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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 31-én, 11.00 

               órakor megtartott rendkívüli ülésén. 

 

Az ülés helye:  Községháza nagyterme. 

 

Jelen vannak:   Halasi Anita polgármester,  

                      Maczó Sándor alpolgármester, 

                           Béres Mária, 

                           Erdélyi Zsolt, 

                           Sári István és                                                      

                      Toldi Miklós képviselők. 

  

  Meghívott vendégként jelen vannak: dr. Pap Anikó jegyző, 

                                                                 Juhász Ildikó óvodavezető. 

                                                         

A nyilvános ülésen a lakosság részéről nem volt  érdeklődő. 

 

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

képviselő közül 5 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. Az ülés napirendi pontjai a 

következők: 

 

Napirend: 

1./ Tápiósági Gézengúz Óvoda vizsesblokk felújítására érkezett ajánlatok megbeszélése, 

      döntés a kivitelező személyéről 

2./  Egyebek 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 

alábbi határozatot hozta: 

                                                                  105/2015.(VII.31.) sz. képviselő-testületi határozat: 

                                                                  A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 

 

1. NAPIREND TÁRGYALÁSA 

Tárgy: Tápiósági Gézengúz Óvoda vizesblokk felújítására érkezett ajánlatok megbeszélése, döntés a 

            kivitelező személyéről. 

       Előadó: Halasi Anita polgármester kéri a jegyzőt, adjon tájékoztatást a beérkezett ajánlatok- 

                    kal kapcsolatban. 

 

Dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, az óvodai vizesblokk felújítására az ajánlatkérést 3 helyre 

küldtük meg, árazatlan költségvetés formájában, megjelölve a kötelezően csatolandó 

mellékleteket. Határidőre egy ajánlat érkezett a General-Architect Kft.-től. Az ajánlat felbontása 

után megállapításra kerül, hogy az ajánlati ár 2.259.965.- Ft + ÁFA.  A kért mellékletek közül a 

NAV igazolás hiányzik, a köztartozás mentességet tudjuk ellenőrizni a szerződéskötésig. 

 

Halasi Anita polgármester úgy gondolja, a beadott költségvetést le tudjuk ellenőriztetni, Kun 

István felajánlotta, hogy szívesen átnézné. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében 2 millió 

Ft van elkülönítve két mosdó felújítására, a beadott ajánlat három mosdóra vonatkozik.  A 

vizesblokkok felújítása során ajtó áthelyezés is lenne, a WC-k számát növelnék, burkolási, 

festési, kőműves munkálatok kerülnek elvégzésre. Az első mosdó felújítása augusztus 20-tól 

indulna, ez szeptemberre elkészül. A másodikra az őszi szünetben kerülne sor, a harmadik 
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felújítása egyeztetés tárgyát képezi. Amennyiben a testület egyetért, javasolja az ajánlat 

elfogadását azzal, hogy a beadott költségvetést szakemberrel ellenőriztetjük. 

                    

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 

alábbi határozatot hozta: 

                                                    106/2015.(VII.31.) sz. képviselő-testületi határozat: 

                                                    A Képviselő-testület a Tápiósági Gézengúz Óvoda vizesblokk 

                                                    felújításával a General Architect Kft.-t bízza meg azzal, hogy 

                                                    a beadott költségvetést szakemberrel ellenőrizteti. 

                                                    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

                                                    költségvetést szakemberrel nézesse át. Amennyiben a szakértői 

                                                    vélemény alapján a beadott költségvetés reális, a Képviselő- 

                                                    testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés 

                                                    előkészítésére és megkötésére. 

 

                                                    Határidő: azonnal. 

                                                    Felelős:   polgármester, jegyző. 

                                             

 

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

11.30 órakor bezárta. 

 

       Kmf. 

                              

 

                                 dr. Pap Anikó                                                          Halasi Anita 

             jegyző                                                                 polgármester 


