Tápióság Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2016. december 15-én, 16.00 órakor
megtartott ülésének jegyzőkönyve

161/2016. sz. képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
162/2016. sz. Képviselő-testületi határozat:
Községi Könyvtár 2016. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló elfogadása
163/2016. sz. képviselő-testületi határozat:
Tornacsarnok 2016. évi szakmai munkájáról
szóló beszámoló elfogadása
164/2016. sz. képviselő-testületi határozat:
2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
17/2016.(XII.16.) sz. önkormányzati rendelet:
A települési támogatásról és az egyéb szociális
ellátásokról szóló rendelet módosítása
165/2016 sz. képviselő-testületi határozat:
Vízmű rendszer felújítására ajánlat kérése
166/2016. sz. képviselő-testületi határozat:
Óvodai zárva tartás engedélyezése téli szünet
idejére
167/2016. sz. képviselő-testületi határozat:
MOL Nyrt. kártalanítási ajánlatának elfogadása
168/2016. sz. képviselő-testületi határozat_
MOL Nyrt. vételi ajánlatának elfogadása
0127/4 hrsz.
169/2016. sz. képviselő-testületi határozat:
Iskolai energia bővítés
170/2016. sz. képviselő-testületi határozat:
MIKRO MASTER BT megbízása főépítészi
feladatok ellátásával
171/2016. sz. képviselő-testületi határozat:
Szennyvíz vagyonelemek biztosítása
172/2016. sz. képviselő-testületi határozat:
Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodás jóváhagyása

Jegyzőkönyv

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15-én, 16.00
órakor megtartott ülésén.
Az ülés helye: Községháza nagyterme.
Jelen vannak: Halasi Anita polgármester,
Maczó Sándor alpolgármester,
Béres Mária,
Erdélyi Zsolt,
Kun-Halasi Katalin,
Sári István és
Toldi Miklós képviselők.
Meghívott vendégként jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint.
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 minden képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. A napirendi pontok a
következők:
Napirend:
1./ Beszámoló a Községi Könyvtár 2016. évi szakmai munkájáról
2./ Beszámoló a Tornacsarnok 2016. évi szakmai tevékenységéről
3./ 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
4./ A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló önkormányzati
rendelet módosítása
5./ Vízmű rendszer felújítására érkezett ajánlatok megbeszélése
6./ Döntés a Tápiósági Gézengúz Óvoda 2016. évi téli szünet idejére történő zárva
tartásának engedélyezése tárgyában
7./ MOL vételi ajánlatának megbeszélése (Tápióság 0127/4 hrsz.)
8./ Egyebek
- Települési flotta igényfelméréséről tájékoztatás
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
161/2016.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta.

1. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Beszámoló a Községi Könyvtár 2016. évi szakmai munkájáról.
Előadó: Halasi Anita polgármester elmondja, Csanádi Ádám könyvtáros-művelődésszervező nincs
jelen az ülésen, a beszámolót megkaptuk. Kéri, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
álláspontjának ismertetését.
Ku-Halasi Katalin képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja elmondja, a
beszámolót elfogadták, azzal, hogy a könyvtárnál az újságra térjen ki, a Tornacsarnoknál pedig a
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bérleti díjakkal kiegészíteni a beszámolót. A felmerült kérdésekre a bizottsági ülésen szóban
tájékoztatást kaptak.
Halasi Anita polgármester megállapítja, a beszámolóhoz nincs hozzászólás, szavazásra teszi fel
elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
162/2016.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Községi Könyvtár 2016. évi
szakmai munkájáról szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Beszámoló a Tornacsarnok 2016. évi szakmai tevékenységéről.
Előadó: Toldi Miklós képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke ismerteti, a
beszámolót elfogadták azzal, hogy az állandó programokat pontosítsák.
Halasi Anita polgármester megkérdezi, a beszámolóval kapcsolatban van-e hozzászólás,
amennyiben nincs, kéri elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
163/2016.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Tornacsarnok 2016. évi szakmai
tevékenységéről szóló szakmai beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
3. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása.
Előadó: dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, minden évben december 31-ig el kell fogadni a következő
évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet. A belső ellenőrzést a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi
Társulás keretében a K.F. Audit Kft. látja el. Az éves ellenőrzési tervben a szervezetek részére
kiutalt támogatások ellenőrzése, az önkormányzat által lebonyolított közbeszerzések
szabályozottságának vizsgálata és átfogó ellenőrzés szerepel. A bizottság egyetértett a belső
ellenőrzési terv-javaslattal, elfogadásra javasolják a testületnek.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
164/2016.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta és a melléklet szerint jóváhagyja Tápióság
Község Önkormányzatának 2017. évi belső ellenőrzési
terv-javaslatát.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: jegyző.
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4. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet
módosítása.
Előadó: dr. Pap Anikó jegyző tájékoztatásul elmondja, a hatályban lévő rendelet módosítására
kapott felkérést, a Szociális Bizottság álláspontja, hogy az általános települési támogatás összegét
változtassák meg. Eredetileg a minimum összeget 2.000.- Ft-ban, a maximumot 30.000.- Ft-ban
kívánták megállapítani. A testületi ülést megelőzően a Szociális Bizottság ülésén úgy döntött, hogy
a jelenlegi maximum 10.000.- Ft-os összeget 15.000.- Ft-ra emeljék. Érvek, ellenérvek voltak az
összeg meghatározásában.
Halasi Anita polgármester úgy gondolja, inkább egész évben legyünk gyűjtögetők, a megtakarítás
miatt marad év végére jelentősebb összeg.
Béres Mária képviselő nem ért egyet a javasolt 15.000.- Ft-os maximum összeggel, a Szociális
Bizottság korábban azon az állásponton volt, hogy nagyobb összegre lenne szükség.
Sári István képviselő, a Szociális Bizottság elnöke elmondja, felmerült, hogy emeljenek az
összegen a beiskolázáshoz nyújtott támogatás miatt. Mégis a Bizottság úgy gondolja, a maximum
összeg 15.000.- Ft-ban legyen megállapítva. Év végére a segélyezésban elindult a lavina, korábban
örültek a természetbeni élelmiszer támogatásnak, most már mindenki pénzt szeretne. Nem
szeretnék ha az emelés miatt év végére elfogyna a keret. A tartalkékból tüzifát tudunk biztosítani,
úgy gondolják erre nagyobb igény van.
Kun-Halasi Katalin képviselő véleménye, ne alapozzonak egész évben arra, hogy majd az
önkormányzat segít. Sok lehetőség adott, ha nagy baj van és segítségre van szükség.
Halasi Anita polgármester elmondja, mint polgármester évente kétszer rendkívüli települési
támogatást nyújthat az igénylőknek, ennek összege 10.000.- Ft lehet. Kéri, amennyiben a rendelet
módosításával kapcsolatban nincs több hozzászólás, hozzanak döntést.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel a
17/2016.(XII.16.) önkormányzati rendeletét, a települési támogatásról és az egyéb szociális
ellátásokról szóló, többször módosított 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
megalkotta.
17/2016.(XII.16.) sz. önkormányzati rendelet:
A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló, többször módosított 3/2015.(II.27.) rendelet
módosításáról a rendelet szövegét az 5. sz. melléklet
tartalmazza.
5. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Vízmű rendszer felújítására érkezett ajánlatok megbeszélése.
Előadó: dr. Pap Anikó jegyző elmondja, régóta húzódó probléma a vízmű vezérlés, jelzőkábel
felújítása. A TRV Zrt. korábbi tájékoztatása szerint a felújítás költsége 990.600.- Ft. A Képviselőtestület azon az állásponton volt, hogy kérjünk egy másik ajánlatot, a teljes, komplett vezérlésre. Ez
az ajánlat a vízmű rendszer vezérlésének felújításához, URH működtetés kialakításához 3.235.960.Ft összegű. Az összeget a bérleti díjból biztosítanánk, viszont ez még központilag nincs kialakítva.
Sári István képviselő elmondja, vezetékek mentek tönkre, a kábelezést kell javítani. Vezeték
nélküli rendszer kiépítését, URH távműködtetést takar az újabb ajánlat.
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Kun-Halasi Katalin képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, a Bizottság
javasolja, kérjünk még árajánlatot az új rendszer megvalósításához, és ennek ismeretében döntsön a
testület.
Halasi Anita polgármester kéri, határozzon a testület arról, hogy a vízműrendszer irányítástechnika
kialakítására és az automatikus működés megvalósítására kérjenek még ajánlatot, ennek
ismeretében tudnak majd dönteni. Ehhez Sári István képviselő felajánlotta segítségét.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
165/2016.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a települési vízellátó rendszer irányítástechnika kialakítására és az automatikus működés megvalósítására még egy ajánlat beszerzését látja szükségesnek,
ennek ismeretében tud döntést hozni.
Határidő: folyamatos.
Felelős: polgármester.

6. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Döntés a Tápiósági Gézengúz Óvoda 2016. évi téli szünet idejére történő zárva tartás
engedélyezése tárgyában.
Előadó: dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, Juhász Ildikó óvodavezető kérelemmel fordult a
testülethez, szeretnék, ha a téli szünet idejére a fenntartó engedélyezné az óvoda zárva tartását. A
gyermekétkeztetés miatt szabályozni kell a szüneteket, a zárva tartás idejére a jogosultaknak a
szünidei étkezést biztosítani kell. Az iskolai szüneteket jogszabály szabályozza, az óvodai
szünetekhez a tesület hozzájárulása szükséges.
Halasi Anita polgármester kéri a határozati javaslat alapján döntést hozni az óvoda téli szünetben
történő zárva tartásáról.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
166/2016.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tápiósági Gézengúz Óvoda 2016. évi téli
nyitva tartását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Az Óvoda 2016. december 22.,23, 27., 28., 29., 30. napokon, téli szünet (összesen 6 nap) miatt zárva
tart. Nyitás 2017. január 2-a hétfő.
A zárva tartás időszakában az Óvoda a szülők igényeinek felmérését követően a szükségleteknek
megfelelően ügyeleti jelleggel gondoskodik a gyermekek intézményi gondozásáról.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester, óvodavezető.

7. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: MOL vételi ajánlatának megbeszélése (Tápióság 0127/4 hrsz.)
Előadó: dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, korábban a testület elfogadta a MOL Nyrt. által
felajánlott, 0127/4 hrsz-ú ingatlanban az önkormányzat tulajdoni hányadára jutó kártalanítási
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ajánlatát. A területetn bányászati tevékenység folyik, a szolgalmi jog bejegyzéséhez hozzájárult a
testület. A MOL Nyrt. szakértő által megállapított bányakártalanítás ügyében küldött újabb
iratanyagot. Mezőgazdasági kárszakértő az önkormányzat tulajdoni hányada alapán 59.287.- Ft
kártalanítási ajánlatot állapított meg. Ennek elfogadásáról dönteni kell a testületnek. A cég
szeretné a terület végleges jogi rendezését, így vételi ajánlattal is megkeresték az önkormányzatot.
A felajánlott vételár 39.272.- Ft, melyet a helyben kialakult forgalmi értéket alapul véve határoztak
meg. Amennyiben ezt a vételi ajánlatot nem fogadjuk el, a MOL Nyrt. a területre kisajátítási
eljárást indít, bányászati tevékenység közérdekű céljára ezt megteheti.
Halasi Anita polgármester kéri, amennyiben egyetértenek, a szükséges döntéseket hozzák meg.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
167/2016.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a MOL Nyrt. által felajánlott, a tápiósági
0127/4 hrsz-ú ingatlanban az Önkormányzat 3046/23668-ad tulajdoni hányadára vonatkozó
mezőgazdasági kárszakértő által megállapított 59.287.- Ft kártalanítási ajánlatát elfogadja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel, tartózkodás nékül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
168/2016.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a MOL Nyrt. által felajánlott, a tápiósági
0127/4 hrsz-ú ingatlanban az Önkormányzat 3046/23668-ad tulajdoni hányadára vonatkozó
39.272.- Ft vételi ajánlatát elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

8. EGYEBEK
1./ Kun-Halasi Katalin képviselő elmondja, az előző ülésen tárgyaltak a Vodafone Magyarország
Zrt. által felkínált települési flotta szolgáltatásról. Az igényeket felmérték, 2 fő jelentkezett, hogy
érdekelné a lehetőség. Mivel a szükséges létszám nincs meg, nem tudunk a lehetőséggel élni.
2./ Halasi Anita polgármester tájékoztatásul elmondja, a KLIK átszerveződött szeptember 1-től,
több központ jött létre, kisebb egységek. A ceglédi KLIK által 43 iskola részére tudtak
számítógépeket biztosítani, 15 gépet + 1 laptopot, köztük a tápiósági iskolának is. Az iskola
hálózata azonban nem bírja a terhelést, az amperszám kevés. Megkerestek bennünket, mint
fenntartó tudnánk-e segíteni a probléma megoldásában. 3 céget kerestünk meg, a legolcsóbb
ajánlat 414 eFt volt. Az alapfunkció biztosítására szükséges lenne 3 x 25 amper kiépítése, a maga
részéről támogatná a munkálatok költségének biztosítását.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
169/2016.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Tápiósági Papp Károly Általános
Iskola energia bővítésével a Geko-Home 94 Kft.-t
bízza meg, a munkálatok költsége bruttó 414.402.- Ft.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

3./ Dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a településrendezési tervvel kapcsolatban több hónapja
próbálunk főépítészt találni. Egy fő megkeresett bennünket, tárgyaltunk, de árajánlat nem érkezett.
A tervet készítő PESTTERV Kft. segítségével meg tudnánk oldani a főépítész kérdését. A MIKRO
MASTER BT. vállalná a főépítészi feladatok ellátását 350.000.- Ft + ÁFA egyösszegű díj
ellenében, melyet az eljárás végén kellene kifizetnünk. Nagyon nehéz főépítészt találni, le vannak
terhelve és havi többszázezer forintot is elkérnek.
Halasi Anita polgármester javasolja, amennyiben egyetértenek a főépítészi feladatok ellátására
bízzuk meg a MIKRO MASTER BT-t.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
170/2016.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a településrendezési tervvel kapcsolatos főépítészi tevékenység ellátására a MIKRO
MASTER BT-t bízza meg, 350.000.- Ft + ÁFA egyösszegű díjazással.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

4./ Dr. Pap Anikó jegyző elmondja, megkeresést kaptunk a víziközmű társulástól, nem kötöttek
vagyonbiztosítást a vagyonelemekre. Káresemények voltak, melyeket lakosságszám arányosan
kellett az önkormányzatoknak fizetni. A vagyonbiztosítást a Generali Biztosítóval kötnék meg, a
tagönkormányzatok éves díjfizetésével. Tápiószele Önkormányzata felvállalta a szerződés
megkötését, erre is felhatalmazást kell adni. Amint minden tagönkormányzat meghozza a döntést,
úgy tudnak továbblépni.
Halasi Anita polgármester elmondja, régóta folyik az árajánlat kérés, a Generali Biztosító adta a
legjobb ajánlatot. Ismerteti a határozati javaslatot, majd kéri a döntést meghozatalát.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
171/2016.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-1.20/2F/09-2009-0021
azonosító számú „Tápió-menti Régió szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása” című projekt
vagyonelemeire a 2016. február 29-én aláírt Bérleti-üzemeltetési szerződés közműves
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szennyvízelvezetés és tisztítás szolgáltatásra összes vagyonelemére az érintett 20
tagönkormányzattal közösen vagyonbiztosítást kíván kötni.
A vagyonbiztosítás a Generali Biztosítóval kerül megkötésre, a tagönkormányzatok éves
díjfizetési gyakoriságával, lakosságszám figyelembevételével.
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a vagyonbiztosítás
megkötésére és az ügyben való eljárásra Tápiószele Város Önkormányzatát, mint szerződő felet.
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete inkasszójogot biztosít Tápiószele
Város Önkormányzata javára a vagyonbiztosításból Tápióság Önkormányzatára eső biztosítási
díj mértékéig.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. A
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a biztosítási díj összegét az önkormányzat
2017. évi költségvetésének összeállításakor vegye figyelembe.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
5./ Halasi Anita polgármester ismerteti, Tápiógyörgye Önkormányzata kivált a Tápió-vidéki
Többcélú Kistérségi Társulás keretében biztosított házi segítségnyújtási feladat ellátásából.
Emiatt a társulási megállapodást módosítani szükséges és azt minden tagönkormányzatnak jóvá
kell hagyni. Kéri a testület döntését.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
172/2016.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
jóváhagyja a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodását.
Határidő: azonnal.
Felelős: jegyző.

6./ Halasi Anita polgármester elmondja, 2017. január 1-től emelik a polgármesteri fizetést, az
összegről szeretne lemondani.
Dr. Pap Anikó jegyző tájékoztatásul elmondja, a jövő évi tervezést érinti, ezért kell beszélni
róla, testületi döntést nem igényel. A polgármesternek írásbeli nyilatkozat szükséges a
lemondásról a testület felé. Jogszabály alapján emelkedik a polgármesterek illetménye 2017.
január 1-től. Esetünkben a polgármester társadalmi megbízatású, részére tiszteletdíj jár, amit az
illetményből számolnak.

Mivel más megbeszélnivaló nem merült fel, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést
17.00 órakor bezárta.

Kmf.

dr. Pap Anikó
jegyző

Halasi Anita
polgármester
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