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Táp Községi Önkormányzat

Tel./Fax: 96/554-120
Polgármester:96/554-127
Jegyző: 96/554-129
e-mail: tap.ph@axelero.hu

9095 Táp, Győri u. 39.

Jegyzőkönyv
10/2014.
Készült: 1példányban
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Készült: Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én
18.00 órai kezdettel megtartott üléséről.
Az ülés helye: Táp Községi Önkormányzat Hivatal helyiségében
9095 Táp, Győri út 39.
Jelen vannak:

Szöllősi József polgármester
Csikár László képviselő, alpolgármester
Horváth László képviselő
Orbánné Drávucz Mónika képviselő
Váradi Csaba képviselő

Tanácskozási joggal megjelentek:
Dr. Németh Balázs jegyző
Dr. Kiss István Közalapítvány kuratóriumának elnöke
Lakossági érdeklődő:

0 fő
I.
NAPIREND ELŐTT

Szöllősi József polgármester üdvözli a jelenlévőket és jegyző urat. Megállapítja, hogy az
ülésen a 4 fő képviselő közül 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes.
Az ülést megnyitja.
Szöllősi József polgármester javasolja, hogy Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az
ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint tárgyalja:
1.) Táp Fejlődéséért Közalapítvány ügye
Előadó: Szöllősi József polgármester
2.) Táp Községi Önkormányzat új SZmSZ-nek elfogadása, Ügyrendi Bizottság tagjainak
megválasztása
Előterjesztő: Szöllősi József polgármester
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a jegyzőkönyv hitelesítésére Horváth László képviselőt,
jegyzőkönyvvezetésre pedig Dr. Németh Balázs jegyzőt kérte fel, melyet a testület
elfogad, mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal

Szöllősi

József

meghozta a következő határozatot:
44/2014.(XII.11.) Táp Községi
Képviselő-testületének határozata:

Önkormányzat

Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az
ülésre a meghívóban meghirdetett napirendi pontokkal
és a jegyzőkönyv hitelesítők személyével egyetért.
Felelős: Szöllősi József pm.
Határidő: Azonnal
II.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

1.) TÁP FEJLŐDÉSÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ÜGYE
Előterjesztő: Szöllősi József polgármester
Szöllősi József polgármester: „A Közalapítvány ügye rendezést igényel, mivel Dr. Kiss István
szeretné átadni az irányítás ügyét egy fiatalabb személynek, hiszen ő csak átmeneti időszakra
vállalta az előző EU-s ciklusban nyitva álló pályázati források igénybe vétele érdekében.
Dr. Kiss István: „Szeretném átadni az Alapítvány vezetését másnak, amint lehetőség nyílik arra,
hogy agilis és talpraesett kuratóriumi elnököt válasszanak helyettem. Az Alapítvány
tevékenysége az utóbbi években a Hegysori napok szervezése körül központosult.”
Szöllősi József pm.: „Ha megtaláljuk majd az új elnök személyét, akkor célszerű lenne az előző
vezetés által 15 főre duzzasztott Kuratórium létszámát 5 főre csökkenteni, ha nem találunk
olyan személyt, aki felvállalná az Alapítvány vezetését, akkor érdemes elgondolkodni az
Alapítvány megszüntetésén. Az Alapítvány a SZJA 1%-os felajánlásaiból tudna gazdálkodni,
azonban az nem jelentős összeg, releváns fejlesztéseket nem tudunk eszközölni belőle. Azt
tartom még elképzelhetőnek, hogy a község önkéntes alapú civil szerveződéseit (Ifi Club,
Népdalkör, Tűzoltók) támogassa az Alapítvány, az ott folyó munkát és pályázati lehetőségeket
koordinálva összefogná a civilek tevékenységét.”
Dr. Németh Balázs jegyző: „Én is csak úgy látom értelmét az Alapítvány működésének, ha egy
külsős személy felvállalja a teendőket, mivel az Önkormányzat az Alapító, jogszabály szerint
nem lehet vezető a polgármester, és a Kuratóriumi tagságban is csak kisebbségben lehet
szereplő a Képviselő-testület. Ha nem talál a Képviselő-testület egy új, felelős vezetőt, aki meg
tudja tölteni tartalommal az Alapítvány célkitűzéseit, akkor véleményem szerint nincs értelme
fenntartani. Az előző polgármester feleslegesen felduzzasztotta a Kuratóriumot, ettől remélve
nagyon társadalmi aktivitást, de ez nem Egyesület, nincs értelme nagy tagsággal működtetni.
Javaslom, hogy keressen a Testület egy új vezetőt.”
Csikár László alpolgármester: „Én nem támogatom a megszüntetést, mivel az Alapítvány is
alkalmas arra, hogy az emberi közösségeket kialakítsa és összefogja, melyet egyre nehezebb
elérni napjainkban.”
Szöllősi József pm.: „Javaslom, hogy a tavaszig keressük meg a Kuratóriumi tagokat, hogy ki
vállalja a továbbiakban a tevékeny közreműködést az Alapítványi munkában és az esetleges
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elnökségi teendőket. Megkérdezem dr. Kiss Istvánt, hogy vállalja-e továbbra is az elnöki
teendőket.”
Dr. Kiss István: „Akkor vállalom továbbra is az elnöki teendőket, amíg meg nem találjátok a
rátermett utódomat.”
Szöllősi József pm: „Egyenlőre akkor ne változtassunk az Alapítványi felálláson, térjünk vissza
rá jövőre.”
Dr. Kiss István kuratóriumi elnök elhagyta a tanácskozás helyszínét.

2.) TÁP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÚJ SZMSZ-NEK ELFOGADÁSA
Előterjesztő: Szöllősi József polgármester
Szöllősi József pm.: Az előterjesztést mindenki megkapta, van-e hozzászólás a Rendelet
tervezetéhez? Az új SZmSZ a legfrissebb jogszabályi rendelkezések alapján készült.”
Váradi Csaba képviselő: Javaslom, hogy a 24. §-ban az interpellációk száma ne egy legyen,
kérem, hogy ez javításra kerüljön.
Csikár László képviselő: „A polgármester gazdasági hatásköreinek gyakorlásakor van utólagos
beszámolási kötelezettsége?”
Dr. Németh Balázs jegyző: „Van”
További hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta Táp Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (XII.17.) sz.
önkormányzati rendeletét.
Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a szociális célú tűzifa juttatásáról szóló 9/2014.
(XI.26.) sz. önkormányzati rendeletét.

2/B.) Az Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: Szöllősi József polgármester
Szöllősi József pm.: „A fentebb elfogadott SZmSZ elfogadásával meghatároztuk, hogy az
Önkormányzat létrehoz egy Ügyrendi Bizottságot. A Bizottság hatáskörei ismertetésre kerültek,
titkos szavazáskor ellátnák a Szavazatszámláló Bizottság feladatait, valamint a
Vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos feladatokat kezelnék.” A külsős tagok nem lehetnek
önkormányzati dolgozók
Én 3 fő testületi tagot és 2 fő külsős személyt javaslok az Ügyrendi Bizottságba:
Elnöknek: Csikár László képviselőt
Váradi Csaba képviselőt
Orbán-Drávucz Mónika képviselőt
Barna Andrásné külsős tagot
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