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0 fő
I.
NAPIREND ELŐTT

Szöllősi József polgármester üdvözli a jelenlévőket és jegyző urat. Megállapítja, hogy
az ülésen a 4 fő képviselő közül 3 fő jelen van, így az ülés határozatképes. Orbánné
Drávucz Mónika képviselő asszony lemondását követően a mandátum nem került
betöltésre.
Az ülést megnyitja.
Szöllősi József polgármester: javasolja, hogy Táp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint tárgyalja:
1.) Beszámoló az elmúlt ülés óta történt eseményekről
Előterjesztő: Szöllősi József polgármester
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2.) Rendeletalkotás: a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról
szóló rendelet elfogadása (előterjesztés mellékelve)
Előterjesztő: Szöllősi József polgármester
3.) Döntés a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás vagyonának a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelő Zrt. részére történő átadása tárgyában (előterjesztés
mellékelve)
Előterjesztő: Szöllősi József polgármester
4.) Döntés Táp Községi Önkormányzatnak a VP-6-7.4.1.1-16 számú,
„Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,
többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai
korszerűsítés” című pályázaton való indulás tárgyában (előterjesztés
mellékelve)
Előterjesztő: Szöllősi József polgármester
5.) Döntés Táp Községi Önkormányzatnak a TOP 4.1.1-15 számú,
„Egészségügyi alapellátások infrastrukturális fejlesztése” című
pályázaton való indulás tárgyában (előterjesztés mellékelve)
Előterjesztő: Szöllősi József polgármester
6.) Döntés a 2016. évi szociális étkezési térítési díjak megállapításáról
(előterjesztés mellékelve)
Előterjesztő: Szöllősi József polgármester
7.) Egyéb döntést igénylő ügyek, kérdések tárgyalása
Előterjesztő: Szöllősi József polgármester
Szöllősi József polgármester: a jegyzőkönyv hitelesítésére Csikár László képviselőt,
jegyzőkönyv-vezetésre pedig dr. Szaiff László Tibor jegyzőt kérte fel, melyet a testület
elfogad. Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 4 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot:
7/2016.(IV.05.) Táp Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének határozata:
Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
az ülésre a meghívóban meghirdetett napirendi
pontokkal és a jegyzőkönyv hitelesítő
személyével egyetért.
Felelős: Szöllősi József polgármester
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Határidő: Azonnal

II.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1.)
BESZÁMOLÓ AZ ELMÚLT ÜLÉS ÓTA TÖRTÉNT ESEMÉNYEKRŐL
Előadó: Szöllősi József polgármester
Szöllősi József polgármester: Tájékoztatta a megjelent testületi tagokat, hogy jelentős
esemény, az előző ülés óta nem történt. A pályázatok előkészítése folyik, ugyanakkor
elmondta, hogy nehézséget jelent, hogy folyamatosan változnak a pályázati feltételek,
módosítanak a pályázati kiírásokon.
Szöllősi József polgármester: Elmondta továbbá, hogy megtörtént az Önkormányzat
lakásvásárlásával kapcsolatosan, az eladókkal az adásvételi szerződés aláírása, jelenleg
a földhivatali tulajdonjog bejegyzés van folyamatban.
2.) RENDELETALKOTÁS: A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ
JUTÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET ELFOGADÁSA
(ELŐTERJESZTÉS MELLÉKELVE)
Előterjesztő: Szöllősi József polgármester
Szöllősi József polgármester: Az előterjesztést minden érintett megkapta, így annak
tartalmát megismerhette. A lényege, hogy 200 ezer forint támogatásra lenne jogosult a
megfelelő feltételek fennállása esetén a fiatal házas kérelmező, illetőleg a támogatás
egyösszegű, és vissza nem térítendő lenne. A támogatás nem vehető igénybe, ha a
házastársak egyike ebben a támogatásban korábban már részesült. Ezt a tervezetet, a
helyi lakásvásárlások, építések ösztönzése céljából szeretnének elfogadni.
Csikár László képviselő: „Mennyi az éves keretünk erre?”.
dr. Szaiff László László jegyző: „900 ezer, vagy 1 millió forint van beütemezve a
költségvetésben, ezt most pontosan nem tudom megmondani”.
Szöllősi József polgármester: „Ha évente 5 család letelepedését tudnánk támogatni, az
jó lenne.”.
Csikár László képviselő: „Van ez az általános normatíva, amiből ezt félretesszük?”.
dr. Szaiff László László jegyző: „Mint mondtam, ez az összeg a költségvetés
összeállítása során betervezésre került, és rendelkezésre áll.”.
További kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Képviselő-testület egyhangúan 4 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és megalkotta a fiatal házasok első
lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 3/2016.(IV.06.) önkormányzati rendeletét.
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3.) DÖNTÉS A GYŐR NAGYTÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS
VAGYONÁNAK
A
NEMZETI
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KOORDINÁLÓ ÉS VAGYONKEZELŐ ZRT.
RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ÁTADÁSA TÁRGYÁBAN (ELŐTERJESZTÉS
MELLÉKELVE)
Előterjesztő: Szöllősi József polgármester
Szöllősi József polgármester: Elmondta, hogy levélben megkereste a Győr
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás azzal a céllal, hogy a 2014.
június 30-ánlétrejött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 2016. július 1-én
lejár. Nehézség a közbeszerzési dokumentáció elkészítésben, hogy módosult a
hulladékról szóló törvény, mely áprilistól bevezeti az állami hulladékgazdálkodás
fogalmát. A Társulás tanácsa felkérte Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testületét,
hogy döntsön a tulajdonában lévő résznek a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló
és Vagyonkezelő Zrt. részére történő vagyonkezelésbe adásáról. Elmondta, hogy ebben
a kérdésben nagyon sok a bizonytalan elem. „Egyenlőre az érintett polgármesterekkel
megbeszélve azon az állásponton vagyunk, hogy nem. Ezzel kapcsolatban semmi nem
leszabályozott. Továbbiakban, ha pontosítást látunk, meggondoljuk a vagyonátadást.”.
A polgármester megkérdezte a Képviselő-testületet, hogy kérdés észrevétel van-e az
elhangzottakkal kapcsolatban.
További kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
8/2016.(IV.05.) Táp Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete határozata:
1. Táp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat
tulajdonában lévő, de a Győr Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
vagyonkezelésében lévő vagyonelemeit nem
ajánlja fel vagyonkezelésbe a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási
Koordináló
és
Vagyonkezelő Zrt. részére.
2. A Képviselő-testület egyben felkéri a
Polgármestert, hogy a döntésről a Győri
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulást
értesítse.
Felelős: Szöllősi József polgármester
Határidő: azonnal
4.) DÖNTÉS TÁP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATNAK A VP-6-7.4.1.1-16
SZÁMÚ, „TELEPÜLÉSKÉPET MEGHATÁROZÓ ÉPÜLETEK KÜLSŐ

4

Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 05-én tartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

REKONSTRUKCIÓJA, TÖBBFUNKCIÓS KÖZÖSSÉGI TÉR LÉTREHOZÁSA,
FEJLESZTÉSE, ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS” CÍMŰ PÁLYÁZATON
VALÓ INDULÁS TÁRGYÁBAN (ELŐTERJESZTÉS MELLÉKELVE)
Előterjesztő: Szöllősi József polgármester
Szöllősi József polgármester: „Elmondta, hogy elkezdődtek a tárgyalásokat az egyház
képviselőjével, arra jutottunk, hogy összeülünk és megbeszéljük ezeket a kérdéseket.
Ebből a célból került meghívásra Albert Györgyné az Egyházközség képviseletében,
Németh Tamás pedig a Pannon Kincse Leader Egyesület képviseletében.”. A tervek
nagyrészt elkészültek, előzetes egyeztetés megtörtént.
Németh Tamás: „Az egyik épület ezzel a pályázattal kapcsolatban az egyházközség
tulajdona, a másik az önkormányzat épülete, tárgyaljuk külön. A pályázat a vidéki
területeken kínál lehetőségeket különböző épületek felújítására. 2012-ben készültek el
az első tervek.
Több célterülete van,
1-es célterület: közösségi funkciójú épületek felújítására lehet pályázni
2-es célterület: egyéb épületek felújítása, külső homlokzat, minimális belső felújítás, ide
tartozik az önkormányzat épülete.
3-as célterület, ahova az egyházi épület tartozik, az 1000 fő alatti településeken az
IKSZT-k létrehozásával kapcsolatos támogatás. A támogatás 75 %-os, utófinanszírozott
a pályázat. max 30 millió az IKSZT-re. Megjelent a TOP-ban egy olyan pályázat, ahol
az Önkormányzat épületére a 2-es célterületben lehet pályázni. Május közepi beadás
lenne az ideális. Külső homlokzati szigetelésre lehetne pályázni.
A 3-as célterület, az egyházközség tulajdonában levő épületre vonatkozik. Komoly
gépészeti és energetikai átalakításra van szükség. Az előfinanszírozás költségeit a
Főapátság részéről megoldott. Az épület műemlékvédelmi körzetben van, ami magával
hozza a régészeti feltárást, egyedi gyártású ablakok, nyílászárók engedélyezettek, a
homlokzatba illeszkedő faablakok kellenek. Az épület falai jó állapotban vannak, de
szigetelésre szorul. A műemlékvédelem nem engedélyezi a falak átvágását.
Tetőszerkezete pozitív, a szerkezet jó, de megerősítésre szorul, acél áthidalókkal, a
födém nem jó. A kivitelező szerint le kell bontatni a tetőt, és újat kell építeni.
Akadálymentesítés: akadálymentes mosdóra is szükség van. A hátsó fal gyenge. A
hozzáépített részen más a tetőszerkezet, a tervező szerint a födémet szigetelni kell.
Funkciót kell találni az épületnek, a helyiségek kialakítása szempontjából. Közösségi
helyiségnek kettő terem is alkalmas lehet, egybenyitni sajnos nem lehet. Az épület a
Főapátság tulajdona, de megadja az engedélyt, helyet kapna a teleház, valamennyi civil
szervezet, nyitott tér lenne.
Fűtéskorszerűsítés szükséges, gázkazán a legpraktikusabb, későbbiekben egy fatüzelésű
kazán lehet. Vizesblokkok kialakítása a mostani folyosó mellett kapna helyet,
akadálymentes WC, férfi és női, rámpa segítségével megoldható a bejutás, korlát
szükséges. Minimális térkövezésre szükség van.
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Az első két szobát sajnos nem tudjuk egybe nyitni, illetve oszlopokkal, és tetőszerkezet
cserével. A tervező 2012-ben becsült 60 millió forintot. 30 millió forint áll
rendelkezésre. Akkor tud a projekt megvalósulni, ha ez a különbözet rendelkezésre áll
valamilyen forrásból.
Ha a hátsó részt elbontjuk, nyilván kisebb az épület, kevesebb a költség, a bontás
költségeit társadalmi munkával lehet csökkenteni.
Szigetelni kell az épületet. Minimális teakonyha, eszköz nincs benne,
villamoshálózatban nincs riasztó, ami pedig kötelező, menekülési útvonal jelző lámpák
kötelezőek, nehéz csökkenteni a költségeket.
Kivitelezők keresésénél közbeszerzési pályázat lesz, esetleg térségi vállalkozó jöhet
szóba. A keret maximum 35 millió forint.
A döntés úgy történik, hogy a beérkezett pályázatokat az MVH lepontozza, és a helyi
védett épület miatt mínusz pontjaink vannak.
Csikár László képviselő: Annak ellenére, hogy az épület csak helyi védett épület, a
műemlékvédelem mégis ennyire beleszólhat a kivitelezésbe?
Németh Tamás: Mivel műemlékvédelmi környezetben van, és ráadásul régészeti
lelőhely, így igen. A régészet egy 150 ezer forint biztos, hogy lesz. A régészeti
szakhatóság kijön ellenőrizni.
Csikár László képviselő: Az apátság ragaszkodik a faablakokhoz? Mert ha a
műemlékvédelmet ki tudnánk váltani, akkor sokat spórolhatnánk ezen is.
Németh Tamás: Nem ragaszkodnának hozzá. De nem is az eredeti ablakok vannak
benn, nem az a homlokzati kiosztás sem.
Váradi Csaba képviselő: A meglévő ablakokhoz hasonló ablakokat kell beépíteni?
Németh Tamás: Nem, a szemközti épületen lévő ablakokhoz hasonlót kell beépíteni.
Mi a Főapátsággal megbeszéltük ezt a dolgot, hogy a működtetést hogyan kívánják
megoldani. Lesz egy 5 éves működtetési időszak. Ez az épület igaz, hogy Főapátsági
tulajdon, de az egész település érdekeit és céljait kell, hogy szolgálja. Polgármester úr
kijelentette, hogy a működtetési rezsiköltségeket tudja vállalni, ha ez az épület tényleg
betölti azt a funkcióját, ami a cél, a közösségi tér.
A fenntartási időszakra egy fő munkaerőt is kell vállalni, ami a kulturális
közfoglalkoztatásból is megoldható. A zöldterület kialakítását nem tervezzük bele, mert
megoldható társadalmi munkából.
Viszont parkolót kell kialakítani.
A villamos, és gépészeti munkákat nem lehet társadalmi munkában megoldani. A
homlokzatot a szemközti épülethez kell igazítani. A falak víztartalmát fel kell még
mérni, faldiagnosztikára van szükség. Sajnos ide illő faablakot az országban 3 cég
vállal, és a legközelebbi Pécsett van, mert teljesítmény nyilatkozathoz kötött.
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Váradi Csaba képviselő: Ha a külső szigetelés polisztirol lappal lenne megoldva,
annak rosszabb az éghetősége, mint egy vékonyabb purhabos szendvicspanel táblákkal,
de vakolható, és festhető. Érdemes megnézni, mert 10 cm vastag polisztirol 5 cm vastag
pur habnak felel meg.
Csikár László képviselő: Milyen módszerek vannak arra, hogy a rendelkezésre álló
keretet bővítsük? Például adományok?
Németh Tamás: Felteszem a kérdést a Polgármester úrnak, hogy van-e mód rá, hogy az
önkormányzat részt vállaljon a költségek fedezésében?
Szöllősi József polgármester: Igen, készültünk erre a kérdésre, van az
Önkormányzatnak arra lehetősége, hogy önrészt vállaljon, és arra is, hogy valamilyen
szinten finanszírozókat találjunk. Összeget még nem tudok mondani. Körülbelül két
évünk van arra, hogy ilyen jellegű pályázaton induljunk, tehát minden lehetőséget
szeretnénk kihasználni, úgyhogy spórolunk rá.
Németh Tamás: Az egyházközség felelősségteljes nyilatkozata szerint támogatni fogja
a pályázatot, a testület döntése szükséges még. A terveket át küldöm mindenkinek, így
pontosabban lehet követni, hogy most hol tartunk.
Váradi Csaba képviselő: A térkő burkolatot ki lehet váltani térkő hatású burkolatra?
Németh Tamás: A térkő azért jó megoldás, mert különben fennáll a megsüllyedés
veszélye. A rámpánál kötelező.
Váradi Csaba képviselő: Létezik egy olyan megoldás, amivel nem repedezik be a
beton alap. Egy hálós alapra kerül a beton, és a tetejét egy mintás hengerrel olyan
hatásúra alakítják, mint a térkő. Győrben a Vízi-városban csináltak ilyet.
Németh Tamás: Az biztos, hogy a rámpa szélét betonból kell megépíteni, mert abba
korlátot kell rögzíteni. Ekkora beruházásnál mindig adódik olyan dolog, amire nem
gondoltunk, ezért mindig érdemes fennhagyni kb. 5% keretet, ami a menet közben
előjövő dolgokra megy. Könnyítés lenne a műanyag nyílászáró, aminek a költsége 3-3,5
millió forint lenne, ezzel szemben a fa nagyjából 4 millió forinttal több.
Albert Györgyné: Ma voltak itt felmérni energetikai szempontból felmérni az épületet.
Dolgozik a tervező, a különböző szakértők, és ez már mind-mind költség az
Egyházközségnek.
Németh Tamás: A műszaki ellenőrzést a Főapátságon keresztül fogjuk tudni
megoldani, de minimális költsége annak is lesz, de a pályázatírás költsége is 1 millió
forint körül lesz.
Csikár László képviselő: Azt szeretném kérdezni, mert jelentős költség lehet, hogy
csak generál kivitelezők jöhetnek szóba?
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Németh Tamás: Mindenből igyekszünk a legolcsóbb megoldást választani, tehát a
közbeszerzést kis tudjuk írni úgy is, hogy külön építész, külön villanyszerelő, stb.
legyen.
Csikár László képviselő: Akkor viszont kell, majd aki az egész kivitelezést
koordinálja. Mindenki alvállalkozókkal dolgoztat, de jelentős haszonnal.
Váradi Csaba képviselő: Nyilván referenciák is kellenek.
Németh Tamás: Utána fogok nézni, hogy az új közbeszerzési szabályok alapján ez így
működhet-e, mert előfordul, hogy a „projekt darabolást” nem engedélyezik. Fontos
szempont, hogy az esetlegesen szóba jövő a kisvállalkozó mennyire tőkeerős.
Csikár László képviselő: Ha láthatnánk egy költségvetést, azzal könnyebb lenne.
Németh Tamás: A régi költségvetés megvan, annál kevesebb biztosan nem lesz. De az
a lényeg, hogy milyen tételek vannak benne. Arra szeretnénk választ kapni, hogy a
működési, és fenntartási költségeke az Önkormányzat biztosan tudja-e vállalni, mert azt
az egyházközség biztosan nem.
Albert Györgyné: Ezzel kapcsolatosan a jegyző úr is tud segíteni. Az épület a
Főapátság tulajdona, a pályázatot az egyházközség adja be, tehát a felhatalmazást az
egyház kapja meg, hogy ebből az épületből közösségi tér jöjjön létre. A fenntartási idő
alatt az MVH mindent az egyházközségtől fog számon kérni. Tehát a közüzemi számlák
az egyházközség nevére jönnek, amiket ki kell fizetni. Az egy fő alkalmazott kérdése
hogyan fog megoldódni?
Németh Tamás: A kulturális közfoglalkoztatás útján is megoldható, ilyen kis
településen az a legkézenfekvőbb megoldás.
Szöllősi József polgármester: Van nálunk is kulturális közfoglalkoztatott, és itt a
Teleház vezetője is, a Teleházat mindenképpen át szeretnénk telepíteni ebbe a közösségi
épületbe.
Németh Tamás: Nem kötelező foglalkoztatni az egy főt, de plusz pont. Nekem le kell
írnom, hogy hogyan lesz nyitva az épület, ott lehet önkéntes, vagy akár Bálint atya.
Albert Györgyné: Vajon találunk-e olyan embert, aki össze tudja koordinálni a
szakipari munkákat?
Váradi Csaba: A műszaki ellenőrrel kellene azt megbeszélni, hogy mennyiért tudná
vállalni a koordinációt.
Németh Tamás: Meglátjuk, hogy a közbeszerzés mit enged. A kérdés az, hogy az
Önkormányzatra vonatkozó a tervezés hogy áll?
Szöllősi József polgármester:: Egy alap terv van, mert amikor készült a tornaterem és
az egészségház, akkor már készültek tervek.
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dr. Szaiff László Tibor jegyző: Ha jól értelmeztem, akkor most igazából döntést
nekünk nem kell hozni a pályázaton való indulásra vonatkozóan, mivel az egyházközség
fogja beadni. Együttműködési megállapodásra lesz szükség, arra vonatkozóan, hogy a
fenntartási, és üzemeltetési feladatokat vállalja az Önkormányzat.
Albert Györgyné: Javasolnám, hogy ne csak a fenntartásra kössük meg, hanem ez egy
hosszú távú megállapodás legyen.
Szöllősi József polgármester: Azt javaslom a testületnek, hogy induljunk el ezen a
pályázaton, az előkészületek folyamatosan zajlanak, ahogy a Tamás említette. Aki az
elhangzottakkal egyetért, kérem kézfenntartással jelezze.
További kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
9/2016.(IV.05.) Táp Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete határozata:
1. Táp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Magyar Bencés
Kongregáció
Pannonhalmi
Főapátság
tulajdonában lévő, Táp, belterület 316 helyrajzi
számú, természetben 9095 Táp, Győri út 119.
szám alatti ingatlan korszerűsítését, amely a
VP-6-7.4.1.1-16
számú,
„településképet
meghatározó épületek külső rekonstrukciója,
többfunkciós
közösségi
tér
létrehozása,
fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című
pályázat keretében történne, támogatja.
2. A Képviselő-testület rögzíti, hogy a
támogatási kérelmet, mint projektgazda a
Főapátság nyújtja be, ugyanakkor egyetért
abban, hogy amennyiben a támogatási
kérelemben
foglaltakat
a
Főapátság
megvalósítja, úgy az Önkormányzat, külön
együttműködési megállapodás alapján, a
megvalósult
projekt
fenntartásával,
és
üzemeltetésével kapcsolatos feladatok egy
részét, meghatározott időre ellátja.
Felelős: Szöllősi József polgármester
Határidő: folyamatosan
Szöllősi József polgármester: Az Önkormányzat épületének felújításával kapcsolatban
külön indulunk, az egyházközség épületének felújításában részt veszünk. Az
Önkormányzat épületének felújítására a 2.-es célterület vonatkozik.
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Röviden: A külső rekonstrukcióra, és az energetikai korszerűsítésre maximum 50 millió
forint igényelhető, 80 %-os támogatottság mellett, ezen szeretne az Önkormányzat
indulni. Beletartozna az épület külső hőszigetelése, napkollektorok felszerelése,
fűtéskorszerűsítés, energetikai korszerűsítés. Ennek az épületnek a felújítási
költségvetése biztos, hogy nem fogja az 50 milliót elérni, de még a pályázati feltételek
sem tisztázottak teljesen. Egyelőre egy döntést kell hoznunk, hogy elindulunk.
Csikár László: A részletekkel jó lenne tisztában lennünk, mielőtt indulunk.
Szöllősi József polgármester: Természetesen úgy lesz, semmilyen pályázatot addig
nem adunk be, amíg a testülettel át nem tárgyaltuk. Tehát egy elvi döntést kell hoznunk
ezzel kapcsolatban, aki egyetért, kézfenntartással jelezze.
További kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
10/2016.(IV.05.) Táp Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete határozata:
1. Táp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a településképet meghatározó épületek
rekonstrukciójával, a település kisméretű
infrastruktúráját és alapvető szolgáltatásait
kívánja fejleszteni.
2. A Képviselő-testület ezen célkitűzésének
megvalósítása érdekében a Vidékfejlesztési
Program keretében meghirdetett VP-6.7.4.1.116 pályázati felhívás alapján pályázatot nyújt be
a településkép szempontjából meghatározó
épületek felújítására, a pályázati kiírásban
foglalt feltételek szerint, az ott meghatározott
támogatási értékre. A felújítás jelentős
mértékben
hozzájárulhat
a
település
fejlődéséhez. A fejlesztés céljával a Képviselőtestület egyetért, a szükséges önerőt vállalja.
3. A fejlesztés megnevezése: Településképi
rekonstrukció Táp Községben
4. A pályázattal érintett helyrajzi számok és az
ingatlanok megnevezése:
A Táp, belterület 30/2 helyrajzi szám alatti,
kivett, tanácsház megnevezésű, a természetben
9095 Táp, Győri utca 39. szám alatti ingatlan.
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5. A Képviselő-testület meghatalmazza a
polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához
szükséges intézkedéseket megtegye, az ahhoz
szükséges dokumentumokat aláírja.
Felelős: Szöllősi József polgármester
Határidő: azonnal
5.) DÖNTÉS TÁP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATNAK A TOP 4.1.1-15 SZÁMÚ,
„EGÉSZSÉGÜGYI
ALAPELLÁTÁSOK
INFRASTRUKTURÁLIS
FEJLESZTÉSE” CÍMŰ PÁLYÁZATON VALÓ INDULÁS TÁRGYÁBAN
(ELŐTERJESZTÉS MELLÉKELVE)
Előterjesztő: Szöllősi József polgármester
Szöllősi József polgármester: „Ez az Egészségház külső felújítása. A tervek, ehhez is
megvannak. Románd községgel együtt indulunk. Előírás volt, hogy 900 fő TB kártyával
kell rendelkezni, és nekünk nincs ennyi, ezért be kellett vonni Románd községet, illetve
Tápszentmiklóst is. De Tápszentmiklós jelezte, hogy náluk már volt felújítás, így a
pályázaton nem akar indulni. Romándnak belső felújításra van szüksége, nekünk a
külsőre. Összesen 50 millió forintra tudunk pályázni, Romándnak ebből 27-28 millió
kell, nekünk maradna a 22-23 millió. Mielőtt a pályázati anyag meglesz, el fogom
küldeni mindenkinek véleményezésre. Most szintén arról kell szavazni, hogy indulunke.
Váradi Csaba képviselő: Nem lehet kialakítani egy olyan helyiséget, amivel bővíthető
lenne?
Szöllősi József polgármester: Nem fér bele, bár az új feltételeket még nem olvastam,
ha belefér, akkor visszatérünk rá. A külső felújítás nem éri el a 20 millió forintot.
Elméletileg csak azt a részt lehetne kívülről beburkolni, ahol az orvosi rendelő van.
Tehát én szeretném az egész épületet egyben kezelni. Meg kell próbálni. Románd belső
felújítást akar műszerekkel együtt.
Tehát arról kell döntenünk, hogy indulunk-e a pályázaton.
További kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
11/2016.(IV.05.) Táp Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete határozata:
1. Táp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az egészségház rekonstrukciójával, a
település egészségügyi ellátási infrastruktúráját
és alapvető szolgáltatásait kívánja fejleszteni.
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2. A Képviselő-testület ezen célkitűzésének
megvalósítása érdekében a Terület és
Településfejlesztési Operatív Program keretében
meghirdetett TOP 4.1.1-15 számú, „egészségügyi
alapellátások
infrastrukturális
fejlesztése”
pályázati felhívás alapján pályázatot nyújt be az
egészségügyi infrastruktúra részét képező
épületek felújítására, a pályázati kiírásban
foglalt feltételek szerint, az ott meghatározott
támogatási értékre. A felújítás jelentős
mértékben
hozzájárulhat
a
település
fejlődéséhez. A fejlesztés céljával a Képviselőtestület egyetért, a szükséges önerőt vállalja.
3. A fejlesztés megnevezése: egészségügyi
infrastruktúra fejlesztése Táp Községben
4. A pályázattal érintett helyrajzi számok és az
ingatlanok megnevezése:
A Táp, belterület 143/1 helyrajzi szám alatti,
kivett, irodaház megnevezésű ingatlan.
5. A Képviselő-testület meghatalmazza a
polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához
szükséges intézkedéseket megtegye, az ahhoz
szükséges dokumentumokat aláírja.
Felelős: Szöllősi József polgármester
Határidő: azonnal
6.) DÖNTÉS A 2016. ÉVI SZOCIÁLIS ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAK
MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL (ELŐTERJESZTÉS MELLÉKELVE)
Előterjesztő: Szöllősi József polgármester
Szöllősi József polgármester: „Elméletileg a Pannonhalma Többcélú Kistérségi
Társuláshoz tartozik ez a kérdés, de nekünk is döntenünk kell róla. Az intézményvezető
elküldte a tervezetet, amit mindenki megkapott, és tanulmányozhatott.
További kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
12/2016.(IV.05.) Táp Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete határozata:
1. Táp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2016. évi szociális étkeztetés,
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valamint a tápi Micimackó Családi Napközi
térítési díjait, a jelen jegyzőkönyv mellékletét
képező táblázatban foglalt adatok szerint
elfogadja.
2. A Képviselő-testület meghatalmazza a
polgármestert,
hogy
a
térítési
díjak
elfogadásáról szóló döntésről, a Pannonhalma
Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti
Szolgálat és Szociális Intézményt cím: 9090
Pannonhalma, Bajcsy Zs. utca 25. tájékoztassa.
Felelős: Szöllősi József polgármester
Határidő: azonnal
7.) EGYÉB DÖNTÉST IGÉNYLŐ ÜGYEK, KÉRDÉSEK TÁRGYALÁSA
a) DÖNTÉS A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
GESZTORSÁGÁVAL MEGVALÓSÍTANDÓ, A HATÁRON ÁTNYÚLÓ
KERÉKPÁROS ZARÁNDOKUTAK KIALAKÍTÁSÁT CÉLZÓ SACRA VELO
ELNEVEZÉSŰ PROJEKTBEN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRŐL
Előterjesztő: Szöllősi József polgármester
Szöllősi József polgármester: Elmondta, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei
Önkormányzat egy nemzetközi szintű projekt előkészítéséhez kérte az Önkormányzat
csatlakozását, amely egy Szlovákiát érintő kerékpáros útvonal kialakítását célozza meg,
Táp Községet is érintve. Ezzel kapcsolatban küldték az útjelző táblákra vonatkozó
terveket, valamint az önrész megfizetésére egy nyilatkozatot. Az kerékpáros út a
Pannonhalma-Tápszentmiklós útvonalon halad el. A projekt keretében kialakításra
kerülne egy információs tábla, és egy kis pihenőhely a játszótérnél. A jelzőtábla,
információs tábla, és a pihenőhely kialakítása nagyjából 21 ezer forintba kerülne, annyi
az önrész.
További kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
13/2016.(IV.05.) Táp Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete határozata:
1. Táp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete kinyilvánítja, hogy a Győr-MosonSopron Megyei Önkormányzat gesztorságával
megvalósítandó, a határon átnyúló kerékpáros
zarándokutak kialakítását célzó SacraVelo
elnevezésű projektben részt kíván venni. A
fejlesztés céljával a Képviselő-testület egyetért, a
szükséges önerőt vállalja.
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