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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 1-én, 14.00 
                 órakor megtartott közmeghallgatáson. 
 

Az ülés helye:  Tornacsarnok (Papp Károly utca 1.) 
 
Jelen vannak:   Halasi Anita polgármester,                                                                                                    
                           Béres Mária, 
                           Erdélyi Zsolt,                                                                                                                          
                           Kun-Halasi Katalin, 

                     Sári István képviselő, 
                     dr. Pap Anikó jegyző, 
                     Veres Ferenc rendőrkapitány, 
                     a község lakosságából 60 fő. 
 

Halasi Anita polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy a  a 6 fő képviselő közül 4 fő képviselő és a polgármester jelen van, így az ülés 
határozatképes. A polgármester ismerteti a közmeghallgatás napirendi pontjait: 

 
Napirend: 
1./  Nagykátai Rendőrkapitányság 2016. évi beszámolója 
2./  2016. évi beszámoló 
3./  2017. évi költségvetés ismertetése 
4./  Elemzések 
 - 2016. év történései 
 - Elnyert pályázatok 
 - Beadott pályázatok 
 - Önerős fejlesztések 
 - Közművek 
 - Kulturális programok 
5./  Egyebek, hozzászólások 

 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:    
                                                         41/2017.(IV.1.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 

 
 

1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Nagykátai Rendőrkapitányság 2016. évi beszámolója. 
Előadó: Veres Ferenc alezredes, a Nagykátai Rendőrkapitányság mb. vezetője köszönti a 
jelenlévőket, elmondja 2016. október 16-tól Lajmer Györgyöt megbízták a Gödöllői 
Rendőrkapitányság vezetésével, a Nagykátai Rendőrkapitányság vezetője személye lett. 1992. óta 
dolgozik a Nagykátai Rendőrkapitányságon, 2007. óta osztályvezető, kapitányságvezető helyettes. 
Elkészítették tevékenységükről a 2016. évi beszámolót. A Tápiószecsői Rendőrőrs vezetője 2016. 
márciustól  ismét Czernák András. A 2016. évi bűnügyi helyzetről elmondja, 1494 bűncselekmény 
történt az év során, ez az előző évihez viszonyítva 6,7 %-os csökkenést mutat. A felderítési mutató 
40,2 %. Az ismertté vált bűncselekmények száma csökkent. Csökkenés mutatkozik a lopások, 
betöréses lopások számában, a garázdaságok száma viszont emelkedett. Szeretné elmondani, hogy a 
Nagykátai Rendőrkapitányság első helyen áll a Pest megyei kapitányságok között.  
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A Nagykátai Rendőrkapitánysághoz csatolták Úri, Mende, Sülysáp településeket. Elsődleges 
feladatuknak tekintik az ittas vezetők kiszűrését. Tápióság település bűnügyi helyzetével 
kapcsolatban elmondja, 2016. év során a településen 32 bűncselekmény történt, csökkenés 
tapasztalható az előző évhez képest. A lopások száma 22-ről 6-ra csökkent, lakásbetörés 3 volt, a 
testi sértések száma viszont emelkedett.  A baleseti helyzettel kapcsolatban elmondja, 11 baleset 
történt, 8 anyagi káros. Ennyiben szerette volna röviden ismertetni a 2016. év történéseit, a 
részleteket az írásos beszámoló tartalmazza. 
 
Halasi Anita polgármester megköszöni a tájékoztatást, megkérdezi a beszámolóval kapcsolatban 
van-e kérdés, hozzászólás, amennyiben nincs, kéri annak elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                     42/2017.(IV.1.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                                     a Nagykátai Rendőrkapitányság 2016. évi szakmai 
                                                                     tevékenységéről és Tápióság település közbiztonsági 
                                                                     helyzetéről szóló beszámolót elfogadta. 
 
                                                                    Határidő: azonnal. 
                                                                    Felelős:   polgármester. 

 
  

2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: 2016. évi beszámoló. 
Előadó: Halasi Anita polgármester a 2016. évvel kapcsolatban elmondja, az évi bevételek részét 
képezte az önkormányzat saját bevétele, ami 138.997 eFt volt. Az állami finanszírozás is jelentősen 
emelkezett. Az évet 55 millió Ft megtakarítással zártuk. A részleteket a 4. napirendi pont során 
szeretné ismertetni. 
 
 
3. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: 2017. évi költségvetés ismertetése. 
Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, a tervezés kedvezően alakult, saját bevételünk 110 
millió Ft, ez az adóból, bérleti díjból, étkezési térítési díjból, továbbszámlázott tételekből tevődik 
össze. Az állami finanszírozás 182 millió Ft. A továbbiakban részletesen ismerteti a várható 
kiadásokat. A szennyvízzel kapcsolatban jelentős kiadással kell számolnunk, a projekt lezárult. 51 
millió Ft az az összeg, ami a csatorna hozzájárulást nem fizetők hátraléka, ennek behajtását 
megkezdik. Fejlesztésekre 203 millió Ft van tervezve, a közmunka programra 42 millió Ft, a 
pályázatokhoz szükséges önerő 21 millió Ft. KEHOP pályázaton 134 millió Ft támogatást nyertünk, 
amelyből négy önkormányzati intézmény energetikai felújítását szeretnénk megoldani. Vis maior 
támogatásra 37.683 eFt összeget kaptunk (belvíz, hóolvadás miatti károk, Nagyköz partfal).  A 
Gubóhegy útfelújítására 12.750 eFt-ot nyertünk pályázaton, a munkálatok április 10-e után 
kezdődnek. REKI pályázaton 11.614 eFt-ot nyertünk. A közmunka programban varroda működését 
kezdtük meg, folytatódik a térkő programunk és az általános közmunka program. A költségvetésünk 
525.539 eFt, a tartalék 8 millió Ft. A képviselők által felajánlott tiszteletdíjak összege 7.700 eFt, 
ezek célzott felajánlások, iskola, egyház részére. 
 
4. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Elemzések. 
Előadó: Halasi Anita polgármester. 
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2016. év történései 
Halasi Anita polgármester ismerteti, 2016. szeptemberétől a testület döntése alapján a konyha 
üzemeltetését az Innoven Kft.-re bíztuk, a dolgozókat átvették, bérleti díjat fizetnek. Számításaink 
szerint a korábbi + 10 millió Ft-os ráfordításunk 5-6 millió Ft-ra fog csökkenni. 2016. évben a 
temető az önkormányzat tulajdonába került, az üzemeltetést meghirdettük, az EX-HUMa Kft. végzi 
a tevékenységet. Pályázati támogatásból kívül-belül felújításra került az egészségház. Az udvaron a 
parkoló kialakítása, térkövezése hamarosan befejeződik. Járdák felújítására került sor a 
Szentmártonkátai úton és az Arany János utcában. A könyvtár átköltözött a Szabadság u. 10. szám 
alá, személyi változás történt, Csanádi Ádám könyvtáros-művelődésszervező visszament a korábbi 
munkahelyére. A könyvtárosi feladatokat Németné Klein Edit látja el, a művelődésszervezői 
feladatok megosztásra kerülnek. 
 
Elnyert pályázatok 
Halasi Anita polgármester ismerteti, KEHOP pályázaton 134.816 millió Ft támogatást nyertünk, 
ebből kerül energetikai felújításra a Polgármesteri Hivatal, Óvoda, Tornacsarnok és a Szabadság 
utcai iskola épülete. A Belügyminisztériumtól útfelújításra 12.750 eFt-ot kaptunk. Vis maior 
támogatásra 37 millió Ft-ot. Varroda beindítására a közmunka programban 12 millió Ft összeg áll 
rendelkezésre, a térkövezésre 4 millió Ft. A páyázatainkhoz 34 millió Ft önerő szükséges.  
 
Beadott pályázatok 
Halasi Anita polgármester ismerteti, beadott pályázataink a Szabadság utcai iskola belső 
felújítására, az óvoda tornaszobával történő bővítésére vonatkoznak. Szeretnénk a tábor, varroda, 
klubház épületeket és a szolgálati lakásokat korszerűsíteni. Terveink között szerepel piactér 
kialakítása a Dózsa György utcában. A Szlovákia – Magyarország együttműködési program 
keretében Pográny településsel közösen pályáztunk, sikeres pályázat esetén a Papp Károly házat 
szeretnénk megvásárolni, többek között interaktív játszótér kialakítása szerepel az iskolakertben. 
 
Önerős fejlesztések 
Halasi Anita polgármester elmondja, a varroda kialakítására a volt könyvtár épületében került sor. 
Önerős fejlesztések között szerepel a Tornacsarnok elektromos házózatának felújítása és az iskola 
elektromos hálózatának bővítése. A védénői rendelőben a bútorzat felújítását szeretnénk megoldani. 
Régi terveink között szerepel zebra kialakítása a Malomnál, itt egyúttal szeretnénk a kereszteződés 
átépítését megoldani.  Gondot szeretnénk fordítani a vízelvezető árkok felújítására, valamint a Papp 
Károly utca és Szentmártonkátai út fejlesztésére. 
 
Közművek 
Halasi Anita polgármester elmondja, a településen a víz- és csatorna szolgáltató a TRV Zrt. 
Tárgyalásokat folytattunk a helyi ügyfélszolgálat biztosítására, hamarosan lehetőség lesz az ügyek 
helyben történő intézésére. Ezzel azonban a műszaki probléma nem fog megoldódni, a csőtörések, 
nyomás problémák. A földkábeles rendszer elavult, kézi vezérléssel működik, mielőbbi megoldást 
szeretnénk. A TRV Zrt. beismerte rosszul működnek, önkormányzati kapcsolattartó próbál 
segítségünkre lenni. A szennyvízzel kapcsolatban elmondja, a beruházás véget ért, a garanciális 
időszak lejárt, a lakástakarék kifizetések megtörténtek. A településen 222 ingatlan bekötése nem 
valósult még meg, ez a szivattyús rendszerekből, illetve az ismeretlen tulajdonosokból adódik. 
Ingatlanonként 285.000.- Ft a feljlesztési hozzájárulás, a lakástakarék szerződést fizetők 30 %-os 
állami támogatással számolhattak. Vannak olyan lakosok, akiknek elmaradásaik vannak, így az 
állami támogatást nem fogják teljes mértékben megkapni. A nem fizetők esetében végrehajtásra 
kerül sor. 
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A szemétszállítást a településen a Vertikál Zrt. végzi, a szelektív hulladékgyűjtő sziget 
megszüntetésre került. A szelektív házhoz menő gyűjtés jól működik, a zöldhulladék szállítás április 
7-től indul. Lomtalanítás szervezetten nincs tervezve, egyénileg évente kétszer térítésmentesen 
kérhető. 
A térségben a UPC fejlesztés elindult, 2018. év végére szupergyors internetet ígértek. 
 
Kulturális programok  
Halasi Anita polgármester ismerteti, az október 23-i rendezvényünkön részt vett a váci 
egyházmegye püspöke Beer Miklós. A március 15-i rendezvényünkön Czerván György államtitkárt 
és Gulyás Andrea közigazgatási államtitkárt köszönthettük. Április 22-én kerül sor az V. Rétessütő 
Fesztivál megrendezésére. Június 23-25. között kerül sor a Vasszamarak fesztiválra, a falunap 
időpontja pedig augusztus 19. 
 
 
Halasi Anita polgármester kéri, amennyiben egyetértenek az elhangzott beszámolóval, fogadják el. 

                           
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 

                                                      43/2017.(IV.1.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                      A Képviselő-testület a 2016. évi beszámolót és a 
                                                      2017. évi tervek ismertetését elfogadja. 
 
                                                      Határidő: azonnal. 
                                                      Felelős:   polgármester. 
 
 

5. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
 
Egyebek 
Halasi Anita polgármester elmondja, rendszeres problémát okoznak a településen a kóbor kutyák. 
Chipleolvasó készülék beszerzése folyamatban van, büntetések kiszabására kerül sor, amennyiben 
beazonosítjuk a kóborló kutya tulajdonosát. Kéri a lakosságot az ebtartási szabályok betartására. 
 
Hozzászólások 
 
Sári Istvánné arról érdeklődik, mikor kapunk szemétszállítási csekket. 
 
Bartucz Sándorné a lakossági ásott, illetve fúrt kutak bejelentésével kapcsolatban szeretne 
tájékoztatást kapni. 
 
Kun Edit  arra szeretne választ kapni, milyen lehetősége van az önkormányzatnak azzal 
kapcsolatban, ha a lakosok nem tartják tisztán az ingatlanuk előtti járdaszakaszt. Rendszeresen 
probléma a Jókai – Kölcsey utca és a Kölcsey – Forgács utca sarka. 
 
Dr. Pap Anikó jegyző a felmerült kérdésekre válaszolva elmondja, a szemétszállítási szolgáltatást 
végző Vertikál Zrt. honlapján olvasható, hogy jogszabály változások miatt negyedéves számlázás 
lesz, erről nem tájékoztatták megfelelő módon a lakosságot.  
A kutakkal kapcsolatban elmondja, egyidőben gyakoriak voltak a fúrt kutak, ez engedélyköteles 
lenne. 500 m3-t meghaladó éves kitermelés esetén kell engedélyt kérni. A település honlapján a 
részletes tájékoztató megtalálható. 
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Az ingatlanok rendbetételét, karbantartását önkormányzati rendelet szabályozza. Jelzés esetén a 
tulajdonosnak felszólítást tudunk küldeni, bírságolásra nincs lehetőségünk. 
 
Csámpai Lajos elmondja, szeretnék, ha a vízóra havi leolvasására lehetőség lenne és a bejelentésre 
biztosítanának zöld számot, mert most csak ide-oda kapcsolgatnak. 
 
Jáger Mária arról érdeklődik, a Jókai Mór utca – Szentmártonkátai út közötti járda nem lesz 
összekötve? 
 
Berényi Ottó szeretné jelezni, a buszmegállóknál lévő kukák méretét kicsinek találja. Továbbá 
elmondja, van olyan hely, ahol a csatorna tisztítónyílásról hiányzik a teteje, valami módos rögzíteni 
kellene. 
 
Halasi Anita polgármester válaszában elmondja, a telefonnal kapcsolatos problémát is jeleztük a 
szolgáltató felé, reméljük ez is megoldódik. 
A Szentmártonkátai út önkormányzati tulajdonba adása folyamatban van, teljes körű felújítást 
tervezünk. 
A kukákkal kapcsolatban a jelenlegi megoldásnak a gyakori ürítést látja, ezt jelezni fogja. A 
későbbiekben szeretnénk több helyen, fából készült kukákat kihelyezni. A csatornafedelekkel 
kapcsolatos problémát jeleztük az üzemeltető felé. 
 

 
 
Mivel  több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és a 
közmeghallgatást 15.30 órakor bezárta.    
 
 

Kmf. 
 
 
                             dr. Pap Anikó                                                           Halasi Anita 

           jegyző                                                                 polgármester 


