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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 13-án,  
               16.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. 
 
Az ülés helye: Községháza nagyterme. 
                          
Jelen vannak:  Kun Szilárd polgármester,                                                                
                          Hegedűs György alpolgármester, 
                          Béres Magdolna,      
                          Béres Mária,                                                    

  Dávid Kornélia Anikó és                                                                                     
  Tóth Gábor képviselők.   
 

Igazoltan van távol: Bugyi Sándor képviselő. 
                                                                   
Meghívott vendégként jelen van:  Soltiné dr. Pap Anikó jegyző. 
 
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 Dávid Kornélia Anikó és Hegedűs György 
képviselőket. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                      6/2011.(I.13.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                      A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Dávid 
                                                      Kornélia Anikó és Hegedűs György képviselőket elfogadta. 
 
Kun Szilárd polgármester elmondja, a rendkívüli ülés összehívására sürgős döntést igénylő 
ügyek miatt, telefonon került sor. A továbbiakban ismerteti a napirendi pontokat. 
 
N a p i r e n d: 
1./  Testvérvárosi pályázat benyújtása 
2./  Gyalogátkelőhelyek tervezése, pályázati lehetőség ismertetése 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül,  kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta:                                                     
                                                    7/2011.(I.13.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                   A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Testvérvárosi pályázat benyújtása. 
           Előadó: Kun Szilárd  polgármester ismerteti, a 2011. január 11-i testületi ülésen 
                        ismertetésre került, hogy lehetőség van a testvérvárosi pályázat benyúj- 
                        tására, ennek határideje február 1. Ilyen pályázatot két éve nyújtottunk be, 
                        ami sikeres volt, ezt a pályázatíró céget megkerestük és árajánlatot kértünk. 
                        Az ajánlatot sikerült lealkudni, az M27 Absolvo Consulting 650 EUR + ÁFA 
                        összegért vállalja a pályázati anyag elkészítését, ez kb. 180 eFt. 
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                     A sikerdíj az elnyert támogatási összeg nettó 5%-a, de legalább nettó 100  
                     eFt. A programba egy harmadik települést be kell vonni, mivel egyszer már 
                     pályáztunk, ez az erdélyi Komandó település lenne. 7000 EUR támogatás- 
                     hoz 70 főnek kellene jönni. Nem kell számlával elszámolni, jelenléti ív kell. 
                     A támogatási összegbe a pályázatírás, sikerdíj is bele kell hogy férjen. Koc- 
                     kázat a pályázatírás díja, ha nem nyerünk. A programot össze kell állítani, 
                     három napos rendezvényre pályázunk. Leírták milyen programok szüksége- 
                     sek, a fiatalok aktív részévételét, hátrányos helyzetű személyek részvételét is 
                     figyelembe kell venni, valamint önkéntes program bevonását is. 
                     Javasolja  az M27 Absolvo Consulting megbízását a pályázatírásra, ennek 
                     650 EUR + ÁFA költségét a költségvetés céltartaléka terhére biztosítjuk. 
                     Nyertes pályázat esetén a sikerdíj az elnyert támogatási összeg nettó 5%-a, 
                     de legalább nettó 100 eFt. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                         8/2011.(I.13.) sz. képviselő-testületi hattározat: 
                                                         Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                         az EACEA által kiírt testvérvárosi pályázat elkészítésével 
                                                         megbízza az M27 Absolvo Consulting Kft.-t (1115 Buda- 
                                                         pest, Bartók Béla út 105-113.). 
                                                         A pályázati anyag elkészítésének 650 EUR + a teljesítés 
                                                         időpontjában hatályos ÁFA összegét az Önkormányzat a  
                                                         2011. évi költségvetésének céltartaléka terhére biztosítja. 
                                                         Nyertes pályázat esetén a sikerdíj az elnyert támogatási 
                                                         összeg nettó 5 %-a, de legalább nettó 100.000.- Ft. 
 
                                                         Határidő: szerződéskötésre azonnal, 
                                                                         pályázat benyújtására 2011.február 1. 
                                                         Felelős:   polgármester, jegyző. 
                                                  
 
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Gyalogátkelőhelyek tervezése, pályázati lehetőség ismertetése. 
           Előadó: Kun Szilárd  polgármester elmondja, a 178/2010.(XI.17.) sz. képviselő- 
                        testületi határozatot, amelyben a gyalogátkelőhelyek tervezésével meg- 
                        bíztuk a K.S. ROAD Kft.-t vissza kell vonni, az ügyvezető meghalt, a 
                        tervezés nem készült el. A társát sem lehet elérni, aki felvállalta a tervezést. 
                        A közútnál érdeklődött, semmiféle beadvány nincs ezzel kapcsolatban. 
                        A Design BT-vel felvette a kapcsolatot, akit először megbíztunk a tervezéssel. 
                        Ugyanazzal az összeggel vállalják a tervezést. Mielőbb dönteni kell, a pályázat 
                        beadási határideje február 14.  
                        Javasolja először a 178/2010.(XI.17.) sz. határozat visszavonását, majd a 
                        Design BT megbízását a gyalogátkelőhelyek tervezésével. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                            9/2011.(I.13.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                            A Képviselő-testület a 178/2010.(XI.17) sz. határozatát 
                                                            visszavonja. 
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                                                            Határidő:   azonnal. 
                                                            Felelős:   polgármester. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                         10/2011.(I.13.) sz. képviselő-tesületi határozat: 
                                                         Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete                                                                        
                                                         megbízza a Design Építőipari Mérnöki Iroda BT-t 
                                                         (2700 Cegléd, Kossuth F. út 56. I. lh. IV.10.) a 3114 jelű 
                                                         Szecsői út és 31108 jelű Szentmártonkátai út csatlakozá- 
                                                         sának környezetében és a Cicahegy – Papp K. utca csatla- 
                                                         kozásának környezetében gyalogátkelőhelyek engedélye- 
                                                         zési terveinek elkészítésével. A tervezés díja 113.750.- 
                                                         Ft gyalogátkelőhelyenként. 
                                                         A gyalogátkelőhelyek tervezési díját az Önkormányzat 
                                                         2011. évi költségvetésében biztosítja. 
 
                                                         Határidő: azonnal. 
                                                         Felelős:   polgármester. 
 
Kun Szilárd polgármester a továbbiakban ismerteti, gyalogátkelőhely kialakítása tárgyában 
pályázatírásra kértünk ajánlatot az M27 Absolvo Consulting Kft.-től és a E-Eco System Kft.-
től, ez utóbbi cég az akadálymentesítési pályázatunkat készíti. Az M27 Absolvo Consulting 
Kft. a pályázatírásra 550 EUR + ÁFA ajánlatot adott, plusz nyertes pályázat esetén a sikerdíj 
aránya az elnyert támogatási összeg nettó 5 %-a, de legalább 100 eFt. Az E-Eco System Kft. 
ajánlata a projektre megítélt bruttó támogatás 10 %-a. Az ár a pályázatírást és a menedzselési 
díjat is tartalmazza. A pályázat 90 %-os támogatottságú. Javasolja a kedvezőbb ajánlatot adó, 
E-Eco System Kft. megbízását a pályázat megírására és menedzselésére. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                         11/2011.(I.13.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                         az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom csilla- 
                                                         pítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a jármű- 
                                                         vek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások 
                                                         társfinanszírozására c. pályázat elkészítésével és a pályá- 
                                                         zat menedzselésével megbízza az E-Eco System Kft.-t 
                                                         (levelezési címe: 2627 Zebegény, Pf. 18.). 
                                                         A pályázatírás és menedzselés díja a projektre megítélt 
                                                         bruttó támogatás 10 %-a. 
                                                         A pályázatírás és menedzselés díját, valamint a pályázat- 
                                                         hoz szükséges önerőt az Önkormányzat 2011. évi költ- 
                                                         ségvetésében biztosítja. 
 
                                                         Határidő: szerződéskötésre azonnal, 
                                                                         pályázat benyújtására 2011. február 14. 
                                                         Felelős:   polgármester, jegyző. 
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Kun Szilárd  polgármester elmondja, a következő ülésre a munkatervünk alapján 2011. január 
26-án kerül sor. Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a 
megjelenést és a rendkívüli ülést 17.30 órakor bezárta. 
 
 
                                                                   Kmf. 
 
 
 
                 Soltiné dr. Pap Anikó                                                 Kun Szilárd 
                         jegyző                                                                 polgármester 
 
 
 
 
                              Dávid Kornélia Anikó              Hegedűs György 
                                                      jegyzőkönyv hitelesítők 


