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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-én,  
               17.00 órakor megtartott ülésén. 
 
Az ülés helye: Községháza nagyterme. 
                          
Jelen vannak:  Kun Szilárd polgármester,      
                          Hegedűs György alpolgármester,      
                          Béres Magdolna,                                                                                                                                 
                          Béres Mária, 
                          Bugyi Sándor,                                             

  Dávid Kornélia Anikó és 
  Tóth Gábor képviselők.                                                                                
                                                                  

Meghívott vendégként jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. 
                           
A nyilvános ülésen a lakosság részéről 8 fő érdeklődő volt. 
 
Kun Szilárd polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívott vendégeket, az 
érdeklődőket, az ülést megnyitja. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 6 fő képviselő közül 
minden képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja 
elfogadni  Béres Magdolna és Béres Mária képviselőket. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                      114/2011.(VI.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                      A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Béres 
                                                      Magdolna és Béres Mária képviselőket elfogadta. 
 
Kun Szilárd polgármester ismerteti az ülés napirendi pontjait: 
 
N a p i r e n d: 
1./  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 11/2010.(XI.25.) sz. 
      önkormányzati rendelet módosítása 
2./  A település köztisztaságáról szóló 6/2007.(III.29.) sz. önkormányzati rendelet módosítása 
3./  A települési szilárd hulladék kezelésére szervezett közszolgáltatásról szóló 
      14/2007.(XII.21.) sz. önkormányzati rendelet módosítása 
4./  Állami vagyon térítésmentes tulajdonba adására vonatkozó igény 
5./  2011/2012-es tanév előkészítése 
6./  Tápióság 0119/1 hrsz-ú földterület geodéziai mérése 
7./  Tornacsarnok és Községi Klubház SZMSZ-ének módosítása 
8./  2011. augusztus 19-21-én tartandó községi Falunap programjának elfogadása 
9./  Amala Tánccsoport kérelme 
10./ Egyebek 

- Cigány Kisebbségi Önkormányzat 100 eFt összeggel való támogatása 
- Tájékoztató a LEADER pályázatokról 
- EU élelmiszersegély pályázatról tájékoztató 
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül,  kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta:                                                     
                                                   115/2011.(VI.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                   A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 11/2010.(XI.25.) sz. önkor- 
           mányzati rendelet módosítása. 
           Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, módosítás előtt van ismét a szociális 
                        rendeletünk. Jogszabályszerkesztési szabályozás és az önkormányzat pénzügyi 
                        helyzete indokolja. A Szociális Bizottság ülésén megtárgyalta a rendelet terve- 
                        zetet, változtatásként javasolják a 4. §-nál az 50 %-os térítési díj támogatásnál 
                        a jövedelemhatár a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-ában legyen 
                        meghatározva, ne 200 %-ban. A méltányossági ápolási díjak tekintetében nem 
                        született döntés, a tervezetben két verzió szerepel. Amennyiben a Képviselő- 
                        testület az „A verzió” szerint az ápolási díjak folytatása mellett dönt, 14-ből 
                        6 ápolási díj megszűnik. A másik vezió, hogy egyáltalán ne legyen méltányos- 
                        sági ápolási díj. Ha a jelenlegi szabályozás marad, akkor + 2.500 eFt-ra lenne 
                        szükség, hogy év végéig teljesíteni tudjunk. Kéri a testület döntsön a méltá- 
                        nyossági ápolási díjak ügyében. 
 
Dávid Kornélia Anikó  képviselő, a Szociális Bizottság elnöke elmondja, a Bizottság nem 
jutott döntésre a méltányossági ápolási díjak tekintetében, a testületre bízzák. 
 
Béres Mária képviselő elmondja, maradjon a régi, azt támogatják. Az ápolási díjjal az 
önkormányzat munkaviszonyt és megélhetést biztosít a családoknak. Átcsoportosítással a 
plusz költséget meg lehetne oldani. 
 
Kun Szilárd  polgármester elmondja, a bizottság nem támogatta a javaslatot, egyenlőre 
függesszük fel a méltányossági ápolási díjak tárgyalását. Kidolgozott, pénzügyileg 
megalapozott előkészítés után a következő ülésen tárgyaljuk ezt újra. A rendelet módosítását a 
méltányossági ápolási díj kivételével, az ismertetett változtatással fogadja el a testület, 
amennyiben nincs több hozzászólás. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
a 11/2011.(VI.30.) sz. rendeletét, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, 
11/2010.(XI.25.) sz. rendelet módosításáról megalkotta. 
 
                                                         11/2011.(VI.30.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                         A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
                                                         11/2010.(XI.25.) sz. önkormányzati rendelet módosítá- 
                                                         sáról a rendelet szövegét a 2. sz. melléklet tartalmazza. 
 
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: A település köztisztaságáról szóló 6/2007.(III.29.) sz. önkormányzati rendelet módo- 
           sítása. 
           Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti a rendeletet 2007-ben vizsgáltuk felül, 
                        akkor alkottunk új rendeletet a település köztisztaságáról. A település életében 
                        bekövetkezett változások és a jogszabályok változása miatt felül kell vizsgálni 
                        a rendeletünket és módosítása szükséges. A bizottság elfogadhatónak tartja, a 
                        kerti hulladékok égetésére maradt a hétfő, szerda és péntek 19 óráig időszak. 
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                        Felvetődött a szombati égetés lehetősége, de a bizottság is jobbnak tartja, hogy 
                        maradjon a korábbi szabályozás.  
 
Kun Szilárd polgármester kéri a Pénzügyi Bizottság elnöke ismertesse álláspontjukat. 
 
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, a szombati égetést a 
Bizottság 3:2 arányban elutasította. Ez egy felvetés volt, hogy sokan vannak akik szombaton 
égetnének, de a bizottság az előzőleg meghatározott égetési időpontot tartja megfelelőnek. A 
Képviselő-testületnek elfogadásra javasolják a köztisztasági rendelet módosítását. 
 
Kun Szilárd polgármester elmondja, évek óta működik a hétfő, szerda és péntek napokon 
történő égetés, javasolja maradjon így. Amennyiben nincs több kiegészítés, kérdés, szavazásra 
teszi fel a rendelet elfogadását.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
a 12/2011.(VI.30.) sz. önkormányzati rendeletét a település köztisztaságáról szóló 
6/2007.(III.29.) sz. rendelet módosításáról megalkotta. 
 
                                                            12/2011.(VI.30.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                            A település köztisztaságáról szóló 6/2007.(III.29.) 
                                                            sz. rendelet módosításáról a rendelet szövegét 
                                                            a 3. sz. melléklet tartalmazza. 
 
3. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: A települési szilárd hulladék kezelésére szervezett közszolgáltatásról szóló 14/2007. 
           (XII.21.) sz. önkormányzati rendelet módosítása. 
          Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző elmondja, szintén egy 2007-ben hozott rendelet- 
                       ről van szó, amit a változások miatt módosítani szükséges. 2011. március 1-től  
                       a településen új szolgáltató végez tevékenységet, a szelektív gyűjtést és ártal- 
                       matlanítást a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft., a begyűjtést, szállítást a Gerje- 
                       Forrás Kft. végzi. Korábbi rendeletünkben az Ökovíz Kft. tevékenysége szere- 
                       pelt, a feladatok külön lettek véve. Javaslat a tervezet 1. § (1) bekezdés  a)  
                       pontja egészüljön ki: „fogyasztók részére ügyfélszolgálat működtetése, közszol- 
                       gálati díj beszedése” résszel. 
 
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, a Bizottság egyöntetűen 
javasolja a testületnek elfogadásra a rendelet módosítását. 
 
Kun Szilárd polgármester megkérdezi a napirendi ponthoz van-e még hozzászólás, 
amennyiben nincs, a jelzett kiegészítéssel javasolja elfogadni a rendelet módosítását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
a13/2001.(VI.30.) sz. önkormányzati rendeletét, a települési szilárd hulladék kezelésére 
szervezett közszolgáltatásról szóló 14/2007.(XII.20.) sz. rendelet módosításáról megalkotta. 
 
                                                                 13/2011.(VI.30.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                                 A települési szilárd hulladék kezelésére szervezett 
                                                                 közszolgáltatásról szóló 14/2007.(XII.20.) sz. ön- 
                                                                 kormányzati rendelet módosításáról a rendelet szöve- 
                                                                 gét a 4. sz. melléklet tartalmazza. 
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4. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Állami vagyon térítésmentes tulajdonba adására vontakozó igény. 
           Előadó: Kun Szilárd  polgármester ismerteti, a Honvédelmi Minisztériumtól igényel- 
                        nénk térítésmentesen szakanyagokat, ehhez a testület döntése szükséges. A  
                        szakanyagok a tulajdonunkba kerülnének. A határozat meghozatala után  
                        tudnák az igényünket teljesíteni. Megkérdezi a képviselőktől van-e hozzá- 
                        szólás, mivel nincs, kéri a határozat meghozatalát. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
116/2011.(VI.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
1.) Tápióság Község Önkormányzata az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. (2) 
bekezdés c) pontja alapján térítésmentes tulajdonba adásra vonatkozó igényt nyújt be a 
Honvédelmi Minisztérium részére feleslegessé vált, az 1. számú melléklet szerinti állami 
tulajdonú szakanyagokra (ruházati szakanyagok, élelmezés-technikai anyagok, elhelyezési 
szakanyagok) 
 
2.) Tápióság Község Önkormányzata az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 
254/2007.(X.4.) Korm. rendelet 50. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 
következőket rögzíti határozatában: 
 
a.) Felhasználási cél: 

Elsősorban a helyi és a kistérségben élő lakosok részére az igényelt 
szakanyagokat úgy felhasználni, hogy az önkormányzat elősegítse a helyi 
közbiztonság és a közoktatási feladatok ellátását, a gyermek és ifjúsági 
feladatokról való gondoskodást, a közösségi tér biztosítását, a sport 
támogatását, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítését és e 
feladatok végrehajtását a helyi önkormányzatokról szóló1990. évi LXV. Tv. 8. 
§. (1) bekezdése alapján. 
 

b.) Segítendő feladat: 
A település közbiztonságában közreműködés. Katasztrófavédelem területén 
felmerülő feladatok segítése. Az ifjúság tartalmas időtöltésében való 
közreműködés. Színvonalas szálláshely kialakítása. Sport népszerűsítése. Helyi 
önszerveződő közösségek támogatása. 

  
3.) A Honvédelmi Minisztériumtól igényelt 1. számú melléklet szerinti szakanyagok 
térítésmentes tulajdonba adása érdekében felmerülő költségek megtérítését Tápióság Község 
Önkormányzata vállalja. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   polgármester. 
 
5. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: 2011/2012-es tanév előkészítése. 
           Előadó: Tóth Gábor tagintézmény-vezető elmondja, évek óta szokás és jogszabály 
                         is kéri, hogy a júniusi ülésen határozza meg a testület a következő tanév 
                         órakeretét és az osztályok számát. Sajnálattal értük el, hogy 8 osztály fog 
                         indulni a következő tanévben, volt olyan is, hogy 14 osztály volt.  
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                         Fölsőben két nagylétszámú osztály van, a tanterv szerint a matematikát és 
                         magyart bontott csoportban tanulják. Az órakeretet a helyi tanterv szerint 
                         elkészítették,  a heti időkeret igény 312 óra, ehhez jön az osztályfőnöki heti 
                         egy óra plusz, így 320 óra. A tantestület kötelező óraszáma 306 óra, 2 gyógy- 
                         pedagógus alkalmazása elengedhetetlen, ez 6 óra, a kémia tantárgyat óraadó 
                         tanítja heti 3 órában, ez mindösszesen 315 óra. Heti 5 óra túlóra igényt jelent, 
                         ez a költségvetésben pozitív előremozdulás. Korábban jelentős túlóraszám 
                         volt. Kéri a Képviselő-testület támogatását. 
 
Dávid Kornélia Anikó  képviselő, a Szociális, Oktatási és Kultrurális Bizottság elnöke 
elmondja, a Bizottság álláspontja, az igazgató kérését 100 %-ban javasolják a testületnek 
elfogadásra.  
 
Kun Szilárd  polgármester megkérdezi a napirendi ponthoz van-e kiegészítés. Kérése lenne az 
igazgató felé, hogy a továbbképzési tervbe a gyógypedagógus képzést tegyék bele, így saját 
pedagógussal meg tudnánk ezt oldani. A heti 320 óra elfogadható, támogatja. Szavazásra teszi 
fel az iskola heti órakeretének, az osztályok és pedagógusok számának meghatározását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi hatráozatot hozta: 
                                                          117/2011.(VI.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                          A Képviselő-testület a KITT Dr. Papp Károly Általános 
                                                          Iskola órakeretét a 2011/2012-es tanévre heti 320 órában 
                                                          határozza meg, a pedagógus létszám 15 fő, az osztályok 
                                                          száma 8. 
 
                                                          Határidő: azonnal. 
                                                          Felelős:   polgármester. 
 
6. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Tápióság 0119/1 hrsz-ú földterület geodéziai mérése. 
           Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, 2009-ben rekultiválásra került a sze- 
                        méttelepünk. 2010-ben előírta a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Ter- 
                        mészetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, hogy 3 éven át a fedőréteget vizs- 
                        gálni kell. A geodéziai méréssel a Geohidroterv Kft-t bíztuk meg, 150 eFt + 
                        ÁFA összegért. A költségvetésünkben nem terveztünk erre a feladatra, a 
                        gazdálkodási tartalék terhére biztosítsuk a 150 eFt + ÁFA összeget. A Pénz- 
                        zügyi Bizottság egyetért a határozati javaslattal. 
 
Kun Szilárd polgármester elmondja, kötelező feladatról van szó, meg kell csinálni. Ha nincs 
kérdés, kéri az előterjesztés alapján a határozat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                           118/2011.(VI.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                           Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                           úgy határoz, hogy a 0119/1 hrsz-ú terület rétegvastagsági 
                                                           vizsgálatának elvégzésére 150 eFt + ÁFA összeget  az 
                                                           Önkormányzat 2011. évi költségvetésének gazdálkodási 
                                                           tartaléka terhére biztosítja. 
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                                                            Határidő: azonnal. 
                                                            Felelős:   polgármester. 
 
7. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Tornacsarnok és Községi Klubház SZMSZ-ének módosítása. 
            Előadó: Szabó Beáta művelődésszervező elmondja, a Tornacsarnok és Klubház 
                         SZMSZ-e a terembérletet tartalmazza. Felmerült egy probléma, ki kellene 
                         egészíteni az egyéb szórakozási célú tevékenység pontot. A Klubházra vo- 
                         natkozóan egyéb szórakozási, sportolási lehetőségekre van igény, javaslat 
                         a bérleti díjra 1.500.- Ft/óra. 
 
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, a Bizottság elfogadta a 
javaslatot. 
 
Kun Szilárd polgármester javasolja az 1.500.- Ft/óra bérleti díj elfogadását, ezzel az SZMSZ 
kiegészítését, amennyiben nincs hozzászólás. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                    119/2011.(VI.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                    A Képviselő-testület a Tornacsarnok és Községi Klubház 
                                                    Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint 
                                                    módosítja: 
                                                   „A helyiség bérleti díjak kiegészítése: 
                                                   4. Egyéb szórakozási célú tevékenység 
                                                       A bérleti díj: 1.500.- Ft/óra 
                                                       A díj készpénzben fizetendő a szerződésben meghatá- 
                                                       rozott időpontban. 
                                                       A díj ellenében a bérlő az alábbi helyiségeket használhatja: 
                                                       - nagyterem, 
                                                       - mosdó.” 
 
                                                    Határidő:  azonnal. 
                                                    Felelős:    művelődésszervező. 
 
8. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: 2011. augusztus 19-21-én tartandó községi Falunap programjának elfogadása. 
           Előadó. Szabó Beáta művelődésszervező elmondja, az írásos anyag részletesen tartal- 
                        mazza a három napos programot, kéri a Képviselő-testület fogadja el. 
 
Kun Szilárd  polgármester ismerteti, EU-s pályázaton nyertünk 11.000.- eurót, amiből három 
napos rendezvényt tervezünk. Az előzetes programot le kellett adni a pályázathoz. A 
rendezvényre Pogrányból 50 fő, Komandóról 27 fő részvételére számítunk. Kulturális, sport 
programokat tervezünk, sor kerülne Komandó településsel a testvértelepülési együttműködés 
aláírására. Az augusztus 19-ére tervezett falutakarításra számítunk a lakosság részvételére. A 
programot részletesen tartalmazza az írásos anyag. Van-e kérdés, kiegészítés a programmal 
kapcsolatban?  
 
Tóth Gábor képviselő arról érdeklődik, hogy a vasárnapi ünnepség a kopjafánál vagy a 
Tornacsarnokban lesz-e. 
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Kun Szilárd  polgármester elmondja, úgy tervezik, hogy a Tornacsarnokban lesz a műsor és a 
kenyérszentelés, utána ott kerül sor a szerződés aláírására. 
 
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke úgy gondolja, kevés település 
mondhatja el, hogy ingyen, belépő nélkül, ilyen programot tud a lakosságnak biztosítani. A 
pályázatnak köszönhetően színvonalas augusztus 20-nak nézünk elébe. 
 
Sári Istvánné érdeklődő elmondja, a takarítást meg kellene szervezni, propagálni, 
szórólapozni, hogy minnél többen részt vegyenek. 
 
Kun Szilárd  polgármester köszöni a hozzászólást, támogatja a javaslatot. Tájékoztatásul 
elmondja, a költségvetésünkben az augusztus 20-i rendezvény programjára 800 eFt-ot 
terveztünk, amit nem kell felhasználni a pályázati támogatás miatt. Amennyiben nincs több 
hozzászólás, elfogadásra javasolja a programot. Javasolja továbbá, hogy a testület felelősöket 
is jelöljön ki, Hegedűs György alpolgármester és Szabó Beáta művelődésszervező vállalják a 
feladatot.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                           120/2011.(VI.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                           A Képviselő-testület a 2011. augusztus 19-21-i községi 
                                                           falunapi rendezvény programját az írásos előterjesztés  
                                                           szerint elfogadja. 
 
                                                           Határidő: azonnal. 
                                                           Felelős:   alpolgármester, művelődésszervező. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                           121/2011.(VI.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                           A Képviselő-testület a 2011. augusztus 19-21-i községi 
                                                           falunapi rendezvény felelősének Hegedűs György al- 
                                                           polgármestert és Szabó Beáta művelődésszervezőt jelöli 
                                                           ki. 
 
                                                           Határidő: azonnal. 
                                                           Felelős:   polgármester. 
 
9. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Amala tánccsoport kérelme. 
           Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, kérelem érkezett a Képviselő-tesület- 
                        hez az Amala Tánccsoporttól. 5 fős hastáncsoportról van szó, januárban a tes- 
                        tület engedélyezte, hogy fél évig a Klubházat térítésmentesen vegyék igénybe 
                        heti két órában. Ez most letelik, ugyanez lenne a kérésük. A Pénzügyi Bizott- 
                        ság állásfoglalása, hogy továbbra is biztosítsuk térítésmentesen a Klubház 
                        igénybevételét. 
 
Kun Szilárd  polgármester javasolja, 2011. december 31-ig hosszabbítsuk meg a térítésmentes 
igénybevételt, amennyiben nincs hozzászólás az előterjesztéshez. Kérjük a csoport tagjait, 
hogy a falunapi rendezvényen vegyenek részt. 
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                   122/2011.(VI.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                   A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Amala Tánccsoport 
                                                   2011. július 1. – 2011. december 31. között hetente két órát 
                                                   térítésmentesen vegye igénybe próbáihoz a Klubházat. 
 
                                                   Határidő: azonnal. 
                                                   Felelős:   polgármester. 
 
10. EGYEBEK 
 
   1./  Kun Szilárd  polgármester tájékoztatásul elmondja, a 2011. évi költségvetésbe beter- 
         veztük, határozattal meg kell erősíteni a Cigány Kisebbségi Önkorjányzat 100 eFt-os 
         támogatását. Ebben az évben kevesebb állami támogatást kapnak, biztos benne, hogy 
         jó helyre fog menni a támogatás. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                 123/2011.(VI.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                 Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                 100.000.- Ft támogatást biztosít a Tápiósági Cigány Kisebb- 
                                                 ségi Önkormányzatnak a 2011. évi költségvetés gazdálkodási 
                                                 tartaléka terhére. 
 
                                                 Határidő: azonnal. 
                                                 Felelős:   polgármester. 
 
   2./  Kun Szilárd  polgármester a továbbiakban a Leader pályázatokról ad tájékoztatást a tes- 
         tületnek. Július 15. – augusztus 15. között lehet pályázatot benyújtani. Pályázhatnak 
         önkormányzatok, nonprofit és civil szervezetek. A sportkör újra beadja pályázatát a 
         sportöltöző felújítására. A Nyugdíjas Klubot felkérnénk, hogy  helyi CD kiadásában 
         vegyenek részt, ehhez Terék József minden segítséget megad, a kapcsolatot felvesszük 
         vele. Rendezvényre is lehet pályázni, nem tudjuk a szüreti bál beleférne-e, de a jövő 
         évi május 1-i rendezvényre mindenképpen pályázunk. A sportcsarnok felújítására is 
         lehetőség van pályázni, de nem biztos, hogy a sportöltözővel együtt lehetne. Köztérre is  
         szeretnénk pályázni, a Malom Büfé előtti parkosításra. Július 15-ig összeülnének, össze- 
         állítanák a pályázati lehetőségeket. 
 
   3./  Kun Szilárd  polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az EU élelmiszersegély 
         2011. évi fordulójára beadott pályázatunk sikeres volt, 650 főnek tudunk élélmiszert 
         juttatni. Július 5-én lesz a szállítás, 7-én és 8-án kerül sor a kiosztásra, ehhez a testü- 
         let tagjaira is szükség lenne, előzőleg is nagy segítséget nyújtottak. 
 
   4./  Kun Szilárd polgármester ismerteti,  közbeszerzési tanácsadót kell megbízni a Pol- 
         gármesteri Hivatal akadálymentesítése és Tápióság a szépülés útján pályázatainkkal 
         kapcsolatban. Két ajánlat érkezett, az egyik egy vecsési cég ajánlata, a TOPIL Bt. 
        500.000.- Ft + ÁFA ajánlatot tett. A másik ajánlat egy budapesti cégtől, az A. Brown& 
        Low Bt-től érkezett. A Hivatal akadálymentesítésére vonatkozó megbízási díj 150 eFt 
        + ÁFA, a másik pályázatunk közbeszérzési eljárásának bonyolítási díja 200 eFt + ÁFA. 
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         A második ajánlat jelentősen kedvezőbb, ezt javasolja elfogadásra.  
         A cég referenciamunkát nyújtott be. Amennyiben nincs hozzászólás, javasolja az 

A. Brown&Low Bt. megízását a közbeszerzési eljárások bonyolításával. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                 124/2011.(VI.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                 1./ Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                 megbízza az A. Brown&Low Bt.-t (1121 Budapest, Mese u. 1.) 
                                                 Tápióság Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 
                                                 akadálymentesítése nemzeti általános egyszerű közbeszerzési 
                                                 eljárás teljes körű lebonyolítására. 
                                                 A megbízás díja 150.000.- Ft + ÁFA, melyet az Önkormányzat 
                                                 2011. évi költségvetési tartaléka terhére biztosít. 
 
                                                2./ Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                megbízza az A. Brown&Low Bt.-t (1121 Budapest, Mese u. 1.) 
                                                Tápióság község szépítése – akadálymentesítés nemzeti általá- 
                                                nos egyszerű közbeszerzési eljárás több részfeladatban kiírva, 
                                                teljes körű lebonyolítására. 
                                                A megbízás díja 200.000.- Ft + ÁFA, melyet az Önkormányzat 
                                                2011. évi költségvetési tartaléka terhére biztosít. 
 
                                                Határidő: azonnal. 
                                                Felelős:   polgármester. 
 
   5./  Kun  Szilárd polgármester a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás megkeresését 
         ismerteti. A Társulás Tanácsa úgy döntött, hogy 2011. évben a kistérségben bevezetik a 
         továbbtanulási, pályaválasztási szaktanácsadás szakfeladatot. A logopédiai ellátás kike- 
         tült és ezt a feladatot teszik be, így a kistérség újra két szakfeladatot lát el. Az elmaradt 
         állami normatívát ezáltal megkapjuk. Az egy szakfeladat miatt az iskola fűtéskorszerű- 
         sítésére benyújtott pályázatunk elutasításra került. Javasolja az előterjesztés elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                 125/2011.(VI.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                 Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                 a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulással kötendő 
                                                 Feladat-ellátási Szerződést, mely a továbbtanulási és  
                                                 pályáválasztási tanácsadás ellátására irányul, a csatolt 
                                                 mellékletnek megfelelően elfogadja. 
 
                                                 Határidő: azonnal. 
                                                 Felelős:   polgármester. 
 
   6./  Kun Szilárd  polgármester elmondja, a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése 
         pályázathoz az építési engedély úgy szólt, hogy faipari szakembernek az épület tető- 
         szerkezetét, födémrészét át kell vizsgálni. Lovász Lászlóval vettük fel a kapcsolatot, 
         aki ajánlatát elküldi, amiről a testületnek dönteni kell.  
 
Tóth Gábor képviselő a továbbiakban személyét érintő ügyben kéri zárt ülés tartását. 
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Kun Szilárd  polgármester megköszöni a megjelenést, megállapítja, nincs több kérdés, 
hozzászólás, így képviselői kezdeményezésre a továbbiakban zárt ülést rendel el, az ülést 
18.30 órakor bezárja. 
 
                                     
                                                                      Kmf. 
 
 
 
           Soltiné dr. Pap Anikó                                                                   Kun Szilárd 
                    jegyző                                                                                  polgármester 
 
 
 
 
 
                                         Béres Magdolna              Béres Mária 
                                                        jegyzőkönyv hitelesítők 


