Tápióság Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2016. május 26-án, 17.00 órakor
megtartott ülésének jegyzőkönyve

67/2016. sz. képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
68/2016. sz. képviselő-testületi határozat:
„Nagykáta Járás falvainak 1956-os története”
c. könyv kiadásának támogatása
69/2016. sz. képviselő-testületi határozat:
Bartucz Károly részére Klubház bérbeadása
70/2016 sz. képviselő-testületi határozat:
158/1 és 158/3 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása
71/2016. sz. képviselő-testületi határozat:
Gerje-Forrás Kft. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszüntetése
72/2016. sz. képviselő-testületi határozat:
739 hrsz-ú földút kimérése
73/2016. sz. képviselő-testületi határozat:
739 hrsz-ú földút burkolásához hozzájárulás
74/2016. sz. képviselő-testületi határozat:
2015. évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása
5/2016.(V.27.) sz. önkormányzati rendelet:
A 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről
6/2016.(V.27.) sz. önkormányzati rendelet:
A talajterhelési díjról
75/2016. sz. képviselő-testületi határozat:
45/2016.(III.31.) sz. határozat hatályon kívül
helyezése
76/2016. sz. képviselő-testületi határozat:
Tápiómenti Területfejlesztési Társulás
Társulási Megállapodás módosítása
7/2016.(V.27.) sz. önkormányzati rendelet:
2015. évi költségvetésről szóló 1/2015.(II.27.)
rendelet módosítása
8/2016.(V.27.) sz. önkormányzati rendelet:
2015. évi zárszámadásról
77/2016. sz. képviselő-testületi határozat:
KEHOP-5.2.9 pályázat benyújtása, tervezési
feladatok ellátásával Equinox Kft. megbízása
78/2016. sz. képviselő-testületi határozat:
KEHOP-5.2.9 pályázathoz árajánlat kérés
79/2016. sz. képviselő-testületi határozat:
Boldogabb Óvodás Évekért Alapítvány
pályázati cél megváltoztatása
80/2016. sz. képviselő-testületi határozat:
Papp K. u. 1/A szolgálati lakás értékesítésének
elvi támogatása
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Jegyzőkönyv

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-án, 17.00
órakor megtartott ülésén.
Az ülés helye: Községháza nagyterme.
Jelen vannak: Halasi Anita polgármester,
Maczó Sándor alpolgármester,
Erdélyi Zsolt,
Kun-Halasi Katalin,
Sári István és
Toldi Miklós képviselők.
Meghívott vendégként jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint.
A nyilvános ülésen a lakosság részéről 2 fő érdeklődő volt.
Halasi Anita polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Jelenléti ív alapján megállapítja, a 6
fő képviselő közül 5 fő képviselő és a polgármesster jelen van, így az ülés határozatképes. Az ülés
napirendi pontjainak sorrendjét szeretnénk módosítani a kiküldött meghívóhoz képest. A napirendi
pontok így a következők:
Napirend:
1./ „Nagykáta Járás falvainak 1956-os története” c. könyv kiadásával kapcsolatos megbeszélés
2./ Klubház és Községi Könyvtár bérletére érkezett kérelem megbeszélése
3./ Temető jogi helyzetének rendezése (önkormányzati tulajdonba kerülés)
4./ Gerje-Forrás Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés megszüntetése
5./ Tápióság 739 hrsz-ú földút kiméretése
6./ 2015. évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása
7./ 2016. évi igazgatási szünet elrendelésére vonatkozó rendelet jóváhagyása
8./ A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet jóváhagyása
9./ Döntés a Környezeti Vizsgálati eljárás lefolytatásának szükségtelenségéről és a 45/2016.
(III.31.) sz. képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezéséről
10./ Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Társulási Megállapodásának módosításával kapcsolatos
döntés meghozatala
11./ Az Önkormányzat 2015. évi költségvetérésől szóló 1/2015.(II.27.) rendelet módosítása
12./ Az Önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet jóváhagyása
13./ KEHOP-5.2.9 kódszámú „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió
települési önkormányzatai számára” c. pályázati kiírással kapcsolatos döntések meghozatala
14./ Boldogabb Óvodás Évekért Alapítvány kérelme pályázati cél módosítása ügyében
15./ Egyebek
Zárt ülés:
1./ Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása Tápióságon tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményének megbeszélése
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
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67/2016.(V26.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta.
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: „Nagykáta Járás falvainak 1956-os története” c. könyv kiadásával kapcsolatos megbeszélés.
Előadó: Halasi Anita polgármester elmondja, korábban a testület már tárgyalta a könyv kiadását, de a támogatásról döntést nem hoztunk. Az ülésen jelen van dr. Anka László
a könyv szerzője, kéri adjon tájékoztatást a kiadvánnyal kapcsolatban.
Dr. Anka László történész elmondja, részt vett a bizottsági ülésen, ahol részletesen átbeszélték a
készülő könyvet. A 60. évfordulóra tervezik megjelentetni a kiadványt, amely bemutatná a
Tápiómente 56-os történetét, 13 település vonatkozásában. Szép, igényes munkát szeretnének
készíteni, minden településről egy-egy fejezet lenne a könyvben + színes fotóanyag. A nyomdai
munkálatokra árajánlatot kértek, ez 1000 példányszámra 1.980.000.- Ft + ÁFA, azaz 2.079.000.- Ft.
Településekre lebontva 160.000.- Ft-ot jelentene, ehhez kéri a Képviselő-testület szíves
támogatását.
Halasi Anita polgármester megköszöni a tájékoztatást. Javasolja, az önkormányzat 80.000.- Ft
támogatást biztosítson, az igényelt támogatási összeg másik felét pedig a Tápióságért Alapítvány
biztosítaná. Amennyiben ezzel egyetértenek, hozzanak döntést.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
68/2016.(V.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Nagykátai Járás falvainak 1956-os
története” című könyv megjelenését 80.000.- Ft-tal támogatja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

2. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Klubház és Községi Könyvtár bérletére érkezett kérelem megbeszélése.
Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, kérelem érkezett a Klubház és Könyvtár épületének bérletére vonatkozóan, sporttevékenység céljára. Bartucz Károly kérelmező
az ülésen jelen van, kéri adjon tájékoztatást elképzeléséről a testületnek.
Bartucz Károly kérelmező nyilatkozik, hogy ügyének nyílt ülésen történő tárgyalásához hozzájárul.
Elmondja, edzőterem, sportközpont létrehozását tervezi, célja a sport népszerűsítése. 6-8 éve
országúti kerékpározást folytat, teremkerékpárt oktat jelenleg Jászberényben. A környéken nem
igazán van lehetőség, szeretné a fiatalokat a sportra ösztönözni, tevékenységével bekapcsolódni a
helyi sportkör életébe. A későbbiekben szeretné a könyvtár épületét is bérbe venni.
Kun-Halasi Katalin képviselő arról érdeklődik, egyesületi formában szeretne tevékenykedni, vagy
a sági sporton belül? A géppark rendelkezésére áll? Nagyságrendileg milyen árak lesznek,
megfizethető? Tapasztalat, hogy az ingyenes sportoktatáson sem nagyon vesznek részt. Meg kell
próbálni.
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Csanádi Ádám művelődésszervező úgy gondolja, a könyvtár épülete megfelelne a célra, jó az
épület kialakítása, de fel kell újítani. Nem csak a helyiek vennék igénybe a sportolási lehetőséget. A
szülők is támogatnák, hogy a gyerekük biztonságos helyen legyen.
Dr. Pap Anikó jegyző arról érdeklődik, mikortól szeretné bérelni a helyiséget.
Bartucz Károly elmondja, vállalkozása még nem működik, ha igent mond a testület elépzelésére,
akkor megteszi ezirányban a szükséges lépéseket. A teremkerékpár nagy népszerűségnek örvend, a
környéken nem igazán van ilyen edzésmód, ezzel is népszerűsítenék a települést. Liszensszel
rendelkezik, kapcsolatai, háttértámogatása van, csak a helyiség hiányzik. Hosszú távra tervez, a
felújítással tisztában van, az iskolai szezonra szeretné ha működéképes lenne a helyiség.
Halasi Anita polgármester elmondja, a könyvtár még a jelenlegi helyén működik, az új helyiség
kialakítása folyamatban van. A Klubházat a Nyugdíjas Klub használja, de őket át tudjuk költöztetni
a Szabadság utcai iskolába. A bérleti szerződéshez feltétel, hogy vállalkozás legyen, a bérlet
kezdetét a vállalkozói igazolvány kiváltását követő 15. naptól tudnánk számolni, egy éves
időtartamra. A Klubház helyiségeinek bérleti díjára 160.- Ft/m2 + rezsiköltséget javasol, az
irodahelyiség kivételével adnánk bérbe. Amennyiben egyetértenek és nincs más javaslat, kéri
döntést hozni a helyiségbérlet ügyében.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
69/2016.(V.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület Bartucz Károly Tápióság, Bicskei út 47. szám alatti lakos Klubház épületének
bérlésére vonatkozó igényét megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület bérbe adja kérelmezőnek az Önkormányzat tulajdonát képező Papp K. u. 41.
szám alatti Klubház helyiségeit - az irodahelyiség kivételével - sporttevékenység végzésére.
A bérleti időszak Bartucz Károly vállalkozói igazolványának kiváltását követő 15 naptól számított
egy éves időszakra terjed ki. A bérleti díj összege 160.- Ft/m2 + rezsiköltség.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

3. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Temető jogi helyzetének rendezése (önkormányzati tulajdonba kerülés).
Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, a Váci Egyházmegyei Hatóságnál kérelmeztük
a temető jogi helyzetének rendezését, a 158/1 és 158/3 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan. A tárgyalások során arra jutottunk, hogy a szóban forgó ingatlanokat jelképes
összegért, 5.000 – 5.000 Ft megvásárolja az Önkormányzat a Római Katolikus Egyházközségtől. Ráduly Ferenc plébános Úr támogatja a temető jogi helyzetének
rendezését, segítségéről biztosítja a testületet. Meg kell vizsgálni hogyan tudjuk a
jövőben üzemeltetni, fenntartani. Helyzetfelmérés szükséges, térképet készíteni,
nem kis munkáról van szó, dönteni kell az üzemeltetés módjáról a részletek kidolgozása után.
Ráduly Ferenc plébános elmondja, tudomása szerint a jelenlegi vállalkozó térítésmentesen végzi a
fenntartást, melyet a jövőben már nem kíván ellátni, valamint viseli a felmerülő költségeket (villany,
víz).
5

Halasi Anita polgármester elmondja, a sírhelyek összege jelenleg 2.000.- Ft, ezt is felül kell
vizsgálni, a környéken az általános összeg 10.000.- Ft/ 25 év. Javaslata, célszerű lenne megtartani
az üzemeltetést, közmunka program keretében a rendbetételt tudnánk biztosítani, tulajdonosként
pályázati lehetőségen is részt tudnánk venni. A következő ülésre számításokat végzünk. Kéri a
testületet az előterjesztés szerint döntsön az ingatlanok megvásárlásáról.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
70/2016.(V.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
1.Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a temető önkormányzati
tulajdonba kerülése céljából megvásárolja a Római Katolikus Egyházközség 1/1 – 1/1 tulajdoni
hányadában lévő Tápióság belterület 158/1 hrsz-ú (1 ha 1912 m2) és 158/3 hrsz-ú (1 ha 2275 m2 )
ingatlanokat. Az ingatlanok vételára 5000 Ft - 5000 Ft.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlanok adásvételének
lebonyolításában közreműködjön és az adásvételi szerződést írja alá.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

4. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Gerje-Forrás Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés megszüntetése.
Előadó: dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a Gerje Forrás Nonprofit Kft.-vel kötött hulladékszállítási szerződésünk 2016. június 20-án lejár. A cég kéri a szerződést közös megegyezéssel 2016. május 31. nappal megszüntetni, hivatkozva a 2016. április 1-től
érvényes jogszabályi rendszer változására, az abból adódó finanszírozási problémákra. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítására a közbeszerzési eljárás folyamatban van, az új közszolgáltatóról a döntést meg tudjuk hozni. A lakosság részére folyamatos lesz a szolgáltatás. Június 6-án már az új cég szállítja a hulladékot, ezután pénteki napokon lesz szállítás. Zöldhulladék szállítás és szelektív
hulladékszállítás is biztosítva lesz. A lakosság részére tájékoztató készül a változásokról, melyet minden ingatlanra eljuttatunk. Kéri, a testület járuljon hozzá a
Gerje-Forrás Nonprofit Kft.-vel fennálló közszolgáltatási szerződés 2016. május
31. napjával történő megszüntetéséhez.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
71/2016.(V.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Gerje-Forrás Nonprofit
Kft. tájékoztatását és hozzájárul a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 2016. május 31.
napjával közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a megszüntető szerződés aláírására.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
5. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Tápióság 739 hrsz-ú földút kiméretése.
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Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, helyi vállalkozók az ún. káposztáskertek
területének rendezését tűzték ki, haltárolásra, halászati célok megvalósítására
alkalmas terület kialakításával. A szükséges engedéyeket megszerezték, a munkálatok hamarosan kezdődnek. Az Önkormányzat tulajdonában lévő 739 hrsz-ú
földutat szeretnék saját költségükön szilárd burkolattal ellátni, ehhez kérik a testület hozzájárulását, illetve szükséges az út kimérése. A földmérésre 80.000.Ft összegű ajánlatot kaptunk. Kéri a testület hozzájárulását az út kiméréséhez
és a szilárd burkolattal való ellátáshoz.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
72/2016.(V.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
1.Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy földmérővel kiméreti
a Tápióság Község Önkormányzatának 1/1 tulajdoni hányadát képező 739 hrsz-ú földutat a tervezett
halteleltető telep kialakítása érdekében.
2. Tápióság Község Önkormányzata megbízza Akantiszné Kármán Gabriella földmérőt, hogy mérje
ki a Tápióság 739 hrsz-ú ingatlant. A földmérő megbízási díja 80.000.- Ft, melyet az önkormányzat
a költségvetési tartalék terhére biztosít. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási szerződést
írja alá.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
73/2016.(V.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
1.Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Tápióság Község
Önkormányzatának 1/1 tulajdoni hányadát képező 739 hrsz-ú földutat Dányádi László és DányádiSzajcz Tímea saját költségén szilárd burkolattal ellássa, a tervezett halteleltető telep kialakítása
érdekében.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
6. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: 2015. évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása.
Előadó: dr. Pap Anikó jegyző tájékoztatásul elmondja, 2015. évben az Önkormányzatnál
a K.F. Audit Kft. végezte a belső ellenőrzést, az erről készült jelentést elkészítették.
Kéri a testület jóváhagyását, amennyiben nincs hozzászólás.
A Képviselő-tesület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
74/2016.(V.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület Tápióság Község Önkormányzata
2015. évi belső ellenőrzési jelentését jóváhagyta.
Határidő: azonnal.
Felelős: jegyző.
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7. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: 2016. évi igazgatási szünet elrendelésére vonatkozó rendelet jóváhagyása.
Előadó: dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, jogszabályi lehetőség a köztisztviselők részére
igazgatási szünet elrendelése, ezt a testületnek rendeletben kell szabályozni.
A nyári igazgatási szünet július 25. – 29. között lenne, 5 munkanap. A téli igazgatási szünet december 22. -30. között, 6 munkanap. Kéri az előterjesztés szerint
a rendelet elfogadását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel a
2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 5/2016.(V.27.) sz. önkormányzati rendeletét
megalkotta.
5/2016.(V.27.) sz. önkormányzati rendelet:
A 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló
rendelet szövegét a 8. sz. melléklet tartalmazza.

8. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet jóváhagyása.
Előadó: dr. Pap Anikó jegyző elmondja, a rendelet tervezetet társadalmi egyeztetésre
bocsátotta a testület, hozzászólás, vélemény nem érkezett. A rendelet 2016. június
1-én lép hatályba.
Halasi Anita polgármester megállapítja, a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelethez
nincs hozzászólás, kéri elfogadását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssewl a
talajterhelési díjról szóló 6/2016.(V.27.) önkormányzati rendelét megalkotta.
6/2016.(V.27.) sz. önkormányzati rendelet:
A talajterhelési díjról szóló rendelet szövegét a
9. sz. melléklet tartalmazza.

9. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Döntés a Környezeti Vizsgálati eljárás lefolytatásának szükségtelenségéről és a 45/2016.
(III.31.) sz. képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezéséről.
Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, a Képviselő-testület 2016. március 31-i
ülésén hozott döntése szerint kötelezettséget vállalt egy egyeztető tárgyalás öszszehívására a településrendezési tervvel kapcsolatban. Ez időközben okafogyottá
vált, ezért ezt a határozatot hatályon kívül kell helyezni, az írásos előterjesztés
szerinti határozati javaslatot kéri elfogadni.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
75/2016.(V.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
1. Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Településrendezési Tervének
módosítására kezdeményezett előkészítő eljárás eredménye alapján meghozza a Környezeti
Vizsgálati (KV) eljárás lefolytatásának szükségessége ügyében előírt döntését, a KV-ról szóló
2/2005.(I.11.) kormányrendeletnek (továbbiakban: Kr.) megfelelően lefolytatott előzetes
véleménykérési eljárás eredményének figyelembe vételével.
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2. A Képviselő-testület a fentiek alapján a KV eljárás lefolytatásának szükségtelenségéről
határoz.
3. Mivel az előzetes vélemények között ennek ellentmondó állásfoglalás is előfordult egyes
tervezett módosításokkal kapcsolatban, a Képviselő-testület a kifogásolt módosítások törlésével
illetve pontosításával megszüntette az ellentmondást.
4. A Képviselő-testület jelen döntésével hatályon kívül helyezi az azonos tárgyban 2016. március
31-én meghozott 45/2016.(III.31.) számú határozatát.
5. Felkéri a polgármestert a döntés közzétételére, annak indoklásával együtt.
A döntés indoklását a határozat melléklete tartalmazza.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

10. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Társulási Megállapodásának módosításával
kapcsolatos döntés meghozatala.
Előadó: Halasi Anita polgármester tájékoztatásul elmondja, személyi változások miatt
kerül módosításra a Társulási Megállapodás, amennyiben nincs hozzászólás,
kéri elfogadását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
76/2016.(V.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete minősített többséggel elfogadja a
Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Társulási Megállapodásának módosítását.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

11. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Az Önkormányzat 2015. évi költségvetérésől szóló 1/2015.(II.27.) rendelet módosítása.
Előadó: Halasi Anita polgármester elmondja, a 2015. évi költségvetési rendelet módosítása az írásos előterjesztés szerint szükséges. A bevételi és kiadási előirányzatok
összességében 1.751 eFt-tal változnak. Az Önkormányzat és intézményei bevételi
és kiadási előirányzat módosított főösszege 325.782 eFt. A Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság javasolja a rendelet módosításának elfogadását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel a
7/2016.(V.27.) sz. önkormányzati rendeletét, az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015.(II.27.) rendelet módosításáról megalkotta.
7/2016.(V.27.) sz. önkormányzati rendelet:
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
szóló 1/2015.(II.27.) sz. rendelet módosításáról
a rendeletet a 12. sz. melléklet tartalmazza.
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12. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Az Önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet jóváhagyása.
Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, az Önkormányzat és intézményei 2015. évi
gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet tervezetet a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság megtárgyalta, elfogadta. A testület részéről amennyiben nincs hozzászólás,
kéri a rendelet elfogadását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
Önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 8/2016.(V.27.) sz.
rendeletét megalkotta.
8/2016.(V.27.) sz. önkormányzati rendelet:
Az Önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet szövegét a
13. sz. melléklet tartalmazza.

13. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: KEHOP-5.2.9 kódszámú „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió
települési önkormányzatai számára” c. pályázati kiírással kapcsolatos döntések meghozatala.
Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, szeretnénk pályázatot benyújtani a Polgármesteri Hivatal, Gézengúz Óvoda, Tornacsarnok, Szabadság utcai iskola és Klubház
épületének energetikai felújítására. A pályázat 100 %-os támogatottságú. A testületnek döntést kell hozni a pályázat benyújtásáról. A tervezési feladatokra az Equinox
Consulting Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot, ennek elfogadásáról is dönteni kell.
Ismerteti a határozati javaslatokat és amennyiben egyetértenek, kéri azok elfogadását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
77/2016.(V.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
1.Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a
KEHOP-5.2.9 kódszámú „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió
települési önkormányzatai számára” c. pályázati kiírással kapcsolatban.
2. Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tervezési feladatok
ellátásával az Equinox Consulting Kft.-t (7400 Kaposvár, Damjanich 6. II. lph. 3/2.) bízza meg. A
feladat ellátására érkezett 6.800.000 Ft+ÁFA összegű ajánlatot a Képviselő-testület elfogadja. A
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
78/2016.(V.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
1.Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, felhatalmazza a polgármestert,
hogy a KEHOP-5.2.9 kódszámú „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió
települési önkormányzatai számára” c. pályázat benyújtásával kapcsolatban árajánlatokat kérjen,
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azok közül a legkedvezőbb ajánlati árat adó ajánlattevővel szerződést kössön, és minden, a pályázat
benyújtásával kapcsolatos döntést meghozzon.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

14. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Boldogabb Óvodás Évekért Alapítvány kérelme pályázati cél módosítása ügyében.
Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, a Boldogabb Óvodás Évekért Alapítvány
nevében kérelemmel fordult a testülethez Horváth Imréné az Alapítvány elnöke.
Kérte, hogy az Alapítvány részére biztosított önkormányzati támogatás felhasználási céljának megváltoztatásához járuljanak hozzá. Kéri ennek elfogadását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
79/2016.(V.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a
43/2016.(III.31.) számú határozatát, mégpedig úgy, hogy a Boldogabb Óvodás Évekért Alapítvány
kérelmének megfelelően a pályázati célt a Budapesti Állatkertre változtatja meg.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

15. EGYEBEK
1./ Halasi Anita polgármester tájékoztatásul elmoondja, Janosik Béláné szeretné a Papp K. u.
1/A szám alatti szolgáltati lakásunkat megvásárolni, ahol jelenleg a körzeti megbízott lakik.
Amennyiben a testület az értékesítés mellett dönt, felmerült a lehetőség, hogy a Bicskei út
19. szám alatti ingatlant megvásárolnánk, mely az óvoda mellett van közvetlenül. A Papp
K. u. 1/A szám alatti ingatlant értékbecslővel felbecsültetnénk és ennek ismeretében dönthet a testület az értékesítésről. Elviekben támogatjuk az ingatlan eladását Janosik Béláné
részére.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
80/2016.(V.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület elviekben támogatja az Önkormányzat tulajdonában álló, Papp Károly utca 1/A
szám alatti szolgálati lakás értékesítését Janosik Béláné részére.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan értékbecslése ügyében járjon el és
ennek eredményéről tájékoztassa a testületet. Az értékbecslés ismeretében a testület dönt az
értékesítésről.
Határidő: azonnal és folyamatos.
Felelős: polgármester.
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Mivel más megbeszélnivaló nem merült fel, a polgármester megköszönte a részvételt, a
továbbiakban zárt ülést rendel el.

Kmf.

dr. Pap Anikó
jegyző

Halasi Anita
polgármester
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