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                                                                     39/2012. sz. képviselő-testületi határozat:       
                                                                     Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása 
                                                                     40/2012. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Napirendi pontok elfogadása 
                                                                     41/2012. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Sportkör 780 eFt-os támogatása 
                                                                     42/2012. sz. képviselő-testületi határozat:       
                                                                     Boldogabb Óvodás Évekért Alapítvány  
                                                                     40 eFt-os támogatásának elutasítása 
                                                                     43/2012. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Polgárőrség 120 eFt-os támogatásának elut. 
                                                                     44/2012. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Nyugdíjas Klub 300 eFt-os támogatásának 
                                                                     elutasítása 
                                                                     45/2012. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Tornádó 380 eFt-os támogatásának elutas. 
                                                                     46/2012. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Polgárőrség 140 eFt-os támogatásának elut. 
                                                                     47/2012. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Nyugdíjas Klub 200 eFt-os támog. elutas. 
                                                                     48/2012. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Tornádó Harcművészeti SE 300 eFt támog. 
                                                                     49/2012. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Polgárőrség 140 eFt-os támogatása 
                                                                     50/2012. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Nyugdíjas Klub 280 eFt-os támogatása 
                                                                     51/2012. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     2012. évi közbeszerzési terv elfogadása 
                                                                     52/2012. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     KÁTA-Hidro Kft. megbízása vízi-közmű  
                                                                     szolgáltatás ellátásával    
                                                                     53/2012. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Tornacsarnok felújítására pályázat benyújt. 
                                                                     54/2012. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Nagy Sándor építész tervező ajánlatának elf. 
                                                                     55/2012. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Térfigyelő rendszer kiépítésére pályázat beny. 
                                                                     56/2012. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Önkormányzat sporttal kapcsolatos felada- 
                                                                     tainak és kötelezettségeinek meghatározása 
                                                                     57/2012. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Bicskei út 33. sz. előtti járdaszakasz felújí- 
                                                                     tásához anyag biztosítása 
                                                                     58/2012. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Közoktatási esélyegyenlőségi program 
                                                                     felülvizsgálatára megbízás 
                                                                     59/2012. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Happy Dance SE táncverseny rendezéséhez 
                                                                     Tornacsarnok térítésmentes biztosítása 
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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28-án,  
                 17.00 órakor megtartott ülésén. 
 

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

                      Dávid Kornélia Anikó és 
                      Tóth Gábor képviselők.      
 
Igazoltan vannak távol: 
                     Béres Magdolna, 

                Béres Mária és 
                Bugyi Sándor képviselők. 

 
Meghívott vendégként jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
A nyilvános ülésen a lakosság részéről nem volt érdeklődő. 
 
Kun Szilárd polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívott vendégeket,  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 Dávid Kornélia Anikó 
és Hegedűs György képviselőket. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 

                                                               39/2012.(III.28.) sz.  képviselő-tesületi határozat: 
                                                      A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Dávid 
                                                      Kornélia Anikó és Hegedűs György képviselőket elfogadta. 
 
Kun Szilárd polgármester ismerteti, a meghívó szerinti 1. és 3. napirendi pontokat nem 
tárgyaljuk, a zárszámadást az áprilisi ülésen tűzzük napirendre és ehhez kapcsolódik a belső 
ellenőrzési jelentés. A 3. napirendi pont a vízmű üzemeltetésének előkészítésével kapcsolatos 
megbeszélés lesz. 
 
Tóth Gábor képviselő javasolja, a civil szervezetek támogatását az 1. napirendi pontként 
tárgyalja a testület. 
 
Kun Szilárd  polgármester ismerteti az ülés  napirendi pontjait: 
 
N a p i r e n d: 
1./  Civil szervezetek támogatása (A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására 
      érkezett pályázatok elbírálása) 
2./  Az Önkormányzat 2012. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadása 
3./  Vízmű üzemeltetésének előkészítésével kapcsolatos megbeszélés 
4./  Iskolai utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújításra (Sportcsarnok felújítása) 
      beyújtandó pályázathoz önerő biztosítása (4/2012.(III.1.) BM rendelet) 
5./  Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására (térfigyelő rendszer 
      kiépítése) benyújtandó pályázathoz önerő biztosítása (4/2012.(III.1.) BM rendelet 
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6./  Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak és kötelezettségeinek meghatározása 
7./  Egyebek 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:    
                                                         40/2012.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Civil szervezetek támogatása. (A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támoga- 
           tására érkezett pályázatok elbírálása. 
           Előadó: Kun Szilárd polgármester ismerteti, a költségvetésben 1.500 eFt-os keretet 
                        állapítottunk meg a civil szervezetek támogatására. A tavalyi évtől a civil 
                        szervezeteknek pályázni kell a támogatásra. A pályázati kiírás megtörtént, a  
                        beadási határidő március 19. volt, a határidőre öt szervezet adott be pályá- 
                        zatot. Támogatást igényel a Sportkör, a Tornádó, a Boldogabb Óvodás 
                        Évekért Alapítvány, a Polgárőrség és a Nyugdíjas Klub. A pályázatokat 
                        a bizottságok megtárgyalták, kéri ismertessék álláspontjukat. 
 
Dávid Kornélia Anikó képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke, a Pénzgyi 
Bizottság tagja elmondja, mindkét Bizottság tárgyalta a pályázatokat, az alábbi támogatásokat 
javasolják: Sportkör 780 eFt, Tornádó 300 eFt, óvodai alapítvány 40 eFt, Polgárőrség 100 eFt, 
Nyugdíjas Klub 280 eFt. 
 
Kun Szilárd  polgármester elmondja, az előző évben 2 millió Ft keret volt a civil szervezetek 
támogatására, pénzügyi helyzetünk miatt csökkenteni kellett. A két tánccsoport nem nyújtott be 
pályázatot. A támogatást minden egyesületnél csökkenteni kellett. Van-e a támogatásokkal 
kapcsolatban kérdés, javaslat? 
 
Tóth Gábor képviselő elmondja, a civil szerveetek támogatására tervezett összeg 500 eFt-tal 
kevesebb, ebből kellett gazdálkodni. Minden pályázó civil szervezet támogatást kap, az összegek 
arányaiban vannak csökkentve. Bízunk benne, ezzel a támogatással is működni tudnak a 
szervezetek. Jelentős támogatást biztosítunk azzal, hogy a Tornacsarnok használatáért nem 
fizetnek bérleti díjat. Az lenne a  jó, ha a támogatások nem csökkennének, hanem növekednének. 
 
Kun Szilárd polgármester tájékoztatásul elmondja, a költségvetésünkben az előző beruházások 
önerejét fel kellett vállalni, ezért is kell csökkenteni a támogatásokat. Ismerteti a civil 
szervezetek mire pályáztak, majd elmondja, a támogatási összegből 20 %-ot lehet reprezentációra 
költeni. Más pályázati lehetőségekből az összeget ki lehet egészíteni, ezekhez segítséget adunk.  
 
Kiss Gyula a Polgárőrség tagja elmondja, tudják megszorított a költségvetés. A Polgárőrség 
gépkocsival rendelkezik, ezt üzemeltetni kell, hogy szolgálatba tudjanak menni. A jelenlegi 100 
eFt támogatásból és a tagdíjakból befolyó 100 eFt-ból kell üzemelni az egyesületnek, fontos 
feladat a jó kapcsolatok ápolása és vannak egyéb költségek is. Nagyon kevés a pénz, saját 
költségen kell szolgálatba járni, ezt nehéz lesz elvárni az emberektől. Az elvárásokat valamilyen 
módon kellene teljesíteni, nem biztos, hogy megfelelnek ennek.  
 
Kun Szilárd  polgármester  ismerteti, a Polgárőrség 491.470.- Ft-ra pályázott, ebben a gépjármű 
költsége, posta és folyószámla költség szerepelt. Minden nap nem tudnak szolgálatot adni, csak 
hétvégén, ennek üzemanyag költségére elég a támogatás. Lehet pályázni, és nem csak kocsival 
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kell szolgálatba menni, gyalogosan is lehet. A rendezvények alkalmával jelen kell lenni a 
településen, nem mindenki veszi ki részét a munkából. 
 
Hegedűs György alpolgármeser úgy gondolja, az elosztásról felesleges vitát nyitni, véleménye 
szerint reprezentációra nem kellene adni, az üzemeltetés, működés elég lenne. Meg kellene 
nézni, melyik az a civil szervezet, amely öregbíti a település hírnevét.  
 
Kun Szilárd  polgármester szavazásra teszi fel a Sportkör 780 eFt-ot támogatását, melyet a 
bizottságok javasoltak. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                 41/2012.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                 A Képviselő-testület a Tápióság Községi Sportkör részére 
                                                 780.000.- Ft támogatást biztosít az Önkormányzat 2012.  
                                                 évi költségvetésében a civil szervezetek támogatására terve- 
                                                 zett összegből. A támogatást a pályázatban megjelölt célra 
                                                 lehet fordítani. 
 
                                                Határidő: támogatási szerződés megkötésére azonnal. 
                                                Felelős:   polgármester, jegyző. 
  
Kun Szilárd  polgármester a bizottsági javaslat szerint szavazásra teszi fel az óvodai alapítvány 
40 eFt-os támogatását. 
 
A Kéviselő-testület 1 igen szavazattal, 3 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                  42/2012.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                  A Képviselő-testület a Boldogabb Óvodás Évekért 
                                                  Alapítvány 40.000.- Ft-os támogatását nem fogadta el. 
 
                                                  Határidő: azonnal. 
                                                  Felelős:   polgármester. 
 
Dávid Kornélia Anikó képviselő elmondja, az óvodai alapítvány támogatására tervezett 
összeget szétosztaná a többi pályázó között. 
 
Tóth Gábor képviselő módosító javaslatot tesz, a Polgárőrség kapjon 120 eFt támogatást, a 
Nyugdíjas Klub 300 eFt-ot. 
 
Kun Szilárd  polgármester a két módosító javaslatot teszi fel szavazásra. 
 
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 2 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                    43/2012.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                    A Képviselő-testület a Tápióság Polgárőrség 120.000.- 
                                                    Ft-os támogatását nem fogadta el. 
                                                     
                                                    Határidő: azonnal. 
                                                    Felelős:   polgármester. 
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A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 2 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                             44/2012.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                             A Képviselő-testület a Vadvirág Hagyományőrző Nyugdíjas 
                                             Klub Egyesület 300.000.- Ft-os támogatását nem fogadta el. 
 
                                             Határidő: azonnal. 
                                             Felelős:   polgármester. 
 
Hegedűs György alpolgármester javasolja, a Tornádót 380 eFt-tal,  a Polgárőrséget 140 eFt-tal, 
a Nyugdíjas Klubot 200 eFt-tal  támogassa a testület. Úgy gondolja, az aktivitást is meg kell 
nézni és azt, hogy mire kérték a támogatást. 
 
Kun Szilárd  polgármester szavazásra teszi fel az újabb módosításokra érkezett javaslatot. 
 
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 2 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                    45/2012.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                   A Képviselő-testület a Tornádó Harművészeti Sportegyesület 
                                                   380.000.- Ft-os támogatását nem fogadta el. 
 
                                                   Határidő: azonnal. 
                                                   Felelős:   polgármester. 
  
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal,  2 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                       46/2012.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                       A Képviselő-testület a Tápióság Polgárőrség 140.000.- 
                                                       Ft-os támogatását nem fogadta el. 
 
                                                       Határidő: azonnal. 
                                                       Felelős:   polgármester. 
 
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 2 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                    47/2012.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                    A Képviselő-testület a Vadvirág Hagyományőrző Nyugdíjas 
                                                    Klub Egyesület 200.000.- Ft-os támogatását nem fogadta el. 
 
                                                    Határidő: azonnal. 
                                                    Felelős:   polgármester. 
 
Kun Szilárd polgármester véleménye szerint, a bizottságok javaslatát figyelembe kellene venni. 
Javasolja az eredeti szerint a Tornádó támogatása 300 eFt legyen, a Nyugdíjas Klubé 280 eFt, a 
Polgárőrség kapja meg a + 40 eFt támogatást, így részükre 140 eFt támogatást biztosítunk. A 
Tornacsarnok használatáért bérleti díjat nem fizetnek a szervezetek, jogos a felvetés, hogy a 
működéshez hozzájárulnának, az évek során a kicsből is összejött volna valamennyi.  
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Csak a támogatásokból nem lehet működni, szponzort kell keresni. Szavazásra teszi fel a három 
szervezet támogatását. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                         48/2012.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület a Tornádó Harcművészeti Sport- 
                                                         egyesület részére 300.000.- Ft támogatást biztosít az 
                                                         Önkormányzat 2012. évi költségvetésében a civil szer- 
                                                         vezetek támogatására tervezett összegből. A támogatást 
                                                         a pályázatban megjelölt célra lehet fordítani. 
 
                                                        Határidő: támogatási szerződés megkötésére azonnal. 
                                                        Felelős:   polgármester, jegyző. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                      49/2012.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                      A Képviselő-testület a Tápióság Polgárőrség részére 
                                                      140.000.- Ft támogatást biztosít az Önkormányzat 
                                                      2012. évi költségvetésében a civil szervezetek támoga- 
                                                      tására tervezett összegből. A támogatást a pályázatban 
                                                      megjelölt célra lehet fordítani. 
 
                                                      Határidő: támogatási szerződés megkötésére azonnal. 
                                                      Felelős:   polgármester, jegyző. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül, kézfel-emeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                  50/2012.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                  A Képviselő-testület a Vadvirág Hagyományőrző Nyug- 
                                                  díjas Klub részére 280.000.- Ft támogatást biztosít az 
                                                  Önkormányzat 2012. évi  költségvetésében a civil szer- 
                                                  vezetek támogatására tervezett összegből. A támogatást 
                                                  a pályázatban megjelölt célra lehet fordítani. 
 
                                                  Határidő: támogatási szerződés megkötésére azonnal. 
                                                  Felelős:   polgármester, jegyző. 
 
Szajcz Miklós a Nyugdíjas Klub elnöke elmondja, eddig 400 eFt támogatást kaptak, épp csak 
tudtak működni. Összejönnek és eldöntik működnek-e tovább, meglepte a támogatás összege. 
Szaporodott a létszám, új ruhákra van szükség, minden rendezvényen résztvesznek. 
 
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Az Önkormányzat 2012. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadása. 
           Előadó: Kun Szilárd polgármester ismerteti, március 31-ig el kell fogadni a közbe- 
                        szerzési tervet a testületnek. A tervben 3 beruházás szerepel, az óvoda bővíté-  
                        se, sportcsarnok felújítása és infrastruktúra-fejlesztése, 113.800 eFt nettó ösz- 
                        szeget terveztünk.  
 



 8

Soltiné dr. Pap Anikó jegyző elmondja, minden évben el kell fogadni a tervet, úgy lehet a 
közbeszerzési eljárást lefolytatni., a honlapra is fel kell tenni, év közben módosítható a 
közbeszerzési terv. Új közbeszerzési törvény lépett életbe, tavaly április 15-ig kellett elfogadni a 
tervet, most március 31-ig. 
 
Kun Szilárd  polgármester megkérdezi, a 2012. évi közbeszerzési tervvel kapcsolatban van-e 
hozzászólás, amennyiben nincs, szavazásra teszi fel annak elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                   51/2012.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                   Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                   a 2012. évi összesített közbeszerzési tervet a melléklet 
                                                   szerint elfogadta. 
 
                                                   Határidő: folyamatos. 
                                                   Felelős:   polgármester, jegyző. 
 
3. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Vízmű üzemeltetésének előkészítésével kapcsolatos megbeszélés. 
           Előadó: Kun Szilárd  polgármester elmondja, az előző ülésen beszéltünk róla, hogy a 
                        vízművek üzemeltetését az állam fogja átvenni. Változás, egy közös cég fog 
                        üzemeltetni, ez a KÁTA HIDRO Kft., mely át fog alakulni és a 20 település 
                        tulajdonába kerül.  Az országgyűlés elfogadta az ezzel kapcsolatos törvényt, 
                        a KÁTA-HIDRO-ba kellene integrálódni, vagy jogutódjába. A csatornázás 
                        miatt az UNIÓ felé a KÁTA-HIDRO lett megjelölve, mint üzemeltető, álllás- 
                        foglalást kérnek. A határozati javaslatot a testület megkapta. A részletek ki- 
                        dolgozása folyamatos lesz, a vízművel kapcsolatban adatokat kértek. A cég 
                        az üzemeltetést veszi át, a tulajdon maradna, bérleti díjat fizenek az önkor- 
                        mányzat felé, melyet a hálózat karbantartására lehet fordítani, külön kell  
                        kezelni.  Eredetileg ez 2016-től lépett volna életbe, a jogszabályi változás 
                        miatt 2012. július 1-től meg kell csinálni. Mentességet kapunk-e a nagy 
                       cégre vonatkozóan nem tudni, az egész országban mi vagyunk ilyen hely- 
                       zetben a csatornázás miatt, az UNIÓ-nak meg kell felelni. A lényeg, hogy a 
                       vízvagyon ne kerüljön külföldi tulajdonba. A polgármester megkérdezi, a 
                       napirendi ponthoz van-e hozzászólás, amennyiben nincs, szavazásra teszi 
                       fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 

52/2012.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy az Önkormányzat,                                
mint az ivóvízzel és szennyvízelvezetéssel és tisztítással kapcsolatos ellátásért felelős a 
kizárólagos tulajdonát, törzsvagyonát képező vízi-közművek (ivóvíz- és szennyvíz-közművek) 
működtetése (üzemeltetése, fenntartása), az ivóvíz szolgáltatás és szennyvízkezelési szolgáltatás 
teljesítésének érdekében bérleti-üzemeltetési/ vagyonkezelési szerződést köt 30 éves határozott 
időtartamra a „Tápió Menti Régió szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása” elnevezésű, KEOP-
1.2.0/2F/09-2009-0021 azonosító számú nagyprojekt által érintett 20 település (Bénye, Farmos, 
Jászfelsőszentgyörgy, Káva, Kóka, Mende, Nagykáta, Pánd, Sülysáp, Szentlőrinckáta, 
Szentmártonkáta, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószecső, Tápiószele, Tápió-
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szentmárton, Tóalmás, Újszilvás, Úri) önkormányzata és a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 
kizárólagos, 100%-os tulajdonába kerülő, ivóvíz- és szennyvíz-szolgáltatás céljára, a vízi-
közművek működtetésére létrehozott KÁTA HIDRO Kft. (székhely: Nagykáta, Egreskátai út 27., 
cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-066449, adószáma: 10827026-2-13) vagy jogutódja vízi-közmű 
szolgáltatóval. A KÁTA HIDRO Kft.-t 2012. május 31-ig létrehozzák az érintett önkormányzatok. 
A KÁTA HIDRO Kft. vagy jogutódja 2012. július 1-től ellátja a 20 érintett településen az 
ivóvízellátással, valamint Nagykáta és Tápiószentmárton esetében a szennyvízellátással és 
tisztítással kapcsolatos üzemeltetési feladatokat, ezen kívül a fenti projekt keretében létrejövő mű 
elkészülte után a szennyvízellátással és tisztítással kapcsolatos üzemeltetési feladatokat a 20 
érintett településen. 
A részletes feltételek kidolgozására a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a 
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, annak végrehajtási rendeletei, valamint 
az Energia Központ Nonprofit Kft., mint Közreműködő Szervezet, valamint a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség, mint Irányító Hatóság, és a Magyar Energia Hivatal tájékoztatása alapján később kerül 
sor, melynek során figyelemmel kell lenni a korábbi víziközmű projektek esetleges 
projektfenntartási, illetve pénzügyi specifikumaira. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a részletes szerződéses feltételeket és 
tulajdonosi szerkezet kialakítását készítse elő. 

 
Határidő: azonnal. 
Felelős:    polgármester. 

 
4. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújításra (Sportcsarnok felújítása) 

  benyújtandó pályázathoz önerő biztosítása (4/2012.(III.1.) BM rendelet). 
         Előadó: Kun Szilárd  polgármester tájékoztatásul elmondja, a pályázati kiírás március 
                      1-én jelent meg és április 2-ig lehet beadni. Rövid a határidő, a tavalyi tervezői  

                                költségvetést át kell dolgozni. A tervezői költségvetésre Nagy Sándor építész  
                                tervező adott ajánlatot,  20.000.- Ft-ért készítené el. Legfontosabb az épület  
                                alapjának a megerősítése és a kazáncsere, a tervező szerint a tetőcsere nem fér 
                                bele a pályázatba, ez 6-7 millió Ft lenne. Tervezzük a külső homlokzat szige- 
                                telését, a bejárati ajtók cseréjét, tetőjavítást, bádogozást. Elvégzésre kerülne a  
                                födém szigetelése és az épület festése. A tervezettek szerint a költség 19.996 eFt,  
                                20 millió Ft-ra lehet pályázni. 20 % önerőt, 3.993.204.- Ft-ot kell biztosítani.  
                                A kazáncserével 30 % energiamegtakarítást érnénk el, ez éves szinten 1.800 eFt-ot  
                                jelentene. Pályázatot nyújtottunk be a Leader program keretében az épület fel- 
                                újítására, itt az álmennyezet cseréje, világítás korszerűsítése és padlócsere szerepel. 
                                A pályázat befogadásra került.  Úgy gondolja, a BM kiírásra a pályázatot érde- 
                                mes benyújtani, 500 millió Ft a keretösszeg. Kéri a testület döntését a pályá- 
                                zat benyújtásáról és az önerő biztosításáról, valamint Nagy Sándor ajánlatá- 
                                nak elfogadásáról. 
 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 

               53/2012.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
A.) Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások 
igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012.(III.1.)BM rendelet alapján az 
„Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás” elnevezésű pályázaton 
részt vesz. 
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B.) A képviselő-testület a pályázathoz szükséges önerő minimum 20%-át, bruttó 3.993.204 
Ft-ot az Önkormányzat 2012.évi költségvetésének gazdálkodási tartaléka terhére 
biztosítja. 

C.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester és a jegyzőt, hogy a pályázatot nyújtsa 
be a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatóságához.  

 
Határidő: azonnal, pályázat benyújtására 2012. április 2. 
Felelős:    polgármester, jegyző. 

 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 

                                                                  54/2012.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület Nagy Sándor építész tervező 

                                                                  által, a Tornacsarnok fejújítása pályázathoz szük- 
                                                                  séges költségvetés módosítása és pályázati tervdoku- 
                                                                  mentáció összeállítására vonatkozó 20.000.- Ft-os 
                                                                  ajánlatát elfogadta. A Képviselő-testület az összeget 
                                                                  az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének gaz- 
                                                                  dálkodási tartaléka terhére biztosítja. 
                                                                  A Képviselő-testület megbízza a polgármestert és a 
                                                                  jegyzőt a szerződés aláírására. 

 
                                                        Határidő: azonnal. 
                                                        Felelős:   polgármester. 
  
5. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására (térfigyelő rendszer 
           kiépítése) benyújtandó pályázathoz önerő biztosítása (4/2012.(III.1.) BM rendelet). 
           Előadó:  Kun Szilárd  polgármester elmondja, a térfigyelő rendszer kiépítéséhez két 
                         ajánlatot kértünk. A WBS Rendszerház 6 kamerás rendszerre  7.695 eFt, 
                         10 kamerás rendszerre 12.276 eFt ajánlatot adott. Ez a tervezhető 10 millió  
                         Ft-os költséget túlhaladja. A másik ajánlatot az Elektronika Vonala Kft. adta, 
                         10 kamerás rendszerre 9.894.443.- Ft, 6 kamerás rendszerre nem adtak ajánla- 
                         tot. Javasolja a 6 kamerás ajánlattal benyújtani a pályázatot, jobban lehet bőví- 
                         teni, több funkciót ellát. Kamera kihelyezése lenne a két játszótéren, Tápió- 
                         bicske és Tápiószecső felőli bevezető úton, a Polgármesteri Hivatalnál és egy a  
                         busz végállomásánál. Ez a rendszer működik Tápiószecsőn és Tóalmáson is, a  
                         későbbiekben az azonos rendszerrel működő településeket össze lehetne hangol- 
                         ni. Így a pályázathoz szükséges önerő bruttó 1.539.090.- Ft. Kéri a pályázat  
                         benyújtásáról és az önerő biztosításáról döntést hozni. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
     55/2012.(II.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 

A.) Tápióság Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások 
igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012.(III.1.)BM rendelet alapján a 
„Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása” elnevezésű pályázaton 
részt vesz. 
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B.) A képviselő-testület a pályázathoz szükséges önerő minimum 20%-át, bruttó 1.539.090 
Ft-ot az Önkormányzat 2012.évi költségvetésének gazdálkodási tartaléka terhére 
biztosítja. 

C.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester és a jegyzőt, hogy a pályázatot nyújtsa 
be a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatóságához.  

 
Határidő: azonnal, pályázat benyújtására 2012. április 2. 
Felelős:   polgármester, jegyző. 
 

6. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak és kötelezettségeinek meghatáro- 
           zása. 
           Előadó: Kun Szilárd  polgármester ismerteti, a sporttal kapcsolatos feladatok és 
                        kötelezettségek meghatározása  pályázat miatt szükséges. 
 
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző elmondja, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság ülésén 
tárgyalta a napirendi pontot. A sportcsarnok felújítása pályázatunkhoz kapcsolódóan szükséges a 
testület döntése. Ilyen még nem volt, de amennyiben a település létszáma a 10.000 főt nem éri el, 
a Képviselő-testületnek határozatot kell hoznia. A határozati javaslatot  elkészítettük. A 
bizottsági ülésen módosításra volt javaslat, az 1.  b) pontban a sporttal és mozgással való 
ismerkedés támogatására óvodás kortól a néptáncra kell figyelmet fordítani. 
 
Kun Szilárd polgármester megkérdezi a Képviselő-testületnek van-e javaslata a napirendi 
ponttal kapcsolatban, amennyiben nincs, javasolja elfogadni az önkormányzat sporttal 
kapcsolatos feladatainak és kötelezettségeinek meghatározását az írásos előterjesztés szerint, az 
ismertetett módosítással. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
56/2012.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat sporttal kapcsolatos 
feladatainak és kötelezettségeinek meghatározásáról: 
 

1. Az Önkormányzat sportfeladatait külön jogszabály (a sportról szóló 2004. évi I. tv 
55.§-a), valamint Tápióság Község Önkormányzatának Sportfejlesztési Koncepciója 
tartalmazza részletesen. 

Az 1. pontban leírtak figyelembe vételével az Önkormányzat kiemelt figyelmet fordít: 
a) az egészséges életmód kialakításának és megőrzésének támogatására, 
b) sporttal és mozgással való ismerkedés támogatására óvodás kortól (néptánc) 
c) az utánpótlás nevelés támogatására, 
d) a diák- és tömegsport támogatására, 
e) a meglévő sportlétesítmények többfunkciós használatának biztosítására 
f) a lakosság szabadidős sporttevékenységének támogatására létesítmény biztosításával, 

sportprogramok szervezésével. 
 

2. Helyi szervezetekkel való együttműködés: 
a )  Az Önkormányzat – testnevelési és sportfejlesztési célkitűzéseivel összhangban –   
      mindenkori lehetőségeinek megfelelően támogatja a sporttal foglalkozó helyi  
      szervezeteket. 
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b) Az általa fenntartott sportlétesítmények használatának feltételrendszerét biztosítja. A 
sportegyesületekkel, a sporttevékenységet folytató civil szervezetekkel a létesítmények 
rendszeres használatának feltételeire vonatkozóan megállapodást köt. Részükre 
díjmentesen biztosítja a sportlétesítményeket. 

 
      3.  Sportlétesítmények fenntartása, működtetése: 
a) Az Önkormányzat a tulajdonában lévő sportlétesítmények működéséhez, 

állagmegóvásához, indokolt fejlesztéséhez szükséges fedezetet éves költségvetésében 
biztosítja. 

b) Az Önkormányzat a mindenkori éves költségvetésében dönt a sportlétesítmények 
fejlesztéséről. 

 
4. Iskolai sporttevékenység támogatása: 

a) Az oktatási intézmények a testnevelési alapfeladatainak ellátásán túl részt vesznek a 
település sportegyesületeinek utánpótlás nevelésében. 

 
    5. Az Önkormányzat az egészségmegőrzés, az egészséges életmód iránti igény felkeltése   

érdekében szerepet vállal a szabadidősport feltételeinek fejlesztésében. 
 

    6. Az Önkormányzat segíti a gyermek- és ifjúsági sportot, az utánpótlás nevelést.  
 

    7. Az Önkormányzat az alábbi sportlétesítményeket tartja fenn és működteti: 
a.) labdarúgó és edzőpálya 
b.) Sportcsarnok, 
c.) Községi Klubház tükrös terem 

 
      8. A sporttevékenység finanszírozása 
a) Az oktatási intézményekben folytatott tanórán kívüli sporttevékenység éves pénzügyi 

feltételeit az önkormányzat az intézményi költségvetésben lehetőségei szerint biztosítja. 
b) Az Önkormányzat az önszerveződő közösségeknek nyújtandó – ideértve a sportcélú 

támogatást is - támogatások összegéről az éves költségvetési rendeletében dönt. A 
támogatások arányát az Önkormányzat képviselő-testületének az önszerveződő 
közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló rendelete határozza meg. 

 
Határidő: azonnal és folyamatos. 
Felelős:   polgármester, művelődésszervező. 
 
7. EGYEBEK 
 
1./  Kun Szilárd  polgármester egy lakossági beadványt ismertet. Kálmán Károly Bicskei 
      út 33. szám alatti lakos azzal fordult a testülethez, hogy az ingatlana előtti járdaszakasz 
      helyreállításához biztosítsunk anyagot. A tulajdonos szerint a járdaszakasz balesetve- 
      szélyes, erről a helyszínen személyesen is meggyőződött. A Pénzügyi Bizottság állás- 
      pontja, hogy az anyagköltséghez járuljunk hozzá, de kikötésünk legyen, hogy megfelelő 
      módon kell a területet tartania. 
 
Hegedűs György alpolgármester úgy gondolja, nehogy láncreakció induljon el a településen a 
járdák helyreállítására. 
 
Dávid Kornélia Anikó képviselő véleménye, valami okának kell lennie, hogy ilyen állapotba 
került a járda. 
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Kun Szilárd polgármester javasolja, a járda felújításához biztosítsunk 2 m3 sódert és 3 q 
cementet. 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással, kézfelemeléssel, 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                       57/2012.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                       A Képviselő-testület a Bicskei út 33. szám előtti járda- 
                                                       szakasz felújításához 2 m3 sódert és 3 q cementet biztosít. 
                                                       A Képviselő-testület felhívja az ingatlan tulajdonosát, 
                                                       hogy  megfelelő anyaggal kell gondoskodnia a terület téli 
                                                       síkosítás mentesítéséről. 
 
                                                       Határidő: azonnal. 
                                                       Felelős:   polgármester. 
 
2./  Kun Szilárd  polgármester elmondja, az előző ülésen szó volt Pintér Andrea tandíj támoga- 
      tásának lehetőségéről, aki a Thália Színitanodában hat hónapos képzésen vesz részt. Java- 
      solja, a képviselők tiszteletdíjukból támogassák lehetőségeikhez mérten a tanulót, a támo- 
      gatás önkéntes. 
 
3./  Kun Szilárd polgármester a továbbiakban tájékoztatásul elmondja, a Magyar Közútkeze- 
      lővel felvette a kapcsolatot és ismetette, hogy április 21-re tervezzük a szemétszedést. 
      Április 2-ig kell jelezni, hogy hány fővel veszünk részt, zsákot, mellényt, kesztyűt biztosí- 
      tanak és elszállítják az összegyűjtött hulladékot. 50 főre gondolt, az iskola a belterületet 
      megcsinálja. 
 
4./  Kun Szilárd  polgármester a csatorna állásáról ad tájékoztatást. Elmondja, kögyűlésen 
      vettek részt, ahol a jelenlegi helyzetről számoltak be. A mérnöki gárda ki van választva, 
      valamint a komposztáló, tisztító telepek üzemeltetője. A csatorna hálózat kiépítésre  
      13 cég nyújtott be ajánlatot, a borítékbontásra április 16-án kerül sor. Júliusban indulna 
      a munka, minden településen előtte tájékoztatást tartanak a lakosságnak. 
 
5./  Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, most kaptunk információt arról, hogy az óvodai 
      pályázatunk kapcsán az esélyegyenlőségi tervet felül kell vizsgálni. Kértünk árajánlatot, 
      ez a cég csinálta a meglévő tervet és a kistérségit is. 120 eFt + ÁFA összegért vállalják 
      a felülvizsgálatot. Sikeres pályázat esetén az összeget el tudjuk számolni. A Bizottság 
      támogatta az Angelland Freestreat Kft. megbízását, kéri a testület döntését. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
58/2012.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felülvizsgálja a 
meglévő Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Programot és Tervet, mely feladat 
elvégzésével az Angelland Feestreat Kft.-t (1139 Budapest, Béke tér 7. ) bízza meg  120.000.- Ft 
+ ÁFA összegben. A Közoktatási Esélyegyenlőségi Program és Terv a KMOP-4.6.1-11 jelű 
„Nevelési intézmények fejlesztése” című pályázat benyújtásához szükséges. Az összeg a pályázat 
elnyerése esetén elszámolható költség, ellenkező esetben a Képviselő-testület az Önkormányzat 
2012. évi költségvetésének gazdálkodási tartaléka terhére biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a megbízási szerződést írja 
alá. 
                                                       Határidő:  azonnal és folyamatos. 
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                                                       Felelős:    polgármester, jegyző.              
 
6./  Soltiné dr. Pap Anikó jegyző a Happy Dance SE kérelmét ismerteti. Május19-én 
      táncversenyt rendeznek a Tornacsarnokban és kérik a bérleti díj elengedését. 
 
Kun Szilárd polgármester támogatja a rendezvény időpontjára a Tornacsarnok térítésmentes 
igénybevételét. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                           59/2012.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                           A Képviselő-testület a Happy Dance Sportegyesület 
                                                           által 2012. május 19-én megrendezésre kerülő tánc- 
                                                           versenyhez a Tornacsarnokot térítésmentesen biz- 
                                                           tosítja. 
 
                                                           Határidő: azonnal. 
                                                           Felelős:   polgármester, művelődésszervező. 
 
7./  Tóth Gábor képviselő elmondja, a játszóterek elkészültek, sokan veszik igénybe, olyanok 
      is, akik koruknál fogva nem a játszótérre valók. Ötlete lenne, hogy tovább lehetne fejlesz- 
      teni, a nagy játszótér mellett két focikaput elhelyezni, lehetne padokat, asztalokat és ping- 
      pong asztalt elhelyezni. Így a játszótérre nem való 13-16 éves generáció is jól érezné ma- 
      gát. Ebben kérne segítéséget, nagyrészt társadalmi munka lenne, igény lenne a megvaló- 
      sításra, az érintett szülőket is be lehetne vonni. Véleménye szerint, a játszótereken táblát 
      kellene kihelyezni, hogy hány éves korig lehet a játékokat használni.                                   
                                              
Kun Szilárd polgármester egyetért a felvetéssel, megoldást kell találni, a társadalmi munka 
támogatható. Járnak a játszótérre olyanok, akik  nem tudják hogyan kell viselkedni. 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 
19.15 órakor bezárta.          

 
 

Kmf. 
 
 

 
             Soltiné dr. Pap Anikó                                                              Kun Szilárd 
                       jegyző                                                                            polgármester 
 
 
 
 
                                     Dávid Kornélia Anikó             Hegedűs György 
                                                           jegyzőkönyv hitelesítők                                                                                                      


