Tápióság Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2017. augusztus 23-án, 15.30 órakor
megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

87/2017. sz. képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
88/2017. sz. képviselő-testületi határozat:
Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
pályázat benyújtása
89/2017. sz. képviselő-testületi határozat:
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatással
kapcsolatos döntés – Duna-Tisza közi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társ.
6/2017.(VIII.24.) sz. önkormányzati rendelet:
A házasságkötések hivatali helyiségen kívüli,
valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
engedélyezésének szabályairól, szolg. díjairól
90/2017. sz. képviselő-testületi határozat:
Innoven Kft. megbízása közétkeztetési
feladatok ellátásával
91/2017. sz. képviselő-testületi határozat:
TáborSág épületének bérbe adása Gerulus
Kft. részére
92/2017. sz. képviselő-testületi határozat:
Kútvezérlés vezérlőkábeleinek kiépítésére
Stílusterv Kft. ajánlatának elfogadása

Jegyzőkönyv

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. augusztus 23-án, 15.30
órakor megtartott rendkívüli ülésén.
Az ülés helye: Községháza nagyterme.
Jelen vannak: Halasi Anita polgármester,
Maczó Sándor alpolgármester,
Béres Mária,
Erdélyi Zsolt,
Kun-Halasi Katalin és
Sári István képviselők.
Meghívott vendégként jelen van: dr. Pap Anikó jegyző.
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 5 fő képviselő és a polgármester jelen van, így az ülés határozatképes. Ismerteti a
rendkívüli ülés napirendi pontjait:
Napirend:
1./ Döntés a települési önkrományzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
pályázat benyújtásáról
2./ Hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatala
3./ Döntés a házasságkötések hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül
történő engedélyezésének szabályairól, szolgáltatási díjairól szóló önkormányzati rendeletről
4./ Döntés a közétkeztetésre vonatkozó pályázat eredményéről
5./ Egyebek
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
87/2017.(VIII.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta.

1. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Döntés a települési önkrományzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
pályázat benyújtásáról.
Előadó: dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, lehetőség van szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
pályázat benyújtására. A pályázat benyújtási határideje 2017. augusztus 25., ezért is kell rendkívüli
ülésen tárgyalni. Kemény lombos tűzifára, vagy barnakőszénre pályázhatunk, a szükséges önerőt
biztosítani kell. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a pályázati lehetőséget tárgyalta.
Kun-Halasi Katalin képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, álláspontjuk,
hogy tűzifára nyújtsunk be pályázatot, 214 erdei m3 keménylombos tűzifát igényelhetünk
maximálisan, ehhez 271.780.- Ft önerőt kell biztosítani.
Halasi Anita polgármester kéri a pályázat benyújtásáról dönteni.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
88/2017.(VIII.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. évi XC. törvény
(költségvetési törvény) 3. melléklet I.9. pont alapján 214 erdei m3 kemény lombos tűzifára igényt
nyújt be. A Képviselő-testület vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást
nem kér. A szükséges 271.780.- Ft önerőt a költségvetésben biztosítjuk.
Határidő: 2017. augusztus 25.
Felelős: polgármester.

2. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Hulladékgazdálkodással kapcsolatos döntések meghozatala.
Előadó: dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, az előző ülésen az önkormányzat szándékát fejezte ki a
Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásról. Nem
minden település döntött úgy, hogy csatlakozik, illetve más települések is csatlakoznának, ezért a
társulásban a szavazási arányok változnak. Módosult a megállapodás szövege, ismételten el kell
fogadni a testületnek. Egységes szolgáltatás lesz a régióban, ez az ÖKOVÍZ Kft. által lesz
biztosítva. Jelenleg nálunk a Vertikál Kft. szolgáltat, kezdeményezni fogják a közöttünk fennálló
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését. A közbeszerzés kiírásra kerül, az érintett 67 település együtt fogja indítani a felmerülő költségek miatt. Az átmeneti időszakban a szolgáltatás
folyamatosan biztosítva lesz az ÖKOVÍZ Kft. által. A jelenlegi feltételeket az átmeneti időszakban
is szeretnénk ha biztosítanák ( helyi ügyfélszolgálat, lomtalanítás). A határozati javaslat szerint a
polgármester a továbbiakban önállóan döntene a társulási megállapodás szükséges módosítása
esetén, a testület utólagos tájékoztatásával.
Halasi Anita polgármester megkérdezi, a napirendi ponttal kapccsolatban van-e észrevétel,
amennyiben nincs és egyetértenek a határozati javaslattal, kéri hozzanak döntést.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
89/2017.(VIII.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatással kapcsolatos előterjesztést és a következő határozatot hozta:
1. A képviselő-testület a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
létrehozásával kapcsolatos 81/2017. (VI.29.) számú döntését fenntartja azzal, hogy a Társulási
Megállapodást jelen határozat szerint tartalommal hagyja jóvá.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozat 1. pontjában hozott
döntést követően újonnan felmerült Társulási Megállapodás módosítása felől - a képviselő-testület
utólagos tájékoztatása mellett - önállóan döntsön.
3. A képviselő-testület felhatalmazza Halasi Anita polgármestert a Társulási Megállapodás és jelen
döntést követően módosított Társulási Megállapodás aláírására is.
Felelős: polgármester.
Határidő: értelemszerűen.
3. NAPIREND TÁRGYALÁSA
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Tárgy: Döntés a házasságkötések hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül
történő engedélyezésének szabályairól, szolgáltatási díjairól szóló önkormányzati rendeletről.
Előadó: dr. Pap Anikó jegyző tájékoztatásul elmondja, az előző ülésen a testület döntött a rendelet
tervezet társadalmi egyeztetésre bocsátásáról. Észrevétel, hozzászólás nem érkezett a társadalmi
egyeztetés során.
Halasi Anita polgármester kéri a rendelet elfogadását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel a
házasságkötések hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
engedélyezésének szabályairól, szolgáltatási díjairól szóló 6/2017.(VIII.24.) sz. rendeletét
megalkotta.
6/2017.(VIII.24.) sz. önkormányzati rendelet:
A házasságkötések hivatali helyiségen kívüli, valamint
a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének
szabályairól, szolgáltatási díjairól szóló rendelet
szövegét a 4. sz. melléklet tartalmazza.

4. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Döntés a közétkeztetésre vonatkozó pályázat eredményéről.
Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, pályázatot írtunk ki a közétkeztetési feladatok
ellátására, mivel az előző szerződést határozott időtartamra, egy évre kötöttük az Innoven Kft.-vel.
Határidőre egy pályázat érkezett az Innoven Kft.-től A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja az
ajánlat elfogadását, bár emeléssel jár. Az áremelés okát megmagyarázták, jelenleg nem terheljük az
igénybe vevőkre. Kéri a testület döntését.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
90/2017.(VIII.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
1.Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közétkeztetési szolgáltatás tárgyában
megindított pályázati eljárásban benyújtott egy darab zárt, sértetlen borítékban érkezett ajánlatot
áttekintette, megismerte és azt elfogadja.
2.Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az étkeztetési
szolgáltatásra (óvodás gyermekek, iskolás gyermekek, szociális étkezők) vonatkozóan 2017.
szeptember 1-jétől 2018. augusztus 31-ig az INNOVEN Kft.-vel (2740 Abony, Kálvin u.9.)
szerződést köt az előterjesztett bérleti, üzemeltetési, valamint vállalkozási szerződés tervezetnek
megfelelően.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására.
Határidő: szerződéskötésre 2017. szeptember 1.
Felelős: polgármester.

5. EGYEBEK
1./ Halasi Anita polgármester ismerteti, igény merült fel az önkormányzati tulajdonú TáborSág
épületének hosszabb távú bérletére 2017. szeptember 4-től a Gerulus Kft. részéről. A bérleti díj
200.000.- Ft/hó + 20.000.- Ft/hó rezsiköltség lenne, a részleteket a helyiségbérleti szeződés tervezet
tartalmazza. Kéri az ügyben a testület döntését.
4

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
91/2017.(VIII.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonát képező
Tápióság, Templom tér 1. szám alatti TáborSág ingatlanát
2017. szeptember 4-től határozatlan időre bérbe adja a
Gerulus Kft.-nek 10 fő részére.
Az ingatlan bérleti díja 200.000.- Ft/hó + 20.000.- Ft/hó
rezsiköltség.
Határidő: szerződés megkötésére 2017. szeptember 1.
Felelős: polgármester.

2./ Dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, régóta húzódó probléma a TRV Zrt. által üzemeltetett tápiósági
víztoronyban és kutakban üzemelő kútvezérlés meghibásodása. Újabb megkeresést kaptunk a
szolgáltatótól, a kútvezérlések vezérlőkábeleinek rádiós távindítóval való kiépítése ügyében. A
beépítésre a Stílusterv Kft. kedvezőbb ajánlatot adott az előző ajánlatokhoz képest, ez 390.000.- Ft
+ ÁFA, mely összeg a 2017. évi bérleti díjból kerül biztosításra. A biztonságos üzemeltetéshez
indokolt a probléma megoldása. A testület hozzájárulását kérik a munka megvalósításához.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
92/2017.(VIII.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a TRV Zrt. által működtetett
Tápióság víztoronyban és kutakban üzemelő kútvezérlések vezérlőkábeleinek rádiós távindítóval
való kiépítéséhez.
A Képviselő-testület a Stílusterv Kft. 390.000.- Ft + ÁFA összegű ajánlatát elfogadja, mely összeg a
2017. évi bérleti díjból kerül biztosításra.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

Mivel más megbeszélnivaló nem merült fel, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést
16.30 órakor bezárta.
Kmf.

dr. Pap Anikó
jegyző

Halasi Anita
polgármester
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