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                                                                     98/2013. sz. képviselő-testületi határozat:       
                                                                     Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 
                                                                     99/2013. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Napirendi pontok elfogadása 
                                                                     100/2013. sz. képviselő-testületi határozat:    
                                                                     Gézengúz Óvoda Alapító Okiratának jóváhagy. 
                                                                     101/2013. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás 
                                                                     Társulási Megállapodásának jóváhagyása 
                                                                     102/2013. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Tár- 
                                                                     sulási Megállapodás jóváhagyása 
                                                                     103/2013. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Rétesfesztivál megrendezéséhez pályázat 
                                                                     benyújtása 
                                                                     104/2013. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Polgárőrség pályázatírási díjára 60.000.- Ft 
                                                                     kamatmentes kölcsön biztosítása 
                                                                     105/2013. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Jeszenszki András lakodalmi rendezvényéhez 
                                                                     Tornacsarnok térítésmentes biztosítása 
                                                                     106/2013. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Első Vadvirág Fesztivál megrendezéséhez 
                                                                     terület  térítésmentes biztosítása 
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J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 24-én, 16.00 

                 órakor megtartott ülésén. 
 

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

                     Dávid Kornélia Anikó és 
                     Tóth Gábor képviselők. 

 
Igazoltan van távol:  Béres Mária  képviselő. 

 
  Meghívott vendégként jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint. 

 
Kun Szilárd polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy a 6 fő képviselő közül 4 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. Béres 
Magdolna képviselő jelezte, később fog érkezni. A polgármester jegyzőkönyv-hitelesítőnek 
javasolja elfogadni Hegedűs György alpolgármestert. 

 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 

                                                                98/2013.(VI.24.) sz.  képviselő-tesületi határozat: 
                                                      A Képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek Hegedűs 
                                                      György alpolgármestert elfogadta. 
 

Kun Szilárd polgármester ismerteti az ülés napirendi pontjait: 
 

Napirend: 
1./ Gézengúz Óvoda Alapító Okiratának jóváhagyása 
2./  Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 
3./  Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 
4./  Döntés pályázat benyújtásáról (II. Tápiósági Rétesfesztivál) 
5./  Egyebek 

- Polgárőrség kérelme 
- Jeszenszki András körzeti megbízott kérelme 

 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:    
                                                         99/2013.(VI.24.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Gézengúz Óvoda Alapító Okiratának jóváhagyása. 

       Előadó:  dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a Tápiószentmártonnal közösen fenntartott 
                      intézményt augusztus 31-el megszüntetjük, a jogutód intézmény a Gézengúz  
                      Óvoda lesz. Az Alapító Okiratot a testületnek jóvá kell hagyni, az intézmény- 
                      nek új OM azonosítója lesz és adószámot is kell kérni. Az Alapító Okirat el- 
                      veire szigorú szabályok vonatkoznak. A Szociális, Oktatási és Kulturális Bi- 
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                        zottság ülésén megtárgyalta az előterjesztést, javaslat, hogy az intézmény 
                        neve Gézengúz Óvoda Tápióság legyen. Ezzel az Alapító Okirat 1/a és 17.  
                        pontja módosul az előterjesztéshez képest. Az okirat hatályba lépése 2013. 
                        szeptember 1.  Az új intézménynek új szabályzatokat kell készíteni, erre az 
                        intézményvezető figyeljen. Ezeket a Képviselő-testület elé kell terjeszteni, 
                        a változásokról a dolgozókat is tájékoztatni kell, az új jogutód intézmény  
                        lesz a foglalkoztató. 
 
Kun Szilárd  polgármester megkérdezi, van-e hozzászólás a Gézengúz Óvoda Alapító Okiratával 
kapcsolatban, amennyiben nincs, szavazásra teszi fel az ismertetett módosítással.                         
  
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                           100/2013.(VI.24.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                           Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                           a Gézengúz Óvoda Tápióság költségvetési szerv Alapító 
                                                           Okiratát az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja. 
 
                                                           Határidő: azonnal. 
                                                           Felelős:   polgármester. 
 
 
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. 
           Előadó: Kun Szilárd polgármester ismerteti, a törvényi  előírások miatt szükséges a 
                        változtatás, a társulás munkaszervezetét meg kell szüntetni, az ellátandó fela- 
                        datok maradnak. A társulással kapcsolatban a jövőre vonatkozóan van olyan 
                        elképzelés, hogy kisebb társulások formájában fog működni, 4-5 település  
                        összefogásával. A maga részéről támogatja a Társulási Megállapodás módo- 
                        sítását, amennyiben nincs hozzászólás, szavazásra teszi fel. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                           101/2013.(VI.24.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                           Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                           a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi  
                                                           CLXXXIX. törvény 87-95. §-ában foglalt szabályoknak 
                                                           megfelelően elkészített Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi 
                                                           Társulás Társulási Megállapodását a csatolt mellékletnek  
                                                           megfelelően 2013. június 30-i hatállyal jóváhagyja. 
 
                                                           Határidő: azonnal. 
                                                           Felelős:   polgármester. 
 
3. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. 
            Előadó: Kun Szilárd polgármester elmondja, szintén a törvényi rendelkezések miatt 
                         szükséges a módosítás, az írásos előterjesztés tartalmazza a változásokat. 
                         Amennyiben nincs hozzászólás, szavazásra teszi fel a Tápiómenti Területfej- 
                         lesztési Társulás Társulási Megállapodásának jóváhagyását. 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                           102/2013.(VI.24.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                           Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                           a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi  
                                                           CLXXXIX. törvény 87-95. §-ában foglalt szabályoknak 
                                                           megfelelően elkészített, a módosításokkal egységes szer- 
                                                           kezetbe foglalt Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 
                                                           Társulási Megállapodását 2013. július 1-i hatállyal jóvá- 
                                                           hagyja. 
 
                                                           Határidő: azonnal. 
                                                           Felelős:   polgármester. 
 
Kun Szilárd polgármester bejelenti, Béres Magdolna képviselő megérkezett, így a testület 
létszáma 6 főre alakult. 
 
4. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Döntés pályázat benyújtásáról (II. Tápiósági Rétesfesztivál). 
           Előadó: Dávid Kornélia Anikó  képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság 
                        elnöke elmondja, a Bizottság a pályázat benyújtását megtárgyalta, elfogadta a 
                        mellékelt írásos előterjesztés szerint. 
 
Kun Szilárd  polgármester ismerteti, 2014. január 19-én kerülne megrendezésre a II. Tápiósági 
Rétesfesztivál, a Leader program keretében szeretnénk pályázni. A rendezvény költsége 
667.820.- Ft, az ÁFA részt a testület biztosítaná. Kérdés van-e a pályázat benyújtásával 
kapcsolatban, amennyiben nincs, kéri hozzanak döntést. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
103/2013.(VI.24.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az EMVA LEADER 
program keretén belül pályázatot nyújt be a II. Tápiósági Rétesfesztivál megrendezésére. 
A projekt összköltsége: bruttó 667.820.- Ft.        
A megvalósulás helyszíne: Tornacsarnok, 2253 Tápióság, Papp Károly u. 1. (hrsz. 387/2). 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázat előkészítését 
kezdje meg, a Helyi Bíráló Bizottság kedvező döntése esetén nyújtsa be a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatalhoz. 
 
Határidő: pályázat beadására: folyamatos, legkésőbb 2013. augusztus 31. 
Felelős:   polgármester, jegyző. 
 
 
5. EGYEBEK 
 
   1./  Kun Szilárd  polgármester a Polgárőrség kérelmét ismerteti a testülettel. A Polgárőrség 
         pályázatot nyújt be településvédelmi kamerarendszer kiépítésére, szintén a Leader prog- 
         ramban. A pályázatíró díja és a sikerdíj nem fér bele a pályázatba, kérik, hogy az Önkor- 
         mányzat vállalja át. A pályázatíró díja 60.000.- Ft + nyertes pályázat esetén a sikerdíj 3 %, 
         ami 90.000.- Ft, így összesen 150.000.- Ft-ról van szó. A sikerdíjról nyertes pályázat esetén 
         ráérünk dönteni. Amennyiben az Önkormányzat pályázik, az ÁFA összegét ki kellett volna 
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        fizetni, a Polgárőrség pályázata 100 %-os támogatottságú. 
 
Dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, támogatás csak pályázat útján tudunk adni, átvállalhatjuk a 
pályázatírás díját, de akkor a megállapodás az Önkormányzat és a pályázatíró között jön létre.  
 
Hegedűs György alpolgármester elmondja, pályázatírót bíztunk meg a pályázat elkészítésével, 
véleménye szerint helyileg is megoldható lett volna. 
 
Kun Szilárd polgármester elmondja, megbeszélték, hogy helyben nem tudjuk bevállalni a 
pályázat megírását, önként lehet vállalni, de senkit sem lehet erre kötelezni.  
 
Dr. Pap Anikó jegyző elmondja, a támogatási szerződés módosítható, vagy kölcsönt nyújthat az 
Önkormányzat a Polgárőrség részére. A Leader pályázatok utófinanszírozásúak, a megvalósításra 
vagy felvesznek kölcsönt valamelyik hitelintézettől, vagy az Önkormányzat megfinanszírozza a 
támogatás összegét. Amennyiben az Önkormányzat a Polgárőrség részére kölcsön adja a 60.000.- 
Ft-ot, a pályázatíró díját, a sikerdíjra vissza lehet térni a későbbiekben, amikor kiderül nyer-e a 
pályázat. Kölcsönszerződést kötünk, kamatmentes kölcsönt biztosítunk egy éves időtartamra a 
Polgárőrségnek. 
 
Kun Szilárd  polgármester javasolja a pályázatíró díját, 60.000.- Ft-ot egy éves kamatmentes 
kölcsön formájában biztosítani a Polgárőrség részére. Amennyiben nincs más javaslat, 
szavazásra teszi fel a kölcsönt. 
            
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 2 tartózkodással, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                          104/2013.(VI.24.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                          Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                          a Tápiósági Polgárőrség részére, egy éves időtartamra  
                                                          60.000.- Ft kamatmentes kölcsönt biztosít, a Leader prog- 
                                                          ram keretében a településvédelmi kamerarendszer kiépí- 
                                                          tésére a Polgárőrség által benyújtott pályázat pályázatírási 
                                                          díjára. 
                                                          A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a 
                                                          jegyzőt a kölcsönadási szerződés aláírására. 
 
                                                         Határidő: azonnal. 
                                                         Felelős:   polgármester, jegyző. 
 
   2./   Jeszenszki András körzeti megbízott kérelemmel fordul a testülethez. 2013. augusztus 
          10-i  lakodalmi rendezvényéhez szeretné a Tornacsarnokot igénybe venni, ehhez kéri 
           a testület hozzájárulását, a nyílt ülésen történő tárgyalásba beleegyezik. 
 
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke javasolja, hogy a bérleti díjtól 
tekintsen el a testület. 
 
Kun Szilárd polgármester megállapítja, nincs más javaslat, így szavazásra teszi fel a 
Tornacsarnok térítésmentes igénybevételét Jeszenszki András lakodalmi rendezvényéhez. 
    
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
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                                                          105/2013.(VI.24.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                          A Képviselő-testület Jeszenszki András Tápióság 
                                                          Papp K. u. 1. szám alatti lakos 2013. augusztus 10-i  
                                                          lakodalom rendezvényéhez a Tornacsarnokot térítés- 
                                                          mentesen biztosítja. 
 
                                                          Határidő: azonnal. 
                                                          Felelős:   polgármester. 
 
3./  Kun Szilárd polgármester ismerteti, az Eurotrade Pils Kft. kérelmét. 2013. július 20-án 
      szeretnék megrendezni az Első Vadvirág Fesztivált, ehhez szeretnék igénybe venni a 
      játszótér melletti közterületet. A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság a kérelmet 
      megtárgyalta,. Az engedélyek beszerzése, a környező lakosság megfelelő tájékoztatása 
      a rendező feladata. 
 
Dávid Kornélia Anikó képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismerteti, 
a Bizottság javasolja térítésmentesen biztosítani a területet, az eredeti állapot visszaállításával. 
 
Kun Szilárd  polgármester szavazásra teszi fel az Első Vadvirág Fesztivál megrendezéséhez a 
terület biztosítását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                          106/2013.(VI.24.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                          Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                          az Eurotrade-Pils Kft. által, 2013. július 20-án megrende- 
                                                          zésre kerülő Első Vadvirág Fesztivál elnevezésű rendez- 
                                                          vényhez a Vadvirág Söröző és a játszótér melletti közte- 
                                                          rületet térítésmentesen biztosítja. 
                                                          Az engedélyek beszerzése, a lakosság megfelelő tájékoz- 
                                                          tatása és a terület eredeti állapotba történő visszaállítása 
                                                          a rendezvényt szervező feladata. 
 
                                                          Határidő: azonnal. 
                                                          Felelős:   polgármester. 
 
 
   4./  Kun Szilárd polgármester ismerteti, megkeresést kaptunk az ÉMÁSZ-tól az intézmények 
         és a közvilágításra vonatkozóan, két éves hűségidővel. Augusztusban több szolgáltatótól 
         kérünk ajánlatot, úgy gondolja, lehetőleg egy évre kössünk szerződést. 2013. december 
         31-ig van szerződésünk, 60 nappal előtte tudunk váltani. 
 
   5./  Kun Szilárd  polgármester a továbbiakban tájékoztatásul elmondja, Papp Károly megem- 
         lékezésen vettek részt Tóth Györggyel a Földtani Intézetben. Prezentációt mutattak be arról,  
         hogy az iskola hogyan emlékezik meg Papp Károlyról, valamint bemutatásra került a pro- 
         fesszor Úr  háza is. Kértük az ünnepélyes megemlékezés résztvevőinek segítségét abban,  
         hogy vissza tudjuk vásárolni Papp Károly házát Tápióságnak. 
 
   6./  Kun Szilárd  polgármester elmondja, Nyárádremetéről a nyár folyamán egy kisebb küldött- 
         ség jönne Tápióságra, kb. 10 fő. A július 27-28-i hétvégére gondoltunk. A táborban fogad- 
         nánk a vendégeket, programot szerveznénk és a testvértelepülési megállapodást itt is alá- 
         írnánk. Az időpontot egyeztetjük, számít a Képviselő-testületre. 
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   7./  Kun Szilárd  polgármester tájékoztatja a testületet, ma kaptuk a hírt, hogy a társulásban 
         működő iskolák szétválását nem engedélyzték. A tankerületi igazgatóval, a társulási te- 
         lepülés polgármesterével egyeztetnek, szeretnénk tudni az indokot. A következő ülésen 
         tájékoztatja az ügyben a testületet. 
 
                                                                           
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 
17.30 órakor bezárta.          

 
Kmf. 

 
 
                             dr. Pap Anikó                                                           Kun Szilárd 

           jegyző                                                                 polgármester 
 
 

Hegedűs György 
jegyzőkönyv-hitelesítő 


