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J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. október 27-én, 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 az ülésen megjelenteket. Jelenléti ív alapján megállapítja, a 6 
fő képviselő közül 5 fő képviselő és a polgármester jelen van, így az ülés határozatképes. A 
napirendi pontok a következők: 
 
Napirend: 
1./  A települési köztemetőről szóló önkormányzati rendelet jóváhagyása 
2./  A települési köztemető üzemeltetésére kiírt pályázat eredményének megbeszélése, döntés az 
      üzemeltető személyéről és a kegyeleti közszolgáltatási szerződés aláírásáról 
3./  Szociális alapon nyújtott eseti, speciális települési támogatásokról szóló önkormányzati 
      rendelet jóváhagyása 
4./  Döntés a Tejcsarnok bérletével kapcsolatban 
5./  Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.26.) rendelet módosítása 
6./  Szociális célú tüzelőanyag támogatásról szóló önkormányzati rendelet jóváhagyása 
7./ Egyebek 
 
      
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:                                                   
                                                                 128/2016.(X.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                 A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 

 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: A települési köztemetőről szóló önkormányzati rendelet jóváhagyása. 
Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, az előző ülésen döntött a testület a rendelet tervezet 
társadalmi egyeztetésre bocsátásáról. A megadott határidőben észrevétel, hozzászólás nem érkezett. 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén módosításról döntött, az üzemeltetéssel kapcsolatban. 
Kéri ennek ismertetését. 
 
Kun-Halasi Katalin  képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke tájékoztatásul elmondja, a 
Bizottság a temetkezési szolgáltatók kivételével, a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők 
által fizetendő temető fenntartási hozzzájárulás mértékét az alábbiak szerint javasolja megállapítani: 
- síremlék bontása bruttó 2.000.- Ft/síremlék, 
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- egyéb munkálatok bruttó 3.000.- Ft/síremlék (helyben történő tisztítás), 
- régi síremlék felújítása bruttó 3.500.- Ft/síremlék, 
- új síremlék felállítása bruttó 5.000.- Ft/síremlék. 
A ravatalozó használatáért fizetendő díj mértéke 10.000.- Ft/alkalom. A behajtásért nem kell díjat 
fizetni. A temetkezési hely megváltási és újraváltási díjak emelkedtek, de még így is alacsony az ár 
a környező településeket figyelembe véve. 
 
Halasi Anita polgármester megállapítja, a települési köztemetőről szóló rendelettel kapcsolatban 
nincs több hozzászólás, kéri a rendelet elfogadását. 

 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel, a 
települési köztemetőről szóló 11/2016.(X.28.) sz. önkormányzati rendeletét megalkotta. 
 

                                                                      11/2016.(X.28.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                                           A települési köztemetőről szóló rendelet szövegét 
                                                                           a 2. sz. melléklet tartalmazza. 

 
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: A települési köztemető üzemeltetésére kiírt pályázat eredményének megbeszélése, döntés az 
üzemeltető személyéről és a kegyeleti közszolgáltatási szerződés aláírásáról. 
Előadó: Halasi Anita polgármester elmondja, az előző ülésen döntött a testület arról is, hogy 
pályázatot írunk ki a temető üzemeltetésére. A felhívásra két pályázat érkezett, az EX-HUMA Kft. 
és a Reménysugár Bt. pályázott az üzemeltetésre, gyakorlatilag ugyanazokkal a feltételekkel. Az 
EX-HUMA Kft. 2016. november 1-től tudná az üzemeltetést elkezdeni, a Reménysugár Bt. viszont 
csak 2016. december 1-től. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a pályázatokat átnézte, megbeszélte, 
kéri a véleményük ismertetését.  
 
Kun-Halasi Katalin  képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, a két 
pályázónál szinte azonosak a köztemetések árai, a Reménysugár Bt.-nél szigorúbb a szabályzat. A 
lakosság részére szigorúbb szabályok lesznek, a sírhely áraknál jelentős az emelés. A napi 
gyakorlati szempontokat figyelembe véve a Bizottság az EX-HUMA Kft. megbízásását javasolja a 
temető üzmeletetésére. November 1-től tudnak kezdeni, saját szemétszállítóval rendelkeznek, 
nagyobb a tapasztalatuk, hosszú távon megbízhatóbbnak tartják a céget, terveik közt felújítás 
szerepel. Előnyös szempontként értékelik, hogy hajlandók együttműködésre a jelenlegi 
vállalkozóval. 
 
Dr. Pap Anikó jegyző elmondja, az EX-HUMA Kft. biztonsági okok és munkavédelmi szabályok 
miatt ragaszkodik ahhoz, hogy ők ássák a sírt. 
 
Halasi Anita polgármester javasolja a vélemények figyelembe vételével az EX-HUMA Kft. 
megbízását a temető üzemeltetésére 2016. november 1-től öt éves időtartamra. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
129/2016.(X.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 
tulajdonában lévő tápiósági 158/1 és 158/3 hrsz. alatt nyilvántartott köztemető és a 158/2 hrsz. alatt 
nyilvántartott út és ravatalozó üzemeltetésével 2016. november 1. napjától, határozott öt éves 
időtartamra, 2021. október 31. napjáig az EX-HUMA Kft.-t (székhely: 2243 Kóka, Homok u. 1/B) 
bízza meg. 
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a temetői üzemeltetési és kegyeleti közszolgáltatási 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: üzemeltetési szerződés megkötésére 2016. november 1. 
Felelős:   polgármester. 

 
3. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Szociális alapon nyújtott eseti, speciális települési támogatásokról szóló önkormányzati 
rendelet jóváhagyása. 
Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, a tavalyi évhez hasonlóan nagyobb összeget kaptunk a 
szociális feladatok támogatására. A támogatási összeg teljes felhasználása céljából javasolják az 
eseti, speciális települési támogatásokról szóló rendelet megalkotását. A tavalyi rendeletünket alapul 
véve megnéztük a lehetőségeket a Szociális Bizottsággal, valamint a Pénzügyi és Ügyrendi 
Bizottsággal. A gyermekvédelmi támogatásban részesülők gyermekenként 10.000.- Ft készpénz 
támogatásban részesülnének, ez 140 főt érint. A 70 év feletti időskorúak részére 5.000.- Ft 
támogatást terveznek, 277 fővel számolunk. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett 
„Roma Mikulás” programot 150.000.- Ft-tal támogatná az önkormányzat. Az óvodás és iskolás 
gyermekek részére 500.- Ft/fő összeget biztosítanak mikuláscsomag megvásárlására. A súlyosan 
beteg gyermekek részére 50.000.- Ft/fő támogatást terveznek, ez kb. 15 főt érint. A rászorulóknak 
tűzifa vásárlására 4.500.000.- Ft szerepel a tervezetben. Elemi kár támogatásra 800.000.- Ft-ot 
terveznek. Segélyezésre még ebben az évben 500.000.- Ft várható. A szociális ösztöndíj kiadása 
306.500.- Ft. A rendelet tervezetet a bizottságok megtárgyalták, elfogadásra javasolják. 
Amennyiben a testület részéről nincs hozzászólás, kéri a rendelet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel a 
szociális alapon nyújtott eseti, speciális települési támogatásokról szóló 12/2016.(X.28.) 
önkormányzati rendeletét megalkotta. 
                                                                      12/2016. (X.28.) sz. önkormányzati rendelet: 

                                                                 A szociális alapon nyújtott eseti, speciális települési 
                                                                 támogatásokról szóló rendelet szövegét a 4. sz. melléklet 
                                                                 tartalmazza. 
 

4. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Döntés a Tejcsarnok bérletével kapcsolatban. 
Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, Szajcz Tibor vállalkozó a Papp Károly u. 56. szám 
alatti helyiségbérleti szerződését kéri közös megegyezéssel 2016. október 31. napjával 
megszüntetni. A helyiség bérletére Bugyi Sándorné egyéni vállalkozó nyújtott be bérleti kérelmet, 
üzleti célú tevékenység végzésére 2016. november 1-től öt éves időtartamra. A bérleti díjra javasolja 
az előző bérlet szerinti díjat meghatározni. A testületnek két döntést kell hozni, a helyiségbérlet 
megszüntetésének elfogadásáról és az új bérleti szerződésről. 

 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
130/2016.(X.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Szajcz Tibor vállalkozó és az önkormányzat között fennálló 
2015. február 2-án kelt helyiségbérleti szerződést a vállalkozó kérésére 2016. október 31. napjával 
közös megegyezéssel megszünteti. 
Felkéri a polgármestert, hogy a megszüntető szerződést írja alá. 
                                                                                                       Határidő: 2016. október 31. 
                                                                                                       Felelős:   polgármester. 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                                                                                                                 
131/2016.(X.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
A Képviselő-testület 2016. november 1-jétől 2021. október 31-ig bérbe adja Tápióság Község 
Önkormányzat tulajdonát képező Tápióság, Papp Károly u. 56. szám alatti ingatlan helyiségeit 
üzleti célú tevékenység végzésére Bugyi Sándorné egyéni vállalkozónak. A Képviselő-testület a 
bérleti díjat bruttó 40.076 Ft/hó összegben (466 Ft/m2x86m2=40.076 Ft) határozza meg. A Képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
 
Határidő: szerződéskötésre 2016. november 1. 
Felelős:   polgármester, jegyző. 

 
5. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.26.) rendelet módosítása. 
Előadó: Halasi Anita polgármester tájékoztatásul elmondja, a költségvetés tervezésekor a 
közmunka programról még nem tudtunk, négy programban folyik a közfoglalkoztatás. A hatósági 
szerződésben foglaltak előirányzat módosításokat tesznek szükségessé, összességében 41.391.630 
Ft-tal nő a bevételi és kiadási előirányzatunk. Kéri a rendelet módosításának elfogadását. 

 
A Képviselő-testület 6  igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel a 
13/2016.(X.28.) önkormányzati rendeletét, az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
1/2016.(II.26.) rendelet módosításáról megalkotta. 
 

                                                                13/2016.(X.28.) sz. önkormányzati rendelet:      
                                                                Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
                                                                1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
                                                                a rendelet szövegét a 6.sz. melléklet tartalmazza. 
                                                             

6. NAPIREND TÁRGYALÁSA    
Tárgy: Szociális célú tüzelőanyag támogatásról szóló önkormányzati rendelet jóváhagyása. 
Előadó: Halasi Anita polgármester elmondja, pályázatot nyújtottunk be szociális célú tüzelőanyag 
igénylésére. A szabályozást a rendelet tervezet tartalmazza, a rendelet 2016. november 7-én lépne 
hatályba. Megkérdezi, a szociális célú tüzelőanyag támogatással kapcsolatban van-e hozzászólás, 
amennyiben nincs, kéri a rendelet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel, a 
szociális célú tüzelőanyag támogatásról szóló 14/2016.(X.28.) önkormányzati rendeletét 
megalkotta. 
                                                            14/2016.(X.28.) sz. önkormányzati rendelet: 

                                                         A szociális célú tüzelőanyag támogatásról szóló rendelet 
                                                         szövegét a 7. sz. melléklet tartalmazza. 

 
7.  EGYEBEK 

 
1./  Dr. Pap Anikó jegyző tájékoztatásul elmondja, az óvodai tűzeset kapcsán kiderült, hogy az 
érintésvédelmi szabályzataink lejártak. Az önkormányzati épületek érintésvédelmi, tűzvédelmi, 
villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatát szükséges elvégezni. A Katasztrófavédelmi 
Igazgatósághoz 2016. november 28-ig kaptunk határidőt a szabályzatok bemutatására. Két 
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árajánlatot kaptunk a munkálatok elvégzésére, az egyik Dunai Györgytől érkezett, aki korábban is 
végezte ezt a feladatot, ajánlata bruttó 90.000.- Ft. A Lanzo Kft. ajánlata bruttó 366.680.- Ft.  
 
Halasi Anita polgármester kéri az ajánlatok ismeretében a döntést meghozni. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nékül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                    132/2016.(X.27.) sz. képviselő-testületi  
                                                                    A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában 
                                                                    lévő épületek érintésvédelmi, tűzvédelmi, villám- 
                                                                    védelmi szabványossági felülvizsgálatának elvégzé- 
                                                                    sére Dunai Györgyöt bízza meg, a munkálatok díja 
                                                                    bruttó 90.000.- Ft. 
 
                                                                    Határidő: azonnal. 
                                                                    Felelős:   polgármester. 
 
2./  Halasi Anita polgármester ismerteti, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság külsős tagjának 
lemondásával a tagság 4 főre csökkent. A Bizottság tagjai úgy gondolják, nem szükséges a 
lemondott tag pótlása, négy fővel működnek tovább. Ez érinti a Szervezeti és Működési 
Szabályzatunkat, a változást át kell vezetni, kéri erről döntést hozni. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                  133/2016.(X.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                  A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Pénzügyi és 
                                                                  Ügyrendi Bizottság külsős tagjának lemondása után a 
                                                                  Bizottság a továbbiakban 4 fővel fog működni. 
                                                                  Felkérik a jegyzőt, hogy a Szervezeti és Működési Sza- 
                                                                  bályzat módosítását ennek megfelelően készítse el. 
 
                                                                  Határidő: SZMSZ módosítására következő testületi ülés. 
                                                                  Felelős:   jegyző. 
 
3./  Halasi Anita polgármester ismerteti, bölcsődét kell üzemeltetnünk a településen, ennek a 
feltételei nincsenek meg. Utána kell nézni a pályázati lehetőségnek. 
 
Dr. Pap Anikó jegyző elmondja, most értesültünk a kötelezettségről, a következő ülésre 
megnézzük a részleteket. 
 
4./  Halasi Anita polgármester tájékoztatásul elmondja, a Gubó-hegy felújítására benyújtott 
pályázatunk tartaléklistán volt, most értesültünk, hogy a Belügyminisztériumtól 10.000.000.- Ft 
támogatást kapunk a feladat megvalósítására, erre majd csak tavasszal kerítünk sort. 
 
5./  Tóth György a Tápióságért Alapítvány elnöke elmondja, Kun Sándor elhalálozott, a településen 
30 évig volt tanácselnök, temetésére november 5-én kerül sor. Úgy gondolja, az önkormányzat 
részéről a temetés költségébe is be lehetne segíteni. 
 
Halasi Anita polgármester elmondja, koszorút mindenképpen csináltatunk, a további lehetőségeket 
megbeszélik. 
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6./  Halasi Anita polgármester a továbbiakban elmondja, az általános iskola már nem a Nagykátai 
Tankerülthez tartozik, hanem Ceglédhez. Arról értesült, hogy 5 millió Ft támogatást biztosítanak az 
iskola részére, melyből szeretnénk a bitumenpálya rendbetételét megvalósítani. Gumilappal 
borítanánk a pályát, de az alap nem megfelelő, az összes munkálatokra viszont nem elég a 
támogatási összeg. A kivitelező részéről felmerült az ötlet, hogy az önkormányzat átvállalná a 
munkadíj költségét. A munkák elvégzésébe be tudnánk vonni a közmunkásokat és a szülők is 
vállalnának társadalmi munkát, a szakmai felügyeletet a kivitelező biztosítaná.  

       
                                          

Mivel más megbeszélnivaló nem merült fel, a polgármester megköszönte a részvételt, az ülést 18.00 
órakor bezárta. 
 

 
                                                                        Kmf. 

                         
 
                                 dr. Pap Anikó                                                          Halasi Anita 

             jegyző                                                                polgármester 


