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                                                                     8/2017. sz. képviselő-testületi határozat:       
                                                                     Napirendi pontok elfogadása  
                                                                     9/2017. sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Roma Nemzetiségi Önkormányzat együtt- 
                                                                     működési  megállapodás felülvizsgálata                                                                 
                                                                     10/2017. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Képviselő-testület 2017. évi munkatervének 
                                                                     jóváhagyása                                                                                                                        
                                                                     11/2017. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Közmeghallgatás időpontjának kitűzése 
                                                                     12/2017. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Tornacsarnok SZMSZ módosítása 
                                                                     13/2017 sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Településképi rendelet és arculati kézikönyv 
                                                                     elkészítése                                                             
                                                                     14/2017. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Gyermekorvosi feladat ellátásra dr. Legeza  
                                                                     Margit megbízása                                                                                                                              
                                                                     15/2017. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Polgármester, alpolgármester megemelt 
                                                                     tiszteletdíj lemondásának elfogadása                                                                      
                                                                     16/2017. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     98/2016.(VII.6.) sz. határozat módosítása  
                                                                     17/2017. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     99/2016.(VII.6.) sz. határozat módosítása 
                                                                     18/2017. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     100/2016.(VII.6.) sz. határozat módosítása 
                                                                     19/2017. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Könyvtárosi feladatok ellátása 
                                                                     20/2017. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Központi orvosi ügyelet ellátására vonatkozó 
                                                                     megbízási szerződés módosítása 
                                                                     21/2017. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     7/2017.(I.10.) sz. határozat módosítása 
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J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-án, 17.00 
               órakor megtartott rendkívüli ülésén. 
 
Az ülés helye:  Községháza nagyterme. 
 
Jelen vannak:   Halasi Anita polgármester,     
                           Béres Mária,                                                                                                                                       
                           Kun-Halasi Katalin,                   

                      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 4 fő képviselő és a polgármester jelen van, így az ülés határozatképes. A 
napirendi pontok a következők: 
 
Napirend: 
1./ Tápióság Község Önkormányzata és a Tápiósági Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti   
     együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
2./ Képviselő-testület 2017. évi munkatervének jóváhagyása 
3./ Közmeghallgatás időpontjának kitűzése 
4./ Tornacsarnok SZMSZ-ének módosítása 
5./  Az Arculati kézikönyvre és a Településképi rendelet elkészítésére érkezett árajánlatok  
      megbeszélése       
6./ Gyermekorvos megbízási szerződésének jóváhagyása 
7./ Polgármesteri tiszteletdíj megemelésével kapcsolatos lemondó nyilatkozat 
8./ Termőföld eladásával kapcsolatos határozatok módosítása 
9./ Könyvtárosi feladatok ellátásának megbeszélése 
10./Egyebek 

        
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:                                                   
                                                                 8/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                 A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 

 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Tápióság Község Önkormányzata és a Tápiósági Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti 
együttműködési megállapodás felülvizsgálata. 
Előadó: Halasi Anita polgármester ismeerteti, minden év január 31-ig felül kell vizsgálni az 
önkormányzatok közötti együttműködési megállapodást, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
részéről ez már megtörtént. A megállapodást az írásos előterjesztés tartalmazza, módosítása nem 
szükséges. Kéri, amennyiben ezzel egyetértenek, hozzanak döntést. 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                             9/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat:        
                                                             Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                             felülvizsgálta a Tápiósági Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
                                                             Képviselő-testületével kötött együttműködési megállapodást, 
                                                             annak módosítását nem tartja indokoltnak. 
 
                                                             Határidő: azonnal. 
                                                             Felelős:   polgármester.     
  
 
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadása. 
Előadó: Halasi Anita polgármester elmondja, elkészítettük a testület 2017. évi munkatervét. 
Amennyiben egyetértenek és nincs hozzászólás, kéri a munkaterv elfogadását. 

 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                             10/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                             Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                             a 2017. évi munkatervét elfogadta. 
 
                                                             Határidő: azonnal. 
                                                             Felelős:   polgármester. 

 
3. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Közmeghallgatás időpontjának kitűzése. 
Előadó: Halasi Anita polgármester elmondja, a korábbiakban minden évben februárban került sor a 
közmeghallgatásra, javasolja az idén ez később legyen. Az időpontra javaslat 2017. április 1.  
szombat, 14.00 óra. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:                                                           
                                                             11/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                             A Képviselő-testület a közmeghallgatás időpontját 
                                                             2017. április 1-jén 14.00 órára tűzi ki. 
 
                                                             Határidő: azonnal. 
                                                             Felelős:   polgármester. 
 
 
4. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Tornacsarnok SZMSZ-ének módosítása. 
Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, a Tornacsarnok és Klubház Szervezeti és Működési 
Szabályzata tartalmazza a bérleti díjakat. 2017. január 1-től a könyvtáros-művelődésszervező 
státuszban foglalkoztatott személy közalkalmazotti jogviszonya áthelyezéssel megszűnt. A 
változásokat a szabályzatban át kell vezetni, szükséges a bérleti díjak aktualizálása. Úgy gondolják, 
az SZMSZ-t hatályon kívül kellene helyezni. Felmerült, hogy a tábor rendezvényre történő 
igénybevétele esetén meg kellene határozni a bérleti díjat, ezt javasolják 10.000.- Ft/alkalom 
összegű legyen. 
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Kun-Halasi Katalin  képviselő elmondja, komplett munkakör került kivételre, amit nem pótolunk, a 
szabályzatban a bérleti díjak meg vannak határozva. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja az 
SZMSZ hatályon kívül helyezését és a kulturális és szolgáltató helyszínek bérleti díjainak 
elfogadását 2017. február 1-től. 
 
Halasi Anita polgármester megállapítja, a napirendi ponthoz nincs több hozzászólás, kéri, 
amennyiben az elhangzottakkal egyetértenek, hozzanak döntést. Mivel időközben Toldi Miklós 
képviselőnek el kellett mennie, a döntésekben az ülés hátralévő részében 4 fő vesz részt. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
12/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat: 
1.Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tápiósági Községi 
Klubház és Tornacsarnok 162/2014.(XI.6.) számú határozatával jóváhagyott Szervezeti és 
Működési Szabályzatát 2017. január 31. napjával hatályon kívül helyezi.   
2. Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a településen lévő 
Kulturális és Szolgáltató Helyszínek bérleti díjait 2017. február 1-je napjától egységes szerkezetben 
a melléklet szerint hagyja jóvá. 
                                      
Határidő: azonnal. 
Felelős:   polgármester. 
 
 
5. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Az Arculati kézikönyvre és a Településtérképi rendelet elkészítésére érkezett árajánlatok 
megbeszélése. 
Előadó: Halasi Anita polgármester tájékoztatásul elmondja, az elmúlt időszakban jelentősen 
változtak az építési tárgyú jogszabályok. Át kell tekintenünk azokat a jogi lehetőségeket, amelyeken 
keresztül érvényesíteni lehet a HÉSZ előírásainak betartását. A településkép védelméről szóló 2016. 
évi LXXIV. törvény lehetőséget biztosít olyan rendelet megalkotására, amelyben az önkormányzat 
meghatározza a településkép védelmének elemeit, illetve rögzítésre kerülnek a követelmények. A 
Kormány döntött arról, hogy a települések részére forrást biztosít. A településképi rendelet és a 
településképi arculati kézikönyv elkészítésére két ajánlat érkezett. Az egyik ajánlatot tevő a Pestterv 
Kft., 1.480.000.- Ft + ÁFA összegben. A másik ajánlatot az Urbanitás Kft. adta, 1.650.000.- Ft + 
ÁFA összegben. 
 
Kun-Halasi Katalin képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti, a Bizottság 
véleménye, akkor bízzuk meg a Pestterv Kft.-t a feladattal, ha kapunk az összegre központi 
finanszírozást, egyébként nincs rá forrásunk.  
 
Halasi Anita polgármester kéri döntés hozni a napirendi ponttal kapcsolatban. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
13/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat: 
1. Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a településkép 
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény felhatalmazása alapján meg kívánja alkotni a 
településképi rendeletet és a településképi arculati kézikönyvet, a településképi véleményezési és a 
településképi bejelentési eljárások helyi jogintézményének megteremtése érdekében. 
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2. Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a településképi 
rendeletet és a településképi arculati kézikönyv elkészítésére beérkezett ajánlatok alapján a 
PESTTERV Kft.-vel köt szerződést, amennyiben a felmerülő költségek központilag biztosítva 
lesznek. 
A források ismeretében a  Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
megkötésére. 

 
Határidő: azonnal, illetve 2017. február 28. 
Felelős:   polgármester. 
 
 
6. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Gyermekorvos megbízási szerződésének jóváhagyása. 
Előadó: Halasi Anita polgármester tájékoztatásul elmondja, a korábbi gyermekorvossal, Balog 
Erzsébettel 2016. november 30. napjával megszüntettük a gyermekorvosi feladatok ellátására kötött 
szerződést. Nagyon nehéz pótolni a gyermekorvost. Dr. Legeza Margit gyermekorvos 2017. február 
1-től tudná vállalni a 14 év alatti egészséges gyermekek vizsgálatát, tanácsadást. A megbízási díj 
bruttó 15.000.- Ft/alkalom, egyenlőre szerdai napokon délelőtt lenne. A beteg gyermekek ellátása 
továbbra is a háziorvoshoz tartozik, amíg erre nem találunk megoldást. Nincs külön gyermekorvosi 
rendelőnk, a gyermekorvosi rendelési időt a későbbiekben is a háziorvosi rendeléshez tudjuk 
igazítani, tárgyalásokat folytatunk az ügyben. Kéri, amennyiben egyetértenek, a határozati javaslat 
alapján hozzanak döntést dr. Legeza Margit gyermekorvos megbízásáról. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
14/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat: 
1. Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekorvosi ellátást Dr. Legeza és 
Társa Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság (2721 Pilis, Szent István park 1.), képviseletében:  
Dr. Legeza Margit gyermekorvossal megbízási szerződés útján látja el.  
2. A megbízás 2017. február 1-től határozatlan időre szól. A megbízási díj bruttó 15.000.- 
Ft/alkalom, melyet a Képviselő-testület saját forrásból a 2017. évi költségvetés terhére biztosít. 
3. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a gyermekorvosi tevékenység ellátásáról 
szóló megbízási szerződést írja alá. 

 
 Határidő: azonnal, legkésőbb 2017. február 1. 
 Felelős:   polgármester, jegyző. 
 

 
7. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Polgármesteri tiszteletdíj megemelésével kapcsolatos lemondó nyilatkozat. 
Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, az Országgyűlés elfogadta a polgármesterek 
illetményének módosításáról szóló törvényjavaslatot. Esetében, mint társadalmi megbízatású 
polgármester, havonta a polgármester illetménye 50 %-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra 
jogosult.  Ez az összeg 2017. január 1-jétől 224.350.- Ft helyett 273.850.- Ft. Szeretne a 49.500.- Ft 
emelt összegről lemondani. Az alpolgármester tiszteletdíja a polgármester tiszteletdíjához igazodik, 
Maczó Sándor alpolgármester nincs jelen az ülésen, de benyújtotta nyilatkozatát, hogy a tiszteletdíj 
megemelt részéről és a hozzá kapcsolódó költségtérítésről lemond. Kéri, a testület a nyilatkozatokat 
fogadja el. 
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A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással, kézfelmeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
15/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat: 
1.Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Halasi Anita polgármester 
írásbeli nyilatkozatát, mely szerint a 2017. január 1-jétől neki járó tiszteletdíj megemelt részéről 
(49.500 Ft) lemond. 
2. Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Maczó Sándor alpolgármester 
írásbeli nyilatkozatát arról, mely szerint a 2017. január 1-jétől neki járó tiszteletdíj megemelt 
részéről és a hozzá kapcsolódó költségtérítésről lemond. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   jegyző. 
 
 
8. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Termőföld eladásával kapcsolatos határozatok módosítása. 
Előadó: Halasi Anita polgármester elmondja, a testület 2016. július 6-i ülésén döntést hozott több 
önkormányzati tulajdonú, külterületi termőföld értékesítése tárgyában. A hatályos jogszabályok 
értelmében a meghozott határozatokat kiegészíteni szükséges, az elővásárlási jog gyakorlásával 
kapcsolatosan. Kéri, a határozati javaslatok alapján a szükséges döntések meghozatalát. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
16/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 98/2016.(VII.6.) sz. határozatát az   
alábbiak szerint módosítja: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Önkormányzat tulajdonában lévő 
külterületi ingatlanok értékesítésére vonatkozó vételi ajánlatokat megismerte, megtárgyalta és a 
következők szerint határoz: 
Tápióság külterület 
-0201/23 hrsz-ú ingatlant (szántó művelési ág, 1582 m2, 1.65 AK) 41.250 Ft-os áron, 
-0201/25 hrsz-ú ingatlant (szántó művelési ág, 1306 m2, 1.36 AK) 34.000 Ft-os áron, 
-0199/12 hrsz-ú ingatlant (szántó művelési ág, 1309 m2, 1.36 AK) 34.000 Ft-os áron, 
-0199/13 hrsz-ú ingatlant (szántó művelési ág, 1216 m2, 1.26 AK) 31.500 Ft-os vételi áron értékesíti 
Laczkó Szabina 2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69. szám alatti lakosnak, illetve annak, aki az 
elővásárlási jog gyakorlása során a kijelölt vevő elé bekerül, mint elővásárlásra jogosult személy. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   polgármester. 

 

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
17/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 99/2016.(VII.6.) sz. határozatát az     
alábbiak szerint módosítja: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Önkormányzat tulajdonában lévő 
külterületi ingatlanok értékesítésére vonatkozó vételi ajánlatokat megismerte, megtárgyalta és a 
következők szerint határoz: 
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Tápióság külterület 
-0201/26 hrsz-ú ingatlant (szántó művelési ág, 2906 m2,  3.02 AK) 75.500 Ft-os áron, 
-0201/27 hrsz-ú ingatlant (szántó művelési ág, 1831 m2,  1.90 AK) 47.500 Ft-os áron, 
-0201/28 hrsz-ú ingatlant (szántó művelési ág, 1500 m2,  1.56 AK) 39.000 Ft-os áron, 
-0199/28 hrsz-ú ingatlant (szántó művelési ág, 1187 m2,  1.23 AK) 30.750 Ft-os áron. 
-0199/14 hrsz-ú ingatlant (szántó művelési ág, 1162 m2,  1.21 AK) 30.250.Ft-os áron, 
-0199/24 hrsz-ú ingatlant (szántó művelési ág,   788 m2,  0.82 AK) 20.500 Ft-os áron, 
-0199/25 hrsz-ú ingatlant (szántó művelési ág,   536 m2 , 0.56 AK) 14.000 Ft-os áron, 
-0199/22 hrsz-ú ingatlant (szántó művelési ág,   816 m2 ,  0.85 AK) 21.250 Ft-os áron, 
-0199/10 hrsz-ú ingatlant (szántó művelési ág, 1475 m2,  1.53 AK) 38.250 Ft-os vételi áron 
 értékesíti Szabó-Hegedűs Helga 2253 Tápióság, Szecsői út 34. szám alatti lakosnak, illetve annak, 
aki az elővásárlási jog gyakorlása során a kijelölt vevő elé bekerül, mint elővásárlásra jogosult 
személy. 

 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   polgármester. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
18/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 100/2016.(VII.6.) sz. határozatát    
az alábbiak szerint módosítja: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Önkormányzat tulajdonában lévő 
külterületi ingatlanok értékesítésére vonatkozó vételi ajánlatokat megismerte, megtárgyalta és a 
következők szerint határoz: 
Tápióság külterület 
-0201/1 hrsz-ú ingatlant (szántó művelési ág, 2334 m2,  2.43 AK)   60.750 Ft-os áron, 
-0201/2 hrsz-ú ingatlant (szántó művelési ág,   424 m2,  0.44 AK)   11.000 Ft-os áron, 
-0201/3 hrsz-ú ingatlant (szántó művelési ág,   439 m2,  0.46 AK)   11.500 Ft-os áron, 
-0201/4 hrsz-ú ingatlant (szántó művelési ág,   493 m2,  0.51 AK)   12.750 Ft-os áron. 
-0201/5 hrsz-ú ingatlant (szántó művelési ág,   633 m2,  0.66 AK)   16.500.Ft-os áron, 
-0201/6 hrsz-ú ingatlant (szántó művelési ág,   669 m2,  0.70 AK)   17.500 Ft-os áron, 
-0201/10 hrsz-ú ingatlant (szántó művelési ág, 863m2,   0.90 AK)   22.500 Ft-os áron, 
-0201/14 hrsz-ú ingatlant (szántó művelési ág, 845 m2,,  0.88 AK)   22.000 Ft-os áron, 
-0199/37 hrsz-ú ingatlant (szántó művelési ág,1798 m2, 1.87 AK)   46.750 Ft-os áron, 
-0201/8   hrsz-ú ingatlant (szántó művelési ág,791 m2,   0.82 AK)   20.500 Ft-os vételi áron 
 értékesíti Kiss Zoltán 2253 Tápióság, Szabadság u 18. szám alatti lakosnak, illetve annak, aki  az 
elővásárlási jog gyakorlása során a kijelölt vevő elé bekerül, mint elővásárlásra jogosult személy. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   polgármester. 
 
9. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Könyvtárosi feladatok ellátásának megbeszélése. 
Előadó: Halasi Anita polgármester elmondja, mivel a könyvtárosunk 2017. január 1-től 
áthelyezéssel munkahelyet váltott, a könyvtárosi feladat ellátása szakmai oldalról nem megoldott. 
A folyamatos működést biztosítani kell, Németné Klein Edit, aki jelenleg közfoglalkoztatott, 
vállalta a könyvtárosi feladat ellátását, a szükséges végzettség megszerzését. Kéri, amennyiben ily 
módon egyetértenek a feladat ellátásával, hozzanak döntést a határozati javaslat alapján. 
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 

 
19/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat: 
1.Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2017. február 1-től 
határozatlan időre - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ (2) 
b.) pontja alapján - a könyvtárosi feladatok ellátásával Németné Klein Edit 2253 Tápióság, 
Kossuth Lajos u. 84.  szám alatti lakost bízza meg. 
2.Németné Klein Edit segédkönyvtárosi végzettségének megszerzéséhez a Képviselő-testület 
anyagi fedezetet biztosít, melynek forrását az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletében 
biztosítja. 
3. Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
 
Határidő: kinevezésre 2017. február 1. 
Felelős:   polgármester. 
 
 
10. EGYEBEK 
 
1./  Halasi Anita polgármeser ismerteti a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás központi 
orvosi ügyeleti ellátással kapcsolatos megkeresését. A feladatatra 2016. január 1-től öt éves 
időtartamra az Inter-Ambulance Zrt. kapott megbízást, a tárgyalásos közbeszerzési eljárás 
lefolytatását követően. Nagykáta Város Önkormányzata biztosított rendelő céljára helyiséget a 
Petőfi Sándor utca 3. szám alatt. A szolgáltató többször jelezte, hogy a helyiség nem felel meg 
maradéktalanul a rendeltetésének, ezért megfelelő helyet kellene biztosítani. Nagykáta 
Önkormányzata nem tud másik helyet biztosítani, illetve a felmerült problémákat sem tudja 
megoldani. A szolgáltató keresett megfelelő helyet a rendelőnek, a Görgey utca 21. szám alá 
költöznek 2017. február 1-től. A szerződés módosításához szükséges valamennyi testület 
jóváhagyása, ezért kéri az ügyben hozzanak döntést. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 2016. január 1-től 
2020. december 31-ig terjedő időszakra az orvosi ügyelet ellátására a Tápió-vidéki Többcélú 
Kistérségi Társulás, mint Megbízó és az Inter-Ambulance Zrt, mint Szolgáltató között  tárgyalásos 
közbeszerzési eljárás lefolytatását követően létrejött Megbízási szerződés közös megegyezéssel  
módosításra kerüljön 2017. február 1-től kezdődően az alábbiak szerint: 
      az ügyelet nagykátai központi helyisége a 2760 Nagykáta, Petőfi Sándor u. 3. címről a 
      2760 Nagykáta, Görgey u. 21. címre költözik át. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás Elnökét a 
szerződés módosítás aláírására. 

 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ügyben szükséges intézkedések 
megtételére. 

  
Felelős:    polgármester. 

Határidő: azonnal. 
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2./  Halasi Anita polgármester elmondja, az előző ülésen a 7/2017.(I.10.) sz. határozattal döntött a 
testület vis maior pályázat benyújtásáról, pincebeszakadás, támfal rongálódás káresemény során. A 
pályázatot benyújtottuk, de rájöttünk, hogy a meghozott döntésünk hiányos, kiegészítésre szorul, 
így szükséges a határozat módosítása. Ismerteti a módosításokat és kéri annak elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 

21/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat: 
A Képviselő-testület a 7/2017.(I.10.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy vis maior támogatás 
címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 

A káresemény megnevezése: pincebeszakadások és támfalrongálódás 
Helyszín:   2253 Tápióság, Papp Károly út 56., Templom tér 1. szám,  

                            277, 3, 5, 6 hrsz. 
A káresemény forrásösszetétele: 
Megnevezés     Összeg (Ft)    %  
Saját forrás (bizt. összeg nélkül):  2.802.766.-     10 
Biztosító kártérítése:    -     - 
Egyéb forrás:     -     - 
Vis maior támogatási igény:   25.224.889,-    90  
Források összesen:    28.027.655.-             100 
 
A fenti adatok tartalmazzák a már megfizetett védekezési munkálatokat is 194.310.- Ft értékben. 

 
A károk helyreállításának – költségvetés alapján – tervezett összköltsége: 27.833.345.- Ft, azaz 
huszonhétmillió-nyolcszázharmincháromezer-háromszáznegyvenöt forint, melynek fedezetét az 
önkormányzat saját erejéből nem tudja biztosítani. 

A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi. 
A testület nyilatkozik arról, hogy más, a tulajdonában lévő épületben ezt a feladatát nem tudja 
ellátni. 
A testület vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 
A testület nyilatkozik arról, hogy a tulajdonában lévő épületekben nem történt károsodás. 
A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik. 
A testütet a saját forrás összegét a 2017. évi költségvetéséről szóló Költségvetési rendeletében fogja 
biztosítani. 
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   polgármester. 
 

 
3./  Halasi Anita polgármester ismerteti, egyeztetésre került, hogy a továbbiakban a testületi 
ülések 17.00 óra helyett 15.00 órakor kezdődnek. 
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Mivel más megbeszélnivaló nem merült fel, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 
18.00 órakor bezárta. 
 

 
                                                                        Kmf. 

                      
 
 
                                 dr. Pap Anikó                                                          Halasi Anita 

             jegyző                                                                polgármester 


