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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
2.) Döntés Táp Községi Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének
elfogadásával kapcsolatosan (előterjesztés mellékelve)
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Előterjesztő: dr. Szaiff László Tibor jegyző
3.) 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:
1/2016.(I.14.) 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
Határidő: Azonnal
II.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1.)
BESZÁMOLÓ AZ ELMÚLT ÜLÉS ÓTA TÖRTÉNT ESEMÉNYEKRŐL
Előadó: Szöllősi József polgármester
Szöllősi József polgármester: A Polgármester elmondta, hogy a maradék működési
támogatásoknak az elköltése, a Széchenyi köz, karbantartására, az Önkormányzat
épületén a nyílászárók karbantartására, gépi földmunkára, ároktakarításra lett elköltve,
úgy ahogy az a testületi ülésen megszavazásra került.
A Makadám Kft, végezte a Széchenyi köznek a karbantartását, meg volt határozva az
összeg, amit erre lehet szánni, 1.718.310,- Ft. lett az a rész, amit eddig ők megcsináltak.
A Geri Bt. megcsinálta a nyílászárók karbantartását, összesen kőművesmunkával együtt
1.220.938- Ft. volt.
Az elvégzett földmunkák Szigethy Tibor egyéni vállalkozótól lettek megrendelve
1.130.300,- Ft. áron, illetve voltak még külterületen gépi munkák, ahol megegyeztem a
megrendelőkkel. Jelezték a vállalkozók, hogy meg lehetne csinálni úgy, hogy a felét az
Önkormányzat állja, a másik felét pedig a külterületi utakat használó vállalkozók. Ezek
a kiadások valósultak meg a 2015-ös év végén, illetőleg volt még a nyugdíjas klub
felújítása, 490.800, Ft.+ÁFA összeget tett ki, ez most január végén lesz megvalósítva.
Váradi Csaba képviselő: „Mit takar a nyugdíjas klub felújítása ebben az összegben?”.
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Szöllősi József polgármester: „Ebben az összegben benne van a műpadló csere, a
mennyezet és a burkolat feletti falfelület festése, lambéria csiszolása, lakkozása, kiégett
világítás cseréje, javítások. A kijárati ajtó mozog, ezt megjavítják a közös bejárati
ajtónál.”.
Váradi Csaba képviselő: „Többi összeggel mi történt? Ez eddig durván 4.400.000 Ft,
tehát 1.200.000,- Ft. az amiről még nem beszéltünk.”.
Szöllősi József polgármester: „A nyugdíjas klub felújítása bruttó 623.316,- Ft.,
illetőleg 490.000,- Ft. átutalásra került a Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulásnak
a költségekre. Így összesen 5.556.244,- Ft. az összeg. Azok az összegek, amik a 2015-ös
évre voltak megállapítva, azok el is mentek működési céllal.”.
Váradi Csaba képviselő: „Arról volt szó, hogy az „útalap” kátyúzásra használható fel.
Tehát útjavításról beszéltünk elsősorban, a Széchenyi közről volt szó, de az elágazástól
felfelé kátyús maradt a pincék felé vezető út. Gyakorlatilag egy betontalpakra ráhúzott
aszfaltréteg, ami megsérült, és annak a javításáról beszéltünk. Amikor feltettem a
kérdést, hogy nagy felületű kátyúzással meg lehet-e oldani, erre azt a választ kaptam
akkor, hogy nem.”.
Szöllősi József polgármester: „A kivitelező azt javasolta, hogy alulról induljunk el
felfelé, így praktikusabb, hogy az Y elágazástól elindulunk, és ha az megvan, utána
folytatjuk felfelé a következő részt.
Csikár László képviselő: „Ahhoz a részhez, amit korábban beszéltünk, ahol vannak
ezek a nagy „kiharapások” ott, ha rendesen kitakarítják, és bedolgozzák az aszfaltot, az
egy 10-15 évig azért út még. Ha jól emlékszem, akkor beszéltél már erről a szakaszról.”.
Szöllősi József polgármester: „Ez majd egy későbbi pontnál még előjön, a javításokat
folytatni tudjuk az idei évben is, mert ezek a pénzek meg lesznek ugyanúgy. Tehát
felfele teljesen be tudjuk fejezni, illetőleg szerintem lehetőség lesz arra is, hogy teljesen
le az útig, le tudjuk hozni az egészet. Ezek a pénzek a működési költségekre kell, hogy
elmenjenek.”.
Váradi Csaba képviselő: „A maradék pénzek között volt egy E-on-os összeg, ezzel mi
történt?”.
Szöllősi József polgármester: „Összevonásra kerültek ezek az összegek, és úgy lettek
elköltve.”.
Váradi Csaba képviselő: „Tehát akkor a Polgármester úr előző tájékoztatása szerint,
amiben azt mondta, hogy ezeket az összegeket nem lehet összevonni, átcsoportosítani,
azokat most mégis át lehetett csoportosítani.”.
Szöllősi József polgármester: „Melyik tájékoztatón is mondtam én ezt?”.
Váradi Csaba képviselő: „Amikor összeültünk itt, Csikár László képviselő akkor
kórházban volt, akkor említette a polgármester úr, hogy ezeket az összegeket csak azon
a felületen lehet felhasználni, átcsoportosítani nem lehet.”.
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Szöllősi József polgármester: „Félreértetted, én akkor azt mondtam, hogy össze lehet
vonni, de nem lehet beruházásra fordítani, amit te mondtál, hogy legyen belőle
térfigyelő kamera, az beruházásnak számít. Összevonhatók az összegek, és
elhasználhatók működési költségre, nem pedig beruházásra, és így átjárhatók voltak. Én
ezt egyeztettem több helyen.”.
Váradi Csaba képviselő: „Csak a tájékoztatás maradt el.”.
Szöllősi József polgármester: „Most tájékoztatok mindenkit. Hol van az leírva, hogy
nekem az ülésen kívül bármilyen tájékoztatót kell tartani?”.
Váradi Csaba képviselő: „Véleményem szerint az a normális menet, hogyha
beszélgetünk ezekről, és közösen határozhatunk, közösen dönthetünk, vannak
információink. Itt nincsenek.”.
Szöllősi József polgármester: „Ez egy nagy félreértés, ugyanis a közös munka itt a
testületnél van, ezen kívül nincs. A határozatokon rajta szerepel a felelősnek a neve, és
akinek a neve szerepel, az meg fogja csinálni, a képviselő testület pedig meghallgatja a
beszámolót a következő testületi ülésen. És ezzel lezártam.
dr. Szaiff László Tibor jegyző: „Amikor arról volt szó, hogy a működési pénzeket
milyen célra lehet felhasználni, nekem tisztán rémlik, hogy megkérdeztük,
megérdeklődtük a Kincstárnál is. Polgármester úr elmondta, hogy ezeket az összegeket
nem soronként kell számolni, hanem össze lehet vonni. Fel volt sorolva az is, hogy az
állam nagyobb összeget ad arra, hogy a közvilágítást fenntartsuk, de egyébként a
töredéke megy erre a célra. Ezeket az összegeket nem kell veszendőbe hagyni, hanem
fel lehet használni a működési költségeken belül másra is átcsoportosítva.”.
„Ott lett eldöntve a nyílászáró karbantartás, az árkolás, útkarbantartás stb.. Itt volt a vita,
hogy a település belterületén belül az árok betonlapokat azért nem lehet kicserélni, mert
azok az állam tulajdonában vannak. Arról volt szó, hogy akkor a következő héten hétfőn
a Képviselő úr, bejárja a falut a Polgármesterrel, hogy melyik részen lehet elkezdeni a
munkát, de lehet, hogy ez elmaradt.”.
Szöllősi József polgármester: „Utána valamelyik nap megtörtént.”.
dr. Szaiff László Tibor jegyző: „Ez a rész biztosan elhangzott. Utána került elő az a
téma, hogy akkor ezeket az összegeket valamiféle beruházásra kellene átcsoportosítani.
Azt gondolom, hogy ez, ha nem is pontosan ebben a formában hangzott el, de a
tájékoztatás megtörtént arról, hogy nem lehet beruházási célra a működési támogatást
elkölteni.”.
Szöllősi József polgármester: „Több tájékoztatón voltunk, ahol egyértelműen
megmondták, hogy 2020-ig terjedő időszakban útfelújításra, járdákra nem adnak pénzt.
Az útfelújítások abból fognak állni, amit mi odateszünk.”.
Csikár László: „Azt szeretném csak hozzátenni, hogy nem csak útfelújításra nem lesz,
hanem vízelvezetésre sem.”.

4

Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 14-én tartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Váradi Csaba képviselő: „Mit jelent az ároktisztítást végző vállalkozóknál a legjobb
ajánlat?”.
Szöllősi József polgármester: „Azt, aki leghamarabb el tudta végezni a munkát, mivel
a többi megkérdezett vállalkozó be volt már táblázva 2016. januárig legalább, így a
kivitelezőé volt az egyetlen és legjobb ajánlat.”.
2.) DÖNTÉS TÁP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖZBESZERZÉSI
TERVÉNEK ELFOGADÁSÁVAL KAPCSOLATOSAN (ELŐTERJESZTÉS
MELLÉKELVE)
Előterjesztő: dr. Szaiff László Tibor jegyző
dr. Szaiff László Tibor jegyző: Elmondta, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdése alapján „Az 5. § (1)
bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - a központi beszerző szervek kivételével - a
költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési
tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett
közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A
közbeszerzési terv nyilvános.
A fentiek, és az előterjesztésben előadottak értelmében Táp Községi Önkormányzat,
mint ajánlatkérő a költségvetési évben legkésőbb március 31. napjáig éves összesített
közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. A
közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban szereplő közbeszerzési eljárás
lefolytatásának kötelezettségét, továbbá a tervben nem szereplő eljárást is lefolytathat,
ebben az esetben módosítani szükséges a közbeszerzési tervet, megadva a módosítás
indokát. A terv elfogadása 2015-ben nem történt meg, ezért szükséges annak elfogadása
az EU-s pályázatokon való indulás biztosítása érdekében.
A 2016. évre tervezett közbeszerzési eljárásokat az előterjesztés melléklete tartalmazza.
A 2016. évre vonatkozóan egyelőre nem tervez az Önkormányzat közbeszerzést.
Ugyanakkor, ha más nyertes pályázatról kapunk értesítést vagy összeszámítási
kötelezettségünk lesz vagy egy eddig még nem ismert olyan beruházásunk, amely a
törvény hatálya alá tartozik, akkor a képviselő-testület módosítja a tervet.
További kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
2/2016.(I.14.) Táp Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének határozata:
Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény 42. §-a értelmében Nyalka Község
Önkormányzata
2016.
évi
összesített
közbeszerzési tervét a határozat mellékletét
képező tartalommal elfogadja.
Felelős: Szöllősi József polgármester
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Határidő: azonnal
3.) EGYÉB DÖNTÉST IGÉNYLŐ ÜGYEK, KÉRDÉSEK TÁRGYALÁSA
a) Döntés a Táp, belterület 135/2 hrsz-ú, természetben 9095 Táp, Győri út 6. számú
ingatlan vétele tárgyában
Előterjesztő: Szöllősi József polgármester
Szöllősi József polgármester: előadta, hogy az elmúlt időszakban történt sajnálatos
betörések miatt, a településen is megnövekedett az igény a közbiztonságot érintő
intézkedések megtételére. Ennek megfelelően a Polgármester egyeztetett a Pannonhalmi
Rendőrkapitányság illetékesével, és felvetette, hogy szeretné, ha a településre egy
körzeti megbízott érkezne. Az érintett rendőr 2016 év nyár közepétől szeretne költözni,
ha minden megfelel, mert ezt a tanévet még Pannonhalmán szeretnék, ha ott
végigtanulná. A körzeti megbízott részére szeretne az Önkormányzat biztosítani egy
szolgálati lakást, amely a helyben lakását megoldhatná, ugyanakkor jelenleg nincsen az
Önkormányzat tulajdonában olyan ingatlan, amelyik alkalmas lenne a megfelelő célra.
A Győri út 6. szám alatti ingatlan (135/2 hrsz.) jelenlegi tulajdonosai szeretnék eladni a
tulajdonukban lévő lakóházat, az egyeztetések alapján 8.000.000,- Ft. vételáron. Az
eladókkal történt egyeztetések alapján ez az utolsó ajánlat, ennél alacsonyabb áron nem
adják el az ingatlant. Véleménye szerint az ingatlan fekvése, nagysága a rajta lévő ház
állapota megfelel a meghatározott vételárnak, az nem eltúlzott.
Váradi Csaba képviselő: Megkérdezte, hogy milyen paraméterekkel, feltételekkel
kínálnák neki a szolgálati lakást?
Szöllősi József polgármester: Meglátása szerint a bérleti szerződés alapján
határozatlan időtartamú lenne a konstrukció, és kb. 20-30 ezer Ft. + rezsi lenne a reális
havi bérleti díja a szolgálati lakásnak.
Csikár László képviselő: a javaslatot támogathatónak tartja.
Váradi Csaba képviselő: a javaslatot nem támogatja, véleménye szerint az
egészségházat kellene átalakítani.
További kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1
ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
3/2016.(I.14.) Táp Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének határozata:
1. Táp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete rögzíti, hogy a Táp, belterület 135/2
helyrajzi szám alatt, kivett lakóház, udvar,
megnevezéssel, 1122 m2 területnagysággal
nyilvántartott, természetben 9095 Táp, Győri út
6. szám alatti ingatlanra 8.000.000,- Ft., azaz
Nyolcmillió forint
vételár ellenében vételi
ajánlatot tett, Farkas Ferenc, anyja neve: Sáhó
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Irma, cím: 9095 Táp, Győri utca 136. szám
alatti lakos, és Tolnai Sándorné Farkas Irma,
anyja neve: Sáhó Irma, cím: 9084 Győrság,
Országút utca 29/c. szám alatti lakos, mint eladó
részére az alábbi feltételekkel:
a) a vételár megfizetése egy összegben történik,
olyan módon, hogy 8.000.000,- Ft., azaz
Nyolcmillió forint az adásvételi szerződés
megkötése napján az eladó bankszámlájára
történő utalással kerül teljesítésre,
b) az ingatlan birtokbavételére legkorábban az
adásvételi szerződés megkötésének napján kerül
sor.
2. Táp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete rögzíti, hogy a vételi ajánlatot Farkas
Ferenc, anyja neve: Sáhó Irma, cím: 9095 Táp,
Győri utca 136. szám alatti lakos, és Tolnai
Sándorné Farkas Irma, anyja neve: Sáhó Irma,
cím: 9084 Győrság, Országút utca 29/c. szám
alatti lakos elfogadta, ezért a Képviselő-testület
elhatározza, hogy az érintett ingatlan
tulajdonjogának átruházása érdekében, a vételi
ajánlatban foglaltaknak megfelelően adásvételi
szerződést kíván kötni.
3. Táp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete egyben felhatalmazza a Polgármestert,
hogy a jogi képviselő kiválasztása után az
adásvételi szerződést aláírja, és a tulajdonjog
megszerzésével
kapcsolatos
intézkedéseket
megtegye.
Felelős: Szöllősi József polgármester
Határidő: folyamatosan, az adásvételi szerződés
megkötésére 2016. február 20. napja.
b) DÖNTÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ TÁP,
ZÁRTKERT 851/12 HRSZ-Ú INGATLANON ÉPÍTENDŐ TÁVKÖZLÉSI
TORONYRA
VONATKOZÓ,
SZÁNDÉKNYILATKOZAT
KIADÁSA
TÁRGYÁBAN
Előterjesztő: Szöllősi József polgármester
Szöllősi József polgármester: Tájékoztatta a megjelenteket, hogy megkereste
Budaörsről a Telenor, Zrt., miszerint EU-s pályázatokon nyertek, illetve az a törekvésük,
hogy minden faluban legyen jó minőségű internet kapcsolat.
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„Megkerestek, hogy fent a focipálya mellett van az Önkormányzatnak egy területe, ott a
legmagasabb pont, és szeretnének oda tenni egy adótornyot. A helyszín az előzetes
felmérés alapján megfelelne. Ez előnyös lenne, mert a jelenlegi szolgáltató az időjárás
miatt ebben az időszakban nem köt szerződéseket, hosszú a várakozási idő. Rövid időn
belül meg lehetne oldani a problémát, mert rádióhullámú szolgáltatás lenne.
Ennek a területnek a bérlése 400 ezer Ft./év lenne, ez egy 50-100 m2 nagyságú terület.
A Táp FC focipályáig fent van az áram, onnan egy földkábelen keresztül oldanák meg
az áramellátást.”.
Csikár László képviselő: „Az áramot mi állnánk?”.
Szöllősi József polgármester: „Nem, az a működési költséghez tartozik.”.
Csikár László képviselő: „Ezt a kérdést csak azért tettem fel, mert a Vitech-Unonak az
áramszámláját az önkormányzat állta.”.
dr. Szaiff László Tibor jegyző: „A torony áramellátásáról házon belül gondoskodnak,
ahogy az engedélyekről, és a bekötésről is.”.
Szöllősi József polgármester: „A lényeg, hogy egy bérbeadói szándéknyilatkozatról
kellene határozatot hozni.
Ez ugye egy előzetesen írt szándéknyilatkozat, erről kellene egy határozatot hozni, hogy
az előzetes szándéknyilatkozat alapján nem látjuk akadályát, hogy ez az adótorony ott
megépüljön.
Ez távolságban durván olyan 150 méterre van a következő legközelebbi háztól.
Távolságban ennek sincs akadálya. A Széchenyi közben megkérdezték, hogy miről van
szó, és miért nem kérdezzük meg őket, hogy ők majd megszavazzák. Én képviselő
testületi szinten szeretném ezt eldönteni.”.
dr. Szaiff László Tibor jegyző: „Ez egy tulajdonosi döntés.”
Csikár László képviselő: „A lakosságot tájékoztatni kell.”
Szöllősi József polgármester: „Mindenképp tájékoztatunk. A közmeghallgatáson is
elhangzott, hogy negyedévente fogunk egy tájékoztatót kiadni, egy helyi lap keretében,
ezeket mind össze fogunk gyűjteni benne. Az lenne a kérdésem, hogy előzetesen, ez
alapján a szándéknyilatkozat alapján a képviselő testület lehetőséget biztosít-e arra,
hogy amikor konkrét lépések jönnek, akkor ez a torony ott megépülhessen?”.
Horváth László képviselő: „Pontosan hol lenne ez a torony?”.
Szöllősi József polgármester: „Ahol a pálya sarkánál megy be az az út, ami jön vissza
a Hegysor fele, amellett jobb oldalon a magaslati rész. Ott és a szántóföld között van
egy erdő, annak a sávnak a tetején lenne ez elhelyezve. A parkoló utáni részen.”.
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Horváth László képviselő: „Egészségügyi szempontból ez nem káros? A sugárzás
miatt kérdezem.”.
Szöllősi József polgármester: „Olyan minimális, szerintem nem is mérhető. Aki a
szándéknyilatkozattal egyetért, az kézfeltartással jelezze.”.
További kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
4/2016.(I.14.) Táp Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének határozata:
1. Táp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete, a tulajdonában lévő, Táp, zártkert
851/12 helyrajzi szám alatt, kivett anyaggödör,
megnevezéssel, 3703 m2 területnagysággal
nyilvántartott ingatlanra vonatkozóan, az
alábbi szándék-nyilatkozatot kívánja tenni:
a) a Telenor Magyarország Zrt. által telepítendő
távközlési toronynak a fenti ingatlanon történő
elhelyezésének nincs elvi akadálya,
b) az elvárt bérleti díj összege, 400.000,Ft/év+áfa, azaz Négyszázezer forint + ÁFA,
c) az elfogadható maximális
futamidőtartam 15 év.

szerződéses

2. Táp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete egyben felhatalmazza a Polgármestert,
hogy a szándéknyilatkozatot aláírja, továbbá a
lakosságot a létesítésre kerülő távközlési
toronyról tájékoztassa.
Felelős: Szöllősi József polgármester
Határidő: a nyilatkozat aláírására 2016. január 31.,
a tájékoztatásra 2016. március 31.
c) DÖNTÉS A TÁPI IDŐSEK KLUBJA JUBILEUMI
MEGRENDEZÉSÉNEK TÁMOGATÁSA TÁRGYÁBAN
Előadó: Szöllősi József polgármester

ÜNNEPSÉGE

Szöllősi József polgármester: „Takács Tiborné, Judit néni megkeresett engem a
nyugdíjas klub jubileumával kapcsolatban. Hozott nekem egy körülbelüli kalkulációt,
olyan 130-150 ezer Ft körül lenne ennek az egésznek a költsége. Előzetesen már
beszéltünk róla, hogy 20. jubileum, megszavazzuk.”
Csikár László képviselő: „Egy technikai dolog ezzel kapcsolatban, ugye nincs
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