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                                                                  Napirendi pontok elfogadása  
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J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 28-án, 15.00 
               órakor megtartott ülésén. 
 
Az ülés helye:  Községháza nagyterme. 
 
Jelen vannak:   Halasi Anita polgármester,   
                           Maczó Sándor alpolgármester,                                               
                           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 5 fő képviselő és a polgármester jelen van, így az ülés határozatképes. Ismerteti a 
napirendi pontokat: 
 
Napirend: 
1./  Tápiósági Gézengúz Óvoda 2017/2018-as nevelési évre vonatkozó Óvodavezetői és 
      Szakmai Munkaközösség éves tervének jóváhagyása      
2./  A szociális célú tüzelőanyag támogatásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása   
3./  Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez 
4./  A Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló önkormányzati rendelet társadalmi 
      egyeztetésre bocsátásáról döntés 
5./  A közterületek eltérő használatáról és a közterület használati díj megállapításáról  
      szóló önkormányzati rendelet társadalmi egyeztetésre bocsátásáról döntés 
6./  Egyebek 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:                                                   
                                                                 102/2017.(IX.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                 A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 

 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Tápiósági Gézengúz Óvoda 2017/2018-as nevelési évre vonatkozó Óvodavezetői és Szakmai 
Munkaközösség éves tervének jóváhagyása. 
Előadó: Halasi Anita polgármester elmondja, Juhász Ildikó óvodavezető nem tud jelen lenni az 
ülésen, a napirendi pontot az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tárgyalta, kéri álláspontjuk 
ismertetését. 
 
Toldi Miklós  képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke ismerteti, az ülésen 
elhangzott, hogy jelenleg az óvodában a környezetvédelmi munkaközösség működik, ezért a vezető 
havonta 11.500.- Ft pótlékban részesül. Szeretnék a hagyományőrző munkaközösség bevezetését, 
vezetője Laczkó Györgyné lenne és részére is biztosítanák a munkaközösség vezetői pótlékot. Úgy 
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gondolják, az önkormányzat részéről megtérülő lenne a kiadás, ellenőrizhető a feladat, a 
rendezvényeken részt vesznek. Az összeg az adható minimumában van megállapítva. 
 
Halasi Anita polgármester úgy gondolja, minden óvónő hoz valami pluszt, ne csak ezt emeljük ki. 
A más pótlékban nem részesülőket is motiválni kell, meg kell adni a lehetőséget a többi érintettnek 
is, hogy ne legyen feszültség, mert így nem tartja igazságosnak. 
 
Kun-Halasi Katalin  képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének véleménye, kezeljük 
egyben a munkaközösségek lehetőségét, vezessük be januártól. Az intézmény a plusz költségeket ki 
tudná gazdálkodni költségvetéséből. 
 
Halasi Anita polgármester elmondja, akkor támogatná a munkaközösség vezetők pótlékban 
részesítését, ha a szülők felé is megmutatkozna a végzett munka. Legyen az óvodában faliújság, 
illetve havonta számoljanak be a történésekről,  mint a a dráma, kézművesség, környezetvédelem 
hagyományőrzés terén. Adjuk meg a lehetőséget a másik két óvónőnek is, amennyiben szeretnének 
munkaközösséget alakítani. Laczkó Györgyné munkaközösség vezetői pótlékát 2018. január 1-től 
biztosítanák az intézmény költségvetéséből. Amennyiben az óvodavezetői munkatervvel 
kapcsolatban és a szakmai munkaközösség éves tervével  kapcsolatban nincs hozzászólás, kéri azok 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
103/2017.(IX.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
A Képviselő-testület a Tápiósági Gézengúz Óvoda 2017/2018-as nevelési évre vonatkozó 
Óvodavezetői Munkatervét és a Szakmai Munkaközösség éves tervét elfogadta. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   polgárester. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
104/2017.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
A Képviselő-testület egyetért Laczkó Györgyné hagyományőrző szakmai munkaközösség vezető 
részére 2018. január 1-től 2018. november 30-ig bruttó 11.500.- Ft pótlék biztosításával, az óvoda 
költségvetéséből. 
A Képviselő-testület  lehetőséget biztosít további szakmai munkaközösségek alakítására, az erre 
vonatkozó igényt az óvodavezető jelezze a testület felé, a szakmai munkaközösség tervének 
ismertetésével. 
 
Határidő: 2017. november 30. 
Felelős:   óvodavezető. 

 
 

2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: A szociális célú tüzelőanyag támogatásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása. 
Előadó: dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a testület döntése alapján benyújtottuk a pályázatot a 
szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatására. Döntés még nincs a pályázat kapcsán, az elbírálás 
határideje 2017. szeptember 29.  A rendelet-tervezetet elkészítettük, mely szabályozza a 
támogatottak körét, a támogatás mértékét, az eljárás menetét. Az igények benyújtási határidejét 



 4

2017. november 7. napjában határoznánk meg. A rendelet hatályba lépése 2017. október 16. Kéri, 
amennyiben egyetértenek az előterjesztéssel, hozzanak döntést. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel a 
szociális célú tüzelőanyag támogatásról szóló 8/2017.(IX.29.) sz. önkormányzati rendeletét 
megalkotta. 

                                                                         8/2017.(IX.29.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                                         A szociális célú tüzelőanyag támogatásról szóló 
                                                                         rendelet szövegét a 3. sz. melléklet tartalmazza. 
                                                                              

3. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. 
Előadó: dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, önkormányzatunk évek óta csatlakozik a Bursa Hungarica 
Ösztöndíjrendszerhez, biztosítva ezzel a rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének 
támogatását. A csatlakozási szándékról 2017. október 2-ig gondoskodni kell. Kéri, az előző évekhez 
hasonlóan döntsön a testület a csatlakozásról. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
105/2017.(IX.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozik a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához.                                                                
 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   polgármester,  jegyző. 
                                                                

                       
4. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: A Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló önkormányzati rendelet társadalmi 
egyeztetésre bocsátásáról döntés. 
Előadó: dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a környezetvédelmi alap létrehozása azért szükséges, mert 
a jövő évtől foglalkoznunk kell a talajterhelési díjjal, ebbe az alapba folyik be a kiszabott bírság. A 
rendelet-tervezet elkészült, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén megtárgyalta, egyetértenek a 
társadalmi egyeztetésre bocsátásról. A hozzászólások ismeretében a következő ülésen tudjuk a 
rendeletet elfogadni. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
106/2017.(IX.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló önkormányzati rendelet- 
tervezetet társadalmi egyeztetésre bocsátja. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   jegyző. 

 
5. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: A közterületek eltérő használatáról és a közterület használati díj megállapításáról szóló 
önkormányzati rendelet társadalmi egyeztetésre bocsátásáról döntés. 
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Előadó: dr. Pap Anikó jegyző tájékoztatásul elmondja, a jelenlegi rendeletünk elavult, a 
jogszabályi változások és a megállapított díjak miatt módosítani szükséges. A változások miatt 
célszerűbb egy új redelet megalkotása, mint a jelenleg hatályos módosítása. A Pénzügyi és Ügyrendi 
Bizottság ülésén megtárgyalta a tervezetet, a díjtételeket megvitatták, változtatásokat javasoltak, 
ezek átvezetésre kerültek. A rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésre bocsátásához a testület 
döntése szükséges. 

 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
107/2017.(IX.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
A Képviselő-testület a közterületek eltérő használatáról és a közterület használati díj 
megállapításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetésre bocsátja. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   jegyző. 
 
 
6. EGYEBEK 
 
1./ Halasi Anita polgármester elmondja, a Képviselő-testület 2017. június 19-i ülésén döntött arról, 
hogy piac kialaítására pályázatot nyújtunk be, a játszótér melletti területre. A terület egy 
helyrajziszám alatt van, szükséges a terület megosztása. Kéri a testület döntését az 1468 hrsz-ú 
ingatlan megosztásáról, illetve szükséges a 79/2017.(VI.19.) határozat módosítása.  

 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
108/2017.(IX.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az Önkormányzat tulajdonában 
lévő tápiósági 1468 hrsz-ú, kivett közterület művelési ágú, 4474 m2 nagyságú terület 
megosztásához. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt az eljárás teljeskörű lebonyolítására. 
A megosztásból eredő költségeket a Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetési 
tartaléka terhére biztosítja. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   jegyző. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
109/2017.(IX.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
A Képviselő-testület a 79/2017.(VI.19.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be VP6-
7.2.1.-7.4.1.3-17 - Helyi termékértékesítést szolgáló piacok, vásárterek infrastrukturális 
fejlesztésének támogatására, melynek megvalósítási helye a Tápióság 1468/1 hrsz -ú ingatlan. 

 A pályázat összköltsége: nettó 33.743.176.- Ft, az ehhez szükséges önerő: nettó 5.061.476.- Ft, 
bruttó 6.383.525.- Ft. 
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A pályázathoz szükséges önerőt az Önkormányzat 2017. évi költségvetési tartaléka terhére 
biztosítja. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   polgármester. 

 

2./  Halasi Anita polgármester az energetikai pályázatok munkálataival kapcsolatban tájékoztatja a 
testületet, hogy az óvoda színezése elindult, két héten belül a munkálatok befejeződnek. A 
Szabadság utcai iskolánál a nyílászárók cseréje megtörtént, a szigetelés folyik. A Tornacsarnoknál a 
munkák várhatóan 3 héten belül elkészülnek. A Polgármesteri Hivatal épületén a nyílászárók cseréje 
történt meg, a tervezett munka befejezése november közepére várható. A munkálatok során nem 
tervezett, plusz költségek merültek fel, mint az óvodánál az eresz csere, ereszek festése, 2-3 millió 
Ft nem tervezett költséggel kell számolnunk. 

 
  

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

                                                                        Kmf. 
                      
 

                                 dr. Pap Anikó                                                          Halasi Anita 
                     jegyző                                                                polgármester 


