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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-án, 17.00 

               órakor megtartott rendkívüli ülésén. 

 

Az ülés helye:  Községháza nagyterme. 

 

Jelen vannak:   Halasi Anita polgármester,  

                      Maczó Sándor alpolgármester, 

                           Béres Mária, 

                           Erdélyi Zsolt és                                                       

                      Toldi Miklós képviselők. 

  

  Meghívott vendégként jelen van: dr. Pap Anikó jegyző. 

                                                               

A nyilvános ülésen a lakosság részéről nem volt  érdeklődő. 

 

Halasi Anita polgármester köszönti a megjelenteket, jelenléti ív alapján megállapítja, a 6 fő 

képviselő közül 4 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. A polgármester  az ülés 

napirendi pontjaival kapcsolatban elmondja, a meghívó szerinti 2. napirendi pontot nem tárgyaljuk, 

mivel az előadó nincs jelen az ülésen. A napirendi pontok így a következők: 

 

1./ Villamosenergia szolgáltatásra vonatkozó árajánlatok megbeszélése  

2./  Egyebek 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 

alábbi határozatot hozta: 

                                                                  102/2015.(VII.23.) sz. képviselő-testületi határozat: 

                                                                  A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 

 

1. NAPIREND TÁRGYALÁSA 

Tárgy: Villamosenergia szolgáltatásra vonatkozó árajánlatok megbeszélése. 

       Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, minden évben árajánlatot kérünk az önkor-  

                    mányzati intézmények következő évre vonatkozó villamosenergia szolgáltatásra. 

                    Két ajánlatot kaptunk, az ÉMÁSZ Nyrt-től és az MVM Partner Zrt-től. A kedvezőbb 

                    ajánlatot az MVM Paertner Zrt. adta. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Amennyiben 

                    nincs, javasolja 2016. január 1-től 2016. december 31-ig az MVM Zrt-vel szerződést 

                    kötni az önkormányzati intézmények villamosenergia szolgáltatására. 

                    

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 

alábbi határozatot hozta: 

                                                    103/2015.(VII.23.) sz. képviselő-testületi határozat: 

                                                    Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

                                                    a szolgáltatók 2016. évi villamosenergia ellátására érkezett 

                                                    árajánlatai közül az MVM Partner Zrt. ajánlatát fogadja el 

                                                    2016. január 1. – 2016 december 31. közötti időszakra vonat- 

                                                    kozóan. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert  

                                                    és a jegyzőt a szerződés aláírására.                                               

 

                                                    Határidő: szerződéskötésre azonnal. 

                                                    Felelős:   polgármester, jegyző. 
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2. EGYEB EK 

 

1./  Halasi Anita polgármester elmondja, a holnapi napon kerülne benyújtásra vis maior 

támogatásra  pályázat, a Szentmártonkátai úti támfal megerősítésére, melyről a korábbiakban már 

beszéltünk. 63.061.596.- Ft-ot szeretnénk igényelni, melyhez 10 % önerőt kell biztosítani, így 

összesen 70.068.440.- Ft állna rendelkezésre a munkálatok elvégzésére. Reméljük a 10 %-ba bele 

fogunk férni, ha nem, akkor 30 %-ot kell biztosítani. A pályázat benyújtásához a Képviselő-testület 

döntése szükséges. A műszaki tartalom szerint 100 méterre vonatkozóan zsalukő lenne, elé beton és 

terméskő, tartóoszlopok, látványossá, kulturálttá szeretnénk tenni, alul tereprendezést kapna. 

Felhívták a figyelmet, hogy olyan összeget próbáljunk meg kérni, amely nem rugaszkodik el a 

valóságtól, ezt a statikus felé jeleztük. A falusi részen lévő játszótér alatti támfal problémáját  is 

meg kell oldani, pályázati támogatásból megvalósított játszótér van veszélyben.  

Kéri, amennyiben nincs hozzászólás, a vis maior támogatás benyújtásáról döntést hozni. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 

alábbi határozatot hozta: 

                                                     

104/2015.(VII.23.) sz. képviselő-testületi határozat: 

Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy vis maior támogatás 

címen  pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 

A káresemény megnevezése: Szentmártonkátai út partfal károsodása előre nem látható természeti 

vagy más eredetű veszély miatt. Helye: Tápióság, Szentmártonkátai út 1522 hrsz. (út), 914/1 hrsz. 

(partfal). 

 

A káresemény forrásösszetétele: 

 

Megnevezés 2015. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) F        7.006.844.- Ft 1             10 % 

Biztosító kártérítése F                      0   Ft                  0 % 

Egyéb forrás F                      0   Ft                  0 % 

Vis maior támogatási igény F     63.061.596.- Ft                90 % 

Források összesen F     70.068.440.- Ft              100 % 

 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 70.068.440.- Ft, melynek 

fedezetét az Önkormányzat nem tudja biztosítani. 

A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem nem képezi az 

Önkormányzat tulajdonát. 

A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik. Az 

adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt. 

A testület a saját forrás összegét az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.27.) 

sz. önkormányzati rendeletében biztosítja. 

A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

                                                               

Határidő: azonnal.  

Felelős:   polgármester, jegyző. 

 

2./  Halasi Anita polgármester a falunappal kapcsolatban elmondja, a helyi vendéglátósok nem 

tudnak megegyezni egymás között, ki melyik rendezvényre szeretne menni. El kellene dönteni, hogy 

mindenki jöhet mindenhová, vagy az eseményeket fel kell osztani egymás között. Meg lehet 

határozni bérleti díjat, és aki úgy gondolja részt vesz a rendezvényen.  
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Dr. Pap Anikó jegyző elmondja, tavaly a falunapi rendezvényen nem kellett bérleti díjat fizetni, 

cserébe 200 főre főztek. 2013-ban 80.000.- Ft-ot kértünk, 2012-ben viszont 200.000.- Ft volt a 

bérleti díj. Egységesen kell kezelni, a résztvevők mindegyikétől el kell kérni a bérleti díjat. 

 

Halasi Anita polgármester ismerteti, a testület álláspontja, minden tápiósági vendéglátóipari 

szolgáltatónak azonos lehetőséget biztosítunk minden rendezvényen való részvételre. A nem helyi 

szolgáltatók is jöhetnek amennyiben igény van rá. A részleteket a művelődésszervezővel lehet 

egyeztetni. 

 

3./  Halasi Anita polgármester elmondja, az óvodai mosdók felújítása elengedhetetlen. Három 

árajánlatot kérünk, elsősorban helyi vállalkozókkal szeretnénk a munkát megoldani, de egy 

vállalkozó jöhet csak szóba. Az ajánlatkérést megküldjük és az ajánlatok beérkezése után tudunk 

dönteni. 

 

Mivel több megbeszélnivaló nem merült fel, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 

17.45 órakor bezárta. 

 

       Kmf. 

                              

 

                                 dr. Pap Anikó                                                          Halasi Anita 

             jegyző                                                                 polgármester 


