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                                                                  7/2017.(IX.1.) sz. önkormányzati rendelet: 
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                                                                  94/2017. sz. képviselő-testületi határozat: 
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                                                                  97/2017. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                  Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közala- 
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                                                                  Tápió-Hajta Vízgazdálkodási Társulat 
                                                                  támogatása  
                                                                  100/2017. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                  Papp K. u. 1. sz. szolgálati lakás bérbeadása 
                                                                  101/2017. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                  Támfalrongálódás pályázattal kapcsolatban 
                                                                  szükséges tervek benyújtása 
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J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. augusztus 31-én, 15.00 
               órakor megtartott ülésén. 
 
Az ülés helye:  Községháza nagyterme. 
 
Jelen vannak:   Halasi Anita polgármester,                                                 
                           Béres Mária,          
                           Erdélyi Zsolt,       
                           Kun-Halasi Katalin és                                                                                                                                       
                           Sári István  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 polgármester jelen van, így az ülés határozatképes. Ismerteti a 
napirendi pontokat: 
 
Napirend: 
1./  Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása     
2./  Beszámoló az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről      
 3./ Tápiósági Gézengúz Óvoda beszámolója a 2016/2017-es évről és a 2017/2018-as nevelési 
      évre való felkészülésről       
4./  Polgármester tiszteletdíjáról szóló határozat módosítása        
5./  Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány kérelme      
6./  Hulladékgazdálkodással összefüggő döntések meghozatala       
7./  Településképi rendelettel összefüggő döntések      
8./  Egyebek 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:                                                   
                                                                 93/2017.(VIII.31.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                 A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 

 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása. 
Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, a 2017. évi költségvetési rendelethez kapcsolódó 
előirányzatok változása miatt szükséges a rendelet módosítása. Összességében a bevételi és kiadási 
előiányzatok 112.527.533.- Ft-tal változnak. A változások részletezését az írásos előterjesztés 
tartalmazza. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzat módosított összege 
608.787.064.- Ft. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén a rendelet módosítását megtárgyalta, 
elfogadta. Kéri a testület döntését a rendelet módosításáról. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel a 
7/2017.(IX.1.) rendeletét, az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.31.) rendelet 
módosításáról megalkotta. 
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                                                                  7/2017.(IX.1.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                                  Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
                                                                  2/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 
                                                                  a rendelet szövegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.                        
 

2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről. 
Előadó: Halasi Anita polgármester elmondja, a féléves teljesítést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
ülésén tárgyalta, kéri véleményük ismertetését. 
 
Kun-Halasi Katalin  képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti, a beszámoló 
rendben van, nincs kirívó eltérés, a Bizottság jóváhagyta a féléves teljesítést. 
 
Halasi Anita polgármester megkérdezi, a beszámolóval kapcsolatban van-e hozzászólás, 
amennyiben nincs, kéri elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                               94/2017.(VIII.31.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                               A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költség- 
                                                               vetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta.                       

 
                                                               Határidő: azonnal. 
                                                               Felelős:   polgármester. 
 
3. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Tápiósági Gézengúz Óvoda beszámolója a 2016/2017-es évről és a 2017/2018-as nevelési 
évre való felkészülésről. 
Előadó: Juhász Ildikó óvodavezető az írásos beszámolóhoz annyi kiegészítést tenne, hogy 90 
férőhelyes az óvoda, úgy néz ki ezt át fogják lépni. Az előfelvételi napló szerint előreláthatóan 93 fő 
várható. Érdemes elgondolkodni, a testület hozzájárulására lesz szükség, amennyiben a létszám 
meghaladja a meghatározott férőhelyek számát. 
 
Halasi Anita polgármester megállapítja, az óvodai beszámolóhoz nincs hozzászólás, kéri 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                               95/2017.(VIII.31.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                               A Képviselő-testület a Tápiósági Gézengúz Óvoda 
                                                               beszámolóját a 2016/2017-es évről és a 2017/2018-as 
                                                               nevelési évre való felkészülésről elfogadta. 
 
                                                               Határidő: azonnal. 
                                                               Felelős:   polgármester. 
                                                                

                       
4. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Polgármester tiszteletdíjáról szóló határozat módosítása. 
Előadó: dr. Pap Anikó jegyző tájékoztatásul elmondja, a Képviselő-testület 2017. január 26-i 
ülésén a 15/2017.(I.26.) sz. határozatával elfogadta Halasi Anita polgármester írásbeli nyilatkozatát, 
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mely szerint a 2017. január 1-től neki járó tiszteletdíj megemelt részéről lemond. A 
Belügyminisztérium tájékoztatása szerint az önkormányzat vissza nem térítendő támogatásra 
jogosult a polgármesteri tiszteletdíj emeléséből adódó többletterhekhez. A támogatás kizárólag erre 
a célra fordítható. Kéri a testület döntését a korábban hozott határozat 1. pontjának visszavonásával, 
a határozati javaslat szerint. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
96/2017.(VIII.31.) sz. képviselő-testületi határozat: 
1. Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 15/2017. (I.26.) sz. képviselő-testületi 
határozata 1. pontját visszavonja.  
2. Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete A Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. §-ának (2)-(4) 
bekezdése alapján – visszamenőlegesen – 2017. január 01. napjától Halasi Anita polgármester 
tiszteletdíját havonta bruttó 274.250 Ft-ban, költségtérítését változatlanul 33.656 Ft-ban állapítja 
meg. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   jegyző. 

 
5. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány kérelme. 
Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti a Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalalapítvány 
kérelmét. Az Önkormányzat az Alapítvány részére korábban 100.000.- Ft támogatásról döntött. 
Szeretnék az egységes támogatást bevezetni lakosságszám arányosan, 55.- Ft/fő összegben. Ez 
részünkről + 50.590.- Ft hozzájárulást jelent. Kéri a testület döntését. 

 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
97/2017.(VIII.31.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tápió-vidék Természeti Értékeiért 
Közalapítvány működését lakosságszám arányosan 55.- Ft/fő összeggel támogatja.  
A Képviselő-testület ennek megfelelően a korábbi döntés szerinti 100.000.- Ft támogatást 50.590.- 
Ft-tal kiegészíti. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   polgármester. 
 
 
6. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Hulladékgazdálkodással kapcsolatos döntések meghozatala. 
Előadó: Halasi Anita polgármester elmondja, a napirendet a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság is 
tárgyalta. A változások részleteiről kéri dr. Pap Anikó jegyzőt adjon tájékoztatást. 
 
Dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, korábban már elhangzott, a hulladékszállítás is egységes lesz a 
régióban, az ÖKÖVÍZ Kft. lesz a szolgáltató. Jelenleg a Vertikál Nonprofit Zrt.-vel van 
szerződésünk, melyet 2017. szeptember 30. napjával közös megegyezéssel megszüntetnénk.  
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2017. október 1-től az átmeneti időszakra, amíg nem zajlik le a közbeszerzési eljárás az ÖKOVÍZ 
Kft. biztosítja a szolgáltatást. A Vertikál Zrt.-vel kedvező szerződésünk volt, ezekhez a 
feltételekhez a továbbiakban is ragaszkodunk. Szeretnénk a lakosság felé zökkenőmentesen 
biztosítani a szolgáltatást. A közbeszerzési eljárást az érintett 6 település közösen kívánja 
bonyolítani, a feltételek szeptemberben pontosításra kerülnek. Országosan 19 régió van 
meghatározva és minden régióban egy közszolgáltató lehet, ezért is kell az ismertetett lépéseket 
megtenni. 
 
Halasi Anita polgármester kéri a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos döntések 
meghozatalát. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
98/2017.(VIII.31.) sz. képviselő-testületi határozat: 
1./ Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vertikál Közszolgáltató Nonprofit 
Zrt.-vel 2016. június 6-án megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést 2017. 
szeptember 30. napjával közös megegyezéssel megszüntetni. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződést aláírására. 
2./ Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatást 2017. október 1-től az ÖKOVÍZ Kft.-vel biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   polgármester. 

 
7. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Településképi rendelettel összefüggő döntések. 
Előadó: dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, bizottsági ülésen beszéltek róla, minden testületnek kell 
rendeletet alkotni az új szabályozásról, egységes településkép legyen. A napirendet tájékoztatás 
jelleggel tárgyalnánk, a szükséges döntéseket később hozzuk meg, mivel a rendeletalkotási határidő 
2017. október 1-ről december 31-re módosult. Tervező, építész cégeket kell bevonni a munkába, 
erre központilag 1.000.000.- Ft-ot biztosítanak, de ez nem fedezi a kiadásokat. Jelenleg a 
településrendezési terv módosítása folyik, ez is része, erre is épülne a szabályozás. A 
településrendezési terv készítőjétől kértünk ajánlatot, 1.500.000.- Ft + ÁFA összegért vállalnák a 
feladatot. Szeretnénk egyeztetéseket folytani az összeg csökkentésére. Az ügy állásáról tájékoztatni 
fogják a testületet. 
 
8. EGYEBEK 
 
1./  Halasi Anita polgármester a Tápió-Hajta Vízgazdálkodási Társulat megkeresését ismerteti. 
Korábban is támogattuk a Társulatot a közfoglalkoztatotti program kapcsán. 2017. szeptember 1. – 
2018. április 30. közötti időszakra szeretnék ha ismét biztosítanánk támogatást. Az előzőekben 3 fő 
6.000.- Ft/hó támogatásáról döntöttünk. Javasolja a jelzett időszakra is biztosítsuk ezt a támogatást. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
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99/2017.(VIII.31.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. szeptember 1. – 2018. április 30. 
közötti időszakra megállapodást köt a Tápió-Hajta Vízgazdálkodási Társulattal 3 fő 
közfoglalkoztatott személy 6.000.- Ft/hó/fő összegű támogatására. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   polgármester. 
 
2./  Halasi Anita polgármester ismerteti, az előző évben a Nagykátai Rendőrkapitányság 
állományában álló tanulóknak szolgálati lakást biztosítottunk 1 év határozott időtartamra, ez 2017. 
augusztus 31-én lejár. Ismét megkeresést kaptunk, hogy 2017. szeptember 1-től adjuk bérbe a 
Papp K. u. 1. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanunkat. A bérleti díjat önkormányzati 
rendeletünk szabályozza. Kéri a bérlet ügyében a testület hozzon döntést a határozati javaslat 
alapján. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
100/2017.(VIII.31.) sz. képviselő-testületi határozat: 
1. A Képviselő-testület támogatja a Tápióság, Papp K. u. 1 sz. alatti Önkormányzat tulajdonában 
lévő szolgálati lakás (iskola melletti)  2017. szeptember 1-től határozatlan időre történő 
bérbeadását 5 fő rendvédelmi feladatokat ellátó részére, akik a Nagykátai Rendőrkapitányság 
illetékességi területén teljesítenek szolgálatot. A bérlő kijelölésére a díja az önkormányzat 
tulajdonában lévő lakások, valamint nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól 
szóló 23/2011.(XII.15.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) alapján történik. 
2. A lakás bérleti díja az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, valamint nem lakás céljára  
szolgáló helyiségek bérletének szabályairól szóló 23/2011.(XII.15.) önkormányzati rendeletben 
meghatározottak szerinti összeg. 
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a lakásbérleti szerződés aláírására. 
 
Határidő: bérleti szerződés megkötésére 2017. szeptember 1. 
Felelős:   polgármester. 
 
3./  Halasi Anita polgármester ismerteti, a támfalrongálódás ügyben benyújtott vis maior 
pályázatunk sikeres volt. A helyreállítás nem engedélyköteles, tervet be kell nyújtani az 
építéshatóság felé. Erre Zámbó József adott bruttó 125.000.- Ft-os ajánlatot. Két ajánlatot kérünk 
még, de javasolja, hogy a testület hozzon olyan döntést, hogy amennyiben nem kapunk ettől 
kedvezőbb ajánlatot, Zámbó Józsefet bízzuk meg. Ez azért is szükséges, hogy folyamatosan 
tudjunk haladni az ügyben. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                            101/2017.(VIII.31.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                            A Képviselő-testület a támfalrongálódás ügyben beadott 
                                                            pályázatunk kapcsán megbízza Zámbó Józsefet a szükséges 
                                                            tervek benyújtásával az illetékes építéshatóság felé, amennyi- 
                                                            ben a részéről adott bruttó 125.000.- Ft-os költségtől ked- 
                                                            vezőbb ajánlat nem érkezik. 
                                                            Határidő: azonnal. 
                                                            Felelős:   polgármester. 
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4./  Halasi Anita polgármester a továbbiakban  néhány aktuális ügyben szeretné a testületet 
tájékoztatni. 
 
Megkeresés kaptunk a NEFAG Zrt.-től, a szociális tűzifát tőlük szoktuk vásárolni. Jelenleg 
Tápiósághoz közel végzik a fakitermelést, szeretnék ha biztosítanánk területet a tárolásra. Erre a 
Szentmártonkátai út 87. szám alatti terület lenne alkalmas, mintegy 300 négyzetméterre lenne 
szükségük. Így a szociális tűzifa pályázatunk kapcsán szállítási költséggel nem kell számolnunk és 
valamennyi bérleti díjat is fizetnének. 
Köztudott, hogy 2017. szeptember 30. napjával a Pátria Takarékszövetkezet helyi kirendeltsége 
megszűnik, a jó hír, hogy a pénzfelvevő automata marad. 
Az önkormányzati intézmények felújítása során plusz költséggel kell számolnunk, a 
villámvédelmet meg kell oldani, erre ajánlatot kapunk. 

 
 
  

Mivel más megbeszélnivaló nem merült fel, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 
16.30 órakor bezárta. 
 

                                                                        Kmf. 
                      
 

                                 dr. Pap Anikó                                                          Halasi Anita 
                     jegyző                                                                polgármester 


