
 

Tápióság Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 

2015. november 26-án, 17.00 órakor 
megtartott ülésének jegyzőkönyve 

 
                                                                     134/2015. sz. képviselő-testületi határozat:       
                                                                     Napirendi pontok elfogadása 
                                                                     135/2015. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     SÁG-ÉP Nonprofit Kft. végelszámolási díjára 
                                                                     1.000 eFt átcsoportosítása 
                                                                     136/2015. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Évi rendezvények kiadásaira 4.500 eFt át- 
                                                                     csoportosítása 
                                                                     16/2015.(XI.27.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                                     Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről  
                                                                     szóló 1/2015.(II.27.) rendelet módosítása 
                                                                     137/2015. sz. képviselő-testületi határozat:  
                                                                     2015. évi költségvetés III. negyedéves teljesí- 
                                                                     tésének elfogadása                                                                 
                                                                     138/2015. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Pest megye önálló régióvá válásának támogatása 
                                                                     139/2015. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     HAJT-A Csapat rendkívüli tagdíj befizetése 
                                                                     140/2015. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     2016. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 
                                                                     141/2015. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Tár- 
                                                                     sulási Megállapodás elfogadása 
                                                                     142/2015. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Településfejlesztési koncepció elfogadása 
                                                                     143/2015. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     2015. évi közbeszerzési terv módosítása 
                                                                     144/2015. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Tarnoki Mihályné és társai 468 hrsz-ú ingatlan 
                                                                     felajánlása 
                                                                     145/2015. sz. képviselő-testületi határozat:       
                                                                     Tarnoki Mihályné és társai 642 hrsz-ú ingatlan 
                                                                     felajánlása 
                                                                     146/2015. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Család- és gyermekjóléti Szolgálat önálló 
                                                                     működtetése 2016. január 1-től 
                                                                     147/2015. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosítása 
                                                                     148/2015. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Tápió-Hajta Vízgazdálkodási Társulatnál 
                                                                     foglalkoztatottak támogatása 
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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án, 17.00 
               órakor megtartott ülésén. 
 
Az ülés helye:  Községháza nagyterme. 
 
Jelen vannak:   Halasi Anita polgármester,  

                      Maczó Sándor alpolgármester,                            
                           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 a megjelenteket, külön is köszönti a Nagykátai Járási Hivatal 
vezetőjét Tarnavölgyiné dr. Tényi Ágnest. Jelenléti ív alapján megállapítja, a 6 fő képviselő közül 5 
fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. Ismerteti az ülés napirendi pontjait. 
 
Napirend előtt:  
Nagykátai Járási Hivatal tájékoztatója 
 
Napirend: 
1./  Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása 
2./  Beszámoló az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről 
3./  Pest megye önálló NUTS 2 régióvá válásának kezdeményezése 
4./  HAJT-A Csapat egyesületi tagságából adódó rendkívüli tagdíj befizetéséről döntés 
5./  Tápióság község 2016. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása 
6./  Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 
7./  Településfejlesztési koncepció tervezetének megbeszélése, döntés az államigazgatási 
       egyeztetésről 
8./  Tápióság Község Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének módosítása 
9./  Tarnoki Mihályné és társai földterület felajánlásának megbeszélése 
10./ Egyebek 
 
Zárt ülés: 
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok elbírálása 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                  134/2015.(XI.26) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                  A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 
Napirend előtt:  
Nagykátai Járási Hivatal tájékoztatója. 
Előadó: Tarnavölgyiné dr. Tényi Ágnes hivatalvezető tájékoztatásában elmondja, a kormányablak  
              elkészült, 2015. november 30-án kezdik meg a működést. Az átadó ünnepségre 2015. de- 
              cember 8-án kerül sor. Az épület kívül – belül megújult, felkészült ügyintézők várják az 
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              ügyfeleket. 450 ügytípusban lehet ügyet kezdeményezni, lehetőség van okmányirodai  
              ügyintézésre, kérelmek befogadására, tájékoztatásokra. A településen működő ügyse- 
              géddel elégedettek, helyben tudják a lakosok az ügyeket intézni.  A kormányablak 
              megnyitásával minden feltétel adott lesz a korszerű ügyintézéshez. 8 kormányablak 
              lesz a megyében, ezek között van Nagykáta. Van-e kérdés a testület részéről? 
 
Halasi Anita polgármester megköszöni a tájékoztatást, mivel az elmondottakkal kapcsolatban nincs 
kérdés, jó munkát kívánunk. 
 

 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása. 

       Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, a költségvetés módosítása a tervezettekhez 
                    viszonyított változások miatt szükséges. A módosító rendelet elfogadása előtt dön- 
                    tést kell hozni a SÁG-ÉP Nonprofit Kft. végelszámolási díjára 1.000 eFt átcsopor- 
                    tosításáról és az évi rendezvényekre 4.500 eFt átcsoportosításáról az Önkormány- 
                    zat általános tartaléka terhére, figyelembe véve az év végéig várható teljesítéseket 
                    is.  Kéri a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság álláspontjának ismertetését. 
 

Kun-Halasi Katalin  képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, a Bizottság 
egyhangúlag javasolja a rendelet módosításának elfogadását. Kiemelné, a 26 millió Ft költségvetési 
hiány az valójában nem hiány, a tavalyi évről áthozott összeg. 
 
Halasi Anita polgármester megállapítja, a napirendi ponttal kapcsolatban nincs hozzászólás, kéri a 
két határozati javaslat alapján a döntést meghozni, illetve a rendelet módosítását elfogadni. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
135/2015.(XI.26.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a SÁG-ÉP Nonprofit Kft. 
végelszámolásának díjára 1.000 eFt-ot csoportosít át az Önkormányzat általános tartalékának 
terhére, figyelembe véve az év végéig várható teljesítéseket is. 
 
Határidő: 2015. november 30. 
Felelős:   polgármester, jegyző. 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
136/2015.(XI.26.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az évi rendezvények 
kiadásainak fedezetéül 4.500 eFt-ot csoportosít át az Önkormányzat általános tartaléka terhére, 
figyelembe véve az év végéig várható teljesítéseket is. 
 
Határidő: 2015. november 30. 
Felelős:   polgármester, jegyző. 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel a 
16/2015.(XI.27.) sz. rendeletét, az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.27.) 
rendelet módosításáról megalkotta. 
                                                                   16/2015.(XI.27.) sz. önkormányzati rendelet: 

                                                              Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 
                                                              1/2015.(XI.27.) rendelet módosításáról a rendelet 
                                                              szövegét a 3. sz. melléklet tartalmazza. 
 
 

2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről. 

       Előadó: Halasi Anita polgármester megkérdezi, a 2015. évi költségvetés III. negyedéves 
                    teljesítéséhez van-e kérdés, hozzászólás, amennyiben nincs, szavazásra teszi fel 
                    elfogadását, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság is elfogadásra javasolja. 
 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel, az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                   137/2015.(XI.26.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                   A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi 
                                                                   költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről szóló 
                                                                   beszámolót elfogadta. 
 
                                                                   Határidő: azonnal. 
                                                                   Felelős:   polgármester.              
 
3. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Pest megye önálló NUTS 2 régióvá válásának kezdeményezése. 
           Előadó: Halasi Anita polgármester Pest megye önálló régióvá válásának kezdeményezését 
                         ismerteti a testülettel. Jelenleg Pest megye Budapesttel együtt kezelendő az EU 
                         szerint, így pozitív irányba tolódik. A leválással más lenne a statisztikai helyzet, 
                         kedvezőbb besorolást kapna. A fejlesztések érdekében javasolja a kezdeményezés 
                         támogatását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
138/2015.(XI.26.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1./ Pest megye társadalmi-gazdasági fejlődése érdekében támogatja Pest megye önálló NUTS  
     2-es régióvá válását; 
2./ felkéri a polgármestert, hogy a határozatot továbbítsa Pest Megye Önkormányzata részére. 
 
 Határidő: döntést követő első munkanap. 
 Felelős:   polgármester. 
 

                                                        
4./ NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: HAJT-A Csapat egyesületi tagságából adódó rendkívüli tagdíj befizetéséről döntés. 
           Előadó: Halasi Anita polgármester tájékoztatásul elmondja, a HAJT-A Csapat Egye- 
                        sület rendkívüli tagdíjat állapított meg a tag önkormányzatok számára, lakos- 
                        ságszám figyelembe vételével, így fizetési kötelezettségünk 1.577.695.- Ft. 
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                       A tájékoztatás szerint az elmúlt ciklusban közel 1 milliárd Ft pályázati összeg 
                       került szétosztásra a térségben. A pályázatok utófinanaszírozottak voltak, hitelből 
                       oldották meg, a hitelnek kamatai vannak. A kamatok elszámolását a Leader program 
                       nem teszi lehetővé. A kérdés, hogy a tag önkormányzatok ki tudják-e fizetni a rájuk 
                       eső részt, ha nem, megszűnik az egyesület, a további támogatásoktól elesnénk. Tápió- 
                       ság kb. 40 millió Ft támogatást kapott, ezt nézve és a jövőre való tekintettel a rend- 
                       kívüli tagdíjat ki kellene fizetni. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
139/2015.(XI.26.) sz. képvivselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a HAJT-A 
Csapat egyesületi tagságból adódó rendkívüli tagdíj befizetési kötelezettség megtárgyalására” című 
előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a HAJT-A Csapat egyesületi tagságból 
adódó rendkívüli tagdíj befizetési kötelezettséget a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal, legkésőbb 2015. december 10. 
Felelős:   polgármester.  
 
 
5. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Tápióság község 2016. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása. 
           Előadó: dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, december 31-ig kell a Képviselő-testületnek döntést 
                        hozni a következő évi belső ellenőrzési tervről. A belső ellenőrzést a Tápió-vidéki 
                        Többcélú Kistérségi Társulás keretében a K.F. Audit Kft. látja el. Rendhagyó a terv  
                        az előzőekhez képest, a gyakorlatiasabb dolgokat nézik, ennek kimondottan örül. 
                        A terv szerint ellenőrzésre kerül az önkormányzatnál a helyi adók nyilvántartása, 
                        a hátralékos állomány kezelése. Az önkormányzati intézményeknél, Polgármesteri 
                        Hivatalnál foglalkoztatott közalkalmazottak, köztisztviselők besorolása, végzettsé- 
                        gek, juttatások ellenőrzése. 
 
Halasi Anita polgármester elfogadásra javasolja a 2016. évi belső ellenőrzési tervet, amennyiben 
nincs hozzászólás. 

                    
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
140/2015.(XI.26.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és a melléklet szerint 
jóváhagyja Tápióság Község Önkormányzatának 2016. év belső ellenőrzési terv-javaslatát. 
 
Határidő: 2015. december 31.  
Felelős:   jegyző. 
 
 
6. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. 
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            Előadó: Halasi Anita polgármester elmondja, a Társulási Megállapodás módosítása 
                          szükséges, ez az alaptevékenységet érinti, a kormányzati funkciók szerinti 
                          besorolást. Ehhez kapcsolódóan információ a zöldhulladékkal kapcsolatban, 
                          várják a településekről a zöldhulladékot, a komposztáláshoz ömlesztve, a ra- 
                          kodást tudják biztosítani. Nagy probléma, hogy az önkormányzat hogyan tudná 
                          összegyűjteni, elszállítani a zöldhulladékot, a jelenlegi gépjármű kicsi a begyűjtésre. 
                          Szervezett szinten vállalkozót kellene keresni nagy autóval, a hulladékot tömöríteni 
                          kellene. Érdeklődött azután, mások hogyan csinálják, van ahol zsákba gyűjtik, amit 
                          a szállításkor kiöntenek, visszaadják a zsákot, így látható mi van benne. Át kell  
                          gondolni ennek az egésznek milyen költsége van, ingyen tudjuk-e a lakosságnak 
                          biztosítani, vagy hogyan tudjuk a díját a lakosságtól beszedni. Egy nap alatt nem 
                          lehet bejárni a települést, a begyűjtés után egyből lehetne Nagykátára szállítani. 
                          Felmerült az a gondolat is, hogy mi komposztálunk helyileg. A lehetőségeket 
                          át kell gondolni és kidolgozni a részleteket. 

                     Kéri, amennyiben egyetértenek társulási megállapodás módosításával, hozzanak  
                     döntést. 
 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:                                                             
                                                           141/2015.(XI.26.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                           Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                           elfogadja a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás  
                                                           Társulási Megállapodásának módosítását. 
 
                                                           Határidő: azonnal. 
                                                           Felelős:   polgármester. 
 
 
7. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Településfejlesztési koncepció tervezetének megbeszélése, döntés az államigazgatási egyez- 
            tetésről. 
            Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, a Pestterv Kft. elkészítette Tápióság település- 
                         fejleszési koncepciójának tervezetét, ennek elfogadása után az államigazgatási  
                         egyeztetésre kerül sor. Kéri a tervezettel kapcsolatos véleményeket. 
 
Erdélyi Zsolt képviselő elmondja, jelenleg 900 m2 nagyságú telekre lehet építeni, javasolná ennek 
módosítását. 
 
Halasi Anita polgármester elmondja, ezt a helyi építési szabályzat tartalmazza, azt kérték, hogy az 
országossal egyezzen. A helyi építési szabályzat még nem része ennek a koncepció tervezetnek. Az 
értelmetlennek tűnő szabályozásokat kiszedetjük, a jelenlegi tervezet az alapvető koncepciókat 
tartalmazza. 
 
Kun-Halasi Katalin képviselő ismerteti, a kidolgozáshoz fórum volt szervezve, mindenki 
elmondhatta a véleményét, de a lehetőséggel nem sokan éltek. 
 
Halasi Anita polgármester szavazásra teszi fel a településfejlesztési koncepció tervezetének 
elfogadását és annak államigazgatási egyeztetésre bocsátását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
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                                                                  142/2015.(XI.26.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                  Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                                  Tápióság község településfejlesztési koncepciójának  
                                                                  tervezetét elfogadja, államigazgatási egyeztetésre bocsátja. 
 
                                                                  Határidő: azonnal. 
                                                                  Felelős:   polgármester. 
 
 
8. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Tápióság Község Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének módosítása. 
            Előadó: dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a testület 2015. márciusi ülésén fogadta el a 
                         közbeszerzési tervét, ebben közbeszerzés nem szerepelt. Az egészségház fel- 
                         újítására benyújtott pályázatunk sikeres volt, ezért az elfogadott közbeszerzési 
                         tervet módosítani szükséges. A BM döntése alapján 28.470.412.- Ft támogatást 
                         nyertünk, az önerő 1.498.443.- Ft. A közbeszerzési eljárás elkezdéséhez a ta- 
                         nácsadó kiválasztása folyamatban van, az ajánlatok benyújtási határideje decem- 
                         ber 1. A tanácsadó díja a költségvetésben nincs tervezve, az ajánlatok ismereté- 
                         ben tudunk dönteni. A cél, hogy gyorsított eljárással a kivitelező ki legyen választ- 
                         va, erre még decemberben sor kerüljön. A kivitelező személyéről a testület dönt. 
                         Kéri a közbeszerzési terv módosítását fogadják el az előterjesztés szerint. 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                               143/2015.(XI.26.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                               Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                               a 2015. évre vonatkozó, a 36/2015.(III.26.) sz. határozatával 
                                                               elfogadott közbeszerzési tervének módosítását a melléklet 
                                                               szerint jóváhagyja. 
 
                                                               Határidő: azonnal. 
                                                               Felelős:   polgármester, jegyző. 
 
 
9. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Tarnoki Mihályné és társai földterület felajánlásának megbeszélése. 
            Előadó: dr. Pap Anikó jegyző Tarnoki Mihályné és társai földterület felajánlását ismerteti 
                         a testülettel. A 468 hrsz-ú, 867 m2 nagyságú és a 642 hrsz-ú, 223 m2 nagyságú te- 
                         rületet ajánlják fel az Önkormányzat részére. A tulajdonosok a nyílt ülésen történő 
                         tárgyaláshoz hozzájárulnak. Az ingatlanok rendbetétele problémát okoz a tulajdo- 
                         nosoknak, mivel nem Tápióságon élnek. Jogilag nincs akadálya a felajánlás elfoga- 
                         dásának, ügyvéddel kell szerződést készíteni. A testület döntsön az ügyben. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
144/2015.(XI.26.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 100-100 Ft-os, összesen Négyszáz 
forintos névleges vételáron elfogadja a tápiósági 468 hrsz-ú, 867 m2 nagyságú igatlanban felajánlott 
Tarnoki Mihályné 5900 Orosháza, Ady E. u. 3. fsz. 2. szám alatti lakos 1/4 tulajdoni részét, 
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Varró József 1173 Budapest, Újlak u. 57. fsz. 3. szám alatti lakos 1/4 tulajdoni részét, 
Lesti Ildikó 1155 Budapest, Tóth István u. 164. szám alatti lakos 1/4 tulajdoni részét, 
Lesti János 2251 Tápiószecső, Móra F. u. 22/A szám alatti lakos 1/4 tulajdoni részét. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   polgármester. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 

 
145/2015.(XI.26.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 100-100 Ft-os, összesen Négyszáz 
forintos névleges vételáron elfogadja a tápiósági 642 hrsz-ú, 223 m2 nagyságú igatlanban felajánlott 
Tarnoki Mihályné 5900 Orosháza, Ady E. u. 3. fsz. 2. szám alatti lakos 1/4 tulajdoni részét, 
Varró József 1173 Budapest, Újlak u. 57. fsz. 3. szám alatti lakos 1/4 tulajdoni részét, 
Lesti Ildikó 1155 Budapest, Tóth István u. 164. szám alatti lakos 1/4 tulajdoni részét, 
Lesti János 2251 Tápiószecső, Móra F. u. 22/A szám alatti lakos 1/4 tulajdoni részét. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   polgármester. 
 
10. EGYEBEK 
 
   1./  dr. Pap Anikó jegyző elmondja, a testület októberi ülésén döntött a Nagykáta Székhelyű 
         Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás megszüntetéséről 
         2015. december 31-el. A jogszabályi előírások szerint november 30-ig dönteni kell arról, 
         hogy 2016. január 1-től önállóan, vagy más településsel közösen kívánjuk a feladatot el- 
         látni. Úgy gondoljuk, a szolgálatot önállóan fogjuk működtetni, normatívát kapunk a fela- 
         datra. A jogszabály még nem került kihirdetésre, de a működési engedély miatt döntést 
         kell hozni. A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását is el kell fogadni a 
         testületnek. A Polgármesteri Hivatal alá behoznánk a szolgálatot, mint kormányzati 
         funkciót. Kiforratlan kérdések vannak, a központ Nagykátán lesz. Amennyiben egyetér- 
         tenek, kéri döntést hozni a szolgálat önálló működtetéséről és az alapító okirat módosí- 
         tásáról. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                              146/2015.(XI.26.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                              Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                              1./ 2016. január 1-től a Család- és gyermekjóléti Szolgálatot 
                                                              önállóan fogja működtetni. 
                                                              2./ Felkéri a jegyzőt és a polgármestert a szükséges intéz- 
                                                              kedések megtételére. 
 
                                                              Határidő: azonnal. 
                                                              Felelős:   polgármester, jegyző. 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
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                                                     147/2015.(XI.26.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                        Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                        a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását  
                                                        és az egységes szerkezetű Alapító Okiratot a mellékletek  
                                                        szerint elfogadja. 
 
                                                        Határidő: azonnal. 
                                                        Felelős:   polgármester, jegyző. 
                                                        

          
 
   2./  Halasi Anita polgármester a Tápió-Hajta Vízgazdálkodási Társulat megkeresését ismerteti. 
         Az Országos Közfoglalkoztatási Program keretében a vízfolyások fenntartási feladatainak 
         elvégzésére tápiósági személyeket is foglalkoztatnak. A testület márciusi döntése alapján 
         a személyek után 6.000.- Ft/fő/hó támogatást biztosítottunk a foglalkoztatási szerződés 
         időtartamára. 2015. december 1-től 2016. február 29-ig továbbra is tudnák foglalkoztatni a 
         tápiósági személyeket, ehhez kérik az Önkormányzat támogatását. Kéri a testület döntését. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                               148/2015.(XI.26.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                               Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                               a Tápió-Hajta Vízgazdálkodási Társulatnál 3 fő közcélú 
                                                               foglalkoztatását 2015. december 1. – 2016. február 29. 
                                                               közötti időszakra 6.000.- Ft/fő/hó összeggel támogatja. 
 
                                                               Határidő: 2015. december 1. 
                                                               Felelős:   polgármester. 
 
 
  3./  Galambosi Zoltán a Jobbik Helyi Szervezetének elnöke több problémát szeretne jelezni. 
        A csatornahálózat dugulás elhárítása során az úttestet nem mosták le. A településen ismé- 
        telten megjelentek a házaló árusok. A Gubó-hegy aszfaltozását, javítását mielőbb meg kel- 
        lene oldani, mert balesetveszélyes. Nem ért egyet azzal, hogy a rendőrautó javítása az ön- 
        kormányzatot terhelte. Van kimutatás arról, hogy mennyit teljesít a településen az autó? 
 
Halasi Anita polgármester tájékoztatásul elmondja, a csatorna hálózat sittel van tele, 
magasnyomással próbálják a dugulást elhárítani, nem szennyvíz volt az utcán. A Gubó-hegy 
javításával kapcsolatban elmondja, a Duna Aszfalt Kft. vezetője megígérte a csatornázás utáni 
helyreállítást, de a cégtől távozott, egy be nem teljesített ígéret maradt. Az utódját fogja keresni és 
egyeztetnek. A beadott pályázatunk tartaléklistára került. 
 
Dr. Pap Anikó jegyző elmondja, amennyiben házaló árusokat látnak, jelezni kell a hivatal felé, a 
rendőrséget értesítjük. A rendőrautó ha nincs megjavíttatva leselejtezik. Nem kaptunk volna helyette 
másikat. A Tápiószecsői Rendőrőrshöz 6 település tartozik, 3 településnek van gépjárműve. Más 
településre is megy az autó és a másik települések autója is van nálunk. Amennyiben a rendőrség 
munkájával kapcsolatban van észretétel, azt a kapitányság felé lehet jelezni. 
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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 


