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                                                                  25/2017. sz. képviselő-testületi határozat:       
                                                                  Napirendi pontok elfogadása  
                                                                  26/2017. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                  Tűzoltóparancsnokság beszámoló elfogadása 
                                                                  27/2017. sz. képviselő-testületi határozat:                                                  
                                                                  Boldogabb Óvodás Évekért Alapítvány 
                                                                  szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadása 
                                                                  28/2017. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                  Tápiósági Községi Sportkör szakmai és 
                                                                  pénzügyi beszámoló elfogadása 
                                                                  29/2017. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                  Tápióság Polgárőrség szakmai és pénzügyi 
                                                                  beszámoló elfogadása 
                                                                  30/2017. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                  Tornádó SE szakmai és pénzügyi beszámoló 
                                                                  elfogadása 
                                                                  31/2017. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                  Civil szervezetek pénzügyi támogatására 
                                                                  pályázat kiírása 
                                                                  32/2017. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                  2016. évet érintő előirányzat módosítások 
                                                                  elfogadása 
                                                                  1/2017.(III.31.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                                  Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 
                                                                  szóló 1/2016.(II.26.) rendelet módosítása                                                                   
                                                                  2/2017.(III.31.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                                  Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 
                                                                  33/2017. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                  Tápiósági Gézengúz Óvoda munkatervének 
                                                                  elfogadása 
                                                                  34/2017. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                  Óvodai felvételi körzethatárok megállapítása 
                                                                  35/2017. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                  Dr. Zátrok Anikó megbízása foglalkozás- 
                                                                  egészségügyi feladatok ellátásával 
                                                                  36/2017. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                  Laczkó Team Kft. ajánlatának elfogadása 
                                                                  Gubóhegy útfelújítására 
                                                                  37/2017. sz. képviselő-tstületi határozat: 
                                                                  161 hrsz-ú önkormányzati ingatlan haszon- 
                                                                  bérbe adása Mays-Farm BT-nek 
                                                                  38/2017. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                  Településrendezési terv államigazgatási 
                                                                  egyeztetésre bocsátása 
                                                                  39/2017. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                  Tápió-Hajta Vízgazdálkodási Társulat 
                                                                  támogatása 
                                                                  40/2017. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                  2017. évi közbeszerzési terv elfogadása                                                
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J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 30-án, 15.30 
               órakor megtartott 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 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 7. napirendi pontot, a 2016. évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyását a következő 
ülésen tárgyaljuk, így a napirendi pontok a következők szerint alakulnak: 
 
1./   Nagykáta Hivatásos Tűzoltóparancsnokság éves önkormányzati beszámolója (2016. év) 
2./   Civil szervezetek 2016. évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadása 
3./   Civil szervezetek pénzügyi támogatására pályázat kiírása       
4./   Döntés a 2016. évet érintő előirányzat módosításokról        
5./   Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása       
6./   Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása       
7./   Tápiósági Gézengúz Óvoda munkatervének elfogadása        
8./   Döntés az óvoda felvételi körzethatáráról        
9./   Foglalkozás-egészségüggyel kapcsolatos szerződés módosítása     
10./ Gubóhegy lejtő felújítására érkezett ajánlatok megbeszélése, döntés a kivitelező személyéről     
11./ Mays-Farm Bt. haszonbérletre vonatkozó kérelmének megbeszélése      
12./ Döntés a Településrendezési terv államigazgatási egyeztetésre bocsátásáról       
13./ Tápió-Hajta Vízgazdálkodási Társulat kérelme        
14./ Az Önkormányzat 2017. évi Közbeszerzési tervének elfogadása         
15./ Egyebek 

        
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:                                                   
                                                                 25/2017.(III.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                 A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 

 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Nagykáta Hivatásos Tűzoltóparancsnokság éves önkormányzati beszámolója (2016. év). 
Előadó: Halasi Anita polgármester tájékoztatásul elmondja, Kiss Csaba tű.őrnagy a Nagykátai 
Tűzoltóság parancsnoka az ülésre nem tudott eljönni, a Tűzoltóparancsnokság 2016. évi 
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tevékenységéről szóló beszámolót megküldték. Amennyiben a beszámolóval kapcsolatban van 
kérdés, továbbítjuk.  
 
Kun-Halasi Katalin képviselő elmondja, a kémény ellenőrzési feladatról szeretett volna kérdezni. 
A beszámolóból az tűnik ki, hogy a káresetek megoszlása lakosságszámra vetítve Tápióság esetében 
a legmagasabb. 
 
Halasi Anita polgármester megállapítja, a Tűzoltóparancsnokság beszámolójábal kapcsolatban 
nincs több hozzászólás, javasolja elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                             26/2017.(III.30.) sz. képviselő-testületi határozat:        
                                                             A Képviselő-testület a Nagykáta Hivatásos Tűzoltóparancs- 
                                                             nokság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót 
                                                             elfogadta. 
 
                                                             Határidő: azonnal. 
                                                             Felelős:   polgármester. 
 
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Civil szervezetek 2016. évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadása. 
Előadó: Halasi Anita polgármester ismereteti, a támogatott civil szervezetek határidőre leadták 
szakmai és pénzügyi beszámolójukat. Kéri a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság álláspontját a 
beszámolókkal kapcsolatban. 
 
Kun-Halasi Katalin  képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, a Bizottság a 
beszámolókat elfogadta, a civil szervezetek a számlákat becsatolták. A Polgárőrség szakmai 
beszámolójánál találtak kivetnivalót a Falunappal kapcsolatban. Az Önkormányat igénye a 
Polgárőrség felé, hogy legyenek rugalmasabbak, kezdeményezők, az egész évi programokról a 
tájékoztatót év elején megkapták. 
 
Halasi Anita polgármester kéri a beszámolók elfogadását, amennyiben nincs több hozzászlólás. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                             27/2017.(III.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                             A Képviselő-testület a Boldogabb Óvodás Évekért Alapítvány 
                                                             2016. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadta. 
 
                                                             Határidő: azonnal. 
                                                             Felelős:   polgármester. 

 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                           28/2017.(III.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                           A Képviselő-testület a Tápiósági Községi Sportkör 2016. 
                                                           évi szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadta. 
 
                                                           Határidő: azonnal. 
                                                           Felelős:   polgármester. 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                         29/2017.(III.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület a Tápióság Polgárőrség 2016. évi 
                                                         szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadta. 
 
                                                         Határidő: azonnal. 
                                                         Felelős:   polgármester 
                                                          
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                          30/2017.(III.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                          A Képviselő-testület a Tornádó Harcművészeti SE 
                                                          2016. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadta. 
 
                                                          Határidő: azonnal. 
                                                          Felelős:   polgármester. 
 
3. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Civil szervezetek pénzügyi támogatására pályázat kiírása. 
Előadó: Halasi Anita polgármester tájékoztatásul elmondja, a civil szervezetek támogatására, az 
előző évihez hasonlóan 1.500 eFt keret van tervezve, a feltételek is maradtak.  A pályázati kiírás 
elkészült, a beadási határidő 2017. április 18. Kéri a pályázati kiírás elfogadását, amennyiben nincs 
hozzászólás. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                           31/2017.(III.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                           A Képviselő-testület pályázatot ír ki a helyi önszerveződő  
                                                           közösségek pénzügyi támogatására a mellékelt pályázati 
                                                           kiírás szerint. 
 
                                                           Határidő: pályázat kiírására azonnal. 
                                                           Felelős:   polgármester. 
 
 
4. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Döntés a 2016. évet érintő előirányzat módosításokról. 
Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, minden évben tervezzük a költségvetést, nem minden 
a tervezettek szerint alakul, ezért szükséges az előirányzat módosítás. A 2016. évet érintő 
előirányzat módosításokat az írásos előterjesztés tartalmazza. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a 
módosításokat elfogadta, amennyiben nincs kérdés, kéri a testület részéről is az elfogadást. 
 
A  Képviselő-teestület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
                                                                32/2017.(III.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                A Képviselő-testület a 2016. évet érintő előirányzat  
                                                                módosításokat elfogadta. 
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                                                                Határidő: azonnal. 
                                                                Felelős:   polgármester. 
 
5. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása. 
Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, a bevételi és kiadási előirányzatok változása miatt 
módosítani szükséges a 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletünket, az írásos 
előterjesztés szerint. Amennyiben egyetértenek, kéri fogadják el a rendelet módosítását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
1/2017.(III.31.) sz. önkormányzati rendeletét, az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló, 
1/2016.(II.26.) rendelet módosításáról megalkotta. 
 
                                                                  1/2017.(III.31.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                                  Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló, 
                                                                  1/2016.(II.26.) sz. rendelet módosításáról a rendelet 
                                                                  szövegét a 6. sz. melléklet tartalmazza. 
 

 
6. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása. 
Előadó: Halasi Anita polgármester elmondja, a 2017. évi költségvetés tervezetét a Pénzügyi és 
Ügyrendi Bizottság részletesen megtárgyalta, kéri a Bizottság elnökét adjon tájékoztatást a 
testületnek. 
 
Kun-Halasi Katalin  képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti, a 2017. évi 
költségvetés az előző évi számadatok alapján készült, soronként átbeszélték a tervezetet. 
Pályázatok, beruházások lesznek, a szükséges önerőket terveztük. 55 millió Ft-os 
pénzmaradvánnyal zártuk a 2016. évet, ebben előre leutalt pályázati összeg is szerepel. Nagy 
beruházásokra készülünk pályázati forrásból, négy önkormányzati épület energetikai felújítására. A 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a költségvetési tervezetet elfogadta. 
 
Halasi Anita polgármester megkérdezi, a 2017. évi költségvetéssel kapcsolatban van-e hozzászólás, 
amennyiben nincs, kéri a rendelet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.31.) önkormányzati rendeletét 
megalkotta. 
                                                                                  2/2017.(III.31.) sz. önkormányzatik rendelet: 
                                                                                  Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 
                                                                                  szóló rendeletet a 7. sz. melléklet tartalmazza. 
 
7. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Tápiósági Gézengúz Óvoda munkatervének elfogadása. 
Előadó: dr. Pap Anikó jegyző elmondja, az óvodavezető előterjesztését megkaptunk, a munkaterv 
működéssel kapcsolatos információkat tartalmaz. Legközelebb szeretnénk, ha a szeptemberi, vagy 
októberi ülésre kapnánk meg a munkatervet. Nevelés nélküli munkanapnak van tervezve 2017. 
március 31., ami a holnapi nap. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a munkatervet elfogadta. 
 
Halasi Anita polgármester szavazásra teszi fel az óvoda munkatervének elfogadását. 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                      33/2017.(III.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                      A Képviselő-testület a Tápiósági Gézengúz Óvoda 
                                                                      2016/2017-es nevelési évre vonatkozó óvodavezetői 
                                                                      munkatervét elfogadta. 
 
                                                                      Határidő: azonnal. 

                                                                 Felelős:   polgármester. 
 
 
8. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Döntés az óvoda felvételi körzethatáráról. 
Előadó: dr. Pap Anikó jegyző tájékoztatásul elmondja, a köznevelési információs rendszer (KIR) 
tartja nyilván a körzethatárokat, melyet felül kell vizsgálni akkor is, ha a korábbiakhoz képest nem 
változtak. A településen egy óvoda működik, a teljes közigazgatási terület ide tartozik, tehát a 
kötelező felvételt biztosító körzethatár megegyezik a település közigazgatási határával. Kéri a 
szükséges döntés meghozatalát a határozati javaslat alapján. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
34/2017.(III.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012.(VIIII.28.) Korm. rendelet 22. § (1) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően az óvoda felvételi körzethatár megállapításáról úgy 
rendelkezik, hogy a Tápióság Község Önkormányzata fenntartásában lévő Tápiósági Gézengúz 
Óvoda  kötelező felvételt biztosító körzethatára megegyezik a település közigazgatási határával. 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Jegyzőt, hogy a jelen 
határozat 1. pontja szerinti képviselő-testületi döntést, valamint a nemzeti köznevelési törvény 
végrehajtásáról rendelkező 229/2012.(VIIII.28.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdésében szereplő 
adatokat rögzítse a köznevelési információs rendszerben. 

   
Határidő: a döntést követő 5 napon belül. 
Felelős:   jegyző. 

 
 
9. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Foglalkozás-egészségüggyel kapcsolatos szerződés módosítása. 
Előadó: dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a foglalkozás-egészségügyi feladatokat jelenleg dr. Zátrok 
Anikó szakorvos látja el. Kéréssel fordult a testület felé, a bruttó 3.000.- Ft/fő/év összeget szeretné 
bruttó 4.000.- Ft/fő/év összegre emelni. Kaptunk másik ajánlatot, dr. Tóth Tímea ajánlata 8.400.- 
Ft/fő/év. Javasolják, dr. Zátrok Anikó ajánlatát elfogadni, és a foglalkozás-egészségügyi feladatok 
ellátásával továbbra is megbízni. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
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35/2017.(III.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő testülete 
1. megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal és az intézmények foglalkozás-egészségügyi ellátására 
benyújtott árajánlatokat, és továbbra is dr. Zátrok Anikó háziorvost, foglalkozás-egészségügyi 
szakorvost bízza meg a foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátásával határozatlan időre, az 
árajánlatban foglaltak szerinti bruttó 4.000.- Ft/fő/év, összesen 108.000.- Ft/év vállalási díjért. 
2.  A foglalkozás-egészségügyi ellátás díját a 2017. évi költségvetésben biztosítja. 
3.  Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   polgármester. 
 
10. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Gubóhegy lejtő felújításásra érkezett ajánlatok megbeszélése, döntés a kivitelező 
személyéről. 
Előadó: Halasi Anita polgármester tájékoztatásul elmondja, a Belügyminisztériumtól pályázat útján 
12.749.906.- Ft támogatáshoz jutottunk a Gubóhegy-lejtő útjának felújítására, az ehhez szükséges 
önerő mértéke 2.249.984.- Ft. Mivel a beruházás nem éri el a nettó 25 millió Ft-ot, közbeszerzési 
eljárást nem kell lefolytati. A munkálatok kivitelezésére 3 ajánlatot kértünk, ajánlatot adott a Laczkó 
Team Kft, a Tóthgép Team Kft. és a Tápiómenti Kft. A beérkezett ajánlatokat megküldtük a 
képviselők részére. A legkedvezőbb ajánlatot a Laczkó Team Kft. adta, javasolja a vállalkozási 
szerződést ezzel a céggel kössük meg. A munkálatok 2017. április 10-e után kezdődnének. A 
Volánbusszal folynak az egyeztetések, a járatok útvonalának módosítására vonatkozóan. 
Amennyiben egyetértenek, kéri hozzanak döntést. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                        
36/2017.(III.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
1.  Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a beérkezett árajánlatok 
alapján a Laczkó Team Kft.-vel (székhely: 2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69., adószám: 
12233850-2-13, képviselő: Laczkó Lóránt) köt vállalkozási szerződést a Tápióság belterület 
Gubóhegy-lejtő, 1007 hrsz-ú út, Bicskei út – Rákóczi utca – Forgács utca közötti szakasza 
felújítására. A felújítás összege az elfogadott ajánlat szerint 11.810.938.- Ft + ÁFA. 
2.  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a válllakozási szerződést a 
vállalkozóval egyeztesse és írja alá. 
 
Határidő: döntést követő 15 napon belül. 
Felelős:   polgármester. 

 
 

11. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Mays-Farm BT haszonbérletre vonatkozó kérelmének megbeszélése. 
Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, kérelem érkezett a Mays-Farm BT-től az 
önkormányzat tulajdonában lévő, 161 hrszú szántó művelési ágú ingatlan haszonbérletére 
vonatkozóan. Két évvel ezelőtt már szó volt a terület bérbe adásáról, akkor hiánypótlás adódott az 
eljárás során, melynek teljesítésére nem került sor. A bérleti díj 1600.- Ft/AK/év az ajánlat szerint, 
korábban ez 1.400.- Ft/AK/év volt. A bérleti díjat öt éves időtartamra kötnénk. Kéri, amennyiben 
egyetértenek a terület haszonbérbe adásával, hozzanak döntést a határozati javaslat alapján. 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
37/2017.(III.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő 161 
hrsz-ú belterületi ingatlan haszonbérletére vonatkozó ajánlatot megismerte, megtárgyalta és a 
következők szerint határoz: 
Tápióság belterület 161 hrsz-ú ingatlant (szántó művelési ág, 1 ha 5594 m2, 32,59 AK) 1.600.- 
Ft/AK évi, összesen 52.144.- Ft-os haszonbérleti áron, 2017. március 1. napjától 2022. március 31. 
napjáig tartó időszakra haszonbérbe adja a Mays-Farm Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató 
Betéti Társaságnak (2253 Tápióság, Arany János utca 4., cégjegyzékszám: 13-06-016510, a cég 
adószáma: 24522504-2-13, képviseli: Béres Károly), illetve annak, aki az előhaszonbérleti jog 
gyakorlása során a kijelölt haszonbérlő elé bekerül, mint előhaszonbérletre jogosult személy. 
 
Határidő. azonnal. 
Felelős:   polgármester. 
 
12. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Döntés a Településrendezési terv államigazgatási egyeztetésre bocsátásáról. 
Előadó: Halasi Anita polgármester elmondja, a településrendezési terv elkészítése során többször 
egyeztettek, a végleges verzió elkészült, amennyiben a dokumentumokat alkalmasnak tartja a 
testület, dönteni kell az államigazgatási egyeztetésre bocsátásáról. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
38/2017.(III.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tápióság község településrendezési 
eszközeinek felülvizsgálatára vonatkozó, a melléklet szerinti dokumentumokat államigazgatási 
egyeztetésre alkalmasnak tartja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   főépítész, polgármester, jegyző. 
 
13. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Tápió-Hajta Vízgazdálkodási Társulat kérelme. 
Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, 3 éve működünk együtt a Tápió-Hajta 
Vízgazdálkodási Társulattal, a településünkről közfoglalkoztatottak támogatására vonatkozóan. A 
Társulat kérelemmel fordult a testület felé, hogy 2017. március 1-től 2017. augusztus 31. közötti 
időszakra az előzőekhez hasonlóan 3 fő részére 6.000.- Ft/hó/fő összegű támogatást szeretnének. A 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság egyetért a támogatással, kéri a testületet, hozzanak döntést. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
39/2017.(III.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. március 1. – 2017. augusztus 31. 
közötti időszakra megállapodást köt a Tápió-Hajta Vízgazdálkodási Társulattal 3 fő 
közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személy 6.000.- Ft/hó/fő összegű támogatására. 
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Határidő: azonnal. 
Felelős:   polgármester. 
 
 
14. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Az Önkormányzat 2017. évi Közbeszerzési tervének elfogadása. 
Előadó: dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, az éves közbeszerzéseket tervezni kell, minden évben 
március 31-ig el kell fogadni a tervet a testületnek. A közbeszerzési tervben egy közbeszerzési 
eljárás szerepel, vis maior támogatásból a Nagyközben lévő partfal helyreállítása. A terv nyilvános, 
módosítható, ha változás adódik az év során. Kéri, amennyiben egyetértenek, fogadják el a 2017. évi 
összesített közbeszerzési tervet. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                40/2017.(III.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                                a 2017. évi összesített közbeszerzési tervet a melléklet 
                                                                szerint elfogadja. 
 
                                                                Határidő: folyamatos. 
                                                                Felelős:   polgármester, jegyző. 
 
15. EGYEBEK 
 
1./ Kun-Halasi Katalin képviselő szeretné kezdeményezni a tűzgyújtást szabályozó önkormányzati 
rendelet módosítását. Soknak találják a heti háromszori lehetőséget, és nem a legjobb a 
meghatározott napok száma. Javasolja, legyen egy hétköznapi nap és egy szombat délelőtt. 
 
Dr. Pap Anikó jegyző a felvetésre elmondja, megnézik a lehetőségeket. 
 
2./  Galambosi Zoltán a Jobbik Helyi Szervezetének elnöke arról érdeklődik, hol tart a tájház 
megvásárlása. 
 
Tóth György a Tápióságért Alapítvány elnöke elmondja, 1.000.000.- Ft-ot már kifizettek az eladó 
részére, a MOL 500.000.- Ft-os támogatását várják, ebből kívánják kifizetni a még fennálló 
vételárat. A szükséges munkálatokra szakvéleményt, árajánlatot kérnek. Az elengedhetetlen munkák 
elvégzése után őszre szeretnék, ha meg tudnák nyitni a tájházat. 

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

                                                                        Kmf. 
                      
 

                                 dr. Pap Anikó                                                          Halasi Anita 
                     jegyző                                                                polgármester 


