Tápióság Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2017. október 26-án, 15.00 órakor
megtartott ülésének jegyzőkönyve

111/2017. sz. képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
10/2017.(X.27.) sz. önkormányzati rendelet:
A Környezetvédelmi Alap létrehozásáról
11/2017.(X.27.) sz. önkormányzati rendelet:
A közterületek eltérő használatáról és a közterület
használati díj megállapításáról
12/2017.(X.27.) sz. önkormányzati rendelet:
A reklámok, reklámhordozók és a cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről,
feltételeiről és tilalmáról
13/2017.(X.27.) önkormányzati rendelet:
A településképi bejelentési eljárásról
112/2017. sz. képviselő-testületi határozat:
Gézengúz Óvoda bővítésére pályázat benyújtása

Jegyzőkönyv

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. október 26-án, 15.00
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 nem volt érdeklődő.
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. Ismerteti,
a meghívó szerinti 5. napirendi pontot nem tárgyalnánk, így az ülés napirendi pontjai az alábbiak:
Napirend:
1./ A Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
2./ A közterületek eltérő használatáról és a közterület használati díj megállapításáról
szóló önkormányzati rendelet elfogadása
3./ A reklámok, a reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának
követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
4./ A településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendelet jóváhagyása
5./ Egyebek
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
111/2017.(X.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta.

1. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: A Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása.
Előadó: dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, szeptemberi ülésén döntött a testület a rendelet-tervezet
társadalmi egyeztetésre bocsátásáról. Észrevétel nem érkezett, a tervezet nem került módosításra, a
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság jóváhagyta.
Halasi Anita polgármester megállapítja, a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló rendelettel
kapcsolatban nincs hozzászólás, kéri elfogadását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel a
Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló 10/2017.(X.27.) sz. önkormányzati rendeletét
megalkotta.
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10/2017.(X.27.) sz. önkormányzati rendelet:
A Környezetvédelmi Alap létrehozárásól szóló
rendelet szövegét a 2. sz. melléklet tartalmaza.

2. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: A közterületek eltérő használatáról és a közterület használati díj megállapításáról szóló
önkormányzati rendelet elfogadása.
Előadó: dr. Pap Anikó jegyző tájékoztatásul elmondja, a rendelet-tervezet szintén társadalmi
egyeztetésre került. Egy észrevétel érkezett a parkolással kapcsoltaban, különálló feladat volt, amely
ügyben eljártak. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság részéről is jóváhagyásra került a tervezet.
Halasi Anita polgármester megkérdezi, a rendelettel kapcsolatban van-e hozzászólás, amennyiben
nincs, kéri a rendelet megalkotását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel a
közterületek eltérő használatáról és a közterület használati díj megállapításáról szóló
11/2017.(X.27.) sz. önkormányzati rendeletét megalkotta.
11/2017.(X.27.) sz. önkormányzati rendelet:
A közterületek eltérő használatáról és a közterület
használati díj megállapításáról szóló rendelet
szövegét a 3. sz. melléklet tartalmazza.

3. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: A reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása.
Előadó: dr. Pap Anikó jegyző elmondja, a településkép védelméről szóló törvény, mely 2017.
szeptember 29-én lépett hatályba, szabályozza, hogy az önkormányzatoknak rendeletet kell
alkotniuk a reklámok és reklámhordozók elhelyezése és az ezekhez kapcsolódó bejelentési eljárás
kapcsán. A rendeletalkotásra eredetileg megállapított 2017. október 1. határidő 2017. december 31re módosult. Településképi rendelettel még nem rendelkezünk, bejelentési eljárást kell lefolytatni,
az erre vonatkozó szabályozást a következő napirend tárgyalásánál kell elfogadni. A településképi
rendelet hatályba lépéséig kell alkalmazni a helyi reklámrendeletet, a településképi rendeletbe
bekerülnek a reklámokra vonatkozó előírások. A társadalmi egyztetésre bocsátásról idő hiánya miatt
el kell tekinteni. Bizottsági ülésen tárgyalták a rendeleteket, jóváhagyásra kerültek. Kéri a testületet
a rendelet elfogadására.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel a
reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről,
feltételeiről és tilalmáról szóló 12/2017.(X.27.) sz. önkormányzati rendeletét megalkotta.
12/2017.(X.27.) sz. önkormányzati rendelet:
A reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről
és tilalmáról szóló rendelet szövegét a 4. sz. melléklet
tartalmazza.
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4. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: A településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendelet jóváhagyása.
Előadó: dr. Pap Anikó jegyző elmondja, az előző napirendi pontnál ismertetésre került, hogy a
településképi bejelentési eljárást szabályozni szükséges, ezért a tervezet szerint kéri a rendelet
elfogadását, amennyiben egyetértenek.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel a
településképi bejelentési eljárásról szóló 13/2017.(X.27.) sz. önkormányzati rendeletét megalkotta.
13/2017.(X.27.) sz. önkormányzati rendelet:
A településképi bejelentési eljárásról szóló
rendelet szövegét az 5. sz. melléklet tartalmazza.
5. EGYEBEK
1./ Halasi Anita polgármester ismerteti, Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó
intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében c. pályázati kiírásra szeretnénk pályázatot
benyújtani a Gézengúz Óvoda épületének bővítésére. A pályázat benyújtásához 4.285.988.- Ft önerő
szükséges, ezt a 2018. évi költségvetésben kell biztosítani. Kéri, amennyiben egyetértenek a
pályázat benyújtásával, hozzanak döntést.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
112/2017.(X.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be az
Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest
megyében c. pályázat vonatkozásában, mely keretében bővítésre kerül a tulajdonában lévő
Tápiósági Gézengúz Óvoda épülete (a beruházással érintett ingatlan címe: 2253 Tápióság, Bicskei
u.21. , hrsz.: 1006/1).
A pályázat benyújtásához szükséges önerőt, amelynek összege 4.285.988.- Ft a képviselő-testület a
2018. évi költségvetésében biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat előkészítéséhez szükséges
intézkedéseket tegye meg, illetve a pályázati kiírásnak megfelelően nyújtsa be a pályázatot.
Határidő: azonnal, illetve a pályázati kiírásban megjelölt határidők.
Felelős: polgármester.

2./ Halasi Anita polgármester tájékoztatásul elmondja, az Invitel Távközlési Zrt. bérleti szerződése
le fog járni, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja, vegyük fel a kapcsolatot a szolgáltatóval,
tárgyaljunk a bérleti szerződés ügyében.
3./ Dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, Tápióbicskéről megkeresést kaptunk, ortopéd szakrendelést
szeretnének tartani a településen, tudtunkon kívül a mai napra szervezték az első rendelést. Az
önkormányzati tulajdonú intézmények bérletéhez a testület jóváhagyása szükséges. A védőnői
helyiséget tartanák ideálisnak, havonta 1-2 alkalommal tartanák a szakrendelést, az esti órákban.
Úgy gondoljuk, hogy személyzetet, a szükséges eszközöket nem tudjuk biztosítani és a védőnői
helyiséget sem kívánjuk bérbe adni. A lakosság körében hallotta-e valaki, hogy van rá igény?
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Kun-Halasi Katalin képviselő javasolja az igények, visszajelzések alapján döntsünk, egy
alkalommal biztosítsunk a Klubházban térítésmentesen lehetőséget a szakrendelésre.
Halasi Anita polgármester megállapítja, a testület egyetért azzal, hogy ortopédiai szakrendelésre
egy alkalommal térítésmentesen biztosítja a Klubház helyiségét.

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

dr. Pap Anikó
jegyző

Halasi Anita
polgármester
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