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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án,  
                 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. 
 

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

                      Tóth Gábor képviselők.      
 
Igazoltan vannak távol:                                      

                Béres Mária, 
                Bugyi Sándor 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 megjelent képviselőket, meghívott vendégeket, 
érdeklődőket,  az ülést megnyitja. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 6 fő képviselő 
közül 3 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek 
javasolja elfogadni Hegedűs György és Tóth Gábor képviselőket. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 

                                                               79/2012.(V.23.) sz.  képviselő-tesületi határozat: 
                                                      A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Hegedűs 
                                                     György és Tóth Gábor képviselőket elfogadta. 
 
Kun Szilárd polgármester ismerteti az ülés napirendi pontjait. 
 
N a p i r e n d: 
1./  Tápióság Községi Sportkör hitelfelvételéhez készfizető kezesség vállalása 
2./  Hozzájárulás a sportöltöző építési munkálataihoz 
3./  Tornacsarnok felújítási munkáihoz érkezett műszaki ellenőri árajánlatok megbeszélése 
4./  Egyebek 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta:    
                                                         80/2012.(V.23.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Tápióság Községi Sportkör hitelfelvételéhez készfizető kezesség vállalása. 
           Előadó:  Kun Szilárd polgármester ismerteti, a Sportkör a Leader program keretében 
                         pályázatot nyújtott be a sportöltöző felújítására, a pályázat kedvező elbírálás- 
                         ban részesült. A pályázat utófinanszírozású, ezért a Sportkörnek hitelt kell 
                         felvenni, az Önkormányzatnak, mint tulajdonosnak készfizető kezességet 
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                     kell vállalni. Ismerteti a határozati javaslatot, majd megkérdezi van-e hozzá- 
                     szólás a napirendhez. 
 
Hegedűs György alpolgármester azt kérdezné, az Önkormányzat nem hitelezhetné meg a 
Sportkörnek a hitelkeretéből az összeget, a magas kamat miatt gondolt erre. 
 
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző elmondja, a hitelkeretet meg kell emeltetni, meg kell beszélni. 
A Spotkör próbál megegyezni, hogy közvetlen a vállalkozónak utalják az összeget, így a 
kamatfizetéstől mentesülne. 
 
Galambosi Zoltán a Jobbik Helyi Szervezetének elnöke arról érdeklődik, hogy a Sportkör a 
kamatot ki tudja gazdálkodni, vagy az Önkormányzat kifizeti helyettük. Miért nem az 
Önkormányzat veszi fel a hitelt? 
 
Kun Szilárd  polgármester elmondja, az Önkormányzatnak is kell kamatot fizetni. Mi 
vagyunk az épület tulajdonosai, a Sportkör pályázott, nekik kell elszámolni, ezért az 
Önkormányzatnak készfizető kezességet kell vállalni. Amennyiben nincs több hozzászólás, 
szavazásra teszi fel a Sportkör hitelfelvételéhez a készfizető kezesség vállalását.                          
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                        81/2012.(V.23.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                        Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                        úgy döntött, hogy a Tápióság Községi Sportkör (2253 
                                                        Tápióság, Bicskei út 3.) hitelfelvételéhez készfizető kezes- 
                                                        séget vállal. 
                                                        A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a 
                                                        jegyzőt, hogy a kezességvállaláshoz kapcsolódó meg- 
                                                        állapodást írják alá. 
 
                                                        Határidő: azonnal. 
                                                        Felelős:    polgármester, jegyző, elnök. 
 
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Hozzájárulás a sportöltöző építési munkálataihoz. 
           Előadó: Kun Szilárd  polgármester elmondja, az Önkormányzatnak hozzá kell járul- 
                        ni a sportöltöző felújítási munkáihoz, mivel a Sportkör nyerte a pályázatot, 
                        az Önkormányzat pedig a tulajdonos. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? 
                        Amennyiben nincs, szavazásra teszi fel a hozzájárulást. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                   82/2012.(V.23.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                   Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                   hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévő 387/2 hrsz-ú 
                                                   sportöltöző felújítási munkálatait Tápióság Községi 
                                                   Sportkör végeztesse el, és az ehhez szükséges engedélyeket 
                                                   építtetőként szerezze be. 
 
                                                   Határidő: azonnal. 
                                                   Felelős:   polgármester, jegyző, elnök. 
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3. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Tornacsarnok felújítási munkáihoz érkezett műszaki ellenőri árajánlatok megbeszélése. 
           Előadó: Kun Szilárd  polgármester elmondja, a Tornacsarnok felújítási munkáinak 
                        műszaki ellenőrzésére két ajánlatot kértünk. A Planión Kft. ajánlata bruttó 
                        177.800.- Ft, az L-Tervez Kft. 110.411.- Ft bruttó ajánlatot adott. Javasolja 
                        a kedvezőbb, az  L-Tervez Kft. ajánlatának elfogadását. A Tornacsarnok 
                        felújítására pályázati úton nyertünk 6.500 eFt-ot, a műszaki ellenőr díjazása 
                        a pályázatból elszámolható.                                                                  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                  83/2012.(V.23.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                  Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                  a Tornacsarnok felújítási munkáinak műszaki ellenőrzésére 
                                                  az L-Tervez Kft-t, Lukács Tamás műszaki ellenőrt bízza meg. 
                                                  A műszaki ellenőrzés 87.580.- Ft + ÁFA költsége a pályázati 
                                                  támogatásból kerül finanszírozásra. 
                                                  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a  
                                                  jegyzőt a megbízási szerződés aláírására. 
 
                                                 Határidő: azonnal. 
                                                 Felelős:   polgármester, jegyző. 
  
4. EGYEBEK 
 
   1./  Kun Szilárd  polgármester ismerteti, a busz végállomásán a táblák kihelyezésre kerül- 
         tek, a helyszíni bejárás megtörtént. Amennyiben a busz megfordulása az üzletek előtt 
         biztosítva lesz, nem fog körbe menni, csak ha másik busz miatt nem tud megfordulni. 
         Tájékoztatásul elmondja, a Polgármesteri Hivatal parkosítása elkészült, felajánlás 
         volt az Ónix Kert Kft. részéről, melyet ezúton megköszönünk. A kavics költségét kel- 
         lett állnunk. 
 
   2./  Bekech József a SÁG-ÉP Kft. ügyvezetője, a Pénzügyi Bizottság tagja a Sportkör 
         hitelfelvételével kapcsolatban elmondja, át kell gondolni a hitel felvételét, illetve 
         az Önkormányzat hitelkeret bővítésének lehetőségét. A Sportkör nem gazdálkodó  
         szervezet, meg kell nézni a hitel folyósítása négy hónapra mivel járna. Érdemes ki- 
         számolni, a tényeket figyelembe kell venni. 
 
Galalmbosi Zoltán a Jobbik Helyi Szervezetének elnöke arról érdeklődik, hogy a felújítási 
munkákat ki fogja csinálni. A Kft. nem tudná megcsinálni? 
 
Kun Szilárd polgármester elmondja, helyi vállalkozóval szeretnénk a munkákat elvégeztetni, 
az összeget meg kell előlegezni. A Sportcsarnok felújításánál a Kft., mint alvállalkozó kaphat 
munkát. A beruházást hogy meg tudja csinálni, hitelt kellene felvennie. 
 
Hegedűs György alpolgármester véleménye szerint, át kellene gondolni a lehetőségeket, van 
egy tartozó Kft.-nk. A tartozás visszafizetését ne hagyjuk annyiban, meg kell nézni a 
lehetőségeket. 
 
Tóth Gábor képviselő úgy gondolja, alvállalkozóként minden projektben vegyen részt a Kft. 
Azt kell szem előtt tartani, hogy minnél több pénz jusson a Kft.-hez a pályázatokból. 
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Kun Szilárd  polgármester elmondja, a bejáráson részt vett a Kft. is. Javasolja, Hegedűs 
György, mint alpolgármester a kivitelezővel történő tárgyaláson vegyen részt. 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az 
ülést 18.00 órakor bezárta.          

 
 

Kmf. 
 
 
             Soltiné dr. Pap Anikó                                                   Kun Szilárd 
                       jegyző                                                                 polgármester 
 
 
 
 
 
                                        Hegedűs György                Tóth Gábor 
                                                      jegyzőkönyv hitelesítők                                                                                                        


