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Készült, 2014. április 30-án, 18 órakor a tápi önkormányzat hivatalos helységében 
megtartott testületi ülésről. 
 
Jelen vannak:  Farkas Szilvia polgármester 

 
Endrődiné Dinya Nikoletta képviselő 
ifj. Csikár László képviselő 
Kiss Lajos alpolgármester 
 
Jelen van még: 
 

  Dr. Németh Balázs jegyző 
  Dr. Kiss István társadalmi megbízatású alpolgármester 

 
Farkas Szilvia polgármester köszöntötte a jelenlévőket, megállapította, hogy a 
megválasztott 5 fő képviselő közül 4-en jelen vannak, - Szabó László kivételével - az 
ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 

 E X P O Z É 
 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Kiss Lajos képviselőt, jegyzőkönyvvezetésre pedig Dr. 
Németh Balázs jegyzőt kérte fel, melyet a testület elfogad. Ismertette a meghívóban 
szereplő napirendi pontot. 
 
Napirendi pontok 

 
 1.) Táp Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetése zárszámadásának megtárgyalása és 
 elfogadása. (Előterj. mellékelve) 
 Előadók: Farkas Szilvia polgármester, Dr. Németh Balázs jegyző 
 
 2.) Egyéb döntést igénylő ügyek: 
 
 Előadók: Farkas Szilvia polgármester, Dr. Németh Balázs jegyző 
 

- Szabó László képviselő lemondása 
 

- Beszámoló a Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal 
      2013. évi munkájáról (Előterj. mellékelve) 
 
-     A 2013. évi gyermekvédelmi beszámoló elfogadása (Előterj. mellékelve) 
 
- Döntés a Goodwill Consulting Kft. pályázati ajánlat kapcsán (Ajánlat mellékelve) 
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- A Pannonhalmi Kistérségi Társulás térítési díjak” c. javaslat megtárgyalás 
 

- Döntés a Tápi Focitábor támogatása tárgyában 
 
- Döntés a Táp, 851/5 hrsz.-ú út belterületbe vonása kapcsán 

   
 3.) Szociális ügy, zárt ülés 
 Előadó: Dr. Németh Balázs jegyző 
 
A napirendi pontokat a jegyzőkönyv-vezetőt és hitelesítő személyét a képviselő-testület 
tagjai egyhangúan elfogadták. 

 
Napirend: 
 
1.) Táp Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetése 
zárszámadásának megtárgyalása és elfogadása. (Előterj. mellékelve) 
Előadók: Farkas Szilvia polgármester, Dr. Németh Balázs jegyző 
 
Farkas Szilvia polgármester: „Köszöntöm a jelenlévőket. A Tápi 2013. évi 
költségvetésünk  zárszámadásának elfogadása előtt módosítani kell a tavalyi, 2013. évi 
költségvetésről szóló 3/2013. (III.20.) sz. önkormányzati rendeletünket. A bevételi és 
kiadási főösszeget is meg szükséges emelni 20.928.000 Ft,-tal, így a 2013. évi 
költségvetésünk bevételi és kiadási főösszege: 83.083.000 forint lett. A bővülés oka, 
hogy sikeresünk pályáztunk 3,3 M forintra az önkormányzat szerkezetátalakítási 
tartalékhoz, valamint az ingatlan adás-vételi eljárások is itt csapódtak le, továbbá 
törlesztettük az összes, korábbi 2008-2013-as tartozásunk Pázmándfalu és Nyalka 
Önkormányzata felé. A költségvetési módosításhoz további előadni valóm nincs, kérem 
a Testület hozzászólását.” 
 
További kérdés, válasz nem hangzott el, Táp Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és megalkotta Táp Községi 
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZAT 
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL szóló 3/2013. (III.20.) rendelet módosításáról 
szóló 2/2014. (V.07.) sz. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETét. 
 
Farkas Szilvia polgármester: „Zárszámadás: A legfontosabb jó hír a 2013. évi 
költségvetéssel kapcsolatosan, hogy az évet 10.501 e forint pénzmaradvánnyal zártuk, 
nincs hitelünk, már csak 4 db Győr-Szol részletünk van hátra. Az állami normatíva 
fedezi a község dologi kiadásait, így megtakarítást tudunk eszközölni a helyi adókból, 
melyből felújításra és a pályázatok előfinanszírozására fordítunk. A kiadási főösszegünk 
2013. teljes évre: 68.222.000 Ft, míg a bevételi főösszeg: 78.550.000 Ft. A 
gyermekétkeztetés negatívuma csökkent, mivel a kormány plusz normatíva emelést 
csoportosított át. Az Önkormányzat által fenntartott Védőnői Szolgálatban 
foglalkoztatott védőnő bérét újfent emeltünk, a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A 
Szolgálat számára 2013. decemberében 450.000 Ft értékben vásároltunk eü-i 
szakeszközöket, mely keretből a társközségek is részesültek. 
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Dr. Németh Balázs jegyző: „A f őösszegek csökkenése az iskola átadásnak is 
köszönhető, mely következtében a kiadási oldal 62.000.000 Ft-tal csökkent. Az 
önkormányzat tartozásmentes, dolgozói létszáma 3 fő + a közfoglalkoztatottak változó 
száma. A köztisztviselői állomány és az óvónők nem Táp állományában szerepelnek. 
Megszűnt a kamatkiadás is, valamint mivel helyben van a számlavezető pénzintézetünk, 
csökkent a postai díj, lévén, hogy ingyen kapjuk a banki elszámolásokat. Adósság 
keletkeztető ügyletünk nem volt.” Ezek után a jegyző felolvassa a zárszámadási 
rendelet tervezetét és mellékleteit. 
 
Farkas Szilvia: „Még várjuk az MVH kollégáit a Tápi Ravatalozó végső elszámolása 
kapcsán, ebből is várható plusz bevételünk. Ezúton tájékoztatom a Testületet, hogy máj 
31-re befejeződik a Hegysor utcai Tájház műemléki ingatlanok felújítása. Szeretnénk 
beadni az elszámolást az MVH felé 2014. június 2-ig, hogy ne hiányozzon sokáig a 
pénzünk. Az Egészségház (Táp, Győri út 2.) felújítását pályázatból szeretnénk felújítani, 
mely az MVH felé benyújtásra került. Sikerrel beindítottuk az „Élelmiszer-lavina” 
pályázatot, mely lényege, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló, 0,72 ha nagyságú 
szántó területet önkéntes munka segítségével megműveljük és a megtermelt élelmiszert 
ingyen átadjuk a rászorulóknak. A vetőmag és egyéb anyagokat a pályázati kiíró 
biztosította. Jelenleg nincs közmunkásunk, optimálisan jún. 2-tól lesz újra közmunka-
program indítva. A zárszámadáshoz további előadni valóm nincs, kérem a Testület 
hozzászólását.” 
 
További kérdés, válasz nem hangzott el, Táp Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és megalkotta Táp Községi 
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZAT és 
Szervei 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK végrehajtásáról szóló 3/2014. (V.09.) sz. 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETét.  
  
 

2.) Egyéb döntést igénylő ügyek. 
Előadók: Farkas Szilvia polgármester, Dr. Németh Balázs jegyző  
 
2/A) Döntés Szabó László képviselő lemondása tárgyában 
Előadó: Farkas Szilvia polgármester 
 
A polgármester: tájékoztatja a Testületet, hogy Szabó László képviselő 2014. május 1-
jei hatállyal levélben lemondott a Képviselő Testületi mandátumáról munkahelyi 
elfoglaltságára hivatkozva a legutóbbi ülés óta. Levelében további indokot nem jelölt 
meg. A Képviselő Testület 5 főből áll a Mötv. alapján, így jelenleg 4 fő Képviselő 
Testületi taggal rendelkezik az Önkormányzat. A 2010. évi L. tv. 21. § (1) bekezdése 
alapján, - miszerint: „Ha az egyéni listáról megválasztott képviselő helye üresedik meg, 
helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép.” – a legutóbbi önkormányzati 
választásokon legtöbb mandátumot szerzett képviselő jelölt lép a helyébe. A jelöltek 
megkeresésének dolga a Helyi Választási Bizottság feladata, munkáját a jegyző segíti. 
Azonban megkerestük a HVB-t és mivel 6 fő képviselő indult a 2010. évi 
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önkormányzati választáson, és az ötödik fő nem vállalja a képviselői státuszt, nem 
tudunk behívni senkit a helyére. 
         A jegyző szavazásra szólít fel Szabó László lemondásának elfogadásával 
kapcsolatosan. 
 
Kérdés nem hangzott el, Táp Község Önkormányzata 4 igen szavazattal a következő 
határozatot hozta: 

   Táp Községi Önkormányzat Képviselőtestület  
    
   7/2014. (IV.30.) számú határozata 
   

       Táp Község önkormányzatának Képviselő-Testülete 
    Szabó László képviselő lemondását a testületi  
     mandátumáról elfogadta. A Képviselő-Testület új tag 
    behívását nem tudja foganatosítani, tekintettel arra, hogy a 
    sorban következő képviselő nem vállalja a tagságot. 
 
    Határidő: Azonnal 
 
    Felelős: Dr. Németh Balázs jegyző 
 
2/B.) Beszámoló a Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 
munkájáról (Előterj. mellékelve) 
Előadó: Dr. Németh Balázs jegyző 
 
Dr. Németh Balázs jegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 81. § (3) bek. f) pontja alapján a 
jegyző évente beszámol az Önkormányzatoknak a Hivatal működéséről. A jegyző 
elkészítette a Közös Önkormányzati Hivatal – Táp Községi Önkormányzatára 
vonatkozó – adatait és beszámolóját, melyet felolvas. (Az előterjesztés a 
jegyzőkönyvhöz mellékelve) Ezek után a jegyző kéri a Testület hozzászólását 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Dr. Németh Balázs jegyző beszámolóját elfogadta és öt igen szavazattal a következő 

határozatot hozta:  

    8/2014. (IV.30.) sz. Képviselő-Testületi határozat 

    Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

    Pázmándfalui Közös Önkormányzat Hivatal 2013. 

    évről szóló beszámolóját a jegyzőkönyv mellékletét 

    képező formánban elfogadta, és tudomásul vette.   

    Határidő: Azonnal 

    Felelős: Dr. Németh Balázs jegyző 

2/C) A 2013. évi gyermekvédelmi beszámoló elfogadása 
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Dr. Németh Balázs jegyző: „A Pannonhalmi Szociális Társulást munkatársai 

segítségével elkészült a község gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról szóló 2013-as év értékelése, melyet a Képviselő-testületnek tárgyalnia kell, 

tekintettel a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény (továbbiakban Gyvt.) 96. §-ának (6) bekezdésére, mely előírja, hogy az 

önkormányzatok a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátását évenként 

átfogóan értékeljék. A most beterjesztésre kerülő értékelés a 149/1997. (IX.10) Korm. 

rendelet 10. számú mellékletében meghatározott szempontok alapján került 

összeállításra.” A jegyző ezek után felolvassa az értékelést. 

Ezek után Farkas Szilvia polgármester szavazásra bocsátja az értékelést, melyet a 

Képviselő-testület egyhangúan ellenszavazat és tartózkodás nélkül – 4 igen szavazattal 

elfogadott és a következő határozatot hozta: 

    9/2014. (IV.30.) sz. Képviselő-Testületi határozat 

    Táp községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

    jegyző 2013. évről szóló gyermekvédelmi beszámolóját 

    a jegyzőkönyv mellékletét képező formánban  

    elfogadta, és tudomásul vette.   

    Határidő: 2014. május 31. 

    Felelős: Dr. Németh Balázs jegyző 

 

2/D.) Döntés a Goodwill Consulting Kft. pályázati ajánlat kapcsán (Ajánlat 
mellékelve) 
Előadó: Dr. Németh Balázs jegyző 
 
Dr. Németh Balázs jegyző: „A 2014-2020-as EU-s költségvetési ciklus nagy mértékben 
jelent hangsúly eltolódást a pályázati források terén. Vége a térkő-mániának, lassan az 
energiahatékonyságra kell nagyobb hangsúlyt fektetni. A Goodwill Consulting Kft, akik 
a Pázmándfalui Óvoda felújítását is projekt menedzselték, összeállított egy 
dokumentációt annak érdekében, hogy napelemmel láthassuk el a hivatalunkat és az 
óvodánkat, csökkentve ezáltal az áramszámláinkat. Az általuk küldött megállapodás 
tervezete a következőket tartalmazza: Pályázat megírása a 2 épület napelemmel történő 
felszerelése finanszírozása céljából. Ennek díja ad I. 150.000 Ft + Áfa szolgáltatási díj, 
mely akkor esedékes, ha befogadták a pályázatot, ad II.: Sikerdíj, mely az elnyert 
támogatási összeg 5 %-a + ÁFA összege, mely pályázati támogatás megnyerése 
esetében esedékes. Az ajánlat tartalmazza a záró beszámoló elkészítését, és a kifizetési 
kérelmek összeállítását is. Kérem a Testület hozzászólását. 
 
Ifj. Csikár László: „Hatástanulmány feltétlenül szükséges?” 
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Dr. Németh Balázs jegyző: „Igen, mivel a pályázati kiírás része, hogy be kell adni a 
megtérülési rátát a pályázat sikeressége érdekében. A 2 épület 4,5 Millió ft támogatást 
kaphat az árajánlat szerint, nagyjából 10 %-ot kellene ráfordítanunk. Ez a jövő útja, 
mivel a 4,5 millió forintnyi támogatást önerőből nem tudjuk ráfordítani.  
 
Farkas Szilvia polgármester: „Szeretném, ha a Hivatal épülete kapna szigetelést és új 
nyílászárókat is, tehát egy komplexebb pályázatot adjon be a projektmanager 
vállalkozás!” 
 
Dr. Németh Balázs jegyző: „Jelzem a felmerült igényünket!” 
 
További kérdés nem hangzott el, Táp Községi Önkormányzata Képviselő-testülete 4 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
    Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
    
    10/2014.(IV.30.) sz. Képviselő-Testületi határozata 
       
    Táp Községi Önkormányzat képviselő-  
    testülete együttműködési megállapodást köt a Goodwill 
    Consulting Kft. (1162, Bp. Timur u. 74.)-vel, br.  
    150.000 Ft,- azaz  Százötvenezer forint megbízási díj 
    ellenében a Tápi Önkormányzat székhelye és a Tápi 
    Játék-vár Óvoda napelemmel történő ellátása  
    érdekében történő pályázati dokumentáció  
    összeállítása érdekében. 
     
    A Képviselő-Testület elfogadja, hogy a Goodwill  
    Consulting Kft. pályázat nyertesség esetén jogosult 
    5 % + ÁFA sikerdíjra. 
 
    A Képviselő-Testület felhatalmazza Farkas Szilvia  
    polgármestert az együttműködési megállapodás  
    aláírására. 
 
    Határidő: Azonnal     
    Felelős: Dr. Németh Balázs jegyző 
 
2/E.) A Pannonhalmi Kistérségi Társulás térítési díjak” c. javaslat megtárgyalása 
Előadó: Dr. Németh Balázs jegyző 
 
Dr. Németh Balázs jegyző: „A legutolsó, 2014. március 13-án tartott Kistérségi Ülésen a 

Pannonhalmi Kitérségi Társulást Alapító és abban a tagságot megőrző önkormányzatok 

úgy döntöttek, hogy jelen határozati tervezet mellékletében felsorolt intézményi térítési 

díjakat jóváhagyják és hozzájárul ahhoz, hogy a PTKT Gyermekjóléti Szolgálat és 

Szociális Intézménye személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételéről, valamint intézményi térítési díjairól Pannonhalma Város 

Önkormányzata képviselő-testülete rendeletet alkosson.  
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A képviselő-testületnek ezen döntésre a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról 

szóló 1993. évi III. törvény 92. §-a, valamint a 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) 

bekezdése adja meg a felhatalmazást. Jelen megállapodással adminisztratív terhet 

csökkentünk. Kérném a Testület hozzászólását, amennyiben nem merül fel kérdés, 

szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. 

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Táp Községi Önkormányzat Képviselő-Testülete 
4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 
    Táp Községi Önkormányzat  Képviselő-testületének 
 

    11/2014. (IV.30.) sz. Képviselő-Testületi határozata 
 
   Táp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a  

   PTKT Társulási Tanácsa 2014. március 13-án hozott  

   határozatában foglaltakat tudomásul vette és ezen határozat 

   mellékletében felsorolt intézményi térítési díjakat jóváhagyja, 

   a házi segítségnyújtás kivételével, mely szolgáltatás esetében 

   nem határoz meg térítési díjat az Önkormányzat.  

   Hozzájárul ahhoz, hogy a PTKT Gyermekjóléti Szolgálat és 

   Szociális Intézménye személyes gondoskodást nyújtó  

   ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint intézményi 

   térítési díjairól Pannonhalma Város Önkormányzata  

   képviselő-testülete rendeletet alkosson.  

   A képviselő-testület a döntését a szociális ellátásokról és a 

   szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény 92.§-a, 

   valamint a 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése 

   alapján hozta meg. 

   A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a határozatot 

   Pannonhalma Város Jegyzőjének, valamint a PTKT  

   Intézményének küldje meg. 

 

   Felelős: Dr. Németh Balázs jegyző 

   Határidő: azonnal 

2/F.) Döntés a Tápi Focitábor támogatása tárgyában. 

Előadó: Farkas Szilvia polgármester 
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Farkas Szilvia polgármester: „Idén jubilál a Tápi Sportegyesület, mivel 30 éve 
alakultak. Az igazolt, amatőr játékosok száma egyre nő, melyhez nagy hajtóerőt jelent a 
nyári focitábor. Állandó konfliktus forrás a környékbeli falvakból járó gyermekek 
kapcsán, hogy Győrasszonyfa átvállalja a szülőktől a focitábor önköltsége felét, így a 
gyermekek féláron mehettek táborozni. A tábor egy hete 10-12 e Ft/fő, így az önköltség 
fele 5-6000 Ft/fő lenne. Szeretném, ha mi is támogatnánk azt a kb. 25 fő gyermeket, 
akik részt vesznek a Tápi Focitáborban, oly módon, hogy a tábor díjának felét átvállalná 
az Önkormányzat azon gyermekektől, akik a Tápi József Attila Általános Iskola tanulói. 
Kérem a Testület hozzászólását. 
 
A Képviselő-Testület egyetért, és úgy látja, hogy megengedhető, hogy támogassák a 
gyermekeket, ezért Táp Községi Önkormányzat Képviselő-Testülete 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 
    Táp Községi Önkormányzat  Képviselő-testületének 
 

    12/2014. (IV.30.) sz. Képviselő-Testületi határozata 
 
    Táp Községi Önkormányzat Képviselő-Testülete 
    támogatja a Tápi Focitábor megrendezését oly módon, 
    hogy megtéríti a táborozási díj költségének 50 %-át 
    a Tápi József Attila Általános Iskola (9095 Táp,  
    Kossuth L. u. 39.) tanulói számára.  
     
    A tábor időpontja: 2014. június 23-27. 
 
    Határidő: 2014. június 23. 
 
    Felelős: Farkas Szilvia polgármester 
 
2/G.) Döntés a Táp, 851/5 hrsz.-ú út belterületbe vonása kapcsán. 
Előadó: Dr. Németh Balázs jegyző  
 
Dr. Németh Balázs jegyző: A polgármester Asszony felkért, hogy készítsem el a Táp 
851/5 hrsz.-ú „kivett, saját használatú út” műv. ágú, 8192 m2 nagyságú területe 
belterületbe vonását. A dokumentációt megrendeltem a G-1 Földmérő Bt.-vel (9023 
Győr, Szigethy A. u. 78., földmérő: Jörg Lajos), akik elkészítették a vázrajzokat és a 
telekalakítási dokumentációt is. A belterületbe vonás két lépcsőből állna, az első fázis, 
hogy a Táp, 851/5 hrsz.-ú ót ketté oszlana: Táp, 851/16 hrsz.-ú, „kivett önkormányzati 
közút”-ra 1460 m2 nagyságban, valamint a Táp, 851/17 hrsz.-ú, „kivett önkormányzati 
közút”-ra 1460 m2 nagyságban. Ehhez kell az Önkormányzat, mint tulajdonos 
tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulása. Kérem a Testület hozzászólását. 
 
A Képviselő-Testület egyetért, ezért Táp Községi Önkormányzat Képviselő-Testülete 4 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
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