Tápióság Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2017. február 15-én, 15.30 órakor
megtartott ülésének jegyzőkönyve

22/2017. sz. képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
23/2017. sz. képviselő-testületi határozat:
2017. évi költségvetési tervezet továbbdolgozása
24/2017. sz. képviselő-testületi határozat:
Molnárfi és Társa Mérnöki Iroda BT tervezési
ajánlatának elfogadása

Jegyzőkönyv

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. febuár 15-én, 15.30
órakor megtartott ülésén.
Az ülés helye: Községháza nagyterme.
Jelen vannak: Halasi Anita polgármester,
Maczó Sándor alpolgármester,
Béres Mária,
Erdélyi Zsolt és
Kun-Halasi Katalin képviselők.
Meghívott vendégként jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint.
A nyilvános ülésen a lakosság részéről 1 fő érdeklődő volt.
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 pontok a következők:
Napirend:
1./ Az Önkományzat 2017. évi költségvetés tervezetének megtárgyalása
2./ Egyebek
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
22/2017.(II.15.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta.

1. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetés tervezetének megtárgyalása.
Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, a költségvetés tervezetét február 15-ig be kell nyújtani
a testületnek. Az elkészített tervezetet a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén tárgyalta, kéri
véleményük ismertetését.
Kun-Halasi Katalin képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, a költségvetési
tervezet első olvasatát nézte a Bizottság, a decemberi könyvelés végeredményét még figyelembe
kell venni, így látunk pontos számokat. A védőnő, óvoda részéről felmerült igényeket átbeszélik.
Halasi Anita polgármester tájékoztatásul elmondja, a tavalyi költségvetésünk 268 millió Ft volt, az
idei 339 millió Ft-ról indul. Az emelkedés annak is köszönhető, hogy a normatív támogatás összege
nő, illetve jelentős az előző évi pénzmaradványunk. A pénzmaradvány tartalmaz pályázaton nyert,
még fel nem használt összegeket (Gubó-hegy felújítása, Nagyköz vis maior esemény). Szerepel a
tervezetben a pályázatok önerő összege (Polgármesteri Hivatal, Tornacsarnok, Óvoda, Szabadság
utcai iskola épületének felújítása). A számok ismeretében tudunk fejlesztést tervezni. A tavalyi
évben felújításra került az eégszségház, a rezsiköltségnél jelentős megtakarítás mutatkozik. A
Klubházat is sikerült bérbe adni, bérleti díjból nagyobb összegű bevételünk származik.
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Megkérdezi, a költségvetéssel kapcsolatban van-e hozzászólás vélemény, illeve továbbdolgozásra
elfogadhatónak tartja-e a testület.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
23/2017.(II.15.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés tervezetet
továbbdolgozásra javasolja.
Határidő: azonnal és folyamatos.
Felelős: polgármester, jegyző.
2 EGYEBEK
1./ Tóth György a Tápióságért Alapítvány elnöke tájékoztatásul elmondja, a tájház megvásárlására
jelentős összeget gyűjtöttek, a MOL-tól 1 millió Ft támogatást kaptak, a lakosság hozzájárulásából
350 eFt gyűlt össze. A könyvtárnál leselejtezett könyvek értékesítéséből 90 eFt körüli összeg folyt
be. A jövő héten az adás-vételi szerződést meg tudják kötni, 1 millió Ft kifizetésre kerül, a
fennmaradó 500 eFt-ot részletekben fizetik. A felújítást szeretnék elkezdeni az idén, ez is jelentős
összeg lesz. Szeretnék támogatni továbbra is az óvodai és iskolai úszótábort, valamint az iskolai
táborozást.
2./ Halasi Anita polgármester tájékoztatásul elmondja, korábban döntött a testület arról, hogy
pályázatot nyújtunk be belterületi utak felújítására. A beadási határidő 2017. január 23. volt, de nem
tudtunk a pályázati lehetőséggel élni, mivel nem álltak a szükséges tervek, engedélyezési
dokumentumok a rendelkezésünkre. A jővőre nézve, szeretnénk a tervezést elkezdeni, erre ajánlatot
kaptunk a Molnárfi és Társa Mérnökiroda BT-től. A tervezések között szerepelne a Szecsői út –
Szentmártonkátai út kereszteződésében gyalogátkelőhely és buszmegálló engedélyezési tervének
elkészítése. Útfelújításra a Szentmártonkátai út, Papp Károly utca, valamint járdafelújítás. A tervek
rendelkezésünkre állnának, hogy pályázati kiírás esetén tudjunk pályázni. A tanulmánytervek,
illetve engedélyezési tervek elkészítésére 1.880.000.- Ft + ÁFA összegű ajánlatot kaptunk. Kéri,
amennyiben egyetértenek a tervek elkészítésével, fogadják el a Molnárfi és Társa BT ajánlatát.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
24/2017.(II.15.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület elfogadja a Molnárfi és Társa
Mérnökiroda BT utak felújítására vonatkozó 1.880.000.Ft + ÁFA összegű tervezési ajánlatát.
Felkéri a polgármestert, hogy a szerződést írja alá.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

Mivel más megbeszélnivaló nem merült fel, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést
16.15 órakor bezárta.
Kmf.
dr. Pap Anikó
jegyző

Halasi Anita
polgármester
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