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J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 28-án, 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 az ülésen megjelenteket. Jelenléti ív alapján megállapítja, a 6 
fő képviselő közül 4 fő képviselő és a polgármesster jelen van, így az ülés határozatképes. Az ülés 
napirendi pontjait szeretnénk módosítani a kiküldött meghívóhoz képest. A Nagykátai 
Rendőrkapitányság beszámolóját a végére tennénk, mivel Lajmer György kapitányság vezető más 
településen tart beszámolót, addigra talán megérkezik. Zárt ülést is szükséges tartani a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatban. A napirendi pontok így a következők: 
 
Napirend: 
1./  Beszámoló a Nagykáta Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi tűzvédelmi tevékenységéről 
2./  Átfogó értékelés Tápióság település 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
      ellátásáról 
3./  Szentmártonkátai út helyi közúttá minősítése és önkormányzati tulajdonba adása 
4./  Döntés előirányzat átcsoportosításáról 
5./  A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet jóváhagyása 
6./  Egyebek 
7./  Nagykátai Rendőrkapitányság beszámolója Tápióság település közbiztonsági helyzetéről 
 
Zárt ülés: 
1./  Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása Tápióságon tárgyú közbeszerzési eljárás 
      lefolytatásával kapcsolatos döntések meghozatala 
      
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:                                                   
                                                                  54/2016.(IV28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                  A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 

 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Beszámoló a Nagykáta Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi tűzvédelmi  
            tevékenységéről. 

       Előadó: Kiss Csaba tűzoltóparancsnok ismerteti, a Tűzoltó-parancsnokság működési terüle- 
                     te 14 települést érint, 2015. évben 321 esetben kellett kivonulniuk. Tápióságon 8 al- 
                     kalommal jelentek meg, 5 tűzesethez és 3 esetben műszaki mentéshez.  A települé- 
                     sen a belterületi égetést önkományzati rendelet szabályozza. A külterületi tarlóége- 
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                  tés engedélyköteles, egyéb égetés pedig bejelentésköteles tevékenység.  A tűzoltóság 
                  munkáját működési területükn 8 önkéntes tűzoltó egyesület segíti. Jó hír, hogy bűvül- 
                  ni fog a parancsnokság személyi állománya és az eddigi egy fecskendővel szemben  
                  két fecskendő áll majd rendelkezésükre. Ez szükséges amiatt is, hogy a parancsnok- 
                  sághoz tartozó terület eléggé elnyúlt. Van-e az írásos beszámolóval kapcsolatban  
                  kérdés? 
 

Halasi Anita polgármester megköszöni a tájékoztatást, megállapítja, a beszámolóhoz nincs 
hozzászólás, kéri annak elfogadását 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                  55/2016.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                  Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                                  a Nagykáta Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi  
                                                                  tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. 
 
                                                                  Határidő: azonnal. 
                                                                  Felelős:   polgármester. 

 
                      
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Átfogó értékelés Tápióság település 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
           ellátásáról. 
           Előadó: dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, 2016. január 1-től megváltozott a feladatok ellátása, 
                        nem központilag, hanem saját feladatként kerül ellátátásra a családsegítés. Nehéz  
                        volt a beszámoló elkészítése, szakmai segítséget nem kaptak a volt kolléganőtől, kö- 
                        szöni Cserni Lászlóné családsegítő ezirányban végzett munkáját. A Polgármesteri 
                        Hivatalnál a gyámügyi feladatokat ellátó Völgyiné Berényi Anitának is megköszön- 
                        jük munkáját. Jogszabályi kötelezettség a beszámoló elkészítése, statisztikai adato- 
                        kat tartalmaz és vannak kötelező elemei. A Szociális Bizottság a beszámolót jóvá- 
                        hagyta, a testület részéről van-e kérdés, hozzászólás. 
 
Halasi Anita polgármester megállapítja, a beszámolókhoz nincs hozzászólás, kéri elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                56/2016.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                                megtárgyalta és elfogadta a település 2015. évi gyermek- 
                                                                védelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést.                                           
 
                                                                Határidő: azonnal. 
                                                                Felelős:   jegyző. 

 
3. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Szentmártonkátai út helyi közúttá minősítése és önkormányzati tulajdonba adása. 
            Előadó: Halasi Anita polgármester tájékoztatásul elmondja, vis maior támogatási igényt 
                         nyújtottunk be a Szentmártonkátai úton történt partfalomlás helyreállítására, de 
                         nem voltunk jogosultak a támogatásra, mivel az érintett útszakasz nem önkormány- 
                         zati tulajdonú. Megkerestük a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t, kezdeményezve az út 
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                         helyi közúttá minősítését és önkormányzati tulajdonba adását.  A Képviselő-testület 
                         döntése szükséges az ügyben. Kéri, amennyiben egyetértenek, a határozati javaslat 
                         alapján hozzanak döntést.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                    
57/2016.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
1.  Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Tápióság-Szentmártonkátai út tulajdonba adása, helyi közúttá minősítése tárgyában (31108 j.) járjon 
el a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatóságnál és a szükséges dokumentumokat írja 
alá. 
2.  A Képviselő-testület az eljárással kapcsolatos költségeket a 2016. évi költségvetési tartalék 
terhére biztosítja. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   polgármester. 
 
4. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Döntés előirányzat átcsoportosításról. 
           Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, a 2016. évi költségvetésbe terveztük a pszic- 
                        hológus díját, azonban  a szerződés közös megegyezéssel 2016. március 16-tal meg- 
                        szüntetésre került, mivel Czikora Dávid a feladatot a továbbiakban nem vállalta. 
                        A tervezett díj felszabadult, kezdeményezte Cserni Lászlóné családsegítő illetmény- 
                        emelésére átcsoportosítani a fel nem használt összeget. A Pénzügyi és Ügyrendi Bi- 
                        zottság támogatja az előirányzat átcsoportosítását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                          
58/2016.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tápiósági Polgármesteri 
Hivatal Család és gyermekjóléti szolgáltatás szakfeladatára tervezett kiadásoknál a szükséges 
előirányzat-átcsoportosításokat jóváhagyja, Cserni Lászlóné illetményét 2016.04.01-től bruttó 
200.000.- Ft-ban állapítja meg.  
 
Határidő: 2016. április 30. 
Felelős:    jegyző. 

 
5. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet jóváhagyása. 
            Előadó: dr. Pap Anikó jegyző elmondja, a településen elkészült a szennyvízcsatornázás, 
                         aki a közcsatornát nem veszi igénybe talajterhelési díjat kell fizetnie, erről helyi 
                         rendeletet kell alkotni. A rendelet tervezetet a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
                         megtárgyalta, javaslatokat tettek néhány módosításra, ezeket figyelembe vettük. 
                         A talajterhelési díj mértéke meghatározott szorzó alapján kerül kiszámításra. 
                         A tervezetet társadalmi véleményeztetésre bocsátjuk, elfogadásáról a vélemények 
                         tükrében a májusi ülésen dönt a testület, 2016. június 1-től lép hatályba. 
 
Halasi Anita polgármester kéri a talajterhelési díjról szóló rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésre 
bocsátásáról dönteni. 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                   59/2016.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                   A Képviselő-testület a talajterhelési díjról szóló  
                                                                   önkormányzati rendelet-tervezetet társadalmi egyez- 
                                                                   tetésre bocsátja. A beérkezett vélemények figyelembe 
                                                                   vételével a testület a rendelet elfogadásáról 2016. 

                                                              májusi ülésén dönt. 
 
                                                               Határidő: társadalmi egyeztetésre bocsátásra azonnal. 
                                                               Felelős:   jegyző. 
                                        
 

6. EGYEBEK 
 
   1./  Dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, mint már többször szó volt róla, 2016. január 1-től a család- 
         és gyermekjóléti szolgálat feladatait a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeként látjuk el. 
         A feladat miatt a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát is módosítani 
         szükséges, kéri a testület fogadja el az új szabályzatot. 
 
A Képviselő-tesület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                    60/2016.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                    Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                                    jóváhagyja a Tápiósági Polgármesteri Hivatal Szervezeti 
                                                                    és Működési Szabályzatát. 
 
                                                                    Határidő: azonnal. 
                                                                    Felelős:   jegyző. 
 
    
   2./  Halasi Anita polgármester tájékoztatásul elmondja, korábban a testület úgy döntött, hogy 
         kezdeményezzük a temető önkormányzat általi fenntartását. Megkerestük az ügyben a Váci 
         Egyházmegyét, válaszukban nem zárkóznak el a lehetőségtől, de nem egyértelmű, hogy a 
         tulajdonjog átadásáról, illetve az üzemeltetési jogról van szó. A kérdés tisztázása folyamat- 
         ban van. 
 
   3./  Kun-Halasi Katalin képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti, megkere- 
         sést kaptunk az Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesülettől. A kistarcsai Flór 
         Ferenc Kórház gyermekosztálya részére szeretnének egy kékfény lámpát adományozni, mely- 
         nek értéke 800.000.- Ft + ÁFA.  Kérik az eszköz beszerzéséhez támogatásunkat. A Pénzügyi 
         és Ügyrendi Bizottság a kérelmet megtárgyalta, utána néztek hány település tartozik a kórház- 
         hoz és így javasolják 5.000.- Ft-tal támogatni az egyesületet. 
 
Halasi Anita polgármester kéri, amennyiben egyetértenek a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
támogatási javaslatával, hozzanak döntést. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
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                                                                   61/2016.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                   Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                                   5.000.- Ft támogatást biztosít az Országos Egyesület A 
                                                                   Mosolyért Közhasznú Egyesület részére, támogatva a 
                                                                   Kistarcsai Flór Ferenc Kórház gyermekosztályára kék- 
                                                                   fény lámpa beszerzését. 
 
                                                                   Határidő: azonnal. 
                                                                   Felelős:   polgármester. 
 
 
Halasi Anita polgármester tájékoztatásul elmondja, mivel Lajmer György r.alezredes a Nagykátai 
Rendőrkapitányság vezetője még nem érkezett meg, a rendőrségi beszámolót Czernák András a 
Tápiószecsői Rendőrőrs őrsparancsnoka tartja meg. 
 
7. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Nagykátai Rendőrkapitányság beszámolója Tápióság település közbiztonsági helyzetéről. 
           Előadó: Czernák András a Tápiószecsői Rendőrőrs őrsparancsnoka elmondja, az írásos 
                         beszámolót elküldték, szóbeli kiegészítésként elmondja, Tápióság a legkevésbé 
                         bűnözött területe a Tápió-vidéknek. Csekély súlyú bűncselekmények történtek, a 
                         garázda jellegű bűncselkemények növekszenek, ez az egész kapitányság területére 
                         mondható. A Nagykátai Rendőrkapitányság illetékességi területe kibővült, ide 
                         tartoznak Sülysáp, Mende és Úri települések. Tápióság a Tápiószecsői Rendőr- 
                         őrshöz tartozik, ahol 2011-2014. között volt őrsparancsnok, illetve 2016. márciusa 
                         óta ismét. A körzeti megbízott a településen is lakik, szorgalmasan dolgozik, az 
                         iskolával kapcsolatot tart, karate edzéseket biztosít az érdeklődőknek. A beszámo- 
                         lóval kapcsolatban van-e kérdés? 
 
Kun-Halasi Katalin  képviselő arról érdeklődik, egy értekezleten elhangzott, hogy a polgárőrök 
jogköre ki lesz terjesztve, ez hol tart. 
 
Czernák András őrsparancsnok elmondja, a polgárőröknek nincs intézkedési jogkörük, csak mint 
egy átlagembernek, nem tud róla, hogy ezen változtatnak. Előfordult, hogy polgárőr rendezvény 
biztosításán vett részt, fenyegetés esetén megilleti a magasabb védelem. Évente több esetben a 
polgárőrök, rendőrök közös szolgálatot látnak el. A polgárőrségbe akárki nem kerülhet be, szűrik a 
személyzetet. 
 
Halasi Anita polgármester megköszöni a tájékoztatást, amennyiben a beszámolóval kapcsolatban 
nincs több kérdés, kéri annak elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                     62/2016.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                                     a Nagykátai Rendőrkapitányság 2015. évi szakmai 
                                                                     tevékenységéről és Tápióság település közbiztonsági 
                                                                     helyzetéről szóló beszámolót elfogadta. 
 
                                                                     Határidő: azonnal. 
                                                                     Felelős:   polgármester. 
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Mivel más megbeszélnivaló nem merült fel, a polgármester megköszönte a részvételt, a 
továbbiakban zárt ülést rendel el. 

 
 

Kmf. 
                           
    
                                 dr. Pap Anikó                                                          Halasi Anita 

             jegyző                                                                polgármester 


