
2018. szeptember 27. napján megtartott képviselő-testületi ülés napirendi pontjai 

Helyi Építési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet elfogadása 

A Képviselő-testület még 2015. június 25-i ülésén döntött a település Településrendezési 
Tervének, valamint Tápióság Község Településfejlesztési Koncepciójának felülvizsgálatáról. 
A vonatkozó jogszabályokban előírt hosszadalmas véleményeztetési eljárások lefolytatását 
követően, a beérkezett véleményeket figyelembe véve a PESTTERV Kft. elkészítette a 
végleges településrendezési dokumentációt. A dokumentáció részeként a Képviselő-testület 
határozattal elfogadta a Településfejlesztési Koncepciót, majd a Településszerkezeti Tervet, 
valamint önkormányzati rendeletet alkotott a Helyi Építési Szabályzatról. Az elfogadott 
dokumentációk 2018. november 1-jén lépnek hatályba, településünk honlapjára feltöltésre 
kerülnek. 

A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet elfogadása 

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben kapott felhatalmazás alapján, 
az előírt véleményeztetési eljárások lefolytatását követően a Képviselő-testület jogszabályban 
előírt kötelezettségének eleget téve megalkotta a településkép védelméről szóló 
önkormányzati rendeletét. A Testület egyetértett azzal, hogy a rendeletben ne szerepeljenek a 
magasabb rendű jogszabályokban előírt rendelkezéseknél szigorúbb szabályozások. Ezen 
önkormányzati rendelet szintén 2018. november 1-jén lép hatályba. 

Szociális célú tüzelőanyag támogatásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása 

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. sz. 
melléklet I. 9. pontja szerint a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen 218 erdei m3 keménylombos tűzifára Tápióság 
Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Magyar Államkincstár területileg illetékes 
Igazgatóságához. A pályázat elbírálása folyamatban van. 
 
Az önkormányzat számára megítélt szociális tüzelőanyag támogatás felhasználásáról, a 
jogosultsági feltételekről, valamint a szociális rászorultság megállapításáról, továbbá a 2018. 
évi igénylés részletes feltételeinek szabályairól a Képviselő-testületnek a korábbi évekhez 
hasonlóan rendeletet kell alkotnia, amely rendeletet az elszámolás során a Kincstár területileg 
illetékes Igazgatóságának meg kell küldeni. A tüzelőanyagot 2019. február 15-ig a 
rászorulóknak ki kell osztani, a támogatás pénzügyi felhasználása legkésőbb 2019. március 
31-ig történhet meg, a támogatás felhasználásáról pedig a Kincstár felé 2019. április 15-ig kell 
elszámolni. 
 
A rendeletet úgy kell megalkotni, hogy a kérelmek elbírálásánál előnyt kell élveznie az aktív 
korúak ellátásában, időskorúak járadékában, vagy települési támogatásban (különösen a 
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban) 
részesülőknek és akik halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek háztartásukban. 
Továbbá új elemként beépítésre került a rendeletbe, hogy előnyben részesüljön az a 
kérelmező is, aki a szociális tüzelőanyag támogatásról szóló 8/2017. (IX.29.) számú 
önkormányzati rendelet feltételeinek megfelelően a 2017. év során is szociális tüzelőanyag 
támogatásban részesült. A Belügyminisztérium BMÖGF/63-12/2018. számú Támogatói 
Okirata szerint ugyanis önkormányzatunk ebben az évben áprilisban 28 m3-nek megfelelő, 
497.840,- Ft kiegészítő támogatásban részesült. E támogatás felhasználásának és 
elszámolásának feltételei megegyeznek a 2017. évben elfogadott szociális célú tüzelőanyag 
támogatásról szóló önkormányzati rendeletünkben meghatározott szabályokkal, tehát az e 
jogcímen megvásárolt 28 m3 tűzifát kizárólag azoknak a lakosoknak oszthatjuk ki, akik a 
tavalyi évben is támogatásban részesültek. 



A Képviselő-testület ezen szempontok figyelembe vételével a szükséges önkormányzati 
rendeletet megalkotta, a támogatás iránti kérelem benyújtási határideje: 2018. október 25. 
16.00 óra. 

Szociális alapon nyújtott eseti, speciális települési támogatásokról szóló rendelet elfogadása 

Tekintettel arra, hogy a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 
jogcímen Tápióság Község Önkormányzata 2018. évben állami támogatásként 18.842.000,-
Ft-ot kapott, de 2018. augusztus 31. napjáig ebből mintegy 7.551.745,-Ft került elköltésre, és 
még ebben az évben várhatóan további 4.439.688,-Ft a tervezett szociális kiadás, ezért a 
támogatási összeg teljes felhasználása céljából /maradványösszeg: 6.850.567,-Ft/ – az előző 
évek gyakorlatához hasonlóan – összeállításra került az eseti, speciális települési 
támogatásokról szóló önkormányzati rendelet tervezete. 
 
A Képviselő-testület a Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglalt önkormányzati feladatait is 
szem előtt tartva továbbra is fontosnak tartja a településen élő és itt óvodába, iskolába járó 
gyermekek, a szociálisan rászoruló gyermekek, a romák, a súlyosan beteg, testi, vagy szellemi 
fogyatékos gyermekek és az idős helyi lakosok eseti támogatását, az önkormányzati rendeletet 
a Szociális Bizottság, valamint a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság támogató javaslata alapján 
elfogadta.  
 

Tápiósági Gézengúz Óvoda 2018/2019-es nevelési évre vonatkozó óvodavezetői és Szakmai 
Munkaközösség éves tervének jóváhagyása 

Juhász Ildikó intézményvezető asszony elkészítette a 2018/2019-es nevelési évre vonatkozó 
óvodavezetői munkatervét, valamint Laczkó Györgyné Munkaközösség-vezető asszony 
összeállította a Szakmai Munkaközösség éves tervét, melyeket a Kulturális Bizottság javaslata 
alapján a Képviselő-testület elfogadott. 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához 
csatlakozás 

Az önkormányzatok számára a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszerben való részvétel önkéntes, a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló 
fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására. Tápióság Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az előző évek gyakorlatának megfelelően a 2019. évi 
fordulóban is részt kíván venni. 

Önkormányzati földterületre vonatkozó haszonbérlet ügyében döntés 

A Képviselő-testület 2018. augusztus 30-i ülésén elnapolta Béres Károly tápiósági lakos 
018/19. hrsz.-ú termőföld tovább-bérlésére vonatkozó kérelmét. A szóbanforgó földterülethez  
hasonló minőségű termőföldek bérleti díjának mértékét figyelembe véve a Képviselő-testület 
úgy határozott, hogy 1.600.- Ft/Ak/év díj ellenében 2019.01.01-től 2024.01.01-ig 
meghosszabbítja a haszonbérleti szerződést, amennyiben haszonbérlő ezen bérleti díjat 
elfogadja. 

Tárnoki Lászlóné nyugdíjazási ügye 

Tárnoki Lászlóné óvónő bejelentette, hogy a negyvenéves szolgálati idővel igénybe vehető 
öregségi teljes nyugdíj igénybevételének – a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. 



évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdés a) pontjában foglalt – feltételét legkésőbb a 
felmentési idő leteltekor teljesíti. A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 30. §-ának (4) és (5) bekezdése értelmében kéri közalkalmazotti jogviszonyának 
2019. 07. 27. napjával történő megszüntetését, valamint a felmentési idő biztosítását. Mivel a 
Tápiósági Gézengúz Óvoda fenntartója Tápióság Község Önkormányzata, így a felmentési 
idő biztosítására vonatkozóan a Képviselő-testület engedélye szükséges.  A Képviselő-testület 
a felmentési idő biztosítását engedélyezte. 

Egyebek napirendi pont 

Az Egyebek napirendi ponton belül Halasi Anita polgármester asszony ismertette a 
Képviselő-testülettel Tápióság Község Önkormányzata és a Ceglédi Tankerületi Központ 
(2700 Cegléd, Malom tér 3.) – mint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ jogutódja – 
között létrejövő, a Papp Károly Általános Iskolára vonatkozó Vagyonkezelési Szerződés 
kiegészítését, módosítását. A Képviselő-testület elfogadta az előterjesztést, felhatalmazta 
Polgármester Asszonyt a Szerződés módosításának, kiegészítésének végleges jóváhagyására, 
aláírására. 

A Képviselő-testület által elfogadott önkormányzati rendeleteket hatályba lépésüket követően 
a www.tapiosag.hu weboldalon megtalálhatják. 

 

Tóthné Szombati Erika jegyző 

  


