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J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 19-én, 15.00 
               órakor megtartott rendkívüli ülésén. 
 
Az ülés helye:  Községháza nagyterme. 
 
Jelen vannak:   Halasi Anita polgármester,                                                       
                           Erdélyi Zsolt,                                                                                                                                            
                           Kun-Halasi Katalin, 
                           Sári István 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 az ülésen megjelenteket. Jelenléti ív alapján megállapítja, a 6 
fő képviselő közül 4 fő képviselő és a polgármester jelen van, így az ülés határozatképes. Ismerteti a 
rendkívüli ülés napirendi pontjait: 
 
Napirend: 
1./ Helyi termékértékesítést szolgáló piacok, vásárterek infrastrukturális fejlesztésének 
     támogatására pályázat benyújtása   
2./ Egyebek       
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:                                                   
                                                                 78/2017.(VI.19.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                 A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 

 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Helyi termékértékesítést szolgáló piacok, vásárterek infrastrukturális fejlesztésének 
támogatására pályázat benyújtása   
Előadó: dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, lehetőség van pályázatot benyújtani piac kialakítására, 
ennek helye a Dózsa György utcai játszótér melletti terület lenne. A pályázat benyújtási határideje 
2017. június 20., ezért szükséges rendkívüli ülésen dönteni. A pályázat összköltsége nettó 
33.743.176.- Ft, az ehhez szükséges önerő nettó 5.061.476.- Ft, bruttó 6.383.525.- Ft. A szükséges 
önerőt az Önkormányzat 2017. évi költségvetési tartaléka terhére biztosítja. 
 
Halasi Anita polgármester megkérdezi van-e a napiendi ponttal kapcsolatban hozzászólás, 
amennyiben nincs és egyetértenek a pályázat benyújtásával kéri hozzák meg a szükséges döntést. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
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79/2017.(VI.19.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be VP6-
7.2.1.-7.4.1.3-17 - Helyi termékértékesítést szolgáló piacok, vásárterek infrastrukturális 
fejlesztésének támogatására, melynek megvalósítási helye a Tápióság 1468 hrsz -ú ingatlan. 
A pályázat összköltsége: nettó 33.743.176.- Ft, az ehhez szükséges önerő: nettó 5.061.476.- Ft, 
bruttó 6.383.525.- Ft. 
A pályázathoz szükséges önerőt az Önkormányzat 2017. évi költségvetési tartaléka terhére 
biztosítja. 

 
Határidő: 2017. június 20. 
Felelős:   polgármester. 

 
                                  

Mivel más megbeszélnivaló nem merült fel, a polgármester megköszönte a megjelenést és a 
rendkívüli ülést 15.30 órakor bezárta. 
 
 

                                                                        Kmf. 
                      
 

                                 dr. Pap Anikó                                                          Halasi Anita 
                     jegyző                                                                polgármester 


