Tápióság Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2016. augusztus 25-én, 17.00 órakor
megtartott ülésének jegyzőkönyve

105/2016. sz. képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
106/2016. sz. képviselő-testületi határozat:
Előirányzat átcsoportosítások elfogadása
9/2016.(VIII.26.) sz. önkormányzati rendelet:
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
szóló 1/2016.(II.26.) rendelet módosításáról
107/2016. sz. képviselő-testületi határozat:
Gézengúz Óvoda beszámolójának elfogadása
108/2016 sz. képviselő-testületi határozat:
Vis maior támogatás benyújtása Nagyköz
109/2016. sz. képviselő-testületi határozat:
Közétkeztetési szolgáltatás ellátására az
INNOVEN Kft. megbízása
110/2016. sz. képviselő-testületi határozat:
Papp K. u. 1. sz. alatti szolgálati lakás bérbeadása
111/2016. sz. képviselő-testületi határozat:
Terék József települési népzenei CD kiadványához szándéknyilatkozat

Jegyzőkönyv

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. augusztus 25-én, 17.00
órakor megtartott ülésén.
Az ülés helye: Községháza nagyterme.
Jelen vannak: Halasi Anita polgármester,
Béres Mária,
Erdélyi Zsolt,
Kun-Halasi Katalin és
Sári István képviselők.
Meghívott vendégként jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint.
A nyilvános ülésen a lakosság részéről nem volt érdeklődő.
Halasi Anita polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Jelenléti ív alapján megállapítja, a 6
fő képviselő közül 4 fő képviselő és a polgármester jelen van, így az ülés határozatképes. A
napirendi pontokkal kapcsolatban elmondja, a meghívó szerinti 7. napirendi pont tárgyalását
információ hiánya miatt elhalasztjuk, így a napirendi pontok a következők:
Napirend:
1. Előirányzat átcsoportosításról szóló képviselő-testületi döntés
2. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet
módosítása
3. Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
4. Gézengúz Óvoda beszámolója a 2015/2016-os nevelési évről és a 2016/2017-es nevelési évre
való felkészülésről
5. Döntés vis maior támogatás benyújtásáról
6. Döntés a közétkeztetésre vonatkozó pályázati eredményről
7. Döntés a Papp Károly út. 1. szám alatti szolgálati lakás kiutalásáról (iskola melletti ingatlan)
8. Egyebek
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
105/2016.(VIII.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta.
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Előirányzat átcsoportosításról szóló képviselő-testületi döntés.
Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, a Képviselő-testület 2016. február 25-i ülésén
fogadta el a 2016. évi költségvetésről szóló rendeletét. Az eltelt időszakban bekövetkezett változások előirányzat átcsoportosítást tesznek szükségessé, melyek az írásos
előterjesztésben részletesen megtalálhatók. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén
tárgyalta az előirányzat átcsoportosításokat, kéri véleményük ismertetését.
Kun-Halasi Katalin képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, két nagyobb
átcsoportosításról van szó, a Bizottság javasolja az előterjesztés szerint az elirányzat
átcsoportosítások elfogadását.
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Halasi Anita polgármester megállapítja, a napirendi ponthoz nincs hozzászólás, szavazásra teszi fel
az előirányzat átcsoportosítások elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
106/2016.(VIII.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormánzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a mellékletben részletezettek szerint a
változások miatt szükséges előirányzat-átcsoportosításokat
jóváhagyja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

2. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet
módosítása.
Előadó: Halasi Anita polgármester részletezi a költségvetési rendelet módosítását. A módosításokat a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén elfogadta, amennyiben a testület
részéről nincs hozzászólás, kéri a rendelet elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel a
9/2016.(VIII.26.) sz. önkormányzati rendeletét, az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016.(II.26.) rendelet módosításáról megalkotta.
9/2016.(VIII.26.) sz. önkormányzati rendelet:
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.26.)
rendelet módosításáról a rendelet szövegét a 3. sz. melléklet
tartalmazza.

3. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.
Eőadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, a beszámoló formai felépítése az eddigi megszokottól eltérő, az ASP rendszer használatából kifolyólag. A beszámolót a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén tárgyalta, kéri álláspontjukról tájékoztatást adni.
Kun-Halasi Katalin képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, problémát
okozott, hogy a kiadási oldalon a béreket nem lehetett kimutatni, teljesítésként 0 összeg szerepel. A
Bizottság a féléves beszámolót tudomásul vette.
Dr. Pap Anikó jegyző megköszöni Dosztály Andrea pénzügyi ügyintéző munkáját, aki először
készítette a beszámolót.
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló
beszámolót megtárgyalta és tudomásul vette.
4. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Gézengúz Óvoda beszámolója a 2015/2016-os nevelési évről és a 2016/2017-es nevelési
évre való felkészülésről.
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Előadó: Juhász Ildikó intézményvezető elmondja, az írásos anyag tartalmazza az előző
nevelési évről és az új nevelési évről szóló beszámolót. Szóbeli kiegészítésként
elmondja, három pályázatot nyertek, naptejet, melyet az úszótáborban használtak
fel, Xixo üdítőket és egészséghétre 200 eFt-ot. Jövő nyárrra az úszótábor mellé
egyhetes tábort terveznek szervezni a gyermekeknek. Szeretnének a jövőben
több időt fordítani a hagyományőrzésre. A pedagógusok nevében megköszöni
a tanulásukhoz nyújtott anyagi segítséget. Amennyiben a beszámolóhoz van
kérdés, szívesen válaszol.
Halasi Anita polgármester megállapítja, az óvodai beszámolóval kapcsolatban nincs hozzászólás,
az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elfogadta, kéri a testület is szavazzon a beszámoló
elfogadásáról.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
107/2016.(VIII.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Gézengúz Óvoda beszámolóját a
2015/2016-os nevelési évről és a 2016/2017-es nevelési
évre való felkészülésről elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

5. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Döntés vis maior támogatás benyújtásáról.
Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, újabb káresemény történt a Nagyközben,
feltehetően a nagyobb mennyiségű csapadékvíz alámosta az utat, az útban egy
kb. 1 m átmérőjű, 3 m mély üreg keletkezett. A veszélyhelyzet elhárítására az
üreget eltömítettük, de a felmerült költségekre szeretnénk pályázatot benyújtani
a mellékelt előterjesztés szerint. Kéri, amennyiben egyetértenek a pályázat benyújtásával és a napirendi ponthoz nincs hozzászólás, hozzák meg a szükséges
döntést.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
108/2016.(VIII.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy vis maior támogatás
címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: előre nem látható természeti vagy más eredetű veszély miatt szükségessé
váló védekezés, út.
Helye : 2253 Tápióság, Nagyköz 14 /A szám előtti ingatlannál az úttesten (hrsz. 239)
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás (biztosítási összeg
nélkül)
Biztosító kártérítése

2016. év
15.138 Ft
-

%
10
-
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Egyéb forrás
Vis maior támogatási igény
Források összesen

136.246 Ft
151. 384 Ft

90
100

A fenti adatok tartalmazzák a már megfizetett védekezési munkálatokat 151.384 Ft értékben,
melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani.
A károk helyreállításának költsége nem merült fel.
A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.
A testület nyilatkozik arról, hogy a tulajdonában lévő épületekben nem történt károsodás.
A testület a saját forrás összegét a 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.26.) számú
önkormányzati rendeletében biztosítja.
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
6. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Döntés a közétkezésre vonatkozó pályázati eredményről.
Előadó: Halasi Anita polgármester elmondja, az előző rendkívüli ülésen tárgyaltuk a
közétkeztetési szolgáltatás ellátására érkezett pályázatot, akkor a döntést elhalasztottuk. A pályázati kiírásra egy ajánlat érkezett, az INNOVEN Kft.-től.
Többször egyeztettek, a bérleti, üzemeltetési, valamint a vállalkozási szerződés
tervezete elkészült. Amennyiben egyetértenek az ajánlat elfogadásával és az
INNOVEN Kft. megbízásával 2016. szeptember 1-től egyéves időtartamra a
közétkeztetési szolgáltatás ellátására, kéri hozzanak döntést a határozati javaslat
alapján.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
109/2016.(VIII.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
1. Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közétkeztetési szolgáltatás tárgyában
megindított meghívásos pályázati eljárásban benyújtott egy darab zárt, sértetlen borítékban
érkezett ajánlatot áttekintette és azt elfogadja.
2. Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az étkeztetési
szolgáltatásra (óvodás gyermekek, iskolás gyermekek, szociális étkezők) vonatkozóan 2016.
szeptember 1-jétől 2017. augusztus 31-ig az INNOVEN Kft.–vel (2740 Abony, Kálvin u. 9.)
szerződést köt.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására.
Határidő: szerződéskötésre 2016. szeptember 1.
Felelős: polgármester.
7. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Döntés a Papp Károly u. 1. szám alatti szolgálati lakás kiutalásáról (iskola melletti ingatlan)
Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti a Nagykátai Rendőrkapitányság vezetőjének
kérelmét, mely a kapitányság területére kinevezésre kerülő tiszthelyettesek lakhatásának megoldására irányul. Szeretnék az iskola melletti, Papp K. u. 1. szám alatti
szolgálati lakás bérbeadását kezdeményezni 2016. szeptember 1-től 2017. augusztus 31-ig, határozott időre, öt fő részére. A lakás bérleti díja önkormányzati rendeletben szabályozva van. Kéri a testület hozzájárulását a bérbeadáshoz.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
110/2016.(VIII.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
1.A Képviselő-testület támogatja a Tápióság, Papp K. u. 1 sz. alatti Önkormányzat tulajdonában
lévő szolgálati lakás (iskola melletti) 2016. szeptember 1-től 2017. augusztus 31-ig határozott
időre történő bérbeadását az alábbi személyek részére:
1.Horváth József
3954 Györgytarló, Martinovics Ignác u. 5/a
2.Jaksa Fanni
6625 Fábiánsebestyén, Árpád u. 119.
3.Györgyi Fanni
5900 Orosháza, Madách u. 10.
4.Borsi István Roland
6630 Mindszent, Mikszáth Kálmán u. 54.
5.Bene Bernadett
1039 Budapest, Bebó Károly u. 6. IV.em. 19.a
A lakás bérleti díja az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, valamint nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérletének szabályairól szóló 23/2011.(XII.15.) önkormányzati rendeletben
meghatározottak szerinti összeg.
2. A Képviselő-testület jóváhagyja a lakásbérleti szerződést a melléklet szerint.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a lakásbérleti szerződés aláírására.
Határidő: bérleti szerződés megkötésére legkésőbb 2016. szeptember 1.
Felelős: polgármester.
9. EGYEBEK
1./ Halasi Anita polgármester Terék József megkeresését ismerteti a testülettel. Szándéknyilatkozatot kérne, amennyiben úgy gondoljuk, hogy a jövő évben szeretnénk ha elkészítené
a település saját népdalos, népzenei CD kiadványát. Elvi hozzájárulásról van szó, anyagi
vonzata jelenleg nincs, Leader pályázati támogatással valósíthatnánk meg a kiadványt.
Kéri egyetértés esetén a szándéknyilatkozat kifejezését.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
111/2016.(VIII.25.) sz. önkormányzati rendelet:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
szándékát fejezi ki Terék József által a település népzenei
kiadványának elkészítésére 2017. évben.
Határidő: szándéknyilatkozatra azonnal.
Felelős: polgármester.

Mivel más megbeszélnivaló nem merült fel, a polgármester megköszönte a részvételt, az ülést
18.00 órakor bezárta.
Kmf.

dr. Pap Anikó
jegyző

Halasi Anita
polgármester
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