Tápióság Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2016. február 25-én, 17.00 órakor
megtartott ülésének jegyzőkönyve

27/2016. sz. képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
28/2016. sz. képviselő-testületi határozat:
Tápió-vidék Natúrpark létrehozásának elvi
támogatása
1/2016.(II.26.) sz. önkormányzati rendelet:
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
2/2016.(II.26.) sz.önkormányzati rendelet:
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
szóló 1/2015.(II.27.) rendelet módosítása
29/2016 sz. képviselő-testületi határozat:
Boldogabb Óvodás Évekért Alapítvány
szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadása
30/2016. sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Polgárőrség szakmai és pénzügyi
beszámoló elfogadása
31/2016. sz. képviselő-testületi határozat:
Tápiósági Községi Sportkör szakmai beszámoló elfogadása, pénzügyi beszámoló benyújtására határidő
32/2016. sz. képviselő-testületi határozat:
Tornádó Harcművészeti SE szakmai és
pénzügyi beszámoló elfogadása
33/2016. sz. képviselő-testületi határozat:
Tápiósági Vadvirág Hagyományőrző Nyugdíjas Klub Egyesület szakmai és pénzügyi
beszámoló benyújtására határidő
34/2016. sz. képviselő-testületi határozat:
Civil szervezetek pénzügyi támogatására
pályázat kiírása
3/2016.(II.26.) sz. önkormányzati rendelet:
A települési támogatásról és az egyéb szociális
ellátásokról szóló 3/2015.(II.27.) rend. módos.
35/2016. sz. képviselő-testületi határozat:
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai
Programjának elfogadása

Jegyzőkönyv

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 25-én, 17.00
órakor megtartott ülésén.
Az ülés helye: Községháza nagyterme.
Jelen vannak: Halasi Anita polgármester,
Maczó Sándor alpolgármester,
Béres Mária,
Kun-Halasi Katalin,
Sári István és
Toldi Miklós képviselők.
Meghívott vendégként jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint.
A nyilvános ülésen a lakosság részéről 1 fő érdeklődő volt.
Halasi Anita polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Jelenléti ív alapján megállapítja, a 6
fő képviselő közül 5 fő képviselő és a polgármester jelen van, így az ülés határozatképes. Az ülés
napirendi pontjai a következők:
Napirend:
1./ Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány projektötletének bemutatása
2./ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megtárgyalása
3./ Az Önkormányzat 2015. évi költsgvetéséről szóló rendelet módosítása
4./ Civil szervezetek szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadása
5./ Civil szervezetek pénzügyi támogatására pályázat kiírása
6./ A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.27.)
önkormányzati rendelet módosítása
7./ Tápiósági Polgármesteri Hivatal Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programjának
elfogadása
8./ Közvilágítás korszerűsítésére érkezett ajánlatok megbeszélése
9./ Tájékoztató a szünidei gyermekétkeztetésről
10./ Egyebek
- Március 15-i ünnepség programjának megbeszélése

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
27/2016.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta.

1. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány projektötletének bemutatása.
Előadó: Kun Szilárd a Közalapítvány képviselője tájékoztatójában elmondja, az
Alapítványt 1996-ban alapította Pest Megye Önkormányzata, a Tápió-vidék
természeti értékeinek feltárására, megóvására. Egy évvel később csatlakozott
Ludwisburg Járás Önkormányzata, Pest megye németországi partnere.
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2006. óta működik Farmoson a Vízparti Élet Háza Természetvédelmi Oktatóközpont. 2012-ben Göbölyjáráson megépült a Tápió-vidék ökoturisztikai központja,
mely ifjúsági szálláshelyként is működik. A Közalapítvány 7 tagú kuratóriummal
működik, 2 fő német, 5 fő magyar részről, a felügyelő bizottság 3 főből áll.
2015-től számottevő változások történtek a közalapítvány támogatásában.
Személye 2015. április 1-től dolgozik az alapítványnál, Antalicz Csaba 2015. augusztus 1. óta, korábban már 10 évet töltött az alapítványnál.
Antalicz Csaba a Közalapítvány képviselője ismerteti, újfajta vidékfejlesztési lehetőség a
natúrpark, országos szinten 2004-től 9 parkot alakítottak ki. A natúrpark célja a térség természeti,
kulturális értékeinek fejlesztése, az adottságok a Tápió-vidéken megvannak. A natúrpark természeti,
tájéképi és kultúrtörténeti értékekben gazdag, kikapcsolódásra alkalmas. Alaptevékenysége a
természeti és kulturális örökség védelme, környezeti nevelés, vidékfejlesztés, turizmus, rekreáció. A
létrehozás feltétele, legalább három település összefogása, 10.000 ha terület. A natúrpark
kialakításának első lépése a csatlakozási szándék kifejezése.
A térségben 12 tanösvényt alakítottak ki, bemutatóhelyek, tájházak működnek. A Tápió-vidék
kulturális értékekeben is gazdag, a népi hagyományok szinte minden településen működnek,
rendezvények, fesztiválok keretében. Fontos a minőségi helyi termékek megjelenése a natúrparkban,
a helyi kézművesek terén is egyre többen tevékenykednek. A vidék gyógyvizes fürdőkben,
strandokban bővelkedik, lehetőség van a térségben vadászatra, halászatra, lovaglásra is. A projekt
hatása, a települések haszna az újabb közös cél, összefogás által a térség ismeretsége, turizmus
növekedne, új munkahelyek kerülnének létrehozásra. Erősödne e helyi termelői piac, növekedne a
vendéglátóhelyek forgalma. A projekt együttműködő partnerei a helyi önkormányzatok, civilek,
vállakozók, magánszemélyek. Van-e a jelenlévőknek kérdése?
Kun-Halasi Katalin képviselő elmondja, a településfejlesztési tervünkkel egybevág a projekt.
Megtérülő vállalkozásnak látja a lehetőséget.
Sári István képviselő arról érdeklődik, mivel európai szervezetről van szó, külföldön is lehetne
reklámozni a tevékenységet, ami fontos lenne. Jó a kezdeményezés.
Janosik Béláné az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja elmondja, jó lenne a Cimbáld-rét
rendbetételét megoldani, a régi kutatások területét kitakarítani. Természetes korcsolyapálya lenne és
szánkózásra is alkalmas a domboldal, talán síelésre is.
Galambosi Zoltán a Jobbik Helyi Szervezetének elnöke elmondja, a Farmoson működő Vízparti
Élet Háza a megnyitás után nagyon jó volt, azóta nem működik, azt szeretné kérdezni, mi ennek az
oka. Említették, hogy a vállalkozók bevonását tervezik a megvalósításhoz, mit kapnak cserébe,
esetleg reklámfelületet?
Kun Szilárd a Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány képviselője elmondja, a térségi
polgármesterekkel, képviselő-testületekkel, országgyűlési képviselővel és a megyei
önkormányzattal is tárgyaltak, támogatják a megvalósítást. A működő natúrparkoknak a pályázatok
ki vannak írva. A Cimbáld-réttel kapcsolatban elmondja, tudomása szerint a Duna-Ipoly Nemzeti
Park a helyreállításra projektet nyert, védett terület lesz. A farmosi Vízparti Élet Háza felújításra
került, csoportokat fogadnak. A korábbiakban a finanszírozással volt gond. A projekt szakmai
háttértanulmánya 2 millió Ft, ezt Leader pályázati támogatásból szertnék biztosítani. A képviselőtestület részéről elvi hozzájárulás szükséges.
Antalicz Csaba a Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány képviselője elmondja, az
Utazás kiállításon szoktak megjelenni. Az Alapítvány finanszírozási problémája abból adódott,
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hogy a megyei támogatások megszűntek, 2015-től újra kapnak megyei támogatást és a helyi
önkormányzatok támogatásával is számolhatnak Több lábra próbálnak állni, területalapú támogatást
is kapnak, az anyagi helyzetet próbálják stabilizálni. A vállalkozók védjegyet kapnak, a
kiadványokban megjelenési felületet biztosítanak.
Halasi Anita polgármester megállapítja, a napirendi ponttal kapcsolatban nincs több hozzászólás,
megköszöni a tájékoztatást és a határozati javaslat alapján kéri a testületet a szándék támogatására.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
28/2016.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
1.Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elviekben támogatja a
Tápió-vidék Natúrpark létrehozásának szándékát és a natúrpark névhasználati cím
adományozásához szükséges megalapozó szakmai háttértanulmány elkészítésével megbízza a
Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítványt (2711 Tápiószentmárton, Kossuth L. u. 3.)
2. Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tápió-vidék Natúrpark létrehozása
támogatásával egyidejűleg a natúrpark képviseletére és az operatív feladatok koordinálására,
végrehajtására a Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány munkaszervezetét jelöli meg.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megtárgyalása.
Előadó: Halasi Anita polgármester elmondja, a 2016. évi költségvetési rendelet tervezet a
mellékletekel elkészült, kéri a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményét.
Kun-Halasi Katalin képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, nagyon kell
takarékoskodni, hogy a rendeletben tervezetteket tartani tudjuk. 2016-tól nincs új adónem
bevezetve, adóemelés nem történt. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja a költségvetési
rendelet elfogadását.
Halasi Anita polgármester megállapítja, a 2016. évi költségvetési rendelethez nincs hozzászólás,
kéri a rendelet elfogadását. Mivel időközben Béres Mária képviselő távozott, a döntésekben a
továbbiakan 5 fő vesz részt.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.26.) sz. önkormányzati rendeletét
megalkotta.
1/2016.(II.26.) sz. önkrományzati rendelet:
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
rendeletet a 3. sz. melléklet tartalmazza.

3. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása.
Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, a 2015. évi költségvetési rendeletben szereplő
bevételi és kiadási előirányzatok változását az írásos előterjesztés részletezi.
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén elfogadta a rendelet módosítását, amenynyiben nincs hozzászólás, kéri a testület is fogadja el.
4

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.27) rendelet módosításáról szóló
2/2016.(II.26.) önkormányzati rendeletét megalkotta.
2/2016.(II.26.) sz. önkormányzati rendelet:
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015.(II.27.) rendelet módosításáról a rendelet
szövegét a 4. sz. melléklet tartalmazza.
4. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Civil szervezetek szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadása.
Előadó: Halasi Anita polgármester elmondja, az önkormányzat 2015. évben pályázat
útján támogatta a civil szervezeteket. A pénzügyi és szakmai beszámoló benyújtásának határideje 2016. január 31. volt. A Boldogabb Óvodás Évekért Alapítvány, a Tápióság Polgárőrség, a Tornádó Harcművészeti SE mind a szakmai,
mind a pénzügyi beszámolóját határidőre benyújtotta. A Tápiósági Községi
Sportkör csak szakmai beszámolót nyújtott be, a Nyugdíjas Klub egyáltalán
nem adott beszámolót. A bizottságok a benyújtott beszámolókat megtárgyalták,
javaslat, hogy a hiányzó beszámolókra adjunk egy hét határidőt, 2016. március
3-ig.
Dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, amennyiben a két civil szervezet a pénzügyi beszámoló
benyújtását a kitűzött határidőre nem teljesíti, visszafizetési kötelezettséget von maga után. A
Sportkör részéről ez 800.000.- Ft-ot, a Nyugdíjas Klub részéről 200.000.- Ft-ot jelent.
Halasi Anita polgármester szavazásra teszi fel a civil szervezetek beszámolóinak elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
29/2016.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Boldogabb Óvodás Évekért
Alapítvány szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
30/2016.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Tápióság Polgárőrség
szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
5

31/2016.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Tápiósági Sportkör szakmai
beszámolóját elfogadja, a pénzügyi beszámoló benyújtásának határidejét 2016. március 3-ban határozza meg.
Határidő: azonnal és 2016. március 3.
Felelős: polgármester és Sportkör elnöke.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
32/2016.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Tornádó Harcművészeti SE
szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
33/2016.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Vadvirág Hagyományőrző
Nyugdíjas Klub Egyesület szakmai és pénzügyi
beszámolójának benyújtási határidejét 2016. március 3-ban határozza meg.
Határidő: beszámoló benyújtására 2016. március 3.
Felelős: Nyugdíjas Klub elnöke.

5. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Civil szervezetek pénzügyi támogatására pályázat kiírása.
Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, elkészült a civil szervezetek pénzügyi támogatására vonatkozó pályázati kiírás. A támogatásra 1.500 eFt-ot tudunk biztosítani.
Amennyiben a pályázati kiírással kapcsolatban nincs hozzászólás, kéri elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
34/2016.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület pályázatot ír ki a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására, a mellékelt pályázati kiírás szerint.
Határidő: pályázat kiírására azonnal.
Felelős: polgármester.
6. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása.
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Előadó: Halasi Anita polgármester elmondja, a tervezetet a Szociális Bizottság megtárgyalta, kéri véleményük ismertetését.
Sári István képviselő, a Szociális Bizottság elnöke elmondja, a Bizottság részletesen áttárgyalta a
tervezetet, módosításokat javasoltak.
Galambosi Zoltán a Jobbik Helyi Szervezetének elnöke a családegyesítési támogatással
kapcsolatban szeretné megkérdezni, a jogi hátterét meg lehet teremteni?
Dr. Pap Anikó jegyző elmondja, a családegyesítési támogatás jogilag rendben van, bírói gyakorlat
nincs rá.
Halasi Anita polgármester elmondja, a támogatás nem a mi találmányunk, van ahol működik.
Ismerteti a tervezett módosításokat: a rendkívüli támogatás összege 10.000.- Ft-ra emelkedik, ez
korábban 3.000.- Ft volt. Általános települési támogatásban az a személy részesülhet, aki legalább
36 hónapja rendelkezik a településen bejelentett lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel. A temetési
költségekhez a hozzájárulás korábban 10.000.- és 15.000.- Ft volt, ez most egységesen 40.000.- Ft
lenne. A települési rendszeres gyógyszertámogatás havi összege 2.500.- Ft-ról 6.000.- Ft-ra
emelkedik. Amennyiben egyetértenek az ismertetett módosításokkal, kéri a rendelet elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel a
települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.27.) rendelet
módosításáról szóló 3/2016.(II.26.) sz. rendeletét megalkotta.
3/2016.(II.26.) sz. önkormányzati rendelet:
A Képviselő-testület a települési támogatásról és az
egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról a rendelet
szövegét a 7. sz. melléklet tartalmazza.
7. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Tápiósági Polgármesteri Hivatal Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programjának
elfogadása.
Előadó: dr. Pap Anikó jegyző tájékoztatásul elmondja, mivel 2016. január 1-től a feladatot
önállóan látjuk el, a szakmai program elkészítése kötelező. A helyettesítést az előterjesztés szerint a nagykátai központ munkatársa látja el, ez változna, a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézője lesz a helyettes.
Halasi Anita polgármester megállapítja, a szakmai programhoz nincs hozzászólás, kéri elfogadását.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
35/2016.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Tápiósági Polgármesteri Hivatal Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programját elfogadja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
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8. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Közvilágítás korszerűsítésére érkezett ajánlatok megbeszélése.
Előadó: Halasi Anita polgármester elmondja, a napirenddel tájékoztató jelleggel tudunk
foglalkozni, mivel egy ajánlat érkezett az Enerin Kft-től. A testületi ülést megelőzően a délután folyamán több település polgármestere részt vett egy értekezleten
a közvilágítás korszerűsítése ügyében. A cél, hogy a meglévő lámpatestek korszerűbbre cserélése ne kerüljön pénzbe, bank, vagy szervezet meghitelezné a fejlesztést és a megtakarításból finanszíroznánk. A beruházás 30 millió Ft, 150 hónap
alatt finanszíroznánk a megtakarításból. 312 db lámpatest cseréjére kerülne sor,
bővítés is lehetséges, a fejlesztés során a régi lámpatesteket elviszik, veszélyes
hulladéknak számít. A mai polgármesteri megbeszélés lényege az volt, mivel
több település élne a lehetőséggel, kedvezőbb konstrukció lehet, a társulás megvizsgálja a lehetőségeket. Amennyiben új információk lesznek, tájékoztatja a
testületet.
9. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Tájékoztató a szünidei gyermekétkeztetésről.
Előadó: dr. Pap Anikó jegyző tájékoztatásul elmondja, idéntől jogszabály alapján a szünidőkben, az arra jogosult gyermekeknek meleg étkezést kell biztosítanunk. A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, hátrányos helyzetű és halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekekre lehet igényelni. Nyilvántartásunk szerint 38 főről
van szó, formanyomtatványon lehet igényelni az étkezést. Helyben fogyasztásra
nincs lehetőség, csak elszállításra. A tavaszi szünetet már érinti, a konyhával egyeztettünk. Az érintetteket írásban értesítjük. 2016. évben a feladat ellátására 649.230.Ft-ot kapunk.
10. EGYEBEK
1./ Toldi Miklós képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke a március 15-i ünnepség programjával kapcsolatban elmondja, a napján tartjuk, 9.00 órakor ünnepi szentmielesz a templomban. 10.00 órakor kezdődik az ünnepség a tornacsarnokban, ünnepi beszéddel,
majd az 5. osztályosok műsorával. 10.45 órakor koszorúzásra kerül sor a kopjafánál.

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

Kmf.

dr. Pap Anikó
jegyző

Halasi Anita
polgármester
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