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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-én, 17.00 

               órakor megtartott ülésén. 

 

Az ülés helye:  Községháza nagyterme. 

 

Jelen vannak:   Halasi Anita polgármester,     

                           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 nem volt érdeklődő. 

 

Halasi Anita polgármester köszönti a megjelenteket, jelenléti ív alapján megállapítja, a 6 fő 

képviselő közül 4 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. A polgármester ismerteti az 

ülés napirendi pontjait: 

 

Napirend: 

1./  Tápióság Község Településrendezési Tervének felülvizsgálata 

2./  Elektronikus ügyintézés helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása 

3./  A helyi adóügyek elektronikus ügyintézésére érvényes eljárási szabályokról szóló 

      önkormányzati rendelet elfogadása 

4./  Egyebek 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel, az 

alábbi határozatot hozta: 

                                                         98/2015.(VI.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 

                                                         A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 

 

1. NAPIREND TÁRGYALÁSA 

Tárgy: Tápióság Község Településrendezési Tervének felülvizsgálata. 

           Előadó: Halasi Anita polgármester tájékoztatásul elmondja, a jelenleg érvényben lévő Tele- 

                        pülésrendezési Tervet 2004-ben fogadta el a testület. Az eltelt időszak alatti jogsza- 

                        bályi változások és a jelenlegi Képviselő-testület elképzeléseit figyelembe véve a  

                        PESTTERV Kft. a tervezést megkezdte. A helyi vállalkozók körében közvélemény 

                        kutatást folytattak, az egyeztetésre azonban kevesen jöttek el, így véleményüket nem 

                        nagyon tudják figyelembe venni. A következő tíz évre vonatkozóan ipari területben 

                        kell gondolkodni, ez ügyben rosszul állunk, ismerteti a szóba jöhető területeket. 

                        Közparknak szeretnénk minősíteni a játszótereket, kresz-parkot. A Településrende- 

                        zési Tervről rendelet kell alkotni, a helyi építési szabályzat ennek részét képezi.  

                        Úgy gondolják, a helyi lehetőségeket ne szűkítsük az országoshoz képest. A jelen- 

                        legi rendezési tervet szeretné ha mindenki átnézné, a településközpont maradjon, 

                        a kulturális központ kerülne a falusi részre. Elgondolkodtató egy idősek otthona 

                        kialakítása, természetesen ha lehetőség adódna rá pályázat útján. Ismerteti a hatá- 

                        rozati javaslatokat, melyekről dönteni kell a testületnek, kéri ezek elfogadását,  

                        amennyiben a napirendi ponthoz nincs hozzászólás.                        



 3 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 

alábbi határozatot hozta: 

 

99/2015.(VI.25.) sz. képviselő-testületi határozat:         

1. A Képviselő-testület a település Településrendezési Tervének, valamint Tápióság Község 

Településfejlesztési Koncepciójának teljes körű felülvizsgálatát támogatja.  

2. A felülvizsgálat teljes körű lebonyolításával a PESTTERV Pest Megyei Terület-, Település-, 

Környezet Tervező és Tanácsadó Kft-t ( 1085 Budapest, Kőfaragó u. 9. IV. emelet) bízza meg.  

3. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a felülvizsgálati eljárás során hozza meg a 

szükséges döntéseket, az ebből eredő feladatokat lássa el és utólag számoljon be a Képviselő-

testületnek. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos. 

Felelős:   polgármester, jegyző. 

                                                             

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 

alábbi határozatot hozta: 

                                                        

100/2015.(VI.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 

Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-ában 

szereplő felhatalmazás alapján, a településfejlesztésével és településrendezésével összefüggő 

partnerségi egyeztetés részletes szabályait, a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal 

megalkotja. 

Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal. 

Felelős:   polgármester. 

                        

 

2. NAPIREND TÁRGYALÁSA 

Tárgy: Elektronikus ügyintézés helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása. 

           Előadó: dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, az ASP projekt végéhez közeledünk, a cél, hogy 

                         elektronikus közigazgatás valósuljon meg, ehhez az elektronikus ügyintézés lehe- 

                         tőségét megteremtjük, mely pályázati kötelezettség. Az elektronikus ügyintézés 

                         szabályairól rendeletet kell alkotni, a tervezetet elkészítettük. 

 

Halasi Anita polgármester megállapítja, az elektronikus ügyintézés helyi szabályozásáról szóló 

rendelet tervezethez nincs hozzászólás, kéri a rendelet elfogadását. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 

elektronikus ügyintézés helyi szabályozásáról szóló 11/2015.(VI.26.) számú önkormányzati 

rendeletét megalkotta. 

                                                                            11/2015.(VI.26.) sz. önkormányzati rendelet: 

                                                                       Az elektronikus ügyintézés helyi szabályozásáról  

                                                                       szóló rendelet szövegét a 3.sz. melléklet tartalmazza. 

 

3. NAPIREND TÁRGYALÁSA 

Tárgy: A helyi adóügyek elektronikus ügyintézésére érvényes eljárási szabályokról szóló önkor- 

           mányzati rendelet elfogadása. 
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           Előadó: dr. Pap Anikó jegyző ismerteti a helyi adóügyek elektronikus ügyintézésére érvé- 

                        nyes eljárási szabályokról szóló rendelet tervezetet. A rendelet hatálybalépésével 

                        lehetőség nyílik az iparűzési adók elektronikus ügyintézésére. 

 

Halasi Anita polgármester kéri a rendelet elfogadását, mivel nincs a napirendi ponthoz 

hozzászólás. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel a 

helyi adóügyek elektronikus ügyintézésére érvényes eljárási szabályokról szóló 12/2015.(VI.26.) 

számú önkormányzati rendeletét megalkotta. 

 

                                                                          12/2015.(VI.26.) sz. önkormányzati rendelet: 

                                                                          A helyi adóügyek elektronikus ügyintézésére 

                                                                          érvényes eljárási szabályokról szóló rendelet 

                                                                          szövegét a 4. sz. melléklet tartalmazza. 

 

4. EGYEBEK 

 

1./  Dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. megküldte a közműves 

ivóvízszolgáltatásra vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződés tervezetet. Tájékoztatást kértünk, a 

bérleti díj összege hogyan került kiszámításra.  Tudni kell, hogy a bérleti díjat vissza kell fordítani a 

rendszerbe. A vagyonértékelés nincs meg, az adatok nem tisztázódtak, hozzávetőleges számról van 

szó, lehetőség van minden évben visszatérni a bérleti díj megállapítására. 

 

Halasi Anita polgármester elmondja, a bérleti díj összege az elhasznált víz mennyiségétől is függ, 

ezt a számot nem ismerjük. A felmerült kérdések tisztázásáig az üzemeltetési szerződést nem 

szeretnénk aláírni. Az előző szolgáltató vagyonkezelési szerződést kötött velünk. 

 

Dr. Pap Anikó jegyző tájékoztatásul elmondja, a TRV Zrt. vagyonkezelési szerződést nem szeretne 

kötni, a vízórák cseréjét nem vállalják, a lakosság finanszírozza magának. Ez azonban nem 

megoldható, az önkormányzatnak kell helytállni, erről is tárgyalni kell. A problémát, kérdéseket 

jelezzük a szolgáltató felé. 2015. április 1-ig kellett volna a szerződést megkötni, mivel erre nem 

került sor, 100 eFt büntetést szabott ki  az Energetikai Hivatal. A döntés ellen fellebbezni nem lehet, 

a jogerőre emelkedést követő 15 napon belül az összeget be kell fizetni, egyébként csak a bírósági 

út marad. A szolgáltatóval ebben az ügyben is folynak az egyeztetések. A szerződés tervezet május 

26-án érkezett, azóta folyamatosak az egyeztetések. Javasolják, most ne döntsenek a szerződés 

elfogadásáról, további tárgyalások után visszatérnek az ügyre. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 

alábbi határozatot hozta: 

                                                               101/2015.(VI.25.) sz. képviselő-testületi határozat:     

                                                               A Képviselő-testület Tápióság Község Önkormányzata 

                                                               és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. közműves 

                                                               ivóvízszolgáltatásra vonatkozó bérleti-üzemeltetési 

                                                               szerződésének elfogadását elhalasztja azzal, hogy 

                                                               a szolgáltatóval további egyeztetések szükségesek. 

                                                               A tárgyalások eredményének ismeretében a Képviselő- 

                                                               testület a szerződés tervezetet újratárgyalja. 

 

                                                               Határidő: folyamatos. 

                                                               Felelős:    polgármester, jegyző. 
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2./  Halasi Anita polgármester a folyamatban lévő ügyek állásáról szeretne tájékoztatást adni. A 

csatorna házi bekötéseknél elindultak az élesre kötések, a tisztító működik. Az önkormányzati 

épületek közül az óvodánál és a hivatalnál is működik már az éles üzem. A bekötések kapcsán 

viszonylag elégedettek a lakosok. A hibajavítások elkezdődtek, a kátyúk javítása, aszfaltozás.  

A Szentmártonkátai úti partfal ügyében vis maior támogatási kérelmet nyújtottunk be, várjuk a 

helyszíni szemlét. 

A gazos ingatlanokkal kapcsolatban elmondja, sok bejelentés érkezik, a tulajdonosoknak felszólítást 

küldünk, június 30. után jogunkban áll bemenni az üresen álló ingatlanokra, rendbe tenni a 

közterületet. Ennek költsége van, 40-50 ingatlanról van szó, próbálják a közterületeket rendbe tenni. 

A Papp Károly kúria megvásárlásához a MOL 500 eFt támogatást nyújt. 

Július 11-én kerül sor a pogrányi testvértelepülés látogatására, a nyugdíjasok 20 fővel, a focisták 15 

fővel vesznek részt. 

Az előzőekben ismertetésre került egy kérelem, közvilágítás bővítésére nyújtott be igényt a 

Felsőszőlőben egy lakos. Kérelmező időközben elhalálozott, javasolja egyenlőre ne kérjük a 

bővítést, 40-50 eFt +ÁFA lenne a költség. 

 

                                                                

                                                                                                                          

Mivel más megbeszélnivaló nem merült fel, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 

18.30 órakor bezárta. 

 

 

Kmf. 

                              

     

 

                           

                                 dr. Pap Anikó                                                          Halasi Anita 

             jegyző                                                                polgármester 


