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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 13-án,  
               11.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. 
 
Az ülés helye: Községháza nagyterme. 
                          
Jelen vannak:   Kun Szilárd polgármester,      
                           Hegedűs György alpolgármester,      
                           Bugyi Sándor és                                             

   Dávid Kornélia Anikó képviselők.                                                                                
                                                                  

Igazoltan vannak távol: Béres Magdolna, 
                                         Béres Mária és Tóth Gábor képviselők. 
 
Meghívott vendégként jelen van: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző. 
                           
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 3 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek a zárt ülésen elfogadtuk Bugyi Sándor és Dávid Kornélia Anikó 
képviselőket. 
 
Kun Szilárd polgármester elmondja, a Képviselő-testület a zárt ülésen a napirendi pontokat is 
elfogadta, ismerteti ezeket: 
 
N a p i r e n d: 
1./  Tápióság Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyása 
2./  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 11/2010.(XI.25.) sz. 
      önkormányzati rendelet módosítása (méltányossági ápolási díj) 
3./  Fogorvosi álláshelyre pályázat kiírása 
4./  Polgármesteri Hivatal akadálymentesítéséhez faanyagvédelmi szakértői vizsgálatra 
      érkezett ajánlatok megbeszélése 
5./  Együttműködési megállapodás polgárőrséggel 
6./  Telefonközpont kiépítésének megbeszélése 
7./  Földhaszonbérleti díj módosítása 
8./  Egyebek 
 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Tápióság Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyása. 
           Előadó: Kun Szilárd polgármester ismerteti, 2004-ben volt először Közbeszerzési 
                        Szabályzat készítve. Az írásos anyagot a képviselők megkapták, a szabály- 
                        zat szakmailag lett elkészítve. A Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                      132/2011.(VII.13.) sz. képviselő-testületi határozat:          
                                                      A Képviselő-testület Tápióság Község Önkormányzatának 
                                                      és szerveinek Közbeszerzési Szabályzatát elfogadta. 
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                                                       Határidő: azonnal. 
                                                       Felelős:   polgármester. 
 
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 11/2010.(XI.25.9 sz. önkor- 
           mányzati rendelet módosítása (méltányossági ápolási díj). 
           Előadó: Kun Szilárd  polgármester elmondja, a szociális rendeletünkben a méltányos- 
                        sági ápolási díj módosítására „A” és „B” verziót dolgoztunk ki. A méltányos- 
                        sági ápolási díj  megbeszélését az előző ülésen elhalasztotta a testület. A ter- 
                        vezett keretet túlléptük, javasolja a méltányossági ápolási díjat vegyük  ki a 
                        rendeletünkből. Amennyiben az önkormányzat pénzügyi helyzete stabilizáló- 
                        dik, újratárgyaljuk a lehetőséget. 
 
Bugyi Sándor képviselő szeretné, ha a méltányossági ápolási díjak ügyében akkor döntenénk, 
amikor minden képviselő jelen van.  
 
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző elmondja, mielőbb dönteni kell, anyagi vonzata van. 
 
Kun Szilárd  polgármester elmondja, Bugyi Sándor módosító indítványára javasolja a 
napirendi pont tárgyalását elhalasztani a következő ülésre. Ebben a hónapban az anyagiak 
miatt tárgyalni kell a rendeletet. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                      133/2011.(VII.13.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                      A Képviselő-testület a szociális igazgatásról és szociális 
                                                      ellátásokról szóló 11/2010.(XI.25.) sz. önkormányzati 
                                                      rendelet módosításának tárgyalását következő ülésére 
                                                      elnapolja. 
 
                                                      Határidő: következő ülés. 
                                                      Felelős:    polgármester. 
 
3. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Fogorvosi álláshelyre pályázat kiírása. 
           Előadó: Kun Szilárd  polgármester ismerteti, folyamatos pályázati kiírásról van szó. 
                        Vállalkozási formában szeretnénk az állást betölteni, ha ebben az évben nem 
                        sikerül, közalkalmatottat veszünk fel, mert különben nem kapunk támogatást. 
                        Nehéz helyzetben vagyunk. Amennyiben a testület egyetért a pályázat kiírásá- 
                        val, kéri fogadják el. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                         134/2011.(VII.13.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete               
                                                         pályázatot hirdet a fogorvosi alapellátás keretébe tartozó 
                                                         feladatok területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozási  
                                                         formában történő ellátására. 
 
                                                         Határidő: pályázat kiírására azonnal. 
                                                         Felelős.    polgármester. 
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4. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Polgármesteri Hivatal akadálymentesítéséhez faanyagvédelmi szakértői vizsgálatra 
           érkezett ajánlatok megbeszélése. 
           Elődaó: Kun Szilárd  polgármester tájékoztatja a testületet, két ajánlat érkezett. Az  
                        egyik ajánlatot Farkas Éva okleveles faipari mérnö nyújtotta be, 300 eFt + 
                        ÁFA összegben. A másik ajánlat Lovász László faanyagvédelmi szakértőtől 
                        érkezett, a munkálatok költsége bruttó 218 eFt. A Polgármesteri Hivatal aka- 
                        dálymentesítéséhez az építési engedély kitétele a vizsgálat elvégzése. Javasolja 
                        a kedvezőbb ajánlat elfogadását, amennyiben nincs hozzászólás. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                          135/2011.(VII.13.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                          A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal akadály- 
                                                          mentesítéséhez a faanyagvédelmi szakértői vizsgálat 
                                                          elvégzésére megízza Lovász László (2230 Gyömrő, 
                                                          Csemetekert 1.) faanyagvédelmi szakértőt. 
                                                          A munkálatok költsége bruttó 218.000.- Ft, melyet  
                                                          az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének  
                                                          gazdálkodási tartaléka terhére biztosítja. 
 
                                                          Határidő: azonnal. 
                                                          Felelős:    polgármester. 
 
5. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Együttműködési megállapodás polgárőrséggel. 
           Előadó: Kun Szilárd polgármester tájékoztatásul elmondja, előírás az önkormányzat 
                        és a polgárőrség közötti együttműködési megállapodás, a megyei szervezet 
                        felé továbbítani kell. A polgárőrség pályázaton való részvételéhez szükséges. 
                        Az együttműködési megállapodást elkészítettük, kéri a testület fogadja el. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                             136/2011.(VII.13.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                             A Képviselő-testület Tápióság Község Önkormányzata 
                                                             és a Tápióság Polgárőrség közötti Együttműködési 
                                                             Megállapodást elfogadta. 
 
                                                             Határidő: azonnal. 
                                                             Felelős:    polgármester. 
 
6. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Telefonközpont kiépítésének megbeszélése. 
           Előadó: Kun Szilárd polgármester elmondja, a napirendi pont tájékoztató jellegű. 
                        Előzőleg szó volt róla, hogy a TELE-MED Bt. építené ki a központot, a hely- 
                        színen megnézték. A felújítás során megvalósul a kiépítés, a költségek 1/3-át 
                        akkor kell fizetni, 2/3-ad részét két hónap múlva. 
 
7. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Földhaszonbérleti díj módosítása. 
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           Előadó: Kun Szilárd  polgármester ismerteti, a földhaszonbérleti díjak 1995-ben lettek 
                        megállapítva. Utánanézett a környéken, 2.- Ft/m2 – 3.- Ft/m2díjak vannak. Ja- 
                        vasolja 2011. július 14-től a gyep, legelő művelési ágra 2.- Ft/m2, a szántó mű- 
                        velési ágra 3.- Ft/m2 földhaszonbérleti díj megállapítását. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hotza: 
                                                             137/2011.(VII.13.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                             Tápióság Község Önkormányzata 2011. július 14-től 
                                                             a gyep, legelő művelési ágra 2.- Ft/m2, szántó művelési 
                                                             ágra (kivétel 018/2 hrsz. külön megállapodás alapján) 
                                                             3.- Ft/m2 földhaszonbérleti díjat állapít meg. 
 
                                                             Határidő: azonnal. 
                                                             Felelős:    polgármester, jegyző. 
 
8. EGYEBEK 
 
   1./  Kun Szilárd  polgármester ismerteti, hogy a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése 
         pályázat munkáinak műszaki ellenőrzésére két ajánlat érkezett. Az egyiket egy ceglédi 
         cég, a Makett Kft. nyújtotta be, 225.000.- Ft + ÁFA, 282.250.- Ft összegben. A másik 
         ajánlattevő az L-Tervez Kft. ügyvezetője, Lukács Tamás, az ajánlat összege 120.000.- 
         Ft + ÁFA, 150.000.- Ft. A műszaki ellenőr költsége a pályázati összegből finanszíroz- 
         ható. Javasolja a kedvbezőbb ajánlat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                              138/2011.(VII.13.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                              A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal akadály- 
                                                              mentesítése pályázat munkáinak műszaki ellenőrzésére 
                                                              megbízza az L-Tervez Kft-t (2241Sülysáp, Pf.4.) 
                                                              Lukács Tamás műszaki ellenőrt. 
                                                              A műszaki ellenőrzés költsége 120.000.- Ft + ÁFA 
                                                              összeg a pályázati támogatásból kerül finanszírozásra. 
 
                                                              Határidő: azonnal. 
                                                              Felelős:    polgármester. 
 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és a 
rendkívüli ülést 12.00 órakor bezárta. 
                                                                 Kmf. 
 
 
                       Soltiné dr. Pap Anikó                                  Kun Szilárd 
                                  jegyző                                              polgármester 
 
 
 
                                        Bugyi Sándor                Dávid Kornélia Anikó 
                                                        jegyzőkönyv hitelesítők 


