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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-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,                          
                      Sári István és 
                      Toldi Miklós képviselők. 

  
  Meghívott vendégként jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. 
                                                               

A nyilvános ülésen a lakosság részéről 3 fő érdeklődő volt. 
 

Halasi Anita polgármester köszönti a megjelenteket.  Jelenléti ív alapján megállapítja, a 6 fő 
képviselő közül minden képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. A polgámester ismerteti az 
ülés napirendi pontjait: 

 
Napirend: 
1./  Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása 
2./  Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása 
3./  Civil szervezetek 2014. évre vonatkozó pénzügyi beszámolójának elfogadása 
4./  Tápiósági Gézengúz Óvoda vezetői állásra pályázat kiírásának megbeszélése 
5./  Civil szervezetek pénzügyi támogatására pályázat kiírása 
6./  A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadása 
7./  Éves rendezvények megbeszélése 
8./  Egyebek 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel, az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                         23/2015.(II.26.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 

 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása. 
           Előadó:  Halasi Anita polgármester polgármester elmondja, a költségvetést a testület és a   
                         Pénzügyi Bizottság többször tárgyalta, kéri a Bizottság véleményének ismertetését. 
 
Kun-Halasi Katalin  képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti, a költségvetést 
részletesen megtárgyalták, a közmeghallgatás elé került. A Bizottság írásos véleményét leadták, 
javasolják a rendelet elfogadását. 
 
Halasi Anita polgármester megkérdezi, a költségvetéssel kapcsolatban van-e hozzászólás, 
amennyiben nincs, kéri a rendelet elfogadását. 
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel, az 
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.27.) sz. rendeletét megalkotta. 
 
                                                          1/2015.(II.27.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                          Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletet a 
                                                          2. sz. melléklet tartalmazza. 
 
 
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása. 
           Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, a 2014. évi költségvetési rendelet módosítását 
                        is tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, kéri az ezzel kapcsolatos véleményüket. 
 
Kun-Halasi Katalin  képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, a Bizottság a 
rendelet módosítást javasolja elfogadásra. 
 
Halasi Anita polgármester megállapítja, a 2014. évi költségvetési rendelet módosításával 
kapcsolatban nincs hozzászólás, szavazásra teszi fel a rendelet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel, az 
Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról szóló 2/2014.(II.27.) sz. rendeletét 
megalkotta. 
                                                                      2/2015.(II.27.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                                      Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 
                                                                      2/2014.(II.28.) sz. rendelet módosításáról a rendeletet 
                                                                      a 3. sz. melléklet tartalmazza. 
 
3. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Civil szervezetek 2014. évre vonatkozó pénzügyi beszámolójának elfogadása. 
            Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, a civil szervezetek pénzügyi beszámolója lea- 
                         dásra került, azokat a Pénzügyi Bizottság átnézte, rendben találta. 
 
Kun-Halasi Katalin  képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, a beszámolókat 
elfogadásra javasolják, illetve javasolják, a jövőben a szakmai és pénzügyi beszámoló együtt legyen. 
 
Halasi Anita polgármester szavazásra teszi fel a civil szervezetek 2014. évre vonatkozó pénzügyi 
beszámolójának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                            24/2015.(II.26.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                            A Képviselő-testület a civil szervezetek 2014. évre vonatkozó 
                                                            pénzügyi beszámolóját elfogadta. 
 
                                                            Határidő: azonnal. 
                                                            Felelős:   polgármester. 
 
 
4. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Tápiósági Gézengúz Óvoda vezetői állásra pályázat kiírásának megbeszélése. 
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            Előadó: dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a jelenlegi óvodavezető megbízása 2015. 
                         július 31-én lejár, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint az 
                         állást meg kell hirdetni. A pályázati kiírásra a tervezet elkészült, a bizottság 
                         megtárgyalta. Magasabb vezetői beosztásra a megbízás öt évre szólhat, jog- 
                         szabályi előírás, hogy a pályázónak gyakorlattal kell rendelkeznie. Az állás 
                         2015. augusztus 1-től tölthető be. A pályázati kiírás feltöltésre kerül a köz- 
                         ponti pályázati portálra, megjelenik az Oktatási és Kulturális Közlönyben, 
                         a település hivatalos honlapján és facobook oldalán. 
 
Halasi Anita polgármester szavazásra teszi fel a pályázati kiírást, amennyiben nincs hozzászólás. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                     25/2015.(II.26.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő- 
                                                                     testülete pályázatot hirdet a Tápiósági Gézengúz 
                                                                     Óvoda óvodavezetői állásának betöltésére, a 
                                                                     mellékletben részletezett pályázati kiírás szerint. 
 
                                                                     Határidő: pályázat kiírására azonnal. 

                                                                Felelős:   jegyző. 
 
5. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Civil szervezetek pénzügyi támogatására pályázat kiírása. 
           Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, elkészítettük a civil szervezetek támogatására 
                        a pályázati kiírást. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg az előző évhez ha- 
                        sonlóan 2 millió Ft. A polgármester megkérdezi, a pályázati kiíráshoz van-e hozzá- 
                        szólás, amennyiben nincs, kéri elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                         26/2015.(II.26.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                         A Képviselő-testület pályázatot ír ki a helyi önszer- 
                                                                         veződő közösségek pénzügyi támogatására, a mellé- 
                                                                         kelt pályázati kiírás szerint. 
 
                                                                         Határidő: pályázat kiírására azonnal. 

                                                                    Felelős:   polgármester. 
 
6. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadása. 
           Előadó: dr. Pap Anikó jegyző ismerteti,  központi jogszabály kötelezettséget ad a képvi- 
                        selő-testületnek, március 1-től új a szociális támogatások rendszere, az erre vonat- 
                        kozó rendeletet 2015. február 28-ig el kell fogadni. A testület kezébe került, hogy 
                        az előző ellátásokból mit tudunk biztosítani. Az anyagi keret leszűkült, eseti tele- 
                        pülési támogatást tudunk biztosítani, temetési támogatást, elemi kár elhárítására 
                        vonatkozó támogatást. A települési gyógyszertámogatás kiváltja a korábbi mél- 
                        tányossági közgyógyellátást, ez rendszeres támogatás. A Szociális Bizottság a 
                        feltétel rendszereit próbálta kialaítani, lakásfenntartási támogatás március 1-től 
                        nem lesz. Az aktív korúak ellátása 2015. március 1-től átkerül a járási hivatalhoz. 
                        Hetente egy alkalommal, csütörtökön 15.00-16.00 óra között kihelyezett ügyfél- 
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                        szolgáltat lesz a Polgármesteri Hivatalban, erre ügysegédet biztosítanak. 
                        A testület arra törekszik, hogy a lakosságot bevonja az aktív munkába. 
 
Sári István képviselő, a Szociális Bizottság elnöke elmondja, a munkához jutást próbálják előtérbe 
helyezni, a közfoglalkoztatás szélesebb körben történő biztosításával. A szociális ellátás nehéz 
kérdés, megnyugtatóan próbálták leszabályozni. A rendelet tervezetet elfogadásra javasolják. 
 
Kun-Halasi Katalin  képviselő elmondja, az elemi kár elhárításánál nincs maximum összeghatár. 
 
Dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, elemi kár esetén a testület dönt egyéni elbírálással. 
 
Halasi Anita polgármester véleménye, az eddigi rendelet szerint, ha valaki a feltételeknek 
megfelelt, adni kellett támogatást. Alapelve, a kérelmező életvitelét ismerve nem muszály segítséget 
adni. A Családsegítő Szolgálat környezettanulmányt készít a döntéshez, ennek függvényében kerül 
megállapításra a támogatás összeg. A szociális rendelettel kapcsolatban van-e hozzászólás, 
amennyiben nincs és egyetértenek a rendelet tervezettel, kéri elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel a 
települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.27.) sz. rendeletét 
megalkotta. 
                                                                           3/2015.(II.27.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                                           A települési támogatásról és az egyéb szociális 
                                                                           ellátásokról szóló rendelet szövegét a 6. sz. 
                                                                           melléklet tartalmazza. 
 
7. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Éves rendezvények megeszélése. 
           Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, a március 15-i ünnepségre a 9.00 órai szent- 
                        mise után 10.15 órakor kerül sor a Tornacsarnokban. Az eseményen nem tud részt 
                        venni, Toldi Miklós képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 
                        vállalja az ünnepi beszédet. Az ünnepséget az iskola szervezi, műsort adnak még 
                        az óvodások és a Nyugdíjas Klub tagjai. Május 15-én a Fülemülék éjszakája című 
                        rendezvényre kerül sor, melyhez előzetes jelentkezés szükséges. A program ingye- 
                        nes, a programvezetők száma miatt kell előre jelentkezni. Május 16-án kerül meg- 
                        rendezésre a Rétesfesztivál, melyhez támogatást kapunk, nem tudni milyen össze- 
                        get. Június 20-án fogathajtás lesz, június 21-én a legerősebb embert keressük. 
                        Július 10-12. között motoros találkozóra kerül sor, augusztus 22-én lesz a falu- 
                        napi rendezvényünk. Szeptember 26-ra pedig a szüreti felvonulást tervezzük. 
                        Ennyiben szerette volna volna ismertetni a rendezvényeket.                                                                                                                             
 
 
8. EGYEBEK 
 
   1./  Halasi Anita polgármester ismerteti a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás megkeresé- 
         sét a központi orvosi ügyeleti ellátással kapcsolatban, a pályázat kiírásához szükséges a testü- 
         let jóváhagyása. 
 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
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  27/2015.(II.26.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testülete visszavonhatatlanul kifejezi szándékát, 
hogy a 2016. január 1-től 2020. december 31-ig terjedő időszakban az orvosi ügyeleti ellátást a 
továbbiakban is a Tápió-vidék további 17 településével közösen  - a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában 
meghatározott egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó kötelező feladatát, az egészségügyről 
szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdésében foglaltak alapján - a Tápió-vidéki 
Többcélú Kistérségi Társulás által lefolytatott Megbízási szerződés a központi orvosi ügyelet 
ellátására c. közbeszerzési eljárás nyerteseként kihirdetett, az ajánlattételi felhívásban szereplő 
legkedvezőbb ajánlatot nyújtó vállalkozással kívánja ellátni. 

A közbeszerzési eljárás és a feladat ellátása során felmerülő valamennyi költség lakosságszám 
arányos megtérítését vállalja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsát a közbeszerzési eljárás lefolytatására és a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás 
Elnökét a közbeszerzési eljárás nyertes pályázójával a feladat-ellátási/átadási szerződés 
aláírására. 
 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ügyben szükséges intézkedések 
megtételére. 
  
Határidő: azonnal. 
Felelős:   polgármester. 
 
 

   2./  Halasi Anita  polgármester a közfoglalkoztatási munkaprogrammal kapcsolatban tájékoztatá- 
         sul elmondja, a beadott 3 pályázatból 2 nyertes, március 1-től indul a mezőgazdasági utak 
         rendbetétele, áprilistól pedig a csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása. A járdaépítésre 
         benyújtott pályázatunk egyéni elbírálású, még nincs eredmény. 
 
   3./  Halasi Anita polgármester ismerteti, az iskolából kértek segítséget, búbos banka pályázatot 
         írtak ki különböző kategóriákban. A fődíjra már van felajánlás, a 2-3. helyezetteket kellene 
         támogatni, várják a felajánlásokat. 
 
   4./  Halasi Anita polgármester a továbbiakban elmondja, a tábort eddig a Kft. működtette, jön  
         az első csoport, nincs aki csinálja. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság álláspontja, 
         pályázatot kell kiírni a  táborozás lebonyolítására, a díjazás kérdéses. A megbízott személy 
         a marketinget is folytatná.  
 
Béres Mária képviselő megkérdezi, közfoglalkoztatottal nem tudnánk ezt a feladatot megoldani? 
 
Halasi Anita polgármester elmondja, a munkakör megvan mire kérhetünk közfoglalkoztatottat. Jó 
marketinggel sokkal több bevétel lenne, ebből lehetne finanszírozni a feladatot ellátó személyt. 
Most a hétvégére a tábor lebonyolítására Köcze Ildikót bíztuk meg.  Kéri, amennyiben egyetértenek 
a pályázat kiírásáról döntsönek. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                  28/2015.(II.26.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                  A Képviselő-testület pályázatot ír ki a Táborság épületé- 
                                                                  ben történő táborozás lebonyolítására, szervezésére. 
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                                                                     Határidő: pályázat kiírására azonnal. 
                                                                     Felelős:   polgármester. 
 
 
   5./  Halasi Anita polgármester ismerteti, a könyvtáros-művelődésszervező állásra kiírt pályázat 
         beadási határideje lejárt, a pályázók közül Csanádi Ádámot meghívtuk a testületi ülésre, kéri 
         néhány mondatban mutatkozzon be, ezek után akinek van kérdése, tegye fel. 
 

Csanádi Ádám pályázó elmondja, hogy jelenleg Sülysápon dolgozik Tarnavölgyi László mellett. 
Sokat tanult tőle, jelenleg a keze alá dolgozik. Szeretné most magát más településen is 
kipróbálni. Nős, felesége még tanul, felesége szüleivel élnek.  
 
Dr. Pap Anikó jegyző megkérdezi, hogy ha el kell jönnie a munkahelyéről és nálunk dolgozna, 
az áthelyezéssel megoldható-e. Közalkalmazotti jogviszonyról van itt is szó, ugyanúgy mint 
Sülysápon.  
 
Sári István képviselő arról érdeklődik, hogy a bejárást meg tudja-e oldani. 
 
Toldi Miklós  képviselő megkérdezi, hogy a tanulást vállalja-e. 
 
Csanádi Ádám pályázó a kérdésekre válaszolva elmondja, úgy gondolja az áthelyezésnek nincs 
akadálya. Jelenleg a besorolási bérét kapja, szeretne magasabb bért. Gépkocsival rendelkezik, a 
bejárás nem gond számára. Annyit kér, hogy az útiköltség térítést építsenek bele a bérébe, 
szeretné, ha a bejárást térítenék. A tanulástól nem ijed meg, szívesen vállalja. 
 
Janosik Béláné Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság külsős tagja megkérdezi, milyen 
programtervei vannak. 
 
Csanádi Ádám pályázó elmondja, hogy szeretne minden társadalmi csoportot megszólítani. 
Tervei között szerepel színházlátogatás, túraszervezés, táncház. Amire nagyon büszke, hogy 
Sülysápon táncházat kezdett szervezni, ami kb. 20 fővel indult, most ennek többszöröse a 
résztvevői létszám. Tápióságon is megpróbálná. Elmondja, legutóbb milyen színházi előadásokat 
látott. 
 
Halasi Anita polgármester megkérdezi, hogy nincs-e szándék arra, hogy ha Tápióságon kap 
állást, ide is költözne. 
 
Csanádi Ádám pályázó elmondja, hogy egyenlőre nincs, de nem zárkózik el az ötlettől. 
 
Kun-Halasi Katalin képviselő elmondja, hogy a testület nagyon magasra tette a mércét, ismerik 
Tarnavölgyi László szakmai munkáját, legalább olyan minőségű munkát várnak el attól is, aki 
elnyeri az állást. Ezt fontosnak tartja elmondani. 
 
Mivel több kérdés a pályázóhoz nem volt, így Halasi Anita polgármester megköszöni a pályázó 
megjelenését, a döntésről értesítést küldünk. 
 
Halasi Anita polgármester elmondja, hogy tulajdonképpen két munkakör betöltéséről van szó. 
Még ha valamennyivel több bérrel kalkulálunk, még úgy is jobban jövünk ki a költségvetésben, 
mintha két embert vennénk fel. A sok jelölt közül Ádám az, akinek megvan a végzettsége és a 
gyakorlata is egyaránt. A bérébe az útiköltséget is belekalkulálnánk, azért plusz költségtérítés 
nem járna. Hosszú távon viszont arra kell törekedni, hogy Ádám Tápióságra költözzön.  
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A továbbiakban a polgármester kéri, a könyvtáros-művelődésszervező állás betöltéséről döntést 
hozni. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                     29/2015.(II.26.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     A Képviselő-testület a könyvtáros-művelődésszervező 
                                                                     feladatok ellátásával 2015. március 23-tól Csanádi Ádám 
                                                                     2241 Sülysáp, Kossuth Lajos utca 99. szám alatti lakost 
                                                                     bízza meg. 
 
                                                                     Határidő: azonnal. 
                                                                     Felelős:   polgármester. 

 
 
 
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 


