Tápióság Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2016. január 28-án, 17.00 órakor
megtartott ülésének jegyzőkönyve

4/2016. sz. képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
5/2016. sz. képviselő-testületi határozat:
Együttműködési megállapodás Roma
Nemzetiségi Önkormányzattal
6/2016 sz. képviselő-testületi határozat:
Képviselő-testület 2016. évi munkatervének
elfogadása
7/2016. sz. képviselő-testületi határozat:
Szociális ösztöndíjrendszert szabályozó
rendelet elkészítésére felkérés
8/2016. sz. képviselő-testületi határozat:
Közmeghallgatás időpontjának kitűzése
9/2016. sz. képviselő-testületi határozat:
Terék József kiadványának támogatása
10/2016. sz. képviselő-testületi határozat:
Tehergépjármű vásárlására keret biztosítása
11/2016. sz. képviselő-testületi határozat:
Temető önkormányzat általi fenntartása
12/2016. sz. képviselő-testületi határozat:
Tápiósági Lovassport Egyesület névhasználat
engedélyezése
13/2016. sz. képviselő-testületi határozat
Tápiósági Lovassport Egyesület székhely
létesítéséhez hozzájárulás

Jegyzőkönyv

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-án, 17.00
órakor megtartott ülésén.
Az ülés helye: Községháza nagyterme.
Jelen vannak: Halasi Anita polgármester,
Maczó Sándor alpolgármester,
Béres Mária,
Erdélyi Zsolt,
Kun-Halasi Katalin és
Sári István képviselők.
Meghívott vendégként jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint.
A nyilvános ülésen a lakosság részéről 2 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 előtt:
Körzeti megbízotti tájékoztató
Napirend:
1./ Tápióság Község Önkormányzata és a Tápiósági Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti
együttműködési megállapodás jóváhagyása
2./ Képviselő-testület 2016. évi munkatervének jóváhagyása
3./ Szociális ösztöndíjprogram feltételrendszerének megbeszélése
4./ Közmeghallgatás időpontjának kitűzése
5./ Tájékoztató a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működéséről
6./ Terék József kiadványának támogatása
7./ Egyebek
- Tájékoztató a Pest Megyei Roma Nemzetiségi Képviselők időközi választásáról
Zárt ülés:
1./ „Tápióság Egészségház felújítási és akadálymentesítési munkái” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményhirdetése
2./ Települési támogatás tárgyában érkezett fellebbezés elbírálása
3./ Egyebek

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
4/2016.(I.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta.
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Napirend előtt:
Körzeti megbízotti tájékoztató.
Előadó: Kolman Zsolt körzeti megbízott elmondja, a 2015. év vonatkozásában nem sok
beszámolnivalója van, az évben történt bűncselekmények száma alacsony. Falopás, tyúklopás,
gázóra lopás, telefonlopás és egy lakásbetörés történt. Volt ittas járművezetés és testi sértés. Ebben
az évben bűncselekmény a településen nem történt. A rendőrkapitányság éves beszámolójában
részletezik a kapitányság területére és a településre vonatkozó adatokat. Van-e valakinek kérdése?
Kun-Halasi Katalin képviselő elmondja, balesetmegelőzési napot szerveznének a gyerekek
bevonásával, ehhez kérik a segítségét. Az iskolában olyan napot találnának, amikor nincs tanítás, de
kötelező a részévétel, akkor erre sort tudnának keríteni.
Kolman Zsolt körzeti megbízott elmondja, a rendezvényt a rendőrség részéről támogatják.
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Tápióság Község Önkormányzata és a Tápiósági Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti
együttműködési megállapodás jóváhagyása.
Előadó: dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, törvényi előírás, hogy a nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást január 31-ig felül kell vizsgálni. A megállapodásban a technikai módosítások átvezetésre kerültek. Az együttműködés arról
szól, hogy a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodási feladatait a hivatalban látjuk
el, a helyi önkormányzat mivel tudja támogatni a nemzetiségi önkormányzatot, a
működési feltételeket, irodát biztosítjuk. Van-e észrevétel, kérdés?
Halasi Anita polgármester megállapítja, az együttműködési megállapodással kapcsolatban nincs
hozzászólás, szavazásra teszi fel elfogadását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
5/2016.(I.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta a Tápiósági Roma
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével kötött együttműködési megállapodást, és azt a
módosításokkal együtt a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást írja alá.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadása.
Előadó: Halasi Anita polgármester elmondja, elkészítettük a testület éves munkatervét,
amit mindenki megkapott. A munkatervhez van-e hozzászólás, amennyiben nincs, és
egyetérternek, kéri elfogadását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
6/2016.(I.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület Tápióság Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 2016. évre vonatkozó munkatervét
elfogadta.
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Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester, jegyző.
3. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Szociális ösztöndíjprogram feltételrendszerének megbeszélése.
Előadó: Halasi Anita polgármester elmondja, a program kidoldozását a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén megtárgyalta, kéri a Bizottság elnökét adjon tájékoztatást
a testületnek.
Kun-Halasi Katalin képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti, a Bizottság
részletesen áttárgyalta a szociális alapú eseti és rendszeres ösztöndíjprogramot. Az ösztöndíj
tanulmányi eredménytől lenne függő, az összeget még nem határozták meg. A programban való
részvétel regisztrációhoz kötött lenne, regisztrációs díj fizetésével, következő évtől mentességet
lehetne bevezetni. A pályázók családjának jövedelmi helyzetét vizsgálják, jövedelemhatár kerül
megállapításra. Az eseti támogatás három kategóriában lenne, jutalmaznák a kitűnő bizonyítványt,
a sikeres érettségit és a nyelvvizsgát. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a 2016. évi
költségvetésben 1 millió Ft elkülönítését javasolja az ösztöndíjprogramra. Az iskolával szoros
együttműködés szükséges, az osztályfőnökök, iskolaigazgató javaslatára eltérően, egyedileg adható
lenne a támogatás. A kifizetés készpénzben történik, bíznak benne, hogy minden esetben a
gyerekekre költik.
Magda Lászlóné iskolaigazgató elmondja, nagyon örülnek a kezdeményezésnek. Az iskolában
magas az átlag, jól teljesítenek a tanulók.
Sári István képviselő, a Szociális Bizottság elnöke elmondja, a Bizottság támogatja az
ösztöndíjprogramot, úgy gondolják a tanulásra ösztönzik a gyerekeket.
Halasi Anita polgármester javasolja a jegyző felkérését a rendelet tervezet elkészítésére.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
7/2016.(I.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a
szociális ösztöndíjrendszert szabályozó rendelet
tervezetet készítse el és terjessze a bizottságok
és a testület elé.
Határidő: 2016. február 29.
Felelős: jegyző.
4. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Közmeghallgatás időpontjának kitűzése.
Előadó: Halasi Anita polgármester a közmeghallgatás időpontjának 2016. február 13. szombat 14.00 órát javasolja. Amennyiben egyetértenek és nincs más javaslat, kéri az időpont elfogadását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
8/2016.(I.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a közmeghallgatás időpontját
2016. február 13-án, 14.00 órára tűzi ki.
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Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
5. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Tájékoztató a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működéséről.
Előadó: dr. Pap Anikó jegyző a kialakult helyzetről szeretne tájékoztatást adni. A feladatot
társulási formában láttuk el 2015. december 31-ig. Jogszabályi módosítás miatt el
kellett dönteni milyen formában folytatjuk ezt a tevékenységet 2016. január 1-től.
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy önállóan kívánja a feladatot ellátni. Az
állást meghirdettük, egyedüli jelentkező Cserni Lászlóné volt, akit megbíztunk a
feladat ellátásával. Az új családgondozónak jó munkát, kitartást kívánunk.
A központhoz Nagykátára kerültek át feladatok, és a szakmai segítséget is innen
biztosítják, tartani kell a kapcsolatot. Nagyon jó, hogy a testület úgy döntött, a
pszichológust meg tudjuk tartani, szükséges a munkája, változatlan feltételekkel
maradt. A családsegítő fogadóórája maradt az előzőek szerint, meglátjuk kell-e
változtatni. Enyiben szerettte volna ismertetni a változásokat.
6. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Terék József kiadványának támogatása.
Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, Terék József kérelmét a testület korábban
már tárgyalta, akkor nem döntöttek a támogatás ügyében. Terék József „A Tápió
mente népviselete” című könyvének kiadásához szeretne támogatást kérni, mintegy
200 eFt-ot. Javasolja, az Önkormányzat 100 eFt támogatást biztosítson, az igényelt
támogatás másik felét a Tápióságért Alapítvány nyújtja.
Kun-Halasi Katalin képviselő javasolja, kérjük fel a Tápióságért és Hagyományaiért Egyesületet,
hogy népszerűsítsék a kiadványt.
Halasi Anita polgármester szavazásra teszi fel a kiadvány támogatását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
9/2016.(I.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület Terék József „A Tápió mente
népviselete” kiadványának megjelenéséhez 100.000.Ft támogatást biztosít.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
7. EGYEBEK
1./ Dr. Pap Anikó jegyző tájékoztatásul elmondja, 2016. március 20-án kerül sor a Pest Megyei
Roma Nemzetiségi Képviselők időközi választására. Azokat a választópolgárokat érinti, akik a
nemzetiségi névjegyzéken szerepelnek. A szavazást a Helyi Választási Bizottság bonyolítja,
nem lesz helyben számlálás, a szavazólapokat továbbítani kell.
2./ Halasi Anita polgármester elmondja, korábban már szó volt róla, hogy a kisteherautó elromlott, úgy gondolják egy modernebbet kellene beszerezni, Erdélyi Zsolt képviselő ebben segítségünkre lesz. A testületnek egy értékhatárt kellene erre a célra megállapítani, bruttó 2.500
eFt-ra gondolnak, kéri ehhez a hozzájárulásukat.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
10/2016.(I.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az Önkormányzat részére
tehergépjármű vásárlására bruttó 2.500 eFt-ot
biztosít.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
3./ Halasi Anita polgármester ismerteti, a lakosság részére tájékoztató készül a szolgáltatók elérhetőségéről. Milyen információ legyen még a kiadványban ezen kívül?
Dr. Pap Anikó jegyző javasolja az ügyfélfogadási időkről is tájékoztatni a lakosságot,
Polgármesteri Hivatal, családsegítő, ügyvéd, ügysegéd ügyfélfogadási ideje.
4./ Halasi Anita polgármester elmondja, valami megoldást kell találni a kóbor ebekkel kapcsolatban, a tavalyi évben a befogásukra 176 eFt-ot költöttünk.
Kun-Halasi Katalin képviselő arról érdeklődik, nem lenne megoldás egy chipleolvasó beszerzése?
Milyen összegbe kerülne ez?
Dr. Pap Anikó jegyző elmondja, 10-50 eFt a beszerzés összege, de nincs olyan aki végezné ezt a
feladatot, a chipszám alapján beazonosítható lenne az eb.
5./ Halasi Anita polgármester ismerteti, felmerült a lehetőség, hogy a temető fenntartását átvenné
az önkormányzat, a váci püspökséget kell megkeresni. Jelenleg a temetkezési vállalkozó ingyen végzi a rendbetételt, a továbbiakban nem kívánják ezt a feladatot ellátni. Úgy gondolják,
az önkormányzat hatékonyan tudna tevékenykedni a közmunkásokkal, illetve fenntartóként
pályázatra is adódna lehetőség. Kéri a testület felhatalmazását, hogy a temető kezelésének átvétele ügyében tárgyalásokat folytathasson.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
11/2016.(I.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy a temető önkormányzat általi fenntartása ügyében
tárgyalásokat folytasson az illetékesekkel, ennek erednyéről adjon tájékoztatást a testületnek.
Határidő: azonnal és folyamatos.
Felelős: polgármester.

6./ Halasi Anita polgármester a továbbiakban a vis maior helyzettel kapcsolatban szeretne tájékoztatást adni. A Szentmártonkátai úti támfallal kapcsolatban elmondja, a szóban forgó út
nem önkormányzati tulajdonú, felhívta a közutat a rendbetételre.
A csatornázási munkák elvégzése után a Dózsa György, Bartók Béla, Kölcsey utcákban a
vízelvezető árkok nem megfelelően lettek helyreállítva, ezért az olvadó hó, eső nem tudott
elszivárogni, megállt az úttesten, illetve ingatlanokat veszélyeztetett. A védelmi költségek
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finanszírozását támogatásból szeretnénk fedezni. Az érintett utcákban az árkok rendbetételét megkezdték. Elkülönített keretből, vagy pályázat útján a település összes vízelvezető
rendszerét megfelelő állapotba kell hozni.
7./ Halasi Anita polgármester tájékoztatásul elmondja, a Polgármesteri Hivatal pályázatot
hirdet pénzügyi ügyintézői állásra, határozott időre.
8./ Halasi Anita polgármester elmondja, Tápióságot az a megtiszteltetés érte, hogy Gulyás
Andreát államtitkárrá nevezték ki. A Képviselő-testület nevében gratulálunk, sikeres
munkát kívánunk!
9./ Dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, helyi kezdeményezés indult lovassport egyesület létrehozására. A szervezet névhasználat engedélyezése ügyében fordult a testülethez, a Tápiósági Lovassport Egyesület nevet szeretnék viselni. A civil szervezet hozzájárulást kér ahhoz is, hogy székhelyük a Bicskei út 3. szám alatt legyen. A lovassport egyesület célja,
Tápióság képviselése a hazai és nemzetközi versenyeken. Kéri a testület hozzájárulását a
névhasználathoz és a székhely létesítéséhez.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
12/2016.(I.28) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
engedélyezi a Tápióság név használatát a Tápiósági Lovassport Egyesület elnevezésű civil szervezet névviselésére
vonatkozóan.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
13/2016.(I.28) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Tápiósági
Lovassport Egyesület nevű civil szervezet a 2253 Tápióság, Bicskei út 3. szám alatti ingatlanban
székhelyet létesítsen, azt központi, ügyviteli helyeként térítésmentesen használja, az ingatlant
székhelyként a hivatalos irataiban megjelölje és az ingatlanban a határozatokat hirdetményként
kifüggessze.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

Halasi Anita polgármester megállapítja, más megbeszélnivaló nem merült fel, megköszönte a
részvételt és a nyilvános ülést 18.25 órakor bezárta, a továbbiakban zárt ülésre kerül sor.

Kmf.
dr. Pap Anikó
jegyző

Halasi Anita
polgármester
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