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Jegyzőkönyv 
4/2014. 

 
Készült, 2014. június 23-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 4 fő képviselő közül 4-en jelen vannak, az ülés határozatképes, azt 
megnyitja. 
 

 E X P O Z É 
 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Ifj. Csikár László 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 vagyonrendelete módosításának elfogadása 
 (Előterj. mellékelve) 
 Előadók: Farkas Szilvia polgármester, Dr. Németh Balázs jegyző 
 
 
 2.) Egyéb döntést igénylő ügyek: 
 Előadó: Dr. Németh Balázs jegyző 
 

- Tápi Védőnői Szolgálat Adatkezelési szabályzatának elfogadása 
 
 

A napirendi pontokat a jegyzőkönyv-vezetőt és hitelesítő személyét a képviselő-testület 
tagjai egyhangúan elfogadták. 
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Napirend: 
 
1.) Táp Községi Önkormányzat vagyonrendelete módosításának elfogadása  
(Előterj. mellékelve) 
Előadó: Dr. Németh Balázs jegyző 
 
Dr. Németh Balázs jegyző: A tisztelt Testületi tagok előre megkapták az előterjesztést, a 
vagyonrendelet módosítása kötelező a Gy-M-S Megyei Kormányhivatal Törvényességi 
Főosztályának felhívása alapján, mely egy Kúriai ítélet is alátámaszt. Rendelkeznünk 
kell a vagyonkezelői jog létesítésének és a vagyonkezelői szerződések megkötésének 
szabályairól és körülményeiről. Jelen pillanatban két nagyobb vagyonelem-csoport van 
vagyonkezelésben, a Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulásban lévő 
vagyonelemek, melynek kezelője a GYHG Nonprofit Kft., valamint a Pannon-Víz Zrt. 
által kezelt vizi-közmű vagyonelemek, melyek vagyon kezelésbe adása során elfogadott 
és ellenjegyzett vagyonkezelői szerződések megfelelnek a hatályos jogszabályoknak.  
Kérem a Testület hozzászólását.” 
 
A jegyző ezek után felolvassa az előterjesztésben szereplő rendelet-módosítás 
tervezetét, majd kéri a Testület hozzászólását. 
 
Dr. Kiss István társadalmi meg. polgármester: „Milyen vagyonelemek tekintetében 
várható pro futuro ilyen vagyonkezelői szerződés megkötése?” 
 
Dr. Németh Balázs jegyző: „Maximum az iskola megszűnése esetén hosszútávon azon 
ingatlan vonatkozásában tudom elképzelni, más ily módon hasznosítható 
vagyonelemünk nincs” 
 
Hozzászólás nem hangzott el, Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és megalkotta a 4/2014.(VI.25.) 
önkormányzati rendeletét az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 7/2012.(VI.11.) rendelet módosításáról. 
 
2.) Egyéb döntést igénylő ügyek: 
 
2/A.) Tápi Védőnői Szolgálat Adatkezelési szabályzatának elfogadása 
Előadó: Dr. Németh Balázs jegyző 

 
Dr. Németh Balázs jegyző: „A Győri Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete (a 
továbbiakban: ÁNTSZ) helyszíni ellenőrzést végzett a Tápi Védőnői Szolgálatnál 
(körzetazonosító: 080097589). Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet vettek fel, melyben egy 
lényegi hiányosság került feltüntetésre, miszerint a Védőnői Szolgálat nem rendelkezett 
adatkezelési szabályzattal. Az ellenőrzés megállapításairól értesítették az 
Önkormányzatot, és 20 munkanapot hagytak a szabályzat elkészítésére. Kérném a 
Testületet, hogy hatalmazzon fel a szabályzat elkészítésére és kiadományozására.”  
 
Kérdés nem hangzott el, Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
    14/2014. (VI.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 
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