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J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-én, 16.30 
               órakor megtartott rendkívüli ülésén. 
 
Az ülés helye:  Községháza nagyterme. 
 
Jelen vannak:   Halasi Anita polgármester,                            
                           Béres Mária,                                                                           
                           Kun-Halasi Katalin és                                               

                      Sári István képviselők. 
  

  Meghívott vendégként jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint. 
                                                               

A nyilvános ülésen a lakosság részéről 1 fő érdeklődő volt. 
 

Halasi Anita polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Jelenléti ív alapján megállapítja, a 6 
fő képviselő közül 3 fő képviselő és a polgármester jelen van, így az ülés határozatképes. Toldi 
Miklós képviselő később fog érkezni.  Az ülés napirendi pontjai a következők: 
 
Napirend: 
1./  Az Önkormányzat 2016. évi költségvetés tervezetének megtárgyalása 
2./  Tápióság Egészségház felújítására érkezett műszaki ellenőri ajánlatok megbeszélése 
3./  Tápióság Község Önkormányzata által elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése 
4./  Tápióság Községi Sportkör Egyesület kérelme a TAO pályázathoz 
5./  A TRV Zrt. és a 20 települési önkormányzat között létrejövő víziközmű-üzemeltetési szerződés 
      jóváhagyása 
6./  „Ingatlanok javítása és konvertálása az ASP rendszerben” tárgyú munkára érkezett ajánlatok 
      megbeszélése 
7./ Egyebek  

      
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:                                                   
                                                                  16/2016.(II.11.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                  A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 

 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Az Önkormányzat 2016. évi költségvetés tervezetének megtárgyalása. 

       Előadó: Halasi Anita polgármester elmondja, a 2016. évi költségvetés tervezetét a Pénzügyi 
                    és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, kéri a Bizottság álláspontjának ismertetését. 

 
Kun-Halasi Katalin  képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti, első olvasata 
volt a 2016. évi költségvetésnek, sok kérdés merült fel, a Bizottság részletesen áttanulmányozta a 
tervezetet. Az elhangzottak figyelembe vételével átdolgozásra javasolják. 
 
Halasi Anita polgármester megállapítja, a 2016. évi költségvetési tervezethez nincs hozzászólás, 
kéri a testület döntsön a tervezet átdolgozásáról. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
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                                                                  17/2016.(II.11.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                  A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetési tervezetet 
                                                                  átdolgozásra javasolja. 
 
                                                                  Határidő: azonnal. 
                                                                  Felelős:   polgármester. 
 

                                             
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Tápióság Egészségház felújítására érkezett műszaki ellenőri ajánlatok megbeszélése. 
           Előadó: Halasi Anita polgármester elmondja, az Egészségház felújításával kapcsolatos 
                        műszaki ellenőri feladatok ellátására három ajánlat érkezett, ismerteti ezeket. 
                        Javasolja az MBM Bt.-vel szerződést kötni, aki a legkedvezőbb ajánlatot tette. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:                                              
                                                            18/2016.(II.11.) sz. képviselő-testületi határozat: 

                                                       A Képviselő-testület az Egészségház felújítása és 
                                                       akadálymentesítési munkái műszaki ellenőri tevékeny- 
                                                       ség elvégzésére az MBM Bt. Merczel Miklós műszaki 
                                                       ellenőrt (1237 Budapest, Újtelep út 25. I./2.) bízza meg. 
                                                       A műszaki ellenőrzés díja bruttó 250.000.- Ft. 
 

                                                            Határidő: azonnal.  
                                                            Felelős:   polgármester. 
 

 
3. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Tápióság Község Önkormányzata által elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Program  
            áttekintése. 
            Előadó: dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, korábban szakértő készítette a programot, melyet 
                         a testület jóváhagyott. Később lehetőség adódott, hogy két kolléganőt beiskoláztunk, 
                         2013-ban ők készítették a helyi esélyegyenlőségi programot, plusz juttatás nélkül. 
                         Úgy gondoljuk, hogy a helyi dolgokat a helyiek jobban tudják. A programot áttekin- 
                         tettük, javaslat, hogy ne dolgozzuk át. A testületnek döntést kell hozni, hogy a prog- 
                         ram felülvizsgálatát nem tartja szükségesnek. 
 
Halasi Anita polgármester megkérdezi, a Helyi Esélyegyenlőségi Programmal kapcsolatban van-e 
hozzászólás, amennyiben nincs, döntsönek arról, hogy felülvizsgálata nem szükséges. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:                                                      

                                                              
19/2016.(II.11.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31 § (4) bekezdés alapján a 
Tápióság Község Önkormányzata által elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot áttekintette és 
felülvizsgálatát nem tartja szükségesnek.  
 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   polgármester. 
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4. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Tápióság Községi Sportkör Egyesület kérelme a TAO pályázathoz. 
           Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti a Sportkör elnökének kérelmét. TAO támoga- 
                        tásra szeretnének pályázatot benyújtani, a fejlesztési célok között szerepel a pálya 
                        világításának korszerűsítése, biztonsági korlát építése, lelátó bővítése, kerítés felújí- 
                        tása, bővítése. A Képviselő-testület hozzájárulása szükséges, mivel a sportpálya ön- 
                        kormányzati tulajdonban van. Amennyiben egyetértenek, kéri a határozati javaslat  
                        alapján döntést hozni. 

 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:                                                      
                                                              
20/2016.(II.11.) sz. képviselő-testületi határozat: 
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Tápiósági Községi Sportkör Egyesület a TAO 
támogatás terhére a tulajdonában lévő Sportpálya területén (hrsz.: 013/1) a következő fejlesztéseket 
hajtsa végre: 
- pálya világításának korszerűsítése, 
- biztonsági korlát építése,  
- lelátó bővítése,  
- kerítés felújítása – bővítése. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   polgármester.                                                      
 
5. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: A TRV Zrt. és a 20 települési önkormányzat között létrejövő víziközmű-üzemeltetési 
           szerződés jóváhagyása. 
           Előadó: Halasi Anita polgármester felkéri a jegyzőt, az üzemeltetési szerződéssel kap- 
                         csolatban tájékoztassa a testületet. 
 
Dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a TRV Zrt. az ivóvíz szolgáltató a településeken, mivel a csatorna 
üzemeltetéssel egy kézben kell lenni, a szennyvízelvezetésre is a TRV Zrt-vel kell szerződést kötni 
az érintett 20 településnek. Minden régióra külön kerül szerződés kötés, a Tápiómenti 
Területfejlesztési Társulás a szerződés végleges szövegét megtárgyalta és jóváhagyta, így került a 
képviselő-testületek elé. A TRV Zrt. az aláírt szerződés birtokában tudja kérelmezni és megkapni az 
üzemeltetési engedélyt.  
 
Halasi Anita polgármester tájékoztatásul elmondja, a díjak meghatározása még nem történt meg, 
miniszteri rendeletre várnak, nincs mi alapján kiszámolni a díjakat. Azt, hogy mikortól kell majd 
díjat fizetni senki nem tudja, a próbaüzem 2015. december 31-ig volt. A próbaüzem alatt nem lehet 
díjat szedni, de szóba került lehetséges módosítás, ezért olvasták le a vízórákat az élesre kötéskor. 
Kéri, a testület fogadja el az üzemeltetési szerződést. Mivel időközben Toldi Miklós képviselő is 
megérkezett, a döntésben 5 fő vesz részt. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:                                                      
                                                              
21/2016.(II.11.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tiszamenti Regionális 
Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság és a 20 érintett települési önkormányzat között, a 
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közműves szennyvízelvezetés és - tisztítás szolgáltatásra létrejövő bérleti-üzemeltetési szerződést 
jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   polgármester. 
 
 
6. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: „Ingatlanok javítása és konvertálása az ASP rendszerben” tárgyú munkára érkezett ajánlatok 
            megbeszélése. 
            Előadó: dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, az Önkormányzat csatlakozott az ASP központhoz, 
                         ez egy új kormányzati rendszer, ebben dolgozunk, a választott szakrendszereket  
                         használni kell. Az ingatlanvagyon-kataszterben szereplő adatok a 2014. évit mig- 
                         rálták az új rendszerbe, a változásokat, illetve tárgyi eszközöket konvertálni kell. 
                         A határidőre történő adatszolgáltatáshoz a változások követése és a tárgyi eszközök 
                         nyilvántartása szükséges. A feladat elvégzésére két ajánlat érkezett, az „Első-Lépés” 
                         2007 Kft. ajánlata bruttó 300 eFt, a Zékom BT ajánlata 500 eFt +ÁFA. A bizottsá- 
                         gi ülésen felmerült, hogy a csatorna beruházás kapcsán a 20 településre vonatkozó 
                         adatok központosítására a társulásnak kellene erre megbízni valakit, 35.000 adatról 
                         van szó. Kéri, amennyiben egyetértenek, a feladat elvégzésével az „Első-Lépés” 
                         2007 Kft.-t megbízni. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:                                                      

                                                              
  22/2016.(II.11.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Első-Lépés” 2007 
Kft-t bízza meg az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok, valamint tárgyi eszközök 
adatainak ASP rendszerbe történő konvertálásával. A feladat elvégzésének díja bruttó 300.000.- Ft. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   jegyző. 

 
 
7. EGYEBEK 
 
   1./  Halasi Anita polgármester ismerteti, a 2016. január 10-i vis maior esemény kapcsán szeret- 
         nénk pályázatot benyújtani támogatásra. A hóolvadás és esőzés következtében a Dózsa Gy., 
         Mező, Jókai és Bartók Béla utcákat elöntötte a víz. A védekezés tervezett költsége 1.335.024.-  
         Ft, melyhez 10 % önerőt, 133.504.- Ft-ot kell biztosítanunk. Kéri a testület döntését a pályá- 
         zat benyújtásához, és a szükséges önerő biztosítását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
23/2016.(II.11.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy vis maior támogatás 
címen  pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 
A káresemény megnevezése: Hóolvadás és esőzés következtében az utcák vízzel való elöntése, 
belvíz kialakulása. 
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Helye: Dózsa György u. 1. (hrsz.1260) 
           Mező u. 1. (hrsz. 1351) 
           Jókai u. 1. (hrsz. 1185) 
           Bartók Béla u. 1. (hrsz. 1331/10) 

 
A káresemény forrásösszetétele: 
 
Megnevezés 2016. év % 
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) F           133.504.- Ft 1             10 % 
Biztosító kártérítése F                      0   Ft                  0 % 
Egyéb forrás F                      0   Ft                  0 % 
Vis maior támogatási igény F        1.201.520.- Ft                90 % 
Források összesen F        1.335.024.- Ft              100 % 
 
A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 1.335.024.- Ft, melynek 
fedezetét az Önkormányzat nem tudja biztosítani. 
A testület a saját forrás összegét az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében biztosítja. 
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
                                                               
Határidő: azonnal.  
Felelős:   polgármester, jegyző. 
 
   2./  Galambosi Zoltán a Jobbik Helyi Szervezetének elnöke szeretné megkérdezni, tudomása 
          szerint a Sportkörnél visszaélés történt a pénzekkel, történt-e feljelentés. 
          Továbbá, a SÁG-ÉP Nonprofit Kft.-nél elmaradt vízdíjakkal kapcsolatban azt szeretné tudni, 
          az ellopott pénzeket miért keresik a lakosokon. Ha nem tudja bizonyítani, hogy befizette a 
          vízdíjat, akkor követelhetik? Megnyugodna, ha elmondanák, sikkasztás történt, közérdekű 
          adatról van szó. 
 
Toldi Miklós  képviselő, a Sportkör elnöke Galambosi Zoltán felvetésére elmondja, szeretnék 
megtenni a feljelentést. 
 
Halasi Anita polgármester elmondja, a Képviselő-testület a SÁG-ÉP Nonprofit Kft megszüntetése 
mellett döntött, kintlévőségek előkerültek, ezeket próbálják felgöngyölíteni. A lakosságot 
értesítettük a tartozásokról. 
 
Dr. Pap Anikó jegyző válaszában elmondja, Galambosi Zoltánnak pontos információt jelen 
pillanatban nem tud mondani, mivel nem állnak adatok rendelkezésére. Kéri, hogy kérését írásban 
adja le és 15 napon belül válaszolni fog. A SÁG-ÉP Kft.-nél történt ügyben feljelentés lett téve, van 
eredménye, jogerős döntés született. Korábban erről testületi ülésen szó volt. 

 
 
                                                          

Halasi Anita polgármester megállapítja, más megbeszélnivaló nem merült fel, megköszönte a 
megjelenést és az ülést 17.30 órakor bezárta. 

 
 

Kmf. 
                              
                                 dr. Pap Anikó                                                          Halasi Anita 

             jegyző                                                                polgármester 


