tápiósági Gézengúz Óvoda intézmény- 
                                                              vezető helyettesét a vezetői megbízásának idejére 30.929.- 
                                                              Ft vezetői pótlékban részesíti. 
 
                                                              Határidő: 2013. szeptember 1. 
                                                              Felelős:   polgármester. 
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  3./   Kun Szilárd polgármester elmondja, az előző ülésen szóba került a köztisztviselők 
         jutalmazása, Dávid Kornélia Anikó képviselő javaslatát támogatták és abban maradtak, 
         hogy a részletek kidolgozása után döntünk az ügyben. Kéri a Pénzügyi és Ügyrendi 
         Bizottság álláspontjának ismertetését. 
 
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, a Bizottság 
megtárgyalta a képviselők jutalmazását, javasolják a testületnek elfogadásra, a köztisztviselők 
eddig elsmerést nem kaptak a testülettől. 
 
Kun Szilárd  polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztés szerint a jutalmazást, amennyiben 
nincs más javaslat, megköszönve a köztisztviselők munkáját. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                              132/2013.(VIII.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                              Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                              úgy dönt, hogy a 7 fő köztisztviselőt és 1 fő hivatalsegé- 
                                                              det jutalomban részesíti. Erre a célra 271.454.- Ft-ot kü- 
                                                              lönít el az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodási tarta- 
                                                              léka terhére. 
 
                                                             Határidő: azonnal. 
                                                             Felelős:   polgármester, jegyző. 
 
dr. Pap Anikó jegyző megköszöni a támogatást és az elismerést. 
 
   4./  Kun Szilárd  polgármester a 2014. évi falunappal kapcsolatban elmondja, szeptember 1-től 
         van lehetőség pályázat benyújtására. Három napos rendezvényt tervezünk, ismerteti a prog- 
         ramot. A polgármester a továbbiakban elmondja, 13 ezer euró támogatásra pályáznánk. A 
         pályázatírásra két ajánlatot kaptunk, a GoodWill Consulting Kft. ajánlata bruttó 158.750.-  
         Ft + 7 % sikerdíj. Az Inter Grant Kft. ajánlata bruttó 75.000.- Ft  megbízási díj és nyertes  
         pályázat esetén 5 % sikerdíj. Mindkét esetben vállalják az elszámolást is. 
 
Szántó Zoltán az ülésen megjelent érdeklődő a falunappal kapcsolatban, mint lakos azt szeretné 
tudni, mi a cél, hogy pályázatot nyerjünk, vagy az embereket érdekelje a program. Az idei 
rendezvényt hogyan értékelik? Számukra, mint nagycsaládosra elégtelen volt a rendezvény, úgy 
gondolja megfelelő színvonalú programot kell biztosítani. 
 
Kun Szilárd polgármester a rendezvényt sikeresnek találja, a környéken egyre jobb hírünk van, 
köszönjük az észrevételt. 
 
Galambosi Zoltán a Jobbik Helyi Szervezetének elnöke elmondja, személy szerint a 
rendezvényen nem vett részt, de akikkel beszélt csak negatívumot mondott. Legfőbb probléma a 
tüzijáték időpontja volt, és úgy tűnik, hogy nem a falunak tartják a rendezvényt, hanem a 
testvértelepüléseknek.  Véleménye szerint a falu lakosságának kell falunapot rendezni. Úgy 
hallotta, egy vállalkozó üzemeltette a büfét, holott lett volna több jelentkező, de a polgármester 
Úr személyesen mondta, hogy más nem lehet. 
 
Kun Szilárd  polgármester kéri az utóbb vádaskodást jegyzőkönyvbe venni. A falunap a falu 
lakosságának és a testvértelepülésekről érkező vendégeinknek lett rendezve.  
A testvértelepüléseknek pedig köszönjük, hogy eljöttek hozzánk a sportolóikkal, valamint a 
tánccsoportjaikkal. Ezáltal ők is részesei voltak az egész napos rendezvényünknek, ahol 
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bemutatták kulturális műsorukat és megmérkőztek Tápióság felnőtt és öregfiúk csapatával.  Kéri, 
Galambosi Úr nevezze meg  ki mondta azt, hogy személyesen döntött arról ki üzemelteti a 
falunapi büfét. 
 
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, a bizottsági ülésen 
meghatározták mennyi legyen a bérleti díj. Arról is szó volt, hogy ha egy vállalkozó vállalja, 
akkor ő fizeti, ha többen vállalják, akkor a bérleti díj megosztódik közöttük. 
 
Kun Szilárd  polgármester elmondja, a bizottsági döntés után meg lett bízva Szabó Beáta 
művelődésszervező és Hegedűs György alpolgármester, hogy a vállalkozókat keressék fel és 
tájékoztasság őket a Bizottság álláspontjáról. 
 
Galambosi Zoltán a Jobbik Helyi Szervezetének elnöke elmondja, őt Hegedűs György 
alpolgármester Úr tájékoztatta úgy, hogy a polgármester egyszemélyben döntötte el ki 
üzemeltesse a büfét. 
 
Kun Szilárd polgármester kikéri magának, hogy alaptalanul megvádolják és hazug 
információkat terjesszen ellene a település alpolgármestere, akinek a feladata a polgármester 
munkájának a segítése lenne. 
A polgármester a napirendi ponthoz visszatérve szavazásra teszi fel a jövő évi falunapi pályázat 
benyújtásáról való döntést és a pályázat elkészítésére az Inter Grant Kft. megbízását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                               
133/2013.(VIII.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a 
„Testvértelepülés polgárainak találkozói” (Európa a Polgárokért Program 2007-2013) című 
pályázatra. 
A Képviselő-testület a pályázat elkészítésével az Inter Grant Kft. (székhely: 2020 Dunakeszi, 
Kádár u. 5.) képviseletében Sallér Imre pályázatírót bízza meg. A pályázatírás költsége bruttó 
75.000.- Ft, emlyet az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében biztosít. Nyertes pályázat és 
minimum 10.000.- eurót elérő elnyert támogatási összeg esetén az elszámolás elkészítésének 
sikerdíja a támogatási összeg bruttó 5 %-a. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megbízási szerződés aláírására. 
 
Határidő: szerződéskötésra azonnal, pályázat benyújtására szeptember 1. 
Felelős:   polgármester, jegyző. 
 
   5./  Kun Szilárd polgármester a dr. Papp Károly Általános Iskola igazgatójától érkezett 
         beadványt ismerteti. A Képviselő-testület fejezze ki szándékát arra vonatkozóan, hogy 
         amennyiben pályázati lehetőség adódik rá, az iskola akadálymentesítését megoldja. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                               134/2013.(VIII.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                               Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                               szándékát fejezi ki arra vonatkozóan, hogy amennyiben 
                                                               pályázati lehetőség adódik rá a dr. Papp Károly Általános 
                                                               Iskola akadálymentesítését megoldja. 
 
                                                               Határidő: folyamatos. 
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                                                               Felelős:   polgármester. 
 
   6./  Kun Szilárd polgármester tájékoztatásul elmondja, Komlóska Község Önkormányzatától 
         érkezett kezdeményezés ügyében a következő testületi ülésen döntünk. 
 
   7./  Kun Szilárd  polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az előző ülésen hozott döntés ér- 
         telmében az Önkormányzat részére egy KIA típusú gépjármű került beszerzésre, 500 eFt- 
         ért. A gépjárművet a SÁG-ÉP Nonprofit Kft.-nek bérbe adjuk a falugondnoki feladatok 
         ellátásához, bérleti szerződést kötünk. 
 
   8./  Galambosi Zoltán a Jobbik Helyi Szervezetének elnökének a csatornázással, illetve az 
         utána történő helyreállítással van problémája. Az esőzések miatt a Kölcsey utcában van 
         probléma. 
 
 
Kun Szilárd polgármester elmondja, a tegnapi napon a települést bejárták, az eredeti állapotot 
mindenütt helyre kell állítani. 
                      
                                                                                                                                        
Mivel  más megbeszélnivaló nem merült fel,  a polgármester megköszönte a megjelenést és az 
ülést 20.00 órakor bezárta.          

 
 

Kmf. 
 
 
                             dr. Pap Anikó                                                           Kun Szilárd 

           jegyző                                                                 polgármester 
 
 
 

Hegedűs György 
jegyzőkönyv-hitelesítő 


