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6/2014. 

 
Készült, 2014. szeptember 15-én, 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 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 Képviselő-testületének rendelet-alkotása  

      a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól.  
       Előadó: Dr. Németh Balázs jegyző 
 
 
 2.) Egyéb döntést igénylő ügyek: 
       Előadók: Farkas Szilvia polgármester, Dr. Németh Balázs jegyző 
 

- Táp Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének féléves beszámolójának 
elfogadása, a költségvetési rendelet módosítása. 
 

- A Pannonhalmi Társulás Alapító Okirata módosításának elfogadása. 
 

- Döntés a Bursa Hungarica Ösztöndíj-program csatlakozása tárgyában 
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A napirendi pontokat a jegyzőkönyv-vezetőt és hitelesítő személyét a Képviselő-testület 
tagjai egyhangúan elfogadták. 

 

Napirend: 
 
1.) Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek 
elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 
önkormányzati rendelete megalkotása. (Előterjesztés mellékelve a 
meghívóhoz)  
Előadó: Dr. Németh Balázs jegyző 
 
Dr. Németh Balázs jegyző: „Köszöntöm a Testület tagjait. A Képviselő-testületi tagok az 
előterjesztést megkapták a meghívóval együtt, van-e esetlegesen kérdésük? A Rendelet 
megalkotása kötelező, melyre a GY-M-S Megyei Kormányhivatal felhívta a 
figyelmünket. Kérem a Testület hozzászólását. 
 
Kérdés nem hangzott el, Táp Községi Önkormányzat Képviselő testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta és elfogadta az 5/2014. (IX.22.) sz. 
önkormányzati rendeletét a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás 
szabályairól. 
 
2.) Egyéb döntést igénylő ügyek. 
Előadók: Farkas Szilvia pm., Dr. Németh Balázs jegyző 
 
2./A) Táp Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása 
Előadó: Dr. Németh Balázs jegyző 
 
Dr. Németh Balázs jegyző: „Az idei év a konszolidáció éve, beruházásokat is tudtunk 
végre eszközölni, hála a tavalyi adósságkonszolidációnak (Hegysori házak, 
karbantartási munkálatok), és mivel a költségvetési rendelet február 20-ai tervezésekor a 
beruházási főösszegeket nem tudtuk 100 %-os pontossággal meghatározni, ezért most 
szükséges módosítani a költségvetés főösszegét, tekintettel arra, hogy a legtöbb 
beruházásnál fel szokott merülni, egyéb, előre nem látható költség. 
Létszámgazdálkodásunk továbbra is takarékos, egy fél státuszt töltöttünk be pluszban 
napi 4 órában közalkalmazotti státuszban a közfoglalkoztatottak irányítása, az Óvodai 
fűtés végrehajtása, valamint a polgármester asszony napi munkájának segítése 
érdekében. Az önkormányzat viszonylag elfogadható módon be tudja osztani az állami 
normatív támogatásokat, mivel a Közös Önkormányzati Hivatal,- valamint a Tápi 
Játékvár Tagóvoda finanszírozását a fenntartó Pázmándfalu Község Önkormányzata 
végzi. A helyi adó bevételek jól alakulnak, mindhárom adónem vonatkozásában 80 % 
feletti a behajtás eredményessége. Köszönöm, ennyit szerettem volna mondani.” 
 
Farkas Szilvia polgármester: „Köszöntöm a megjelenteket. Az eredeti 1/2014.(II.20.) sz. 
rendeletünkben meghatározott főösszeget 834 e Ft-tal kell megemeljük, ez különböző 
állami normatívák túligényléséből származik. Ide vonatkozó jó hír, hogy bár nem a 
féléves könyvelésben jelentkezik, de az MVH átutalta a Hegysori ingatlanok felújítására 
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elköltött 7,9 M Ft támogatását, mely megérkezett a számlánkra. Elkészült a Közös 
Önkormányzati Hivatali elszámolás is. Táp Község tavaly közel 10 M Ft állami 
normatívát kapott a Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozására, azonban kiadást 
nem teljesített, ez az összeg Pázmándfalut illette volna meg eredetileg. Az elszámolás 
kiadása után Nagy Imre Gusztáv pm. úr arra kért, hogy a hiányzó, át nem utalt normatív 
támogatást utaljuk át, a fennmaradó hiányról történő egyeztetés majd egy közös testületi 
ülés témája lesz. A hiányzó támogatást 2,1 M Ft-ot átutaltam Pázmándfalu Község 
Önkormányzata számára. Az eredeti célkitűzésemet, miszerint megszüntetjük az 
adósságot, sikerült betartani, a számok alapján látszik, hogy a község önfenntartó, stabil 
pénzügyi lábakon áll, további adóemelésre és vagyonértékesítésre remélhetőleg nem 
lesz szükség hosszú távon.” Ezek után a jegyző felolvassa a költségvetési rendelet 
módosításának tervezetét, majd kéri a Testület hozzászólását: 
 
További kérdés nem hangzott el, Táp Községi Önkormányzat Képviselő testülete 4 
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta és elfogadta a 6/2014. (IX.22.) 
rendeletét az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
2./B) Táp Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének féléves beszámolója 
(előterjesztés mellékelve) 
Előadó: Farkas Szilvia pm. 
 
Farkas Szilvia pm.: A Tisztelt tagok megkapták az előterjesztést és annak részletes 
mellékleteit. Van-e kérdésük?” 
 
Ifj. Csikár László képviselő: „Mi indokolta a Sportegyesület magas támogatását?” 
 
Farkas Szilvia pm: „Az összegben szerepel egy kölcsön is, mely az Egyesület TAO-
pályázata lezárása érdekében volt szükséges, melyet az Egyesület még idén visszafizet.  
 
További kérdés nem hangzott el, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
              21/2014. (IX.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
   Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
   a 2014. évi I. félévi költségvetés végrehajtását 
     
     23.336 eFt    bevétellel 
       7.055 eFt    pénzkészlettel 
     26.539 eFt    kiadással 
     az előterjesztés 1-2. sz. táblázatban  foglalt 
     részletezés szerint állapítja meg.  
    

 A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés I. félévi 
végrehajtásáról szóló tájékoztatást az előterjesztés szerint 
jóváhagyja. 
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     Felelős: Farkas Szilvia pm. 
     Határidő: 2014. szeptember 15. 
 
2/C.) A Pannonhalmi Társulás Alapító Okirata módosításának elfogadása 
Előadó: Farkas Szilvia polgármester 
 
Farkas Szilvia polgármester: Tájékoztatja a Testületet, hogy a Pannonhalmi 
Kistérségben elfogadott döntéseket minden településnek jóvá kell hagyni. A határozat 
lényege az, hogy 2014. szeptemberétől Pázmándfalu és Ravazd is Családi Napközit 
működtet a Kistérségen keresztül, mely a különböző telephelyeken működő Családi 
Napköziket hálózatba szervezi.  
A központi Családi napközi elnevezése „Napraforgó Családi Napközi Hálózat„ melynek 
4 telephelye lesz, Táp, Nyalka, Pázmándfalu, Ravazd.  A Hálózat vezető bére havi 8000 
Ft plusz kiadást jelent az önkormányzatoknak. A fenti változtatások miatt módosítani 
kell a Társulási  
Megállapodást, melynek tervezetét a polgármester felolvas. Kérdés észrevétel van-e az 
üggyel kapcsolatban?” 
 
Mivel kérdés észrevétel nem hangzott el a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
    22/2014. (IX.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
     
    Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
     a Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás  
     tagjaként egyetért azzal, hogy a Társulási  
     Megállapodás V. fejezetének  5.1 pontja  és VI.  
     fejezetének 6.3. pontja az 2014. szeptember 1 . 
     hatállyal az alábbiak szerint módosul: 
 

V. fejezet 
 

A Társulás által fenntartott intézmény 
 
5.1.Társulási Tanács által fenntartott költségvetési szerv: 
a.) Neve: Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és 
Szociális Intézmény (továbbiakban: Intézmény) 
b.) Székhelye: 9090 Pannonhalma Bajcsy –Zs u. 25. 
c.) Az Intézmény Integrált intézményként működik az alábbi önálló szakmai 
egységekkel: 
ca) Gyermekjóléti szolgálat 
cb) Családsegítő szolgálat 
cc) Házi segítségnyújtás 
cd) Szociális étkeztetés 
ce) Családi Napközi Hálózat 
 
Az Intézmény a 

• gyermekjóléti szolgálat és családi napközi szolgáltatásokat  
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Bakonygyirót, Bakonypéterd, Bakonyszentlászló, Écs, Fenyőfő, Győrság, Nyalka, 
Pannonhalma, Pázmándfalu, Ravazd, Táp, Tarjánpuszta, Töltéstava, Veszprémvarsány 
közigazgatási területén biztosítja.  
 
Napraforgó Családi Napközi Hálózat 
Telephelyei: 
Tündérház Családi Napközi, Nyalka, Kossuth u.54. 
Családi Napközi, Táp Kossuth u.1. 
Nyitnikék Családi Napközi 9091 Ravazd, Országút utca 94. 
Napsugár Családi Napközi Pázmándfalu Fő utca 67. 
 
A megállapodás módosítása és a Társulási Megállapodás egységes szerkezetben a 
határozat mellékletét képezi. 
 
A képviselőtestület megbízza Farkas Szilvia polgármestert, hogy a Képviselő-testület 
döntéséről a Társulási Tanács elnökét haladéktalanul tájékoztassa. 
 

 Felelős:  Farkas Szilvia polgármester 
 

Határid ő: azonnal 
2/D.) Döntés a Bursa Hungarica ösztöndíj rendszerhez való csatlakozás tárgyában 
Előadó: Dr. Németh Balázs jegyző 

Mészáros Ottó képviselő visszatért a terembe 
 
Dr. Németh Balázs jegyző: „Idén is van arra lehetőség, hogy Táp Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete eldöntse, hogy a 2014/2015-ös tanévben a Bursa Hungarica 
ösztöndíjpályázaton újra indul, mivel az elmúlt években erre nem volt lehetőségünk sajnálatos 
módon. 
A jegyző előterjeszti, hogy idén is lehetőség van Bursa Hungarica pályázaton való részvételre, 
és kéri a Testület döntését. 
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Testület egyhangúlag, ellenszavazat nélkül, 4 igennel a 
következő határozatot hozta: 

      23/2014. (IX.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Táp Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 
elhatározta, hogy a 2014-2015-as tanévben újra indul 
és csatlakozik a Bursa  Hungarica pályázati 
rendszerhez, elősegítve ezzel a felsőoktatásban tanulók 
helyzetét. 
 
  Felelős: Dr. Németh Balázs jegyző 
   
 Határidő: 2014. szeptember 30. 

 
Mivel más hozzászólás nem volt a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 19 
óra 35 perckor berekesztette. 
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