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                                                                     66/2015. sz. képviselő-testületi határozat:       
                                                                     Napirendi pontok elfogadása 
                                                                     67/2015. sz. képviselő-testületi határozat:  
                                                                     Nagykátai Rendőrkapitányság 2014. évi 
                                                                     beszámolójának elfogadása 
                                                                     68/2015. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
                                                                     ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadása 
                                                                     4/2015.(V.4.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                                     Az Önkormányzat és intézményei 2014. évi 
                                                                     gazdálkodásának zárszámadásáról 
                                                                     5/2015.(V.4.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                                     A települési támogatásról és az egyéb szoci- 
                                                                     ális ellátásokról szóló 3/2015.(II.27.) rendelet 
                                                                     módosításáról 
                                                                     6/2015.(V.4.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                                     A közterület használatáról és a közterület 
                                                                     használati díj megállapításáról szóló, több- 
                                                                     ször módsított 2/1997.(II.20.) rendelet 
                                                                     módosításáról 
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                                                                     7/2015.(V.4.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                                     Az intézményi élelmezési nyersanyagkölt- 
                                                                     ségekről és térítési díjakról 
                                                                     69/2015. sz képviselő-testületi határozat: 
                                                                     2015-2019. évre szóló gazdasági program 
                                                                     elfogadása 
                                                                     70/2015. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     0201/5 hrsz-ú ingatlan bérbe adása  
                                                                     712015. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     0201/6 hrsz-ú ingatlan bérbe adása 
                                                                     72/2015. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     0201/8 hrsz-ú ingatlan bérbe adása 
                                                                     73/2015. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     0201/14 hrsz-ú ingatlan bérbea adása 
                                                                     74/2015. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     0201/23 hrsz-ú ingatlan bérbe adása 
                                                                     75/2015. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     0201/25  hrsz-ú ingatlan bérbe adása 
                                                                     76/2015. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     0201/26 hrsz-ú ingatlan bérbe adása 
                                                                     77/2015. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     0201/27 hrsz-ú ingatlan bérbe adása 
                                                                     78/2015. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     0201/28 hrsz-ú ingatlan bérbe adása 
                                                                     79/2015. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     0199/28 hrsz-ú ingatlan bérbe adása 
                                                                     80/2015. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     0199/10 hrsz-ú ingatlan bérbe adása 
                                                                     81/2015, sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     0199/12 hrsz-ú ingatlan bérbe adása 
                                                                     82/2015. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     0199/13 hrsz-ú ingatlan bérbe adása 
                                                                     83/2015. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     0199/14 hrsz-ú ingatlan bérbe adása 
                                                                     84/2015. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Mays-Farm Bt. bérleti szerződése 161 hrsz. 
                                                                     85/2015. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Dávid Pál földbérleti ügye    
                                                                     86/2015. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Elektormos hálózat bővítésére Lanzo Kft. 
                                                                     ajánlatának elfogadása 
                                                                     87/2015. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Nagykáta Székhelyű Közös Fenntartású 
                                                                     Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati 
                                                                     Társulás gépjármű beszerzésének támogatása 
                                                                     88/2015. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás 
                                                                     gépjármű beszerzésének támogatása 
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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-án, 17.00 
               órakor megtartott ülésén. 
 
Az ülés helye:  Községháza nagyterme. 
 
Jelen vannak:   Maczó Sándor alpolgármester,     
                           Béres Mária,                                                                                                                          
                           Kun-Halasi Katalin és                       

                      Sári István képviselők. 
  

  Meghívott vendégként jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. 
                                                               

A nyilvános ülésen a lakosság részéről nem volt érdeklődő. 
 

Maczó Sándor alpolgármester köszönti a megjelenteket, külön is köszönti a Nagykátai 
Rendőrkapitányság részéről megjelenteket, valamint a Nagykáta Székhelyű Közös Fenntartású 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársait. Bejelenti,  Halasi Anita polgármester később 
fog érkezni, addig az ülés vezetése az alpolgármester feladata. Jelenléti ív alapján megállapítja, a 6 
fő képviselő közül 4 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. Az alpolgámester ismerteti 
az ülés napirendi pontjait: 

 
Napirend: 
1./  Nagykátai Rendőrkapitányság beszámolója a 2014. évi szakmai tevékenységéről és 
      Tápióság település közbiztonsági helyzetéről 
2./  Átfogó értékelés a Polgármesteri Hivatal gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
      ellátásáról 
3./  Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) 
4./  A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 
      módosítása 
5./  A közterület használatáról és a közterület használati díj megállapításáról szóló önkormányzati 
      rendelet módosítgása 
6./  Az intézményi élelmezési nyersanyagköltségekről és térítési díjakról szóló önkormányzati 
      rendelet felülvizsgálata 
7./  A Képviselő-testület 2015-2019. évre szóló gazdasági programjának elfogadása 
8./  Egyebek 

 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel, az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                         66/2015.(IV.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 

 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Nagykátai Rendőrkapitányság beszámolója a 2014. évi szakmai tevékenységéről és 
           Tápióság település közbiztonsági helyzetéről. 
           Előadó:  Lajmer György r.alezredes köszönti a megjelenteket, elmondja, a beszámolóból 
                         látható a 2013. év és 2014. év összevetésekor 12,5 %  a bűncselekmények számá- 
                         nak emelkedése. Ez a folyamatban lévő ügyek, az alacsony ügyszám miatt van. 
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                         A beszámoló második része tartalmazza Tápióság település közbiztonsági hely- 
                         zetét, a közbiztonság érdekében tett intézkedéseket. 2014. 09.30. nappal a körzeti 
                         megbízott leszerelt, két hónapon keresztül helyettesítéssel oldották meg a hiányát. 
                         2014. december 1-től Kolman Zsolt r.törzsőrmester kapott megbízást a státusz be- 
                         töltésére. Személyével kapcsolatban kellemes tapasztalatok vannak, a település 
                         részéről pozitív kritikák érkeztek. A körzeti megbízott hiánya megmutatkozott a 
                         település közbiztonsági helyzetén, több bűncselekmény történt ebben az időszak- 
                         ban. A település nagy átmenő forgalommal rendelkezik, új típusú járőrszolgálat, 
                         a közösségi szolgálat került bevezetésre. Tápióság nem tartozik a különösen ve- 
                         szélyeztetett települések közé, de a két szomszédos település Tápióbicske és Tá- 
                         piószecső igen. 2015-ben a bűncselekmények száma várhatóan csökkenni fog. 
                         A baleseti helyzet rendben van. 2013.-2014. években fokozott erőket vetettek be 
                         az ittas vezetők kiszűrésére. Ez a Tápió-vidék tekintetében érezhetővé vált, a bale- 
                         setek 25 %-ánál jelen volt az ittas vezetés, ez most 7 %. A körzeti megbízott fo- 
                         gadóórát tart a településen, ennek időpontja és telefonos elérhetősége ismert. 
                         Amennyiben a beszámolóval kapcsolatban van kérdés, szívesen válaszolnak. 
 
Maczó Sándor alpolgármester megköszöni a tájékoztatót, megállapítja, a beszámolóval 
kapcsolatban nincs kérdés, hozzászólás, így szavazásra teszi fel annak elfogadását. 

 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                 67/2015.(IV.30.) sz. képviselő-testületi határozat:                                                                    
                                                                 Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
                                                                 a Nagykátai Rendőrkapitányság 2014. évi szakmai tevé- 
                                                                 kenységéről és Tápióság település közbiztonsági helyze- 
                                                                 téről szóló beszámolót elfogadta. 
 
                                                                Határidő: azonnal. 
                                                                Felelős:   polgármester. 
 
 
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Átfogó értékelés a Polgármesteri Hivatal gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
           ellátásáról. 
           Előadó: dr. Pap Anikó jegyző tájékoztatásul elmondja, minden éven az április ülésen 
                         tárgyaljuk a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló be- 
                         számolókat.  Három beszámoló készül, a Polgármesteri Hivatal gyámhatósági 
                         munkájáról, a gyermekjóléti szolgáltatásról és a családsegítés szakmai tevékeny- 
                         ségéről. A gyermekjóléti és családsegítő szolgálat kötelezően ellátandó feladat, 
                         társulás keretében történik, a székhely Nagykátán van, öt település látja el kö- 
                         zösen a feladatot. A társulás intézményvezetője Szegedi Tamara, a Gyermekjó- 
                         léti Szakmai Csoport vezetője Juhászné Harmath Andrea. A helyi gyermekjó- 
                         léti szolgálat családgondozója Nemes Julianna, a családsegítőnél Petrovics  
                         Aranka látja el a családgondozói feladatokat. Az Önkormányzat részéről a gyám- 
                         hatósági feladatokat Völgyiné Berényi Anita végzi. Részletes, átfogó beszámo- 
                         lókat kaptunk, ezeket köszönjük. A Szociális Bizottság megtárgyalta, elfoga- 
                         dásra javasolja a beszámolókat. A gyámhatósági munka lecsökkent azzal, 
                         hogy 2013-tól a járási hivatalhoz kerültek át ügyek, mint a védelembe vételi 
                         eljárások, iskolai hiányzások. A napirendi ponthoz szívesen várjuk a szóbeli 
                         kiegészítéseket. 
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Szegedi Tamara intézményvezető megköszöni a helyi jelzőrendszer hatékony munkáját, valamint 
az Önkormányzat munkáját, ez nélkülözhetetlen munkavégzésükhöz. Felhívná a figyelmet, hogy 
amennyibedn gyermekek bántalmazásáról, elhanyagolásáról tudnak jelezzék, természetesen a 
bejelentést zártan kezelik. 
 
Juhászné Harmath Andrea a Gyermekjóléti Szakmai Csoport vezetője is megköszöni a 
jelzőrendszer, hivatal munkáját, a hatékony munkavégzésükhöz ez elengedhetetlen. 
 
Dr. Pap Anikó jegyző a helyi kolléganők munkavégzését köszöni meg. 
 
Kun-Halasi Katalin képviselő arról érdeklődik, a pszichológus kérdése megoldódott-e. 
 
Szegedi Tamara intézményvezető tájékoztatásul elmondja, május 1-től lesz pszichológus a 
településen, keddi napokon. 
 
Sári István képviselő, a Szociális Bizottság elnöke a Bizottság nevében szeretne köszönetet 
mondani a családgondozóknak, akik plusz feladatot kaptak a települési támogatásokkal 
kapcsolatban. 
 
Maczó Sándor alpolgármester megkérdezi, a napirendi ponttal kapcsolatban van-e még 
hozzzászólás, amennyiben nincs, kéri az átfogó értékelés elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 

                                                   68/2015.(IV.30.) sz. képviselő-testületi határozat:                                                                    
                                                        Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
                                                        megtárgyalta és elfogadja az Önkormányzat gyermekjóléti 
                                                        és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó 
                                                        értékelést. 
 
                                                        Határidő: azonnal. 
                                                        Felelős:   jegyző. 
 
 
3. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás). 
            Előadó: dr. Pap Anikó jegyző ismerteti a zárszámadás elfogadására az idén a határidő 
                          május 31., előzőleg korábban tárgyaltuk, ez jogszabályi változás miatt van. A 
                          rendelet szövege a mellékletekkel elkészült. A számadatokon változtani nem 
                          tudunk, adott tényről van szó. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a zárszáma- 
                          dást megtárgyalta, kéri állásfoglalásuk ismertetését. 
 
Kun-Halasi Katalin képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, a Bizottság 
megtárgyalta a zárszámadást, a külsős bizottsági tagoknak megköszöni segítségüket. Az évet pozitív 
egyenleggel zárták, köszönet a gazdálkodásnak. A Bizottság elfogadta a zárszámadást, a tesületnek 
is elfogadásra javasolják. 
 
Maczó Sándor alpolgármester megállapítja, a 2014. évi zárszámadáshoz nincs hozzászólás, kéri a 
rendelet elfogadását. 
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
Önkormányzat és intézményei 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 4/2015.(V.4.) sz. 
rendeletét megalkotta. 
                                                             4/2015.(V.4.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                             Az Önkormányzat és intézményei 2014. évi gazdálkodásának 
                                                             zárszámadásáról szóló rendelet szövegét a 4. sz. melléklet 
                                                             tartalmazza. 
  
Maczó Sándor polgármester bejelenti, megérkezett Halasi Anita polgármester, így átadja az ülés 
vezetését. 
  
4. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 
            módosítása. 
            Előadó: dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a szociális ellátásokról új rendeletet alkottunk, a  
                         gyakorlat során úgy értékelték, módosítás szükséges. Természetbeni ellátás nincs 
                         szabályozva az általános települési támogatás és a rendkívüli települési támogatás 
                         esetében. A pénzben nyújtott támogatással el kell számolni határidőre, amennyiben 
                         ez nem történik meg, a következő kérelemnél mérlegeli a bizottság. Előre megvá- 
                         sárolt élelmiszerekből készítünk össze csomagokat az élelmiszerre benyújtott kérel- 
                         mekre vonatkozóan. A csomagot 15 napon belül lehet átvenni, ennek elmulasztása 
                         után a polgármester, bizottság dönthet úgy, hogy másnak adja át az élelemiszert. 
                         Az élelmiszerek kedvező áron történő beszerzését Sári István a Szociális Bizottság 
                         elnöke válllalja, melyet ezúton is megköszönünk. Kéri a Szociális Bizottság vélemé- 
                         nyét a rendelet módosításával kapcsolatban. 
 
Sári István képviselő, a Szociális Bizottság elnöke elmondja, a Bizottság tárgyalta a rendelet 
módosítását és támogatják. A gyakorlat során arra a megállapításra jutottak, hogy szívesen fogadnák 
a kérelmezők a természetbeni ellátást, élelmiszer formájában. A beadott kérelmek elbírálásához 
sokat segítenek a családsegítők a környezettanulmányok készítésével. 
 
Halasi Anita polgármester kéri a rendelet elfogadását, amennyiben nincs több hozzászólás. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül,  kézfelemeléssel az 
5/2015.(V.4.) önkormányzati rendeletét, a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról 
szóló 3/2015.(II.27.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról megalkotta. 
 
                                                                            
                                                                     5/2015.(V.4.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                                     A települési támogatásról és az egyéb szociális 
                                                                     ellátásokról szóló 3/2015.(II.27.) sz. önkormányzati 
                                                                     rendelet módosításáról szóló rendeletet az 5. sz. 
                                                                     melléklet tartalmazza. 
 
5. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: A közterület használatáról és a közterület használati díj megállapításáról szóló 
           önkormányzati rendelet módosítása. 
           Előadó: dr. Pap Anikó jegyző tájékoztatásul elmondja, egy kérelem során felmerült, hogy a 
                         rendeletet módosítani szükséges. Maradandó, hosszú távon fennmaradó jelkép állí- 
                         tása esetén a közterület használati díj fizetésének kötelezettsége alól felmentés lenne 
                         adható, amennyiben a rendelet módosítását a testület elfogadja.  
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                       A kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani, aki határozattal dönt az engedélyezés- 
                       ről.  A kérelem  benyújtása illetékfizetési kötelezettséggel jár. Az alaprendeletünk 
                       1997. évi, mely már többször módosításra került. A módosítás 2015. május 5-től 
                       lenne hatályos, az ezután benyújtott kérelmeket érinti. A napirendi pontot a Pénz- 
                       ügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, kéri véleményük ismertetését. 
 
Kun-Halasi Katalin  képviselő, a Pénzügyi és Ügyredi Bizottság elnöke ismerteti, a közterület 
használati díj fizetés alóli mentességet jelkép állítása esetén a Bizottság javasolja elfogadásra. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 1 fő nem szavazott, 
kézfelemeléssel a 6/2015.(V.4.) önkormányzati rendeletét, a közterület használatáról és a közterület 
használati díj megállapításáról szóló, többször módosított 2/1997.(II.20.) önkormányzati rendelet 
módosításáról megalkotta. 
                                                                  6/2015.(V.4.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                                  A közterület használatáról és a közterület használati díj 
                                                                  megállapításáról szóló, többször módosított 2/1997.(II.20.) 
                                                                  rendelet módosításáról szóló rendeletet a 6. sz. melléklet 
                                                                  tartalmazza. 
 
6. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Az intézményi élelmezési nyersanyagköltségekről és térítési díjakról szóló önkormányzati 
            rendelet felülvizsgálata. 
            Előadó: dr. Pap Anikó jegyző elmondja, a rendelet felülvizsgálatát az élelmezésvezetővel, 
                          külsős bizottsági tagokkal elkezdték. Elfogadható térítési díjat szeretnének meg- 
                          állapítani, ez emeléssel jár, de még így is alacsony. Az óvodánál a háromszori 
                          étkezés 310.- Ft lenne. Az iskolánál külön választották az 1-4. évfolyamot és az 
                          5-8. évfolyamot. Az alsóban a háromszori étkezés 380.- Ft, a felsőben 420.- Ft 
                          a tervezettek szerint. A szociális étkezést igénybe vevőknek a térítési díj 468.- Ft. 
                          Az alkalmazotti étkezés 515.- Ft-ba kerülne, a vendégebédeseknek 650.- Ft a 
                          fizetendő összeg. A rendelet 2015. június 1-én lép hatályba, a Pénzügyi és Ügy- 
                          rendi Bizottság megtárgyalta, kéri álláspontjuk ismertetését. 
 
Kun-Halasi Katalin képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, nem haszon-
szerzésből kell a térítési díjakat emelni, a működéshez szükséges. A vendég étkezést a szabad 
kapacitás terhére biztosítják. A Bizottság a rendelet tervezetet elfogadta. 
 
Juhász Ildikó óvodavezető megköszöni a kedvezményes étkeztetést, elfogadják az emelést, de 
minőségi legyen és a mennyiségre is oda kell figyelni. Az étkezést igénybevevők 2/3-a nem fizet 
térítési díjat. Újdonságokat is bevezetnek, ezek elfogadtatása az ő feladatuk. 
 
Halasi Anita polgármester elmondja, meg van határozva milyen mennyiség kell, a beszrzés jó 
helyekről történik, az alapanyag minőségével nincs probléma. Amennyiben a rendelettel 
kapcsolatban nincs több hozzászólás, szavazásra teszi fel elfogadását. 
                           
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
intézményi élelmezési nyersanyagköltségekről és térítési díjakról szóló 7/2015.(V.4.) 
önkormányzati rendeletét megalkotta. 

                                                               7/2015.(V.4.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                               Az intézményi élelmezési nyersanyagköltségekről 
                                                               és térítési díjakról szóló rendeletet a 7. sz. melléklet 
                                                               tartalmazza.                            
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7. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: A Képviselő-testület 2015-2019. évre szóló gazdasági programjának elfogadása. 
           Előadó: Halasi Anita polgármester elmondja, elkészítették a 2015-2019. évekre vonatkozó 
                        gazdasági programot.  Az öko és kulturális turizmus felé szeretnénk elmenni, a ter- 
                        mészeti adottságokat kihasználva. A gazdasági programot félévente felül kell vizs- 
                        gálni, ha szükséges lehet módosítani. A gazdasági programhoz van-e hozzászólás,  
                        amennyiben nincs, szavazásra teszi fel elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                        69/2015.(IV.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                        A Képviselő-testület a 2015-2019. évekre vonatkozó 
                                                                        Gazdasági programot elfogadta. 
 
                                                                        Határidő: azonnal és folyamatos. 
                                                                        Felelős:   polgármester. 
 
 
8. EGYEBEK 
 
   1./  Halasi Anita polgármester ismerteti, a 2015. április 1-i ülésen szó volt az önkormányzati 
         szántó művelési ágú ingatlanok bérbe adásáról, azzal, hogy a bérlőknek igazolni kell föld- 
         művességüket. Kiss Zoltán Szabadság u. 18. szám alatti lakos részéről az igazolás meg- 
         történt, Dávid Pál Dózsa Gy. u. 48. szám alatti lakos viszont földművességét nem tudja 
         igazolni. Kiss Zoltán az alábi területekre nyújtott be bérleti kérelmet: 0201/5, 0201/6, 
         0201/8, 0201/14, 0201/23, 0201/25 - 0201/28, 0199/28, 0199/10, 0199/12 - 0199/14. 
         A haszonbérleti szerződéseket elkészítettük, a bérleti díj a korábban meghatározott 3.-Ft/ 
         m2. Kéri a testület döntését az ingatlanok 5 évre történő bérbeadásáról 2015. május 1-től. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                        
70 /2015.(IV.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
A Képviselő-testület 2015. május 1-től 5 éves időtartamra haszonbérbe adja az Önkormányzat 
tulajdonát képező 0201/5 hrsz-ú, 633 m2 nagyságú, szántó művelési ágú ingatlanát Kiss Zoltán 
Tápióság, Szabadság u. 18. szám alatti lakosnak.  A bérleti díj 3.- Ft/m2. 
A Képviselő-testület a haszonbérleti szerződést jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   polgármester. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
71 /2015.(IV.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
A Képviselő-testület 2015. május 1-től 5 éves időtartamra haszonbérbe adja az Önkormányzat 
tulajdonát képező 0201/6 hrsz-ú, 669 m2 nagyságú, szántó művelési ágú ingatlanát Kiss Zoltán 
Tápióság, Szabadság u. 18. szám alatti lakosnak.  A bérleti díj 3.- Ft/m2. 
A Képviselő-testület a haszonbérleti szerződést jóváhagyja. 
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  Határidő: azonnal. 
  Felelős:   polgármester. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                              
72 /2015.(IV.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
A Képviselő-testület 2015. május 1-től 5 éves időtartamra haszonbérbe adja az Önkormányzat 
tulajdonát képező 0201/8 hrsz-ú, 791 m2 nagyságú, szántó művelési ágú ingatlanát Kiss Zoltán 
Tápióság, Szabadság u. 18. szám alatti lakosnak.  A bérleti díj 3.- Ft/m2. 
A Képviselő-testület a haszonbérleti szerződést jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   polgármester. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
73 /2015.(IV.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
A Képviselő-testület 2015. május 1-től 5 éves időtartamra haszonbérbe adja az Önkormányzat 
tulajdonát képező 0201/14 hrsz-ú, 845 m2 nagyságú, szántó művelési ágú ingatlanát Kiss Zoltán 
Tápióság, Szabadság u. 18. szám alatti lakosnak.  A bérleti díj 3.- Ft/m2. 
A Képviselő-testület a haszonbérleti szerződést jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   polgármester. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                         
74 /2015.(IV.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
A Képviselő-testület 2015. május 1-től 5 éves időtartamra haszonbérbe adja az Önkormányzat 
tulajdonát képező 0201/23 hrsz-ú, 1582 m2 nagyságú, szántó művelési ágú ingatlanát Kiss Zoltán 
Tápióság, Szabadság u. 18. szám alatti lakosnak. A bérleti díj 3.- Ft/m2. 
A Képviselő-testület a haszonbérleti szerződést jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   polgármester. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
   
75 /2015.(IV.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
A Képviselő-testület 2015. május 1-től 5 éves időtartamra haszonbérbe adja az Önkormányzat 
tulajdonát képező 0201/25 hrsz-ú, 1306 m2 nagyságú, szántó művelési ágú ingatlanát Kiss Zoltán 
Tápióság, Szabadság u. 18. szám alatti lakosnak. A bérleti díj 3.- Ft/m2. 
A Képviselő-testület a haszonbérleti szerződést jóváhagyja. 
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Határidő: azonnal. 
Felelős:   polgármester. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:   
 
76 /2015.(IV.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
A Képviselő-testület 2015. május 1-től 5 éves időtartamra haszonbérbe adja az Önkormányzat 
tulajdonát képező 0201/26 hrsz-ú, 2906 m2 nagyságú, szántó művelési ágú ingatlanát Kiss Zoltán 
Tápióság, Szabadság u. 18. szám alatti lakosnak. A bérleti díj 3.- Ft/m2. 
A Képviselő-testület a haszonbérleti szerződést jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   polgármester. 

 
 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:   
 
77 /2015.(IV.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
A Képviselő-testület 2015. május 1-től 5 éves időtartamra haszonbérbe adja az Önkormányzat 
tulajdonát képező 0201/27 hrsz-ú, 1831 m2 nagyságú, szántó művelési ágú ingatlanát Kiss Zoltán 
Tápióság, Szabadság u. 18. szám alatti lakosnak. A bérleti díj 3.- Ft/m2. 
A Képviselő-testület a haszonbérleti szerződést jóváhagyja. 
 
 Határidő: azonnal. 
 Felelős:   polgármester. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:   
 
78 /2015.(IV.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
A Képviselő-testület 2015. május 1-től 5 éves időtartamra haszonbérbe adja az Önkormányzat 
tulajdonát képező 0201/28 hrsz-ú, 1500 m2 nagyságú, szántó művelési ágú ingatlanát Kiss Zoltán 
Tápióság, Szabadság u. 18. szám alatti lakosnak. A bérleti díj 3.- Ft/m2. 
A Képviselő-testület a haszonbérleti szerződést  jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   polgármester. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:   
 
A Képviselő-testület 2015. május 1-től 5 éves időtartamra haszonbérbe adja az Önkormányzat 
tulajdonát képező 0199/28 hrsz-ú, 1187 m2 nagyságú, szántó művelési ágú ingatlanát Kiss Zoltán 
Tápióság, Szabadság u. 18. szám alatti lakosnak. A bérleti díj 3.- Ft/m2. 
A Képviselő-testület a haszonbérleti szerződést jóváhagyja. 
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Határidő: azonnal. 
Felelős:   polgármester. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:   
  
80/2015.(IV.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
A Képviselő-testület 2015. május 1-től 5 éves időtartamra haszonbérbe adja az Önkormányzat 
tulajdonát képező 0199/10 hrsz-ú, 1475 m2 nagyságú, szántó művelési ágú ingatlanát Kiss Zoltán 
Tápióság, Szabdság u. 18. szám alatti lakosnak. A bérleti díj 3.- Ft/m2. 
A Képviselő-testület a haszonbérleti szerződést jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   polgármester. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:   
 
81 /2015.(IV.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
A Képviselő-testület 2015. május 1-től 5 éves időtartamra haszonbérbe adja az Önkormányzat 
tulajdonát képező 0199/12 hrsz-ú, 1309 m2 nagyságú, szántó művelési ágú ingatlanát Kiss Zolán 
Tápióság, Szabadság u. 18. szám alatti lakosnak. A bérleti díj 3.- Ft/m2. 
 A Képviselő-testület a haszonbérleti szerződést jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   polgármester. 

 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:   
    
82 /2015.(IV.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
A Képviselő-testület 2015. május 1-től 5 éves időtartamra haszonbérbe adja az Önkormányzat 
tulajdonát képező 0199/13 hrsz-ú, 1216 m2 nagyságú, szántó művelési ágú ingatlanát Kiss Zoltán 
Tápióság, Szabadság u. 18. szám alatti lakosnak. A bérleti díj 3.- Ft/m2. 
A Képviselő-testület a haszonbérleti szerződést jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   polgármester. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:   
   
83 /2015.(IV.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
A Képviselő-testület 2015. május 1-től 5 éves időtartamra haszonbérbe adja az Önkormányzat 
tulajdonát képező 0199/14 hrsz-ú, 1162 m2 nagyságú, szántó művelési ágú ingatlanát Kiss Zoltán 
Tápióság, Szabadság u. 18. szám alatti lakosnak. A bérleti díj 3.- Ft/m2. 
A Képviselő-testület a haszonbérleti szerződést jóváhagyja. 
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 Határidő: azonnal. 
 Felelős:   polgármester. 
                                                                          

 
Halasi Anita polgármester kéri Dávid Pál földbérletre vonatkozó kérelmében is döntést hozni. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                     84/2015.(IV.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     A Képviselő-testület Dávid Pál Tápióság, Dózsa Gy. u.  
                                                                     48. szám alatti lakosnak az Önkormányzat tulajdonában 
                                                                     lévő ingatlanok bérletére vonatkozó kérelmét nem tud- 
                                                                     ja teljesíteni, mivel a haszonbérleti szerződés megkö- 
                                                                     téséhez szükséges földművességét kérelmező nem 
                                                                     tudja igazolni. 
 
                                                                     Határidő: azonnal. 
                                                                     Felelős:   polgármester. 
 
 
   2./  Halasi Anita polgármester tájékoztatásul elmondja, a Mays-Farm Bt. földbérlete ügyében 
         a 161 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan döntés született az 51/2015.(IV.1.) sz. határozattal. 
         A haszonbérleti szerződés elkészült, kéri a testület jóváhagyását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                   85/2015.(IV.30.) sz. képvviselő-testületi határozat: 
                                                                   A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában 
                                                                   lévő 161 hrsz-ú szántó művelési ágú ingatlan bérletére 
                                                                   vonatkozó, a Mays-Farm Bt. általi haszonbérleti szer- 
                                                                   ződést jóváhagyja az 51/2015.(IV.1.) sz. határozat szerint. 
 
                                                                   Határidő: azonnal. 
                                                                   Felelős:   polgármester. 
 
   3./  Halasi Anita polgármester az iskola áramfejlesztésével kapcsolatban elmondja, 3 ajánlatot 
         kértünk, a legkedvezőbb ajánlat a Lanzo Kft.-től érkezett, ennek összege 1.020 eFt + ÁFA. 
         Az ÉMÁSZ felé 540 eFt + ÁFA összeget kell fizetni a bővítés kapcsán. Az áram problémát 
         a rétesfesztiválra szeretnénk megoldani. Kéri a a legkedvezőbb ajánlat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                    86/2015.(IV.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                    A Képviselő-testület az iskolakert elektromos háló- 
                                                                    zatának bővítésére a Lanzo Kft. ajánlatát fogadja el. 
                                                           
                                                                    Határidő: azonnal. 
                                                                    Felelős:   polgármester. 
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   4./  Halasi Anita polgármester ismerteti a Nagykáta Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő 
         és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás megkeresését. Gépjármű beszerzés pályázathoz szük- 
         séges a testület támogató döntése. Kéri a határozati javaslat alapján a döntést meghozni. 
 
87/2015.(IV.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Nagykáta Székhelyű Közös 
Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 22/2015. (IV.08.) számú 
határozatával meghozott döntését, melyben pályázatot nyújt be a Miniszterelnökséget vezető 
miniszter 21/2015. (IV.17.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-
től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló rendelete alapján a kistérségi 
közlekedési szolgáltatás fejlesztésére szociális szolgáltatási feladatok ellátásához kapcsolódóan (2. 
célterület) terepjáró beszerzése céljából.  
Tápióság Község Önkormányzata vállalja a pályázatból lakosságszám arányosan ráeső költségek 
viselését. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   polgármester. 
 
 
   5./  Halasi Anita polgármester a továbbiakban ismerteti, a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Tár- 
         sulás is szeretné gépjármű beszerzésre pályázatot benyújtani, ebben az esetben is szükséges 
         a testület hozzájárulása. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
88/2015.(IV.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Tápió-vidéki Többcélú 
Kistérségi Társulás 20/2015. (IV.08.) számú határozatával meghozott döntését, melyben pályázatot 
nyújt be a Miniszterelnökséget vezető miniszter 21/2015. (IV.17.) MvM rendelete az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára 
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről 
szóló rendelete alapján a kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére szociális szolgáltatási 
feladatok ellátásához kapcsolódóan (2. célterület) terepjáró beszerzése céljából. 
Tápióság Község Önkormányzata vállalja a pályázatból lakosságszám arányosan ráeső költségek 
viselését. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   polgármester. 
 

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

 
Kmf. 

                              
                               
                                 dr. Pap Anikó                                                          Halasi Anita 

             jegyző                                                                polgármester 


