Tápióság Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2017. június 29-én, 15.00 órakor
megtartott ülésének jegyzőkönyve

80/2017. sz. képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
81/2017. sz. képviselő-testületi határozat:
Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társuláshoz csatlakozás
5/2017.(VI.30.) sz. önkormányzati rendelet:
Az Önkormányzat és intézményei 2016.
évi gazdálkodásának zárszámadásáról
82/2017. sz. képviselő-testületi határozat:
2016. évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása
83/2017. sz. képviselő-testületi határozat:
A házasságkötések hivatali helyiségen kívüli,
valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
engedélyezésének szabályairól, szolgáltatási
díjairól szóló önkormányzati rendelet társadalmi egyeztetésre bocsátása
84/2017. sz. képviselő-testületi határozat:
„Tápióság, Nagyközben partfal helyreállítása”
c. közbeszerzési eljárás eredményéről döntés
85/2017. sz. képviselő-testületi határozat:
Tápiószelei Polgárok Egyesületének kezdeményezésével a testület nem ért egyet
86/2017. sz. képviselő-testületi határozat:
Közétkeztetési feladatok ellátására ajánlatok
kérése

Jegyzőkönyv

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 29-én, 15.00
órakor megtartott ülésén.
Az ülés helye: Községháza nagyterme.
Jelen vannak: Halasi Anita polgármester,
Maczó Sándor alpolgármester,
Béres Mária,
Erdélyi Zsolt,
Sári István és
Toldi Miklós 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 5 fő képviselő és a polgármester jelen van, így az ülés határozatképes. A
meghívó szerinti 2. napirendi pontot nem tárgyalnánk, mert a TRV Zrt. képviselője nem tud az
ülésen résztvenni. Ismerteti az ülés napirendi pontjait:
Napirend:
1./ Hulladékgazdálkodás jövőjével kapcsolatos tájékoztatás, döntés a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatással kapcsolatban
2./ Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás)
3./ 2016. évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása
4./ Döntés a házasságkötések hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül
történő engedélyezésének szabályairól, szolgáltatási díjairól szóló önkormányzati rendelet
társadalmi egyeztetésre bocsátásáról
5./ Döntés a „Tápióság, Nagyközben partfal helyreállítása” c. közbeszerzési eljárás eredményéről
6./ Tápiószelei Polgárok Egyesülete által küldött levél megbeszélése
7./ Közétkeztetési feladatok ellátásával kapcsolatos megbeszélés
8./ Egyebek
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
80/2017.(VI.29.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta.

1. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Hulladékgazdálkodás jövőjével kapcsolatos tájékoztatás, döntés a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatással kapcsolatban.
Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti Kecskemét Város megkeresését a Duna-Tisza közi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás létrehozásával kapcsolatban. A testületnek dönteni
kell arról, hogy csatlakozunk-e a társuláshoz. A döntés megkönnyítéséhez jelen van a Vertikál
Nonprofit Zrt. képviselője Lócskai István, aki tájékoztatást ad a testületnek.
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Lócskai István a Vertikál Nonprofit Zrt. képviselője köszöni a lehetőséget, hogy a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatban tájékoztatót adhat a testületnek. A Vertikál
Nonprofit Zrt. Magyarország egy térségében szolgáltat. A lakosságtól szállítják a kommunális
hulladékot, a szelektív és zöldhulladékot, az üvegehulladék begyűjtése gyűjtőpontokon történik. A
kommunális hulladékot 2020-2025-re válogatni szükséges, erre UNIO-s forrásból biztosítanak
támogatást. A Duna-Tisza közi térségekre egy hulladékgazdálkodási önkormányzati társulás
létrehozását tervezik, a tagok közé 105 településre számítanak, ez mintegy 200.000 ingatlant jelent.
A társulás többször ülésezett, a tagoknak önerőre nem lesz szükség, a társulás működéséhez sem
kell hozzájárulás, a költségek UNIO-s forrásból lesznek finanszírozva. Az NHKV iránymutatása
alapján minden településnek tartoznia kell egy társuláshoz. Tápióság esetében a Duna-Tisza közi
társulás jön szóba. 5-6 település választ egy elnökségi tagot, akik a működésben döntést hoznak,
Tápiószele polgármesterét javasolják ezzel megbízni. Amennyiben a települések elfogadják, a
társulás megalakítása szeptember 30-ig megtörténik. Amennyiben van olyan település amely nem
csatlakozik, a szerződést módosítani szükséges. Nagyon fontos szempontnak tartják a szolgáltatás
színvonalának emelését.
Sári István képviselő elmondja, általános problémát jelent az elektronikai hulladék, veszélyes
hulladék elszállítása. Szeretne érdeklődni, hogy erre lesz-e megoldás.
Lócskai István a Vertikál Nonprofit Kft. képviselője elmondja, az elektronikai hulladék és
veszélyes hulladék gyűjtése nem tartozik az alapvető közszolgáltatás körébe. Ezt a jövőben sem
tudják biztosítani, arra van lehetőség, hogy a település megrendeli a szolgáltatást, ezért fizetni kell.
A hulladékszállítási díj erre nem nyújt fedezetet. Jelenleg hulladékudvar Monoron van, a cél ezek
létesítése a meglévőkön túlmenően. A Vertikál Nonprofit Zrt. tud árajánlatot adni az elektronikai
hulladék és veszélyes hulladék begyűjtésére. A szállítás fix díjas és a beszállított mennyiségtől
függően kerül megállapításra a díj. Kijelölnek egy napot, helyet a településen, oda lehet leadni a
hulladékot, ebben tudnak segíteni. Lomtalanítást egész évben lehet igényelni, két alkalommal van rá
lehetősége mindenkinek. Kísérleti jelleggel végzik egy településen a háztól történő üveghulladék
elszállítását.
Dr. Pap Anikó jegyző elmondja, a társulási megállapodás tervezetet Kecskeméttől megkaptuk. A
korábbi tájékoztatón olyan kikötések voltak (tagdíj, önerő), hogy úgy gondoltuk nem csatlakozunk a
társuláshoz. Most nem ez hangzott el, a ceglédi értekezletről nem volt tudomásunk. Az elhangzottak
ismeretében úgy gondolja, más a testület hozzáálllása.
Lócskai István a Vertikál Nonprofit Kft. képviselője elmondja, a társulás által összehívott
tájékoztatón hangzott el, hogy nincs önerő, tagdíj, erről nem küldtek ki írásos tájékoztatót.
Halasi Anita polgármester megköszöni a tájékoztatást. Az elhangzottak figyelembe vételével
javasolja a csatlakozási szándékunkról dönteni, és egyetérteni azzal, hogy Tápiószele polgármesterét
delegálják a társulási tanács tagjának.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
81/2017.(VI.29.) sz. képviselő-testületi határozat:
1. Tápióság Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy Tápióság Község
Önkormányzata társult tagként létrehozza a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulást.
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2. A képviselő-testület a Társulási Megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal
elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
3. A képviselő-testület egyetért a Társulási Tanács tagjának Tápiószele Város polgármesterét
delegálni.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

2. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, elkészült a zárszámadási rendelet-tervezetünk a
szükséges mellékletekkel. A bevételi főösszegünk 461.997.370.- Ft, a kiadási főösszeg
414.679.035.- Ft, a különbözet a maradványunk. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a
zárszámadást, elfogadásra javasolják a testületnek. Amennyiben a testület részéről nincs
hozzászólás a 2016. évi zárszámadással kapcsolatban, kéri fogadják el a rendeletet.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
Önkormányzat és intézményei 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 5/2017.(VI.30.)
önkormányzati rendeletét megalkotta.
5/2017.(VI.30.) sz. önkormányzati rendelet:
Az Önkormányzat és intézményei 2016. évi
gazdálkodásának zárszámadásáról szóló
rendelet szövegét a 3. sz. melléklet tartalmazza.

3. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: 2016. évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása.
Előadó: dr. Pap Anikó jegyző elmondja, korábban már próbáltuk napirendre tűzni a belső
ellenőrzési jelentés tárgyalását, de a jogszabály szerint a zárszámadással tárgyalható, ezért most
tudjuk jóváhagyni. A 2016. évi belső ellenőrzés az Önkormánáyzatnál bevezetett helyi adókra, az
Önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottakra terjedt ki. Ellenőrzésre került a Polgármesteri
Hivatalnál foglalkoztatott köztiszviselők és az óvodai közalkalmazottak szabályszerű alkalmazása.
Az ellenőrzést a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából a K.F. Audit Kft. végezte.
Az ellenőrzésről a jelentés elkészült, melyet ülésén a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság is
megtárgyalt.
Halasi Anita polgármester megkérdezi, a 2016. évi belső ellenőrzési jelentéssel kapcsolatban van-e
hozzászólás, amennyiben nincs, kéri annak jóváhagyását.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
82/2017.(VI.29.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 2016. évi belső ellenőrzési jelentést jóváhagyja.
Határidő: azonnal.
Felelős: jegyző.
4

4. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Döntés a házasságkötések hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül
történő engedélyezésének szabályairól, szolgáltatási díjairól szóló önkormányzati rendelet
társadalmi egyeztetésre bocsátásáról.
Előadó: dr. Pap Anikó jegyző tájékoztatásul elmondja, új anyakönyvi rendelet-tervezetet
készítettünk, a jelenleg hatályban lévő 2011. évi. A Kormányhivatalok felméréseket végeztek az
anyakönyvi rendeletekkel kapcsolatban, a begyűjtött tapasztalatokat és a jogszabályi változásokat
figyelembe véve szakmai segítséget adnak. Úgy gondoltuk, hogy a régi rendeletünket hatályon kívül
helyezzük és egy újat alkotunk. Próbáltuk a rendeletet egyszerűsíteni, az előző díjazást hagytuk,
ezzel a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság egyetértett. A rendeletet a hatályba lépést követően
bejelentésre kerülő házasságkötések esetében kell alkalmazni. A tervezetet a Kormányhivatalhoz
véleményezésre elküldtük, illetve társadalmi egyeztetésre bocsátjuk. A következő ülésen tudjuk a
rendeletet elfogadni. Kéri döntést hozni a tervezet társadalmi egyeztetésre bocsátásáról.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
83/2017.(VI.29.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a házasságkötések hivatali helyiségen
kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, szolgáltatási
díjairól szóló önkormányzati rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetésre bocsátja.
Határidő: azonnal.
Felelős: jegyző.

5. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Döntés a „Tápióság, Nagyközben partfal helyreállítása” c. közbeszerzési eljárás
eredményéről.
Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, a közbeszerzési eljárás során az ajánlattételi felhívást
öt vállalkozásnak küldtük meg. Határidőre három ajánlat került benyújtásra, a Geoszolg Kft., a
General Architect Kft. és a Laczkó-Team Kft. nyújtott be érvényes ajánlatot. A legkedvezőbb
ajánlatot a General Architect Kft. adta. A Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleménye és döntési
javaslata elkészült. A nyertes a legkedvezőbb ajánlatot adó General Architect Kft. Az eljárás
eredményét a Képviselő-testületnek kell megállapítani névszerinti szavazással.
A Képviselő-testület a névszerinti szavazáson 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozta:
84/2017.(VI.29.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a.) a Tápióság, Nagyközben Partfal helyreállítása tárgyú közbeszerzési eljárásban az
alábbi ajánlattevő ajánlatát érvényesnek minősíti:
Geoszolg Kft.
2085 Pilisvörösvár, Erkel Ferenc u. 16.
General Architect Kft.
2214 Pánd, Fő út 7.
Laczkó Team Kft.
2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.
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b.) A Tápióság, Nagyközben Partfal helyreállítása tárgyú közbeszerzési eljárást
eredményesnek nyilvánítja. Az eljárás nyertesét az alábbiak szerint hirdeti ki:
General Architecht Kft.
Neve
Székhely címe 2 214 Pánd, Fő út 7.
Ajánlat:
Nettó ajánlati ár: 28.513.445 Ft
Jótállás időtartama: 60 hónap
Késedelmi kötbér mértéke: 20.000 Ft / nap
Kiválasztás indoka: A nevezett érvényes ajánlat érte el a legmagasabb értékelési pontszámot, így
a legjobb ár-érték arányú ajánlat.
c.) Felhatalmazza a Polgármestert az Írásbeli összegezés kiküldésére (eredmény
kihirdetésre) és a szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

6. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Tápiószelei Polgárok Egyesülete által küldött levél megbeszélése.
Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti a Tápiószelei Polgárok Egyesülete levelét, mely a
csatorna beruházás elszámolási eljárásának kezdeményezésére irányul. Úgy gondolja ez teljesen
felesleges, hiszen a projekt része az elszámolás, erre a határidő 2018. december. Kiemelt állami
projektról van szó, a sikeresség kockáztatása nem érdekük. A Tápiómenti Települések Csatornamű
Vízgazdálkodási Társulata is megküldte a kezdeményezésre vonatkozó állásfoglalását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
85/2017.(VI.29.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Tápiószelei Polgárok
Egyesülete csatorna beruházás elszámolási eljárásának kezdeményezése ügyében küldött levelét,
valamint a Tápiómenti Települések Csatorna Vízgazdálkodási Társulata válaszlevelét.
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy nem ért egyet a Tápiószelei Polgárok Egyesülete
kezdeményezésével.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

7. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Közétkeztetési feladatok ellátásával kapcsolatos megbeszélés.
Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, 2016. szeptember 1-től egy évre kötöttünk szerződést
az Innoven Kft.-vel a közétkeztetési feladatok ellátására. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
véleménye, az intézményeket kérdezzük meg a megelégedettségről. A továbbiakban is egy évre
kötnénk szerződést, mivel ha több évre szeretnénk, akkor közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. A
Bizottság javasolja a feladat ellátására három ajánlat bekérését, ezek ismeretében hozna döntést a
testület.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
86/2017.(VI.29.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a közétkeztetési feladatok ellátására a tavalyi ajánlatkérés tartalma szerint
három ajánlatot kér, ezek ismeretében dönt a feladatot ellátó személyéről.
Ajánlattételre felkért cégek:
Innoven Kft. (2740 Abony, Kálvin u. 9.)
Kókai Gábor egyéni vállalkozó (2251 Tápiószecső, Dózsa Gy. u. 78/A)
Stenzl-Hause Kft. (2766 Tápiószele, Pesti út 5.)
Határidő: ajánlatok megkérésére azonnal.
Felelős: polgármester.

Mivel más megbeszélnivaló nem merült fel, az Egyebek napirendi pontra nem került sor. A
polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 16.00 órakor bezárta.
Kmf.

dr. Pap Anikó
jegyző

Halasi Anita
polgármester
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