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J e g y z ő k ö n y v 

 
 

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 26-án, 16.30 
               órakor megtartott rendkívüli ülésén. 
 
Az ülés helye:  Községháza nagyterme. 
 
Jelen vannak:   Halasi Anita polgármester,                                                         
                           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 3 fő képviselő és a polgármester jelen van, így az ülés határozatképes. Ismerteti a 
rendkívüli ülés napirendi pontjait: 
 
Napirend: 
1. Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására 
2. Egyebek 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:                                                   
                                                                  112/2016.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                  A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 

 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Pályázat benyújtása aa települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására. 
            Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, a napirendi pontot a hó végi rendes ülésen 
                          terveztük tárgyalni, de a pályázat benyújtási határidejének közelsége miatt dön- 
                          töttünk a rendkívüli ülésen tárgyalásról. Lehetőség van a Belügyminisztérium és  
                          a Nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett rendkívüli önkormányzati támo- 
                          gatásra pályázatot benyújtani. A „Tápió-menti régió szennyvíz elvezetése és tisztí- 
                          tása” elnevezésű nagyprojekt megvalósításához a hitelszerződések alapján kelet- 
                          kezett kamatköltség 6.649.778.- Ft összegben terheli önkormányzatunkat. A 2016.  
                          évi költségvetésünkben a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási- 
                          társulatától kapott adatok alapján 5.443.523.- Ft előirányzott kamatfizetési kötele- 
                          zettség szerepelt, mely kötelezettségnek eleget tett az önkormányzat. A jelzett ka- 
                          mat befizetése nem szerepel a költségvetésünkben, ennek kifizetése, úgy gondoljuk 
                          veszélyeztetné az önkormányzat működését. Ezért szeretnénk élni a pályázat be- 
                          nyújtásának lehetőségével. Kéri, amennyiben egyetértenek és nincs hozzászólás a 
                          a napirendi ponthoz, hozzanak döntést az írásos előterjesztés szerint. 
 
 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
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113/2016.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a 
Belügyminiszter és a Nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett  a Magyarország 2016. évi 
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C törvény 3. melléklet 1.7. pont és a III.1. pont szerinti 
települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására annak érdekében, hogy a 
„Tápió menti régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása” elnevezésű KEOP-1.2.0/2F/09-
2009-0021 azonosító számú nagyprojekt megvalósításához szükséges K&H Bank ZRt-vel kötött 
SFI-ÖEP-09-0299/2; és 0299/3; és IBD-MUN-15-0101-1/1M azonosító számú hitelszerződések 
alapján keletkezett 6.649.778,- Ft (azaz hatmillió-hatszáznegyvenkilencezer-hétszázhetvennyolc 
forint) kamatfizetési kötelezettségnek önkormányzatunk eleget tudjon tenni. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a pályázati eljárás 
teljes lebonyolítására. 

 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
Felelős:   polgármester. 

 
                                                              

                                                          
Mivel más megbeszélnivaló nem merült fel,  a polgármester megköszönte a megjelenést és a 
rendkívüli ülést 16.45 órakor bezárta. 

 
 

Kmf. 
                           
    
 
                                 dr. Pap Anikó                                                          Halasi Anita 

             jegyző                                                                polgármester 


