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Táp Községi Önkormányzat

Tel./Fax: 96/554-120
Polgármester:96/554-127
Jegyző: 96/554-129
e-mail: tap.ph@axelero.hu

9095 Táp, Győri u. 39.

Jegyzőkönyv
5/2014.
Készült, 2014. július 31-én, 18 órakor a tápi önkormányzat hivatalos helységében
megtartott testületi ülésről.
Jelen vannak: Farkas Szilvia polgármester
Endrődiné Dinya Nikoletta képviselő
ifj. Csikár László képviselő
Kiss Lajos alpolgármester
Jelen van még:
Dr. Németh Balázs jegyző
Dr. Kiss István társadalmi megbízatású alpolgármester
Farkas Szilvia polgármester köszöntötte a jelenlévőket, megállapította, hogy a
megválasztott 4 fő képviselő közül 4-en jelen vannak, az ülés határozatképes, azt
megnyitja.
EXPOZÉ
A jegyzőkönyv hitelesítésére Kiss Lajos képviselőt, jegyzőkönyvvezetésre pedig Dr.
Németh Balázs jegyzőt kérte fel, melyet a testület elfogad. Ismertette a meghívóban
szereplő napirendi pontot.
Napirendi pontok:

1.) Beszámoló az elmúlt ülés óta történtekről
Előadó: Farkas Szilvia polgármester

2.) Egyéb döntést igénylő ügyek:
Előadók: Farkas Szilvia polgármester, Dr. Németh Balázs jegyző

-

Döntés Vis maior pályázaton való indulás tárgyában

-

Döntés a Táp, 851/16 hrsz.-ú út belterületbe vonása kapcsán

-

A Tápi Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
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A napirendi pontokat a jegyzőkönyv-vezetőt és hitelesítő személyét a képviselő-testület
tagjai egyhangúan elfogadták.

Napirend:
1.) Beszámoló az elmúlt ülés óta történtekről
Előadó: Farkas Szilvia polgármester
Farkas Szilvia: „Köszöntöm a megjelenteket. Idén lesz 30 éves az FC Táp labdarúgóegyesületünk, ezt szeretnénk méltóképpen megünnepelni. Kiállítást rendeznénk a
felújított sportöltöző épületében, melyhez kérném a Testület tagjainak segítségét fotók
és relikviák gyűjtésében. Az egyesület idén megnyerte a bajnokságot, azonban a megyei
MLSZ nem engedte indulni őket a megyei I. osztályú bajnokságban, mivel kevés volt az
utánpótlás játékosuk. Kérném a Testület tagjait, hogy az ünnepség megszervezésében,
főzésben segítsenek, hogy jó hangulatú eseményt rendezhessünk. Javaslom, hogy
Horváth László sportkör elnök számára adjunk át egy emlékérmet az elmúlt 30 évben a
Sportegyesületért végzett munkája elismeréséért.
Petőfi utcában új lakóink érkeztek, reméljük, hogy megfelelően be tudnak illeszkedni.
Jelezték, hogy mezőgazdasági területeinket, melyeket nem adtunk haszonbérbe, és el
van hanyagolva azt kaszálhassák, legeltetés céljából időszakosan igénybe venni, mely
jövőre lenne aktuális, nem látom akadályát, hogy közérdekből lenyírják ezen ki nem
használt területeket. A nagy esőzések hatására - 40 mm - sürgősen be kell adni a Vis
Maior pályázatunkat a focipályához vezető útra, erről később bővebben lesz szó. Az út
járhatatlan, 70 cm mély gödrök is vannak, az út állapotáról készült képeket körbeadnám.
A felújítást önerőből nem tudjuk teljes körűen kivitelezni, mivel az út meredek
lejtésszöge miatt a murvázás, gépi munkák elvégzése nem megoldás, az pár év múlva az
esőzések hatására újra lepusztulna. Végleges megoldás kell, ehhez felületi zárás kell,
valamint ki kell alakítani és megnagyobbítani az út vízelvezetési rendszerét is.
Árajánlatokat kértünk be, de az ajánlatok nagyságrendje nem teszi lehetővé az út
önerőből történő felújítását.
Az MVH megküldte az értesítést arról, hogy augusztus közepén várható a Hegysor utcai
műemlék ingatlanok felújításával kapcsolatos pályázat tárgyában beadott kifizetési
kérelmünk helyszíni ellenőrzése, ha mindent rendben találnak, akkor pár héten belül
megérkezik a 8 M Ft. EU-s pályázati támogatás, a pályázat utófinanszírozott.
Köszönöm, ennyit szerettem volna mondani”
A Képviselő-testület a polgármester beszámolóját elfogadta.

2.) Egyéb döntést igénylő ügyek.
Előadó: Dr. Németh Balázs jegyző
2/A.) A Táp, 269 hrsz.-ú út (term.-ben: Táp, Széchenyi köz.) tárgyában vis maior
pályázat döntése
Előadó: Farkas Szilvia polgármester
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A polgármester előadja, hogy a Táp, 269 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú út a 2014.
július 29-30 napjaiban lezúduló extrém havazás és a kor tavaszi esőzések
földcsuszamlásokat idézett elő és az út tengelye mentén 900 m2 nagyságban kátyúk,
árkok és gödrök keletkeztek, amely miatt a Tápi sportpálya, mint közösségi helyszín
megközelítése és az odafelé történő közlekedés ellehetetlenült. Az önkormányzatnak
jelenleg semmiféle extra forrás nem áll rendelkezésére arra, hogy önerőből hozza
rendbe az utat, mely döngölt, murvás földút, ezért a helyreállítás érdekében lenne
szükséges indulni a 9/2011. (II.15.) Korm. rendelet alapján vis maior pályázaton. A
polgármester ismerteti a pályázat részleteit és feltételeit, majd szavazásra szólít fel.
Táp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal elfogadta a
polgármester indítványát, és meghozta a következő határozatot:
18/2014. (VII.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Táp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nehéz anyagi helyzetére való
tekintettel elindul a 9/2011. (II.15.) Korm. Rendelet előírásai alapján a vis maior
pályázaton a Táp, 269 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú út vonatkozásában. A pályázaton
való indulás oka az önkormányzat forráshiánya, mivel önerőből nem tudja megoldani az
előre nem várt károk helyreállítását. Az Önkormányzat a károsodott ingatlant oly módon
állítja helyre, hogy vállalja a károsodott ingatlannak (közút) a költséghatékonyság és a
megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. Az ingatlan sportpálya
megközelítését szolgálja, kiesése esetén az önkormányzat nem tudja biztosítani a sportolási
lehetőséget Táp Község lakosai számára, továbbá az út helyreállítása nélkül a
sportpályára való közlekedést más ingatlanon keresztül nem tudja biztosítani.
A Képviselő-testület kijelenti továbbá, hogy a Táp, 269 hrsz.-ú út vonatkozásában
semmiféle vagyonbiztosítással nem rendelkezik.
Felelős: Farkas Szilvia pm.
Határidő: azonnal

2/B.) Döntés a Táp, 851/5 hrsz.-ú út belterületbe vonása kapcsán.
Előadó: Farkas Szilvia pm.
Dr. Németh Balázs jegyző: A polgármester asszony felkért, hogy készítsem el a Táp
851/5 hrsz.-ú „kivett, saját használatú út” műv. ágú, 8192 m2 nagyságú területe
belterületbe vonását. A belterületbe vonás két lépcsőből áll, az első fázis, hogy a Táp,
851/5 hrsz.-ú út kettéoszlott: Táp, 851/16 hrsz.-ú, „kivett önkormányzati közút”-ra
1460 m2 nagyságban, valamint a Táp, 851/17 hrsz.-ú, „kivett önkormányzati közút”-ra
1460 m2 nagyságban. Ez a fázis már lezárult. A második fázisban a Képviselőtestületnek hozzá kell járulnia ahhoz, hogy az újonnan létrejövő Táp, 851/16 hrsz.-ú
„kivett önkormányzati út” műv. ágú külterületi út fekvés változása, mely során a fenti
ingatlan belterületbe kerül Táp, 575 hrsz. alatt. Ehhez kell az Önkormányzat, mint
tulajdonos tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulása. Kérem a Testület hozzászólását.
A Képviselő-Testület egyetért, ezért Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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Táp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal elfogadta a
polgármester indítványát, és meghozta a következő határozatot:
19/2014. (VII.31.) sz. Képviselő-Testületi határozat
Táp Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete mint
közút kezelő és tulajdonos tulajdonosi és útkezelői hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Táp 851/16 hrsz.-ú, kivett
önkormányzati közút” műv. ágú ingatlan belterületbe
vonásra kerüljön a Táp, 575 hrsz. alatt.
A Képviselő-testület megbízza Dr. Németh Balázs jegyzőt
a Földhivatali eljárás lefolytatásával.

Felelős: Dr. Németh Balázs jegyző
Határidő: 2014. augusztus 31.

2/C) Tápi Községi
megválasztása

Önkormányzat

Helyi

választási

Bizottság

tagjainak

Dr. Németh Balázs jegyző: tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy az 5 tagból
álló Helyi Választási Bizottság tagjai mellé kettő póttagot is kell választani. Az alap
tagságból 5 fő vállalta újra, míg az egyik póttag lemondott, ezért csak egy új póttagot
kell választani. A póttag személyére a jegyző, mint a Helyi Választási Iroda vezetője
Nagy Ferencné tápi, nagykorú cselekvőképes személyt javasolja. A jogszabályi
környezetben a felhatalmazást a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 24.§
(1) bekezdése - miszerint: A szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges
számban póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési
képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja
előtti huszadik napon választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz
indítványt. A szavazatszámláló bizottság tagjait és a póttagokat települési szinten kell
megválasztani.” – adja meg,
valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára
kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló
2/2014. (VII.24.) IM. rendelet 2. §-a adja meg, miszerint a helyi képviselő-testületnek
aug. 31-ig kell megválasztania a HVB tagokat.
Az előterjesztésben kiküldött mind az 5 tag vállalta, így a következő személyekre teszek
javaslatot, mint a Tápi Helyi Választási Bizottság tagjai:
Név

Lakcím

Barna Andrásné,

9095 Táp, Szabadság út 5.

Kutassy Tiborné,

9095 Táp, Újsor út 4.

Nagy Zoltánné,

9095 Táp, Győri út 67.
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