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J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 18-án, 15.00 
               órakor megtartott rendkívüli ülésén. 
 
Az ülés helye:  Községháza nagyterme. 
 
Jelen vannak:   Halasi Anita polgármester, 
                           Maczó Sándor alpolgármester, 

                      Béres Mária,                                                                      
                           Kun-Halasi Katalin 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. A 
rendkívüli ülés napirendi pontjai a következők: 
 
Napirend: 
1./  Vis maior támogatásra benyújtott pályázat hiánypótlása (Nagyköz) 
2./  Egyebek 
  
      
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:                                                   
                                                                  51/2016.(IV.18.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                  A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 

 
 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Vis maior támogatásra benyújtott pályázat hiánypótlása (Nagyköz). 

       Előadó: Dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a 2016. március 21-i testületi ülésen hozott döntés 
                    szerint pályázatot nyújtottunk be a Belügyminisztériumhoz a Nagyközben történt 
                    partfalomlás miatt, illetve az érintett útszakasz helyreállítására. Pályázatunk kapcsán 
                    hiánypótlási felhívást kaptunk a Magyar Államkincstártól, mely szerint a képviselő- 
                    testületi határozatokat kiegészíteni szükséges. A korábban hozott döntésekben nem 
                    szerepel, hogy a Képviselő-testület vállalja a partfalomlásból származó kár és az út 
                    költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyre- 
                    állítását. A hiánypótlásra 7 napon belül van lehetőség, ezért kellett rendkívüli ülést 
                    összehívni.  
 
Halasi Anita polgármester megkérdezi, van-e a pályázattal kapcsolatban hozzászólás, 
amennyiben nincs, kéri hozzák meg a szükséges döntéseket. 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                                                                                           
52/2016.(IV.18.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vis maior támogatás címén a 
Belügyminisztériumhoz benyújtott pályázatával kapcsolatos 37/2016.(III.21.) sz. képviselő-testületi 
határozatát az alábbiak szerint kiegészíti: 
A Képviselő-testület vállalja a partfalomlásból származó kár és az út  költséghatékonyság és a 
megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását (237, 238, 239  hrsz.). 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   polgármester 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                                                                                           
53/2016.(IV.18.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vis maior támogatás címén a 
Belügyminisztériumhoz benyújtott pályázatával kapcsolatos 38/2016.(III.21.) sz. képviselő-testületi 
határozatát az alábbiak szerint kiegészíti: 
A Képviselő-testület vállalja a károsodott út és a mellette lévő ingatlan érintett területének a 
költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását (239, 
238 hrsz.). 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   polgármester. 
 

 
                                                          

Mivel más megbeszélnivaló nem merült fel, így az Egyebek napirendi pontra nem kerül sor. A 
polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 15.15  órakor bezárta. 

 
 
 

Kmf. 
                           
    
                                 dr. Pap Anikó                                                          Halasi Anita 

             jegyző                                                                polgármester 


