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J e g y z ő k ö n y v 

 
 

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 27-én, 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, 
                           Sári István és  
                           Toldi Miklós képviselők. 
  

  Meghívott vendégként jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint. 
                                                               

A nyilvános ülésen a lakosság részéről egy fő érdeklődő volt. 
 

Halasi Anita polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Jelenléti ív alapján megállapítja, a 6 
fő képviselő közül minden képviselő és a polgármester jelen van, így az ülés határozatképes. 
Ismerteti az ülés napirendi pontjait: 
 
Napirend: 
1./   Döntés a civil szervezetek pénzügyi támogatására kiírt pályázat eredményéről 
2./   Beszámoló a Tápiósági Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és a jegyzői gyámhatóság 
       munkájáról 
3./   Döntés a 2017. évi igazgatási szünetről 
4./   A Tápiósági Papp Károly Általános Iskola intézményvezetői pályázatának véleményezése      
5./   Döntés a település köztisztaságáról szóló önkormányzati rendelet társadalmi egyeztetéséről       
6./   A települési vízellátáshoz kapcsolódó vezérléssel összefüggő beérkezett árajánlatok  
       megbeszélése 
7./   Egyebek  
 
Zárt ülése: 
1./  Virágné Kenedich Mária kommunális adó ügyben benyújtott kérelme 
2./  Kun Balázs 585 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos kérelme 
 

        
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:                                                   
                                                                 44/2017.(IV.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                 A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 

 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Döntés a civil szervezetek pénzügyi támogatására kiírt pályázat eredményéről. 
Előadó: Halasi Anita polgármester tájékoztatásul elmondja, a civil szervezetek támogatását a 
bizottságok megbeszélték, kéri a javaslatok ismertetését. 
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Kun-Halasi Katalin képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti, a Boldogabb 
Óvodás Évekért Alapítvány támogatása ügyében arra az álláspontra jutottak, egyszerűbb lenne 
közvetlenül az intézménynek adni a támogatást. 200.000.- Ft-ra gondoltak, melyet nem a civil 
szervezetek támogatására elkülönített összegből biztosítanának, hanem a költségvetési tartalék 
terhére. Bíznak a megértésben. A Sportkör esetében a sikeres TAO pályázat miatt 800.000.- Ft 
támogatás szükséges, az önerő biztosítására.  A locsoláshoz a költségvetésből szivattyút terveznek 
vásárolni, valamint közfoglalkoztatott munkájával is segítik a pálya rendbentartását. A Polgárőrség 
éjszakai járőrözéséhez az üzemanyag költség biztosítására 200.000.- Ft támogatást javasolnak. A 
szervezet jelezte, hogy a motoros fesztiválon nem szeretnének a benti területen biztosítást ellátni, 
mással kell megoldani a feladatot. A Tornádó SE esetében előrelépést nem látunk az előző évhez 
képest a sági gyermekek számában, valamint a rendezvényeken való részvételek terén sem. A 
korábbi évhez hasonlóan 150.000.- Ft támogatást javasolnak, ezen felül természetbeni 
támogatásként heti 3 alkalommal térítésmentesen használhatják a tornacsarnokot az edzésekre. Új 
támogatási igény merült fel az előző évhez képest a Nyugdíjas Klub és a Locas Sportegyesület 
részéről. Az egyeztetések után úgy gondolják, hogy a Nyugdíjas Klub részére 60.000.- Ft 
támogatást, a Lovas Sportegyesület részére 110.000. Ft támogatást biztosítanak. Maczó Sándor 
alpolgármester a tiszteletdíját célzottan szeretné felajánlani. 
 
Halasi Anita polgármeser megkérdezi, az ismertetetteken kívül van-e más javaslat a civil 
szervezetek támogatására, amennyiben nincs és egyetértenek a támogatási összegekkel, hozzanak 
döntést pályázónként. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
45/2017.(IV.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
A Képviselő-testület a Boldogabb Óvodás Évekért Alapítványt nem támogatja az Önkormányzat 
2017. évi költségvetésében a civil szervezetek támogatására tervezett összegből. 
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az adminisztrációs terhek csökkentése miatt 200.000.- Ft-tal 
közvetlenül intézményi finanszírozás keretében támogatja a Tápiósági Gézengúz Óvodát. 
Az összeget a Képviselő-testület a 2017. évi költségvetési tartaléka terhére biztosítja. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   polgármester, jegyző. 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                        46/2017.(IV.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                        A Képviselő-testület a Tápióság Község Sportkör részére 
                                                        800.000.- Ft támogatást biztosít az Önkormányzat 2017.  
                                                        évi költségvetésében a civil szervezetek támogatására 
                                                        tervezett összegből. 
                                                        A támogatást a pályázatban megjelölt célra lehet fordítani. 

 
                                                        Határidő: támogatási szerződés megkötésére azonnal. 
                                                        Felelős:   polgármester, jegyző. 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 

                                                        47/2017.(IV.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                        A Képviselő-testület a Tápiósági Polgárőrség Egyesület 
                                                        részére 200.000.- Ft támogatást biztosít az Önkormányzat  
                                                        2017. évi költségvetésében a civil szervezetek támogatására 
                                                        tervezett összegből. 
                                                        A támogatást a pályázatban megjelölt célra lehet fordítani, 
                                                        a támogatási összeg 20 %-a fordítható reprezentációs 
                                                        kiadásokra. 
 
                                                        Határidő: támogatási szerződés megkötésére azonnal. 
                                                        Felelős:   polgármester, jegyző. 
 
 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 

                                                      48/2017.(IV.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                      A Képviselő-testület a Tornádó Harcművészeti Sportegye- 
                                                      sület részére 150.000.- Ft támogatást biztosít az Önkormány- 
                                                      zat 2017. évi költségvetésében a civil szervezetek támogatására  
                                                      tervezett összegből. Ezen felül természetbeni támogatásként 
                                                      heti 3 x 1,5 óra időtartamban térítésmentesen használhatja 
                                                      a tornacsarnokot az edzésekre. 
                                                      A támogatást a pályázatban megjelölt célra lehet fordítani. 
 
                                                      Határidő: támogatási szerződés megkötésére azonnal. 
                                                      Felelős:   polgármester, jegyző. 
 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 

                                                        49/2017.(IV.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                        A Képviselő-testület a Vadvirág Hagyományőrző Nyugdíjas 
                                                        Klub Egyesület részére 60.000.- Ft támogatást biztosít az 
                                                        Önkormányzat 2017. évi költségvetésében a civil szervezetek  
                                                        támogatására tervezett összegből. 
                                                        A támogatást a pályázatban megjelölt célra lehet fordítani, 
                                                        a támogatási összeg 20 %-a fordítható reprezentációs 
                                                        kiadásokra. 
 
                                                        Határidő: támogatási szerződés megkötésére azonnal. 
                                                        Felelős:   polgármester, jegyző. 
 
 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
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                                                        50/2017.(IV.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                        A Képviselő-testület a Tápiósági Lovas Sportegyesület 
                                                        részére 110.000.- Ft támogatást biztosít az Önkormányzat 
                                                        2017. évi költségvetésében a civil szervezetek támogatására  
                                                        tervezett összegből. 
                                                        A támogatást a pályázatban megjelölt célra lehet fordítani, 
                                                        a támogatási összeg 20 %-a fordítható reprezentációs  
                                                        kiadásokra. 
 
                                                        Határidő: támogatási szerződés megkötésére azonnal. 
                                                        Felelős:   polgármester, jegyző. 
 
 
 
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Beszámoló a Tápiósági Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és jegyzői gyámhatósági 
munkáról. 
Előadó: Dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, minden évben a testület elé kerül a beszámoló a 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Változás, hogy 2016-tól magunknak kell a feladat ellátását 
megoldani. Az elkészített beszámolókat a bizottság megtárgyalta, szeretnék megköszönni Cserni 
Lászlóné családsegítő és Völgyiné Berényi Anita gyámügyi ügyintéző munkáját. Nagy előnyt jelent 
a munka terén a helyismeret, a helyi kolléganő. Kéri a beszámoló elfogadását, amennyiben nincs 
hozzászólás. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                        51/2017.(IV.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                        Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
                                                        megtárgyalta és elfogadta a település 2016. évi gyermek- 
                                                        védelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést. 
 
                                                        Határidő: azonnal. 
                                                        Felelős:   jegyző. 
 
 
3. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Döntés a 2017. évi igazgatási szünetről. 
Előadó: Dr. Pap Anikó jegyző elmondja, a Polgármesteri Hivatalnál történő igazgatási szünet 
elrendeléséről a Képviselő-testületnek kell döntést hozni. A nyári igazgatási szünet 5 munkanap 
lenne, 2017. július 24. – július 28. között. A téli igazgatási szünet 4 munkanap, 2017. december 22. 
és 29. közötti napok. Amennyiben egyetértenek, kéri fogadják el az ismertetett időpontokat. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
52/2017.(IV.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Tápiósági 
Polgármesteri Hivatalban 2017. július 24 - július 28-ig (5 munkanap) és 2017. december 22., 27., 
28., 29.napokon (4 munkanap) igazgatási szünetet rendel el.  
Az igazgatási szünet alatt a Polgármesteri Hivatal zárva tart. 
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Határidő: azonnal. 
Felelős:   jegyző. 
                                                            

 
4. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: A Tápiósági Papp Károly Általános Iskola intézményvezetői pályázatának véleményezése. 
Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, az általános iskola a Ceglédi Tankerületi Központhoz 
tartozik, kiírták a pályázatot az intézményvezetői állásra. Egy pályázat érkezett, Magda Lászlóné 
részéről. A Tankerület megkereste az önkormányzatot, hogy véleményezzük a beadott pályázatot. 
Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság ülésén tárgyalta a pályázatot, kéri véleményük 
ismertetését. 
 
Toldi Miklós  képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke elmondja, tudomásul 
vették a pályázat benyújtását, kérdések merültek fel, de nem tudják feltenni, mivel a pályázó nem 
jött el az ülésre. 
 
Dr. Pap Anikó jegyző összefoglalja az elhangzott megállapításokat: a pályázatból az tűnik ki, hogy 
poályázó szeretné vonzóbbá tenni az iskolát, erre konkrét javaslattal nem élt. A szülőkkel való 
kapcsolattartást nem tartják hatékonynak, az e-ellenőrző nem naprakész, a hiányzások, érdemjegyek 
csúszással vannak beírva.  Sportudvar kialakítása szerepel a pályázatban, ezt nem lehet tudni hol 
került kialakításra, talán a kisiskolások játszótere. Úgy gondolják, a pedagógiai asszisztensek 
munkája nagy segítséget jelent, róluk nincs szó a pályázatban. Az olvasható még a pályázatban, 
hogy az iskola épületében állandó néprajzi kiállítás van, ezt nem tudni hol van valójában. A 
felmerült kérdéseket nem tudjuk a pályázónak feltenni, mivel meghívásunk ellenére sem jelent meg 
az ülésen. 
 
Kun-Halasi Katalin képviselő elmondja, kérték, hogy a rétesfesztiválon külsős helyszínen legyen a 
néprajzi gyűjtemény, melyet később szeretnének ha a faluházba kerülne. A cél, hogy lássa a 
közönség, közös értékről van szó, de úgy látják nem fognak hozzájárulni a gyűjtemény faluházba 
kerüléséhez.  
 
Galambosi Zoltán a Jobbik Helyi Szervezetének elnöke elmondja, fontos problémák amik 
felvetődtek, arról érdeklődik, mi a helyzet a szakmai munkával és az SZMK-val hogy működnek 
együtt. 
 
Dr. Pap Anikó jegyző elmondja, az iskolában nincs énektanár, ezzel romlik az iskola színvonala. A 
pályázat szerint nagyon jó az együttműködés az SZMK-val, véleményüket kikérik a pályázati eljárás 
során. 
 
Sári István képviselő elmondja, tavaly első alkalom volt, hogy tanulmányi versenyen nem 
szerepeltek. 
 
Erdélyi Zsolt képviselő arról érdeklődik, mit lehet tudni a továbbtanulók tanulmányi eredményéről. 
 
Halasi Anita polgármester elmondja, kezdeményezte az elballagott tanulók tanulmányi 
eredményének nyomon követését felkarolni, jó kezdeményezés lenne a statisztika a saját maguk 
részére. Amennyiben a pályázattal kapcsolatban nincs több hozzászólás, kéri a pályázat tudomásul 
vételét a felmerült megjegyzésekkel. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
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53/2017.(IV.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzata megvitatta a Tápiósági Papp Károly Általános Iskola 
intézményvezetői munkakörére érkezett pályázatot, melyet az alábbi megjegyzésekkel tudomásul 
vesz: 

- Magda Lászlóné pályázó meghívás ellenére nem vett részt a képviselő-testület ülésén, és így a 
képviselők nem tudták feltenni a pályázattal kapcsolatos tisztázó kérdéseiket; 
- a pályázatban nincs kifejtve részletesen, hogy a pályázó miként kívánja vonzóvá tenni az iskolát 
a helyi és környékbeli lakosok számára; 
- a testület észrevételezi, hogy a szülőkkel való kapcsolattartás és információközlés a pályázati 
anyaggal ellentétben jelenleg nem elég hatékony; 
- az e-ellenőrzőbe jelenleg nem naprakészen kerülnek fel az érdemjegyek és az órai munka 
leírása, hanem csak hetekkel, hónapokkal később; 
- nincs megjelölve a pályázatban, hogy a sportudvar hol került kialakításra, mert a testület 
nem tapasztalta ennek megvalósítását; 
- a pedagógiai asszisztensek munkája és létszáma sincs feltüntetve a pályázati anyagban, pedig a 
testület azt tapasztalta, hogy igen aktívan részt vesznek az általános iskola életében és az 
önkormányzatnak is mindig lelkesen segítenek. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   polgármester.  

 
5. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Döntés a település köztisztaságáról szóló önkormányzati rendelet társadalmi egyeztetéséről. 
Előadó: Dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, az előző ülésen felvetődött, hogy szükséges lenne a 
település köztisztaságáról szóló rendelet módosítása. A rendeletben van szabályozva a kerti égetés, 
melyre most hétfőn, szerdán és pénteken 19 óráig van lehetőség.  Erre javaslat: péntek 7-19 óráig és 
szombaton 8-12 óra közötti időben legyen. A rendelet tervezet elkészült, társadalmi egyeztetésre 
bocsátjuk, a lakosság véleményt nyilváníthat. A vélemények figyelembe vételével a következő 
ülésen tudjuk a rendeletet elfogadni. 
 
Béres Mária képviselő nem gondolja jó megoldásnak a korlátozást, azt büntetjük akik betartották a 
szabályokat, szeretné ha minden nap lehetne égetni. 
 
Kun-Halasi Katalin  képviselő ismerteti, a lakosság részéről merült fel az igény a hétvégi égetésre, 
mert akik dolgoznak hétköznap nem tudnak égetni. Soknak tartják a heti 3 napot, nem 
korlátozásnak tartja az új tervezetet, szankciót tennék a rendeletbe. A zöldhulladékot egyébként 
havonta rendszeresen elszállítják. 
 
Halasi Anita polgármester megállapítja, Béres Mária képviselő részéről módosító javaslat érkezett, 
hogy ne korlátozzuk a jelenlegi szabályozást, ezért erről el kell először szavazni. 
 
A Képviselő-testület 1 igen szavazattal, 6 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                   54/2017.(IV.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                   A Képviselő-testület nem ért egyet azzal, hogy a 
                                                                   település köztisztaságáról szóló rendelet úgy kerüljön 
                                                                   módosításra, hogy minden nap lehetőség legyen a  
                                                                   kiskerti égetésre. 
 
                                                                   Határidő: azonnal. 
                                                                   Felelős:   polgármester. 
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Halasi Anita polgármester kéri döntést hozni a köztisztasági rendelet tervezet társadalmi 
egyeztetésre bocsátásáról. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                    55/2017.(IV.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                    Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                                    a település köztisztaságáról szóló rendelet tervezetet a 
                                                                    melléklet szerinti tartalommal társadalmi egyeztetésre 
                                                                    bocsátja. 
 
                                                                    Határidő: azonnal. 
                                                                    Felelős:   polgrmester. 
 

 
6. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: A települési vízellátáshoz kapcsolódó vezérléssel összefüggő beérkezett árajánlatok 
megbeszélése. 
Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, a probléma megoldására három ajánlattal 
rendelkezünk, még egy visszajelzést várunk. Javasolja, még ne döntsünk, várjuk meg a negyedik 
ajánlatot és ennek ismeretében ki tudjuk választani a legkedvezőbbet. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                  56/2017.(IV.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                  A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a vízellátáshoz 
                                                                  kapcsolódó vezérlés felújítására vonatkozóan még 
                                                                  vár egy ajánlatot, ennek ismeretében a legkedvezőbb 
                                                                  ajánlatot adót bízza meg a feladattal. 
 
                                                                  Határidő: ajánlat beérkezése utáni következő ülés. 
                                                                  Felelős:   polgármester. 
 
 
7. EGYEBEK 
 
1./  Halasi Anita polgármester ismerteti, a testület 2016. május 26-i ülésén döntött arról, hogy 
pályázatot nyújt be önkormányzati intézmények energetikai fejlesztésére. Feltételes közbeszerzési 
eljárás lefolytatása volt a pályázat benyújtásának feltétele. A benyújtott pályázatunk sikeres volt, 
134.816.800.- Ft támogatást ítéltek meg részünkre. A kivitelezési szerződés műszaki tartalmában 
változás következett be, mely a pályázat benyújtását követően derült ki. A szerződés módosítására 
nincs lehetőség, új eljárás lefolytatása szükséges. Az ajánlattételi felhívást a törvény értelmében öt 
gazdasági szereplőnek kell megküldeni. Több döntést kell hozni a testületnek, ezeket a határozati 
javaslatok tartalmazzák. Kéri, amennyiben egyetértenek hozzák meg a szükséges határozatokat. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 

 
57/2017.(IV.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
1.Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Tápióság Község 
Önkormányzata (2253 Tápióság Bicskei u.3., adószám:15730789-2-13) és a GENERAL 
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ARCHITECT Tervező és Generálkivitelező Kft. (2214 Pánd, Fő út 7., adószám: 24955447-2-13) 
között a KEHOP-5.2.9. támogatási konstrukció keretében 2017. július 12. napján létrejött 
Kivitelezési Szerződésnek a szerződés megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal történő 
felbontását. 
2. Felkéri a polgármestert, hogy a szerződést írja alá. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   polgármester. 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
58/2017.(IV.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a „Kivitelezési szerződés alapján 
tápiósági épületek épületenergetikai fejlesztése a KEHOP-5.2.9-16-2016-00085 azonosítószámú 
projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, s jóváhagyja az Ajánlattételi 
felhívást, az Ajánlati Dokumentációt és a Kivitelezési szerződés tervezetét a melléklet szerint. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   polgármester. 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
59/2017.(IV.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kivitelezési szerződés alapján 
tápiósági épületek épületenergetikai fejlesztése a KEHOP-5.2.9-16-2016-00085 azonosítószámú 
projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottságát a közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény 27. § (3) bekezdésére, valamint a Közbeszerzési Szabályzat foglaltakra 
tekintettel az alábbi összetétellel hozza létre: 
 
•  Dr. Pap Anikó – jogi szakértő, a bizottság elnöke (Jegyző) 
•  Kovácsné Lesti Veronika – pénzügyi szakértő 
•  Molnár Diána– közbeszerzés tárgya szerinti szakértő 
•  Dr. Kozma Róbert –közbeszerzési szakértő  
 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   polgármester. 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
60/2017.(IV.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kivitelezési szerződés alapján 
tápiósági épületek épületenergetikai fejlesztése a KEHOP-5.2.9-16-2016-00085 azonosítószámú 
projekt keretében „tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi gazdasági szereplőket jelöli ki 
ajánlattételre történő felhívásra: 
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o   Alp-Inter Magasépítő Kft. (1165 Budapest, Futórózsa u. 54.) 
o   ELEKTRO-CONTRACT 2001. Kft. (2760 Nagykáta, Rákóczi körút 4.) 
o   General Architect Kft. (2214 Pánd, Fő út 7.) 
o   GEOSZOLG Kft. (2085 Pilisvörösvár, Erkel Ferenc u. 16.) 
o   FEHÉRÉP Kft. (8000 Székesfehérvár, Sziget utca 13.) 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   polgármester. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
61/2017.(IV.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kivitelezési szerződés 
alapján tápiósági épületek épületenergetikai fejlesztése a KEHOP-5.2.9-16-2016-00085 
azonosítószámú projekthez kapcsolódó műszaki ellenőr kiválasztásának tárgyában felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a következő képviselő-testületi ülésig kérjen be három árajánlatot.  
 
Határidő: árajánlatok bekérésére a következő képviselő-testületi ülés. 
Felelős:   polgármester. 
 
 
2./  Halasi Anita polgármester tájékoztat arról, szeretnénk pályázatot benyújtani az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, ezen belül a Tápiósági Gézengúz Óvoda 
sportlétesítménnyel történő bővítési munkáira. A pályázat összköltsége 23.505.000.- Ft, a szükséges 
önerő 3.525.750.- Ft. Kéri, amennyiben egyetértenek a pályázat benyújtásával, hozzanak döntést. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
62/2017.(IV.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására az alábbi célokkal: 
 
  b) Tápiósági Gézengúz Óvoda sportlétesítménnyel (többcélú nagyterem) történő bővítési   
      munkái: 
     A pályázat összköltsége: 23.505.000.- Ft, az ehhez szükséges önerő: 3.525.750.- Ft. 
 
A pályázathoz szükséges önerőt az Önkormányzat költségvetési tartalék terhére biztosítja. 
 
Határidő: 2017. április 28. 
Felelős:   polgármester. 
 
 
3./  Halasi Anita polgármester tájékoztatásul elmondja, pályázat benyújtását tervezzük piactér 
létesítésére a telepi játszótér melletti területen, térkövezett területtel, parkolóval, mosdóval, a 
pályázat előkészítése folyamatban van. 
A Malomnál tervezett zebra kialakításável kapcsolatban elmondja, nem biztos, hogy a forgalom 
miatt indokolt a közútkezelő szerint. A buszmegállók áthelyezése nem lehetséges, az előírásoknak 
nem felelne meg. 
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Mivel más megbeszélnivaló nem merült fel, a polgármester megköszönte a megjelenést és a 
továbbiakban zárt ülést rendel el. 
 

                                                                        Kmf. 
                      
 

                                 dr. Pap Anikó                                                          Halasi Anita 
                     jegyző                                                                polgármester 


