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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 2-án,  
               18 órakor megtartott rendkívüli ülésén. 
 
Az ülés helye: Községháza nagyterme. 
                          
Jelen vannak:  Kun Szilárd polgármester,                                                                
                          Hegedűs György alpolgármester, 
                          Béres Magdolna,        
                          Béres Mária, 
                          Bugyi Sándor, 

  Dávid Kornélia Anikó képviselők.    
 
Igazoltan van távol:   Tóth Gábor képviselő.                                                                       
                                                                   
Meghívott vendégként jelen vannak:  Mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
A nyilvános ülésen a lakosság részéről nem volt érdeklődő. 
 
Kun Szilárd polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja.  Jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy a 6 fő képviselő közül 5 fő  képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja elfogadni Bugyi Sándor és Dávid Kornélia Anikó 
képviselőket. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                        201/2010.(XII.2.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                        A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Bugyi 
                                                        Sándor és Dávid Kornélia Anikó képviselőket elfogadta. 
 
Kun Szilárd polgármester elmondja, a rendkívüli ülést sürgős döntést igénylő ügyben kellett 
összehívni,  a továbbiakban ismerteti a napirendi pontokat. 
 
N a p i r e n d: 
 
1./  Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz pályázati lehetőségről tájékoztatás 
2./  SÁG-ÉP Nonprofit Kft.-nél kialakult helyzetről tájékoztatás 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül,  kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta:                                                     
                                                   202/2010.(XII.2.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                   A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 
 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz pályázati lehetőségről tájékoztatás. 
           Előadó: Kun Szilárd polgármester ismerteti, a KMOP-4.5.3-10. kódszámú pályázat 
                        összefoglaló anyaga a képviselőknek elküldésre került. Lényege, december 3- 
                        tól lehet pályázatot benyújtani akadálymentesítésre.  
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                A Polgármesteri Hivatal átalakítására, akadálymentesítésére a pályázatot mielőbb 
                be kell nyújtani, kb. 28 pályázatot fognak támogatni, a sorrendiség is fontos. 
                Kértünk ajánlatokat, 5 ajánlat érkezett, ismerteti ezeket. 
                Az E-Eco System Kft. a pályázat írását és a további menedzselést vállalja nettó 
                450 eFt-ért. A Dunakanyar Ifjúsági Egyesület ajánlata nettó 560 eFt. A Lamaran 
                Kft.  a pályázat elkészítésére adott ajánlatot, 2,5 %, ez 375 eFt + ÁFA összeg. 
                A Tempo-Consulting Kft. ajánlata az elnyert pályázati összeg 3,5 %-a + ÁFA si- 
                kerdíj, illetve a pályázati összeg 2,5 %-a + ÁFA. Az ötödik ajánlattevő az European 
                Tanácsadó Intézet, a sikerdíj mértéke a megítélt támogatási összeg függvényében 
                kerül megállapításra, de legalább 250 eFt + ÁFA.  
                Az E-Eco System Kft.-t felhívta telefonon, a pályázatírás nem számolható el költ- 
                ségként. A tervező szerint lényeges, hogy legyen rehabilitációs mérnök. Tudomá- 
                sunk szerint a környékről három önkormányzat is pályázik, mindhármat felvállalva 
                olcsóbb lenne. 90 %-os támogatású pályázatról van szó, 1,5 millió Ft önerőt bizto- 
                sítanunk kell. Lényeges minél több m2 legyen, 35 eFt/m2-el lehet elszámolni, így a 
                15 millió Ft-ot ki tudjuk használni. Szervezetektől is kellenek ajánlások, legalább 
                három. Az E-Eco System Kft. esetében a részletfizetési lehetőség fennáll, az ingye- 
                nes pályázatfigyelést is meg lehetne oldani. 
                Megkérdezi kinek van hozzászólása, véleménye a napirendi ponttal kapcsolatban. 
 
Hegedűs György alpolgármester elmondja, most kapták meg az anyagot, úgy gondolja a jövő 
héten térjünk vissza rá. 
 
Berényi Erika a Pénzügyi Bizottság tagja véleménye szerint a lehetőséget kell nézni és 
csinálni kell. 
 
Kun Szilárd polgármester elmondja, nem lehet húzni az időt, be kell adni a pályázatot, 10 %-
os önerővel ritkán van pályázati kiírás, 1,5 millió Ft-ból 15 millió Ft-ot csinálunk. Kéri a 
pályázaton való részvételről a szándéknyilatkozatot meghozni, illetve a beérkezett ajánlatok 
alapján az E-Eco System Kft. megbízását a pályázatírásra. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                  203/2010.(XII.2.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                  Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                  kifejezi szándékát, hogy az Egyenlő esélyű hozzáférés a 
                                                  közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés) KMOP-4.5.3-10. 
                                                  kódszámú pályázaton részt kíván venni és az ehhez szükséges 
                                                  önerőt az önkormányzat költségvetésének céltartaléka terhére 
                                                  biztosítani tudja. 
                                                  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegy- 
                                                  zőt, hogy a pályázat megírásában és beadásában képviselje 
                                                  Tápióság Község Önkormányzatát, és a Képviselő-testület 
                                                  részvételi szándékát jelezze a pályázat kiírója felé. 
 
                                                 Határidő: azonnal 
                                                 Felelős:   polgármester, jegyző. 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
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                                               204/2010.(XII.2.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                               Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-tesülete 
                                               az  Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Aka- 
                                               dálymentesítés) KMOP-4.5.3-10. kódszámú pályázathoz 
                                               kapcsolódó program koordinálására és az azzal kapcsolatos 
                                               szakértői feladatok ellátásával megbízza az E-Eco System Kft.-t 
                                               (levelezési címe: 2627 Zebegény, Pf. 18.). 
                                               A projekt koordinálás és a szakértői feladatok elvégzésének 
                                               összege nettó 450.000.- Ft. 
 
                                               Határidő: azonnal. 
                                               Felelős:   polgármester, jegyző. 
 
 
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: SÁG-ÉP Kft.-nél kialakult helyzetről tájékoztatás. 
            Előadó: Kun Szilárd  polgármester ismerteti, hétfőn közölte dr. Kovács Dénes aljegy- 
                         ző, hogy Budajenőn megpályázta a jegyzői állást és 17 pályázó közül meg- 
                         nyerte január 1-től. Kovács Dénes az aljegyzői feladatok ellátása mellett a  
                         SÁG-ÉP Nonprofit ügyvezetője is. 
 
Dr. Kovács Dénes aljegyző, ügyvezető megköszöni a közel három évet, amit Tápióságon 
töltött. Elmondja, pénteken értesült, hogy megnyerte a pályázatot, január 1-től kell kezdenie.  
December 22-től január 3-ig a Kft. ügyfélszolgálata szünetel, ezt már korábban eldöntötték. 
Nehéz döntés volt, a nyugdíjba vonuló megkereste és élt a lehetőséggel. 
 
Kun Szilárd polgármester kéri a Képviselő-testület járuljon hozzá dr. Kovács Dénes aljegyzői 
jogviszonyának december 31-el, közös megegyezéssel történő megszünetetéséhez. Kovács 
Dénesnek sok szerencsét, jó munkát kívánunk. 
 
A Képvisel-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                205/2010.(XII.2.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                dr. Kovács Dénes aljegyzői jogviszonyát, közös megegyezés- 
                                                sel 2010. december 31-el megszünteti. 
 
                                                Határidő: jogviszony megszüntetésére december 31. 
                                                Felelős:   polgármester. 
 
Kun Szilárd  polgármester a továbbiakban elmondja, a Kft. ügyvezetői feladatok ellátását a 
Felügyelő Bizottsággal, jegyzővel, ügyvezetővel áttárgyalták milyen megoldás lehetne. A 
Felügyelő Bizottságból javasolják Bekech Józsefet az ügyvezetésre, ebben nem kell most 
dönteni. A másik bizottsági tag, Márton Tivadar foglalkoztatásra kerülne a Kft.-ben, a 
vízszerelői állásra nem találtak jelentkezőt. A december 15-i testületi ülésre a költségvetést 
összeállítanák, ennek kidolgozásában Berényi Eika is segítene. Kovács Dénes december 17-
től nincs, ki kell nevezni az új ügyvezetőt. Rendkívüli tulajdonosi értekezletet kell összehívni.  
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Az ügyvezetőnek három hónapos próbaidőt szabunk, ha nem működik így jól, pályázatot 
írunk ki. Szorít az idő, a céget tovább kell vezetni. A Felügyelő Bizottság tagjairól is dönteni 
kell, két új ember kell, Cser Jánossal és Lengyel Jánossal beszélt, mindketten vállalnák a 
feladatot. A harmadik fő, Erdélyi Zsolt maradna a Bizottságban. Erre a feladatra nem könnyű 
embert találni, a Felügyelő Bizottság maga választ elnököt a tagjai közül. Döntés kellene 
arról, hogy Bekech Józsefet és Berényi Erikát megbíznánk, hogy december 15-ig a Kft. 2011. 
évi költségvetését dolgozzák ki. A polgármester megkérdezi kinek van hozzászólása, 
véleménye. 
 
Dr. Kovács Dénes ügyvezető elmondja, véleménye szerint a szolgáltatás terén is lehet 
finomítani, bízik benne, hogy lesz fejlesztés is. A vízműtelepen lévő kút működésképtelen, a 
településre három működő kút kellene, a felújítás költsége négymillió forint, de a 
bedugaszolás is egymillió forint. A lakosság vízellátásának folyamatosságát biztosítani kell. 
Jól működő cégnél van feladata az ügyvezetőnek.  
 
Hegedűs György alpolgármester elmondja, tíz évig egy kút működött, a szóban forgó kutat 
felesleges felújítani, eddig sem használták. 
 
Kun Szilárd  polgármester elmondja, 2016-ra meg kell erősödni a cégnek, hogy a víz nélkül is 
tudjon működni, munkahelyet teremteni. Egy nonprofit szervezet olcsóbban tud szolgáltatni, 
mint a vállalkozó. 
 
Béres Mária képviselő javasolja, hogy pályáztassuk meg az ügyvezetői állást. 
 
Dávid Kornélia Anikó képviselő is egyetért a pályázat kiírásával.  
 
Bekech József a Felügyelő Bizottság elnöke bejelenti, bármilyen döntés esetén január 1-től 
keressenek helyére bizottsági elnököt. 
 
Dr. Kovács Dénes ügyvezető véleménye szerint, lehet vitatkozni, hogy kell-e a Kft., de most 
már van. Az Önkormányzat felé tartozása van, ezt is figyelembe kell venni, ha megszűnne és a 
dolgozók munkahelyét is. A traktort megvették a téli hóeltakarításra. 
 
Kun Szilárd polgármester úgy gondolja, a céget üzemeltetni kell, vizet szolgáltatunk. Kevés 
az idő, bizalom kell. El kell dönteni pályázati kiírás legyen, vagy Bekech József és Berényi 
Erika dolgozzák ki december 15-ig hogyan tudna a Kft. működni. El kell gondolkodni, ki 
fogja december 17-től a Kft. ügyvezetését ellátni. Az egyszeri hóeltakarításra nincs vállalkozó. 
Nem támogatja a pályázat kiírását, nem tudjuk biztosítani a cég működését. Mint polgármester 
erre köteles figyelmeztetni, a határidőt nem tudjuk így tartani. Először a módosító indítványt 
teszi szavazásra, az önkormányzati Kft.-hez pályázat útján válasszunk ügyvezetetőt. 
 
A Képviselő-testület 1 igen szavazattal, 2 ellenvéleménnyel, 3 tartózkodással, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                               206/2010.(XII.2.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                               Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, 
                                                               mint tulajdonos nem ír ki pályázatot a SÁG-ÉP Non- 
                                                               profit Kft. ügyvezetői állására. 
 
                                                              Határidő: azonnal. 
                                                              Felelős:   polgármester. 
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Kun Szilárd polgármester a továbbiakban szavazásra teszi fel, hogy Bekech József a 
Felügyelő Bizottság elnöke, Berényi Erika a Pénzügyi Bizottság tagja, Hegedűs György 
alpolgármester és Bugyi Sándor a Pénzügyi Bizottság elnöke december 10-re készítsék el a 
SÁG-ÉP Nonprofit Kft. 2011. évre vonatkozó költségvetését, hogy a december 15-i ülésen 
dönteni tudjanak az ügyvezető személyéről. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 2 tartózkodással, kézfel-
emeléssel az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                             207/2010.(XII.2.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                             Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                             felkéri Bekech Józsefet a Felügyelő Bizottság elnökét, 
                                                             Berényi Erikát a Pénzügyi Bizottság tagját, Hegedűs 
                                                             György alpolgármestert és Bugyi Sándort a Pénzügyi 
                                                             Bizottság elnökét, hogy a SÁG-ÉP Nonprofit Kft. 
                                                             2011. évre vonatkozó költségvetését 2010. december 
                                                             10-ig készítsék el és terjesszék a testület elé. 
 
                                                             Határidő: azonnal. 
                                                             Felelős:   polgármester. 
 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és a 
rendkívüli ülést 20 órakor bezárta. 
 
                                                                   Kmf. 
 
 
 
             Soltiné dr. Pap Anikó                                              Kun Szilárd 
                      jegyző                                                             polgármester 
 
 
 
 
 
                                   Bugyi Sándor                Dávid Kornélia Anikó 
                                                 jegyzőkönyv hitelesítők 
 
 


