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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 29-én, 17.00 
               órakor megtartott ülésén. 
 
Az ülés helye:  Községháza nagyterme. 
 
Jelen vannak:   Halasi Anita polgármester,  

                      Maczó Sándor alpolgármester, 
                           Béres Mária, 
                           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 a megjelenteket, jelenléti ív alapján megállapítja, a 6 fő 
képviselő közül minden képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. Ismerteti az ülés napirendi 
pontjait. 
 
Napirend: 
1./  Szociális célú tüzelőanyag támogatásról szóló önkormányzati rendelet elfogadása 
2./  A szociális alapon nyújtott eseti, speciális települési támogatásokról szóló rendelet elfogadása 
3./  Tápiósági Gézengúz Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása 
4./  Tájékoztatás és döntés a Nagykáta Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermek- 
      jóléti Szolgálat társulásának megszűnéséről  
5./  Döntés előirányzat átcsoportosításokról 
6./  Tápióságért Alapítvány új székhelyéhez való hozzájárulás 
7./  Biznisz Park Bt. kérelme helyiségbérlet tárgyában 
8./  Egyebek 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                  125/2015.(X.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                  A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 

 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: A szociális célú tüzelőanyag támogatásról szóló önkormányzati rendelet elfogadása. 

       Előadó: dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, pályázatot nyújtottunk be a Belügyminisztériumhoz 
                     szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra. A pályázaton 
                     1.447.800.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk, ezt az összeget 456 q 
                     barnakőszén vásárlására fordítjuk. Az önerő mértékéről a pályázat benyújtásakor 
                     már döntöttünk. A korábbiakban fára pályáztunk, most a testület a szén mellett 
                     döntött. Rendeletet kell alkotni a támogatási feltételek szabályozására, a tervezet 
                     szerint háztartásonként 10 q szén adható. Előnyben kell részesíteni az aktív korúak 
                     ellátásában részesülőket, az időskorúak járadékára jogosultakat, a települési támo- 
                     gatásban részesülőket, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket 
                     nevelő családokat. A kérelmekről átruházott hatáskörben a polgármester döntene. 



 3

                   A kérelem formanyomtatványt közzé tesszük, a benyújtási határidőt 2015. december  
                   4.-ben javasolják meghatározni. 
 

Halasi Anita polgármester elmondja, a rendelet tervezetet a bizottságok megtárgyalták, javasolják 
elfogadását. 
 
Kun-Halasi Katalin  képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, azért is 
döntöttek a szén mellett, mert zsákos kiszerelésű, nincs vele plusz munka, meglátják az érintettek 
mennyire lesznek ezzel megelégedve. 
 
Halasi Anita polgármester megállapítja, a szociális célú tüzelőanyag támogatásról szóló 
rendelethez nincs több hozzászólás, kéri a rendelet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel a 
szociális célú tüzelőanyag támogatásról szóló 14/2015.(X.30.) önkormányzati rendeletét megalkotta. 
 
                                                                 14/2015.(X.30.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                                 A szociális célú tüzelőanyag támogatásról szóló 
                                                                 rendeletet a 2. sz. melléklet tartalmazza. 

 
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: A szociális alapon nyújtott eseti, speciális települési támogatásokról szóló rendelet 
            elfogadása. 

       Előadó: dr. Pap Anikó jegyző elmondja, megbízást kapott a szociális alapon nyújtott eseti, 
                    speciális települési támogatásokról szóló rendelet tervezet elkészítésére. A Szociális 
                    Bizottság ülésén a tervezetet megtárgyalta, az ott elhangzott módosításokat figye- 
                    lembe vette. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslata, a szociális célú tüzelő- 
                    anyag mellé, ami jelen esetben barnakőszén, tűzifát is biztosítani. Erre a célra 1.500 
                    e Ft-ot különítünk el, amely összeg a szállítás költségét is tartalmazza. A jogosultak 
                    köre azokból tevődik össze, akik barnakőszénen is részesülnek. A rendelet a pénz- 
                    beli és természetbeni eseti, speciális települési támogatásokat szabályozza. Egyszeri 
                   10.000.- Ft/fő támogatás kapnának a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban ré- 
                   szesülők. A 70 év feletti időskorúakaknak 5.000.- Ft/fő támogatást biztosítanánk. 
                   A Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 100.000.- Ft van tervezve a Roma Mi- 
                   kulás program támogatására. A településen óvodába és iskolába járó gyermekeket 
                   500.- Ft/fő értékű támogatásban szeretnénk részesíteni mikulás csomag vásárlásához. 
                   A nevelési, oktatási intézményekből listát kérünk hány fő az érintett, a pénzösszeget 
                   átadjuk az intézményvezetőknek. A településen elő súlyosan beteg, fogyatékos gyer- 
                   mekek egyszeri támogatására 50.000.- Ft/fő összeget tervezünk. A közfoglalkozta- 
                   totti programban részt vevők családját 10.000.- Ft összeggel kívánjuk támogatni. 
                   A rendelet egyszeri támogatásokat tartalmaz, 2016. április 30-án hatályát veszti. 
                   Kéri a rendelettel kapcsolatos véleményeket, hozzászólásokat. 

 
Halasi Anita polgármester tájékoztatásul elmondja, a szociális célra fordítható normatívákból a 
megszorítások miatt rendelkezésünkre álló összegből tudjuk a rendeletben tervezetteket 
megvalósítani. 
 
Béres Mária képviselő arról érdeklődik, a beteg gyerekek támogatására nem lehetne 100.000.- Ft/fő 
összeget biztosítani? 
 
Kun-Halasi Katalin  képviselő véleménye, ezek a családok más kategóriába is beleférhetnek. 
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Halasi Anita polgármester úgy gondolja, mivel a létszámot nem tudjuk pontosan, emiatt legyünk 
óvatosak. Amennyiben marad összegünk a segélyezésből, tudunk rajta tűzifát vásárolni. 
 
Juhász Ildikó óvodavezető megköszöni a gesztust, mindenkire gondolnak és kiemelik a 
rászorulókat. Az óvodás gyermekek nevében köszöni a támogatást, nagyon örül, hogy így állnak 
hozzá. 
 
Halasi Anita polgármester megállapítja, a rendelettel kapcsolatban nincs több hozzászólás, 
szavazásra teszi fel elfogadását.                 

 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel a 
szociális alapon nyújtott eseti, speciális települési támogatásokról szóló 15/2015.(X.30.) sz. 
rendeletét megalkotta. 
                                                                  15/2015.(X.30.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                                  A szociális alapon nyújtott eseti, speciális települési 
                                                                  támogatásokról szóló rendelet szövegét a 3. sz. melléklet 

                                                             tartalmazza. 
  
 
3. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Tápiósági Gézengúz Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása. 
           Előadó: Juhász Ildikó óvodavezető elmondja, elkészítette az óvoda Szervezeti és Műkö- 
                        dési Szabályzatát, kéri a testület fogadja el. 
 
Halasi Anita polgármester szavazásra teszi fel az SZMSZ jóváhagyását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 

                                                         126/2015.(X.29.) sz. képviselő-testületi határozat:         
                                                         A Képviselő-testület a Tápiósági Gézengúz Óvoda 
                                                         Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja. 

 
                                                             Határidő: azonnal. 
                                                             Felelős:   polgármester. 
 
 
4./ NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Tájékoztatás és döntés a Nagykáta Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermek- 
           jóléti Szolgálat Társulásának megszűnéséről. 
           Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, 2016. január 1-től változik a feladatellátás. 
                        A társulás 2015. december 31. napjával megszűnik, ehhez a testület egyetértése 
                        szükséges. A feladat ellátására működtethetünk társulást a környékbeli települé- 
                        sekkel,  pszichológus alkalmazását is kellene biztosítani. Nem tudjuk Nagykáta 
                        mennyire tud segíteni, társulást egyenlőre nem indítanánk, meglátjuk hogyan ala- 
                        kul. El kell gondolkodni a pszichológust hogyan pótoljuk. 
 
Sári István képviselő úgy gondolja, pszichológusra mindenképpen szükség van. Mérlegelni kell, ha 
társulást csinálunk nem kerül-e többe, mintha hetente egyszer lejárna egy pszichológus. 
 
Magda Lászlóné iskolaigazgató elmondja, az iskola életében nagy szükség van a családsegítő 
szolgálatra és a pszichológus támogatására, nem maradhatnak segítség nélkül. 
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Dr. Pap Anikó jegyző elmondja, a jelenlegi pszichológus óradíja 4.000.- Ft, hetente egy 
alkalommal 6 órát van a településen. Jó lenne, ha a jövőben is tudná vállalni a feladat ellátását. 
 
Halasi Anita polgármester úgy gondolja, a társulás szakmai segítséget jelentene. Amennyiben a 
napirendhez nincs több hozzászólás, kéri dönteni a társulás megszüntetéséről. 
                         
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
127/2015.(X.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Nagykáta Székhelyű Közös 
Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 2015. december 31. napjával történő 
megszüntetésével. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ügyben szükséges intézkedések megtételére 
és a társulási megállapodás felmondásáról szóló megállapodás aláírására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Nagykáta Székhelyű Közös 
Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulást értesítse. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   polgármester. 
 
5. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Döntés előirányzat átcsoportosításokról. 
           Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, a Nagykáta Székhelyű Közös Fenntartású Csa- 
                        ládsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás zavartalan működése érdekében 863 
                        e Ft-ot szükséges átcsoportosítási működési hozzájárulásra, az Önkormányzat álta- 
                        lános tartaléka terhére.  A Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási  
                        Társulata fizetési értesítője alapján a hitelköltségek fedezetére 1.404 eFt átcsopor- 
                        tosítása szükséges, szintén az általános tartalék terhére.  A Polgármesteri Hivatalnál 
                        szakmai segítségnyújtást vettünk igénybe, itt az intézményfinanszírozást kellene 
                        megnöveni 220 eFt-tal. Kéri, amennyiben az előirányzat átcsoportosításokkal egyet- 
                        értenek, hozzanak döntést. 

                    
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
128/2015.(X.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nagykáta Székhelyű 
Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás zavartalan működése 
érdekében 863 eFt-ot csoportosít át működési hozzájárulásra az Önkormányzat általános tartaléka 
terhére. 
 
Határidő: 2015 október 30. 
Felelős:   polgármester, jegyző. 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
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129/2015.(X.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tápiómenti Települések 
Csatornamű Vízgazdálkodási-társulata fizetési értesítője alapján 1.404 e Ft-ot  csoportosít át a 
hitelköltségek fedezetére az Önkormányzat általános tartaléka terhére. 

 
Határidő: 2015. október 30. 
Felelős:   polgármester, jegyző. 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                             
130/2015.(X.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hogy a Tápiósági 
Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozását 220 e Ft-tal megnöveli, az Önkormányzat általános 
tartaléka terhére. 
 
Határidő: 2015. október 30. 
Felelős:   polgármester, jegyző. 
 
Dr. Pap Anikó jegyző a Polgármesteri Hivatalnál végzett szakmai segítségnyújtáshoz kapcsolódóan 
tájékoztatásul elmondja, a Pénzügyi Bizottság ülésén beszéltek róla, hogy könyvvizsgálót kerestünk. 
A mai napon személyesen tárgyaltunk egy könyvvizsgálóval, megkérdeztük, hogy a 2014. évi 
könyvvizsgálatra szakmai tanácsadást vállalna-e. Szakmai tanácsadást nem vállal, ha elakadunk, a 
felmerülő kérdésekre szívesen válaszol. A belső ellenőrzés végeredményét megvárjuk, ennek 
ismeretében a testület eldönti szükséges-e könyvvizsgálat. A múlt évtől országos szinten új 
könyvelési rendszert használnak, aki nincs benne évek óta problémát okoz, országos problémáról 
van szó. Határidős jelentések elmulasztásáért büntetést még nem kaptunk. 

 
                                                                  

6. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Tápióságért Alapítvány új székhelyéhez való hozzájárulás. 
            Előadó: dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a Tápióságért Alapítvány székhelyét a Papp K. u. 
                          41. számról a Bicskei út 3. szám alá szeretné áthelyezni. A székhelyhasználathoz 
                          Képviselő-testület, mint tulajdonos hozzájárulása szükséges. Kéri a hozzájárulás- 
                          ról dönteni. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                             
131/2015.(X.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Tápióságért 
Alapítvány nevű civil szervezet a 2253 Tápióság, Bicskei út 3. szám alatti ingatlanban székhelyet 
létesítsen, azt központi, ügyviteli helyeként használja, az ingatlant székhelyként a hivatalos irataiban 
megjelölje és az ingatlanban a határozatokat hirdetményként kifüggessze. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   polgármester. 
 
 
 



 7

7. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Biznisz Park Bt. kérelme helyiségbérlet tárgyában. 
            Előadó: dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a Biznisz Park Bt. szeretné 2015. november 1-től 
                          2019. szeptember 30-ig bérbe venni a Klubház helyiségét, üzleti célú tevékenység- 
                          re. A Bt. beltagja Biess Dániel, akinek a General Architect Kft. elnevezésű vállalko- 
                          zása szintén bérli a Klubház irodahelyiségét. 
                            
Halasi Anita polgármester kéri döntést hozni a helyiségbérlet ügyében. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
132/2015.(X.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
A képviselő-testület 2015. november 1-től 2019. szeptember 30-ig bérbe adja Tápióság Község 
Önkormányzat tulajdonát képező Tápióság, Papp Károly u.41. szám alatti ingatlan helyiségeit üzleti 
célú tevékenység végzésére székhelynek a BIZNISZ PARK BT.   (képviseli: Biess Dániel beltag) 
2241 Sülysáp, Béke út 14/A. szám alatt bejegyzett vállalkozásnak. A képviselő-testület a bérleti 
díjat bruttó 466 Ft/m2/negyedév összegben, évente 33.552 Ft-ban határozza meg. A képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
 
Határidő: szerződéskötésre 2015. november 1-ig. 
Felelős:   polgármester, jegyző. 
 
 
8. EGYEBEK 
 
   1./  Halasi Anita polgármester Terék József kérelmét ismerteti, aki „A Tápió-mente népviselete” 
         c. kiadány megjelentetéséhez kér anyagi támogatást, 200.000.- Ft-ot. A könyv bruttó kiadási 
         értéke 2.900 eFt. Úgy gondolja, a támogatási kérelmet átadjuk a Tápióságért Alapítványnak, 
         döntsönek a támogatás lehetőségéről. 
 
   2./  Halasi Anita polgármester a továbbiakban elmondja, a gyógyszertárra sok panasz van, 
         Nincs gyógyszer és az árak is magasak. Bérleti szerződést 20 évre kötöttek, 5 év múlva 
         jár le, bérleti díjat nem fizetnek. 
 
Dr. Pap Anikó jegyző tájékoztatásul elmondja, határozott idejű szerződésról van szó, úgy lehet 
felbontani ha szerződésszegés történik.  
 
Halasi Anita polgármester elmondja, azt szeretnénk, hogy tisztességes gyógyszertárat 
üzemeltessenek. Az orvosi ellátással is van probléma, másfeles a körzet, a háziorvos túl van 
terhelve. A gyerekeket is a háziorvoshoz viszik, mivel gyermekorvosi rendelés hetente kétszer van. 
Más településsel összefogva, minden nap félnapos gyermekorvosi rendelést biztosítva ez a 
probléma megoldódna, de nagyon nehéz orvost találni. Külön rendelőt tudnánk biztosítani a 
jelenlegi gyógyszertár helyiségéből, a gyógyszertár pedig a jelenlegi lakásból kialakítható lenne. A 
bérleti szerződés ügyében a szükséges lépéseket meg kell tenni, írásos megkeresés legyen és 
egyeztetnek. 
 
Dr. Pap Anikó jegyző ismerteti a lehetőségeket, a szerződés közös megegyezéssel szüntethető meg, 
illetve módosíthatjuk  a szerődést, fizessenek bérleti díjat. 
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Halasi Anita polgármester kéri a testület döntsön a gyógyszertárral kötött szerződés 
felülvizsgálatáról. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                               133/2015.(X.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                               A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Tápióság Község 
                                                               Önkormányzata és Fodorné Sanda Marianna szakgyógy- 
                                                               szerész között 2000. január 1-től érvényben lévő, gyógy- 
                                                               szertár működtetésére kötött bérleti szerződést felülvizs- 
                                                               gálja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az 
                                                               egyeztetések lefolytatására. 
 
                                                               Határidő: azonnal. 
                                                               Felelős:   polgármester. 
 
 

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

 
       Kmf. 

                              
 
 
                                 dr. Pap Anikó                                                          Halasi Anita 

             jegyző                                                                 polgármester 


