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J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 24-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 és                                  

                      Sári István képviselők. 
  

  Meghívott vendégként jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. 
                                                               

A nyilvános ülésen a lakosság részéről egy fő érdeklődő volt. 
 

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. A 
napirendi pontok a következők: 
 
Napirend előtt:  
Veres Ferenc r.alezredes, a Nagykátai Rendőrkapitányság mb. rendőrkapitányának bemutatkozása 
 
Napirend: 
1./  Tájékoztató a Smart City lehetőségkeről 
2./   Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről     
3./   A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.(X.28.)  
       önkormányzati rendelet módosítása 
4./   Az intézményi élelmezési nyersanyagköltségekről és térítési díjakról szóló 7/2015.(V.4.) 
       önkormányzati rendelet módosítása 
5./  Újszilvás Község Önkormányzatával való együttműködés megbeszélése 
6./  Települési flotta bevezetésével kapcsolatos lehetőségek megbeszélése       
7./  Felújított Egészségházzal kapcsolatos bérleti díjak megbeszélése    
8./  Gyermekorvosi ellátással kapcsolatos jövő évi elképzelések megbeszélése 
9./  Bölcsödével kapcsolatos kötelező önkormányzati feladatok megbeszélése       
10./Egyebek 
 
Zárt ülés: 
1./  Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok elbírálása 
2./  Egyebek 

     
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:                                                   
                                                                 138/2016.(XI.24.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                 A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 
Napirend előtt:  
Veres Ferenc r.alezredes, a Nagykátai Rendőrkapitányság mb. rendőrkapitányának bemutatkozása. 
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Halasi Anita polgármester köszönti Veres Ferenc r.alezredest, mb. rendőrkapitányt, kéri néhány 
szóban mutatkozzon be a testületnek. 
 
Veres Ferenc mb. rendőrkapitány elmondja, 1992. óta van állományban Nagykátán, 2000-től 
vezetői beosztásban. 2007-től kapirányságvezető helyettesként dolgozott, 2016. október 16-tól 
kapott megbízást a Nagykátai Rendőrkapitányság vezetésére. Lajmer György rendőrkapitány a 
Gödöllői Rendőrkapitányság vezetője lett. Az előző, gyümölcsöző kapcsolatot szeretnék az 
önkormányzatokkal fenntartani. 
 
Halasi Anita polgármester megkérdezi, van-e kérdés  a rendőrkapitány Úrhoz, amennyiben nincs, 
megköszöni a bemutatkozást és a testület nevében jó munkát kívánunk. 

 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Tájékoztató a Smart City lehetőségekről. 
Előadó: Borbély Olivér az Invitech Megoldások Zrt. képviselője a cég által forgalmazott intelligens 
kamararendszert szeretné ismertetni. Az általuk ajánlott rendszerhez nem kell hálózatot építeni, 
bárhová kiépíthető, áramot kell biztosítani, vagy akkumulátort, illetve napelemes töltést. A rendszer 
térfigyelő rendszerként használható, ingyen internet elérhetőséget lehet biztosítani, illetve akár 
települési rendezvényeken is lehet vele felvételt készíteni. A rendszer bárhová áthelyezhető. A 
konstrukció kialakítás alatt van, egyedi fejlesztések folynak. Nagyon új rendszerről van szó, de nagy 
sikere van, egyre több település csatlakozik. A kamerát nem adják el, csak szolgálatba adják az 
eszközt, a cégük biztosítja az üzemeltetést.  A hosszútávú konstrukció négy éves időtartam, ezután 
az eszköz tulajdonjoga átkerül. Nem olcsó rendszerről van szó, de pályázati lehetőség van, úgy 
gondolják, a település fejlesztéséhez nagyban hozzájárul. 
 
Józsa Elek a Polgárőrség elnöke a pályázati lehetőségről szeretne érdeklődni, a pályázatíró milyen 
sikerdíjjal dolgozik. Érdekelné továbbá az is, hogy a meglévő kamerarendszerrel összekapcsolható-
e, illetve a rendszernek milyen áramfogyasztása van. 
 
Borbély Olivér a cég képviselője elmondja, először is azt kell eldönteni, mi az igény, az alapján 
keresnek forrást. A pályázatírónak nincs fix ára, az alapdíj és a sikerdíj a pályázatba beépíthető. A 
pályázat felkutatását bízzuk a hozzáértőkre.  A rendszer integrálható, lehet a meglévő rendszer 
mellé, illetve helyette kiépíteni. Az áramfogyasztása nagyon kedvező.  
 
Galambosi Zoltán a Jobbik Helyi Szervezetének elnöke elmondja, a lényeg a térfgyelés, 
bűnmegelőzés. Drágának találja a rendszert, az önkormányzatnak szűkös a költségvetése a 
fenntartásra. Referenciákról hallhatnánk? 
 
Dr. Pap Anikó jegyző elmondja, a tájékoztatás volt a lényeg, teljesen új dologról van szó. Cél a 
település közbiztonságának fejlesztése, modernebb változat, mint a jelenlegi rendszerű kamera. A 
rendezvények közvetítésére is van lehetőség. Arról érdeklődik, hogy tesztkamera kihelyezésére van-
e lehetőség, illetve ennek mennyi a költsége. 
 
Borbély Olivér a cég képviselője a referenciák között megemlíti Sopron, Visegrád, Budaörs, 
Ceglédbercel településeket, több rendezvényen, fesztiválon működött a rendszer, cégek közül a 
MOL-t és a TRV-t szeretné kiemelni. Reklámra is van lehetőség a rendszerrel, a rendezvények 
közvetítésére, ami a településnek marketing és az önkormányzat bevételt tud generálni. Ha a 
lehetőségeket megnézik, összességében még olcsóbb is a rendszer. Egy hónapra a telepoítés 
költsége 60.000.- Ft a tesztkamerára. Lehet bérelni rendezvényekre, természetesen előzetes felmérés 
történik és árajánlatot küldenek. 
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Halasi Anita polgármester megköszöni a tájékoztatót és a felmerült kérdesekre adott válaszokat, 
átgondoljuk a lehetőségeket. 

 
 

2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről. 
Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, az ASP rendszer miatt nincs 100 %-osan feldolgozva 
a III. negyedév. Az óvoda, hivatal teljesen fel van dolgozva, az önkormányzatnál a 7. havi teljesítés 
van feldolgozva. Elmondható, hogy nincsenek kifizetetlen számláink, az év végi maradványunk kb. 
30 millió Ft lesz. Kéri a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság álláspontjának ismertetését. 
 
Kun-Halasi Katalin  képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, az ismertetettek 
miatt hiányos a beszámoló, kézzel korrigálták ahol tudták az adatokat. A Bizottság elfogadásra 
javasolja a III. negyedévi teljesítést. 
 
Halasi Antia polgármester megállapítja, a 2016. évi költségvetés III. negyedéves teljesítésével 
kapcsolatban nincs több hozzászólás, szavazásra teszi fel annak elfogadását. 

 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                            139/2016.(XI.24.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                            A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi 
                                                            költségvetés III. negyedéves teljesítéséről szóló 
                                                            beszámolót elfogadta. 
 
                                                            Határidő: azonnal. 
                                                            Felelős:   polgármester. 

 
 

3. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.(X.28.) 
önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, az októberi ülésen szó volt arról, hogy a Pénzügyi és 
Ügyrendi Bizottság tagjainak száma 4 főre csökkent, az egyik külsős tag lemondása után. Úgy 
döntöttek, a továbbiakban a Bizottság 4 fővel fog működni, emiatt a Szervezeti és Működési 
Szabályzatot módosítani szükséges. Megbízást kapott a szabályzat átdolgozására, ez megtörtént, a 
változásokat aktualizálta. A módosító rendelet mellett elkészült a szabályzat egységes szerkezete is. 
 
Halasi Anita polgármester kéri az SZMSZ elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel a 
15/2016.(XI.25.) önkormányzati rendeletét, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 10/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról megalkotta. 
 
                                                                      15/2016. (XI.25.) sz. önkormányzati rendelet: 

                                                                 A Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
                                                                 Szabályzatáról szóló 10/2014.(X.28.) önkormányzati 
                                                                 rendelet módosításáról szóló rendelet szövegét a 3. 
                                                                 sz. mellékle tartalmazza. 
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4. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Az intézményi nyersanyagköltségekről és térítési díjakról szóló 7/2015.(V.4.) önkormányzati 
rendelet módosítása. 
Előadó: Halasi Anita polgármester tájékoztatásul elmondja, korábban módosítottuk a rendeletet 
azzal, hogy az óvodás gyermekek térítési díjára vonatkozóan a fizetési kötelezettséget eltöröltük, 4-
5 gyermek volt érintett, így mindenkinek az ingyenes étkezést biztosítottuk. Kiderült, hogy így az 
étkezési nyersanyagköltségre normatívát nem tudunk igényelni, így a térítési díj fizetését 
visszatettük a rendeletbe. 
 
Kun-Halasi Katalin  képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hosszú távon 
lehet, hogy több gyermekről lesz szó, fontos a normatíva. A Bizottság elfogadta a rendelet 
módosítását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel a 
16/2016.(XI.25.) önkormányzati rendeletét, az intézményi élelmezési nyersanyagköltségekről és 
térítési díjakról szóló 7/2015.(V.4.) önkormányzati rendelet módosításáról megalkotta. 
 
                                                                  16/2016.(XI.25.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                                  Az intézményi élelmezési nyersanyagköltségekről és 
                                                                  térítési díjakról szóló 7/2015.(V.4.) rendelet módosításáról 
                                                                  a rendelet szövegét a 4. sz. melléklet tartalmazza. 
 
5. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Újszilvás Község Önkormányzatával való együttműködés megbeszélése. 
Előadó: Halasi Anita polgármester Újszilvás Község Önkormányzatának megkeresését ismerteti a 
testülettel. Együttműködés kezdeményezése ügyében keresték meg településünket, a Hungarikum 
Baromfi faluprogram keretében folytatott baromfitenyésztéshez kérik támogatásunkat. Elvi 
támogatásról van szó, az együttműködés semmilyen kötelezettséggel nem jár. Kéri, amennyiben 
egyetértenek, támogassuk a programot. 

 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 

                                                         140/2016.(XI.24.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                              Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
                                                              támogatja Újszilvás Község Önkormányzatának Hungari-        
                                                              kum Baromfi faluprogramját. 
 
                                                              Határidő: azonnal. 
                                                              Felelős:   polgármester. 

 
                                                             

6. NAPIREND TÁRGYALÁSA    
Tárgy: Települési flotta bevezetésével kapcsolatos lehetőségek megbeszélése. 
Előadó: dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a Vodafone Magyarország Zrt. ajánlattal élt a települési 
flotta bevezetése tárgyában. A cég az országban több területen foglalkozik flotta szolgáltatással. A 
szerződéskötés a Vodafone Zrt. és a hivatal között történne,  a hivatalhoz jönne az érdeklődő. 
Minimum 50 db kártyaszámot kell elérni egy év alatt. Az ajánlott flotta 1 GB Internet szolgáltatást 
és egymás közötti ingyenes beszélgetést tartalmazna, valamint kedevezményes készülékvásárlást. 
December végéig áll az ajánlat, mérjük fel van-e rá igény a lakosság részéről. 
 
 



 6

Kun-Halasi Katalin  képviselő úgy gondolja, legyen legalább 100 jelentkező, ha visszalépnek is, 
az 50 db-ot el kell éni és fenntartani két évig. Az önkormányzatnak nem kell felelősséget vállalni a 
nem fizetők miatt. 
 
Halasi Anita polgármester javasolja a jegyző felhatalmazását a települési flottával kapcsolatos 
tárgyalásokra, amennyiben az igényfelmérés során legalább 100 érdeklődő mutatkozik. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                            141/2016.(XI.24.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                            A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a Vodafone 
                                                            Magyarország Zrt. települési flotta szolgáltatásával kap- 
                                                            csolatos tárgyalások folytatására, amennyiben az igényfel- 
                                                            mérés során legalább 100 fő jelentkező van. 
 
                                                            Határidő: igényfelmérésre azonnal. 
                                                            Felelős:   jegyző. 

 
 
7. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Felújított Egészségházzal kapcsolatos bérleti díjak megbeszélése. 
Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, a korábbiakban volt róla szó, hogy bérleti díjat nem 
fizetnek az egészségházban. Az épület felújításra került, a parkoló kialakítása folyamatban van. A 
gyógyszertárral fennálló bérleti szerződés nem tartalmaz bérleti díjat, a gyógyszertári szolgáltatás 
nem mindenki számára kielégítő. Úgy gondolja, át kell beszélni, a jogi lehetőségeket, a módosítás 
lehetőségét megnéznék, a jelenlegi szerződés 2019-ig van. A lakosság számára minőségi 
gyógyszertári szolgáltatást szeretnénk biztosítani. Kéri a testület felhatalmazását, hogy tárgyalásokat 
folytasson az ügyben. 
 
Dr. Pap Anikó jegyző tájékoztatásul elmondja, a háziorvostól, fogorvostól nem kérhetünk bérleti 
díjat, jogszabály szerint alapellátást látnak el a településen. 

 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nékül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                    142/2016.(XI.24.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                    A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy vegye 
                                                                    fel a kapcsolatot az Aranyhárs Patika Bt. képviselőjével 
                                                                    és kezdeményezzen tárgyalásokat a szerződés módosítá- 
                                                                    sára vonatkozóan,  illetve a megfelelő szolgáltatás bizto-  
                                                                    sítása ügyében. A tárgyalások eredményéről adjon tájé- 
                                                                    koztatást a testületnek. 
                                                                     
                                                                    Határidő: azonnal. 
                                                                    Felelős:   polgármester. 
 
 
8. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Gyermekorvosi ellátással kapcsolatos jövő évi elképzelések megbeszélése. 
Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, a gyermekorvos bejelentette, hogy 2016. december 1-
től nem végzi tovább az ellátást, a fennálló szerződést 2016. november 30-al, közös megegyezéssel 
megszüntetjük. Kéri a testület felhatalmazását, hogy a gyermekorvosi ellátás ügyében tárgyalásokat 
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folytathasson. Úgy gondolják, jó lenne több időpontban biztosítani a gyermekorvosi rendelést, a 
háziorvosi rendeléshez igazítva, az esetleges plusz költségeket is vállalva az előző megbízási díjhoz 
viszonyítva. 

 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                  143/2016.(XI.24.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                  A Képviselő-testület az Önkormányzat és dr. Balog 
                                                                  Erzsébet gyermekorvos között fennálló, gyermekorvosi 
                                                                  feladatok ellátására kötött szerződést 2016. november 
                                                                  30. napjával közös megegyezéssel megszünteti. 
                                                                  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 
                                                                  a gyermekorvosi ellátás biztosítása ügyében tárgyalásokat 
                                                                  folytasson, ennek eredményéről adjon tájékoztatást a tes- 
                                                                  tületnek. 
 
                                                                  Határidő: azonnal. 
                                                                  Felelős:   polgármester. 
 
9. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Bölcsödével kapcsolatos kötelező önkormányzati feladatok megbeszélése. 
Előadó: Halasi Anita polgármester tájékoztatásul elmondja, 2019-től kötelezően működtetni kell 
bölcsödét, amennyiben az előírt gyermeklétszám azt indokolja. Az igényekre a felmérést 2017. 
március 31-ig el kell készíteni. Önálló bölcsöde működtetésének anyagi vonzatát nem tudjuk 
biztosítani. 
 
Kun-Halasi Katalin  képviselő elmondja, igény esetén társintézmény jöhet szóba, területi korlát 
nincs. 
 
Dr. Pap Anikó jegyző elmondja, saját intézményt nem akarunk építeni, igény esetén feladatellátási 
szerződést kötnénk. 
 
Halasi Anita polgármester kéri a bölcsödei igények felméréséről a testület döntését. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                  144/2016.(XI.24.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                  A Képviselő-testület az önkormányzat által 2019. évtől  
                                                                  kötelező bölcsödei ellátás biztosításához az igényeket 
                                                                  felméri. 
 
                                                                  Határidő: folyamatos. 
                                                                  Felelős:   polgármester. 
 
 
10. EGYEBEK 
 
1./  Halasi Anita polgármester ismerteti, a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatát szeretnénk módosítani, az ügyfélfogadási idő vonatkozásában. 2016.  december 1-től a 
pénteki ügyfélfogadást törölnénk. Az ügyfelek nem tartják be az ügyfélfogadási időt, ezzel 
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hátráltatják a hivatali munkavégzést. Kéri, amennyiben egyetértenek a módosítással, hozzanak 
határozatot. 
    
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                  145/2016.(XI.24.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                  A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal Szervezeti 
                                                                  és Működési Szabályzatának módosítását elfogadta. 
 
                                                                  Határidő: azonnal. 
                                                                  Felelős:   jegyző. 
 
2./  Halasi Anita polgármester tájékoztatásul elmondja, UPC találkozón volt, ahol elhangzott, hogy 
2018. év végéig szupergyors Internet kiépítését tervezik a körzetben, a munkálatok Nagykátán már 
elkezdődtek. Feltétel a UPC részéről a sikeres pályázat. 
 
3./  Kun-Halasi Katalin  képviselő arról szeretne tájékoztatást kapni, hogy a kettőskereszt mikor 
fog elkészülni, illetve a környezete áldatlan állapotban van, szeretnénk ha tisztán lenne tartva. 
 
Galambosi Zoltán a Jobbik Helyi Szervezetének elnöke elmondja, csúszásban vannak, igyekeznek 
a munkálatokat mielőbb elvégezni. 

 
                                          

Mivel más megbeszélnivaló nem merült fel, a polgármester megköszönte a megjelenést, a 
továbbiakban zárt ülést rendel el. 
 

 
                                                                        Kmf. 

     
                     
 
                                 dr. Pap Anikó                                                          Halasi Anita 

             jegyző                                                                polgármester 


