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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
1/2015.
Készült: 1példányban
J E GY Z Ő K Ö NYV
Készült: Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8-án
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
Orbán-Drávucz Mónika képviselő
Váradi Csaba képviselő

Tanácskozási joggal megjelentek:
Dr. Németh Balázs jegyző

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.) Beszámoló az elmúlt ülés óta történtekről
Előadó: Szöllősi József polgármester
2.) Rendeletalkotás: „A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról.” szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
Előterjesztő: Dr. Németh Balázs jegyző
3.) Rendeletalkotás: „A Civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről” szóló
rendelet-tervezet megtárgyalása
Előterjesztő: Dr. Németh Balázs jegyző
4.) Egyéb ügyek:
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Előadó: Dr. Németh Balázs jegyző
- Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzésről: adóügyek vonatkozásában.
-

2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

a jegyzőkönyv hitelesítésére Csikár 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:
1/2015.(I.08.)
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.) BESZÁMOLÓ AZ ELMÚLT ÜLÉS ÓTA TÖRTÉNTEKRŐL
Előterjesztő: Szöllősi József polgármester
Szöllősi József polgármester: „Köszöntöm a megjelenteket. Nagy horderejű események nem
történtek az elmúlt időszakban, új pályázatok nem állnak még nyitva. Az Országgyűlési
Képviselő Úr a következő hétre hívott össze egy tájékoztatót az előttünk nyitva álló időszak
TOP-os pályázatairól, melyben Táp Községi Önkormányzat 6 db ötlettel, pályázattal szerepel.
Időközben megjelent egy Korm. határozat, miszerint a Pannonhalmi Járás 1 Milliárd forinttal
fog gazdálkodni, ez lesz a nyitva álló összkeret a járás valamennyi települése számára. A
szociális tűzifa hó végén érkezik, akkor kerül majd kiosztásra az elnyert mennyiség. A
Teleházban található fénymásoló rossz, totál elromlott, időközben gondoskodtam a cseréjéről.”

2.) RENDELETALKOTÁS: „A TELEPÜLÉS SZILÁRD HULLADÉKKAL
KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ RENDELETTERVEZET MEGTÁRGYALÁSA
Előterjesztő: Dr. Németh Balázs jegyző
Dr. Németh Balázs jegyző: „Én is köszöntöm a megjelenteket. Mindenki megkapta elektronikus
úton az előterjesztést, melyet olvashatott. A korábbi jogági anyagi jogszabályok nagy mértékben
változtak. A módosítás további indoka, hogy a régi rendelet még tartalmazott díjmegállapítási,
szabálysértési és díj-hátralék behajtási hatásköröket is, melyek időközben elkerültek a Magyar
Energiahivatal, a Járási Hivatalok és a NAV hatáskörébe, valamint megváltozott több jogági
fogalom. A rendelet-tervezet elkészítése a GYŐRI Nagytérségi Hulladékgazdálkodási társulás
körlevelében foglaltak alapján került sor, feltüntetve az utcák jegyzékét is. Időleges módon
nyújtott szolgáltatás nem jellemző a község egyes területeire. A hulladékudvar helye nem
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változott, továbbra is Tápon elérhető. Van-e kérdés vagy hozzászólás a rendelettel
kapcsolatban?”
Csikár László képviselő: „A szemetelés, illegális hulladéklerakás kinek a hatásköre?”
Dr. Németh Balázs jegyző: „Olyan esetekben, ahol van szabálysértési tényállás, - köztisztasági
szabálysértés - az 2012. április 15-től járási hatáskör, de a jegyző bizonyos esetekben szabhat ki
környezetvédelmi bírságot. Van-e más kérdés?”
További hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a települési hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 1/2015. (I.19.) sz. önkormányzati rendeletét.

3.) RENDELETALKOTÁS: „A CIVIL SZERVEZETEK PÉNZÜGYI
TÁMOGATÁSÁNAK RENDJÉRŐL” SZÓLÓ RENDELET-TERVEZET
MEGTÁRGYALÁSA (ELŐTERJ. MELLÉKELVE)
Előterjesztő: Dr. Németh Balázs jegyző
Dr. Németh Balázs jegyző: „A korábbi, kaotikus támogatási viszonyok felszámolását,
átláthatóvá tételét szolgálja a Rendelet. Az előterjesztésben kifejtésre került, hogy mi indokolja
és milyen szabályok betartása esetén lehet adni a civil szervezeteket (egyesület, alapítvány).
A korábbi szokásjogi szabályok nem biztosították a törvényes jogalkotói akaratot. Tápon
jelenleg egy hivatalosan bejegyzett Egyesület, a sportegyesület működik, valamint a Táp
Fejlődéséért Közalapítvány. Támogatás kaphat még a Vöröskereszt is. Van-e kérdése,
hozzászólása a Testületnek?”
Horváth László: „Mi lesz azon civil szerveződésekkel, akik nem lesznek bejegyezve? Ők is
fontos szerepet töltenek be a község, és a községet alkotó közösségnek.”
Dr. Németh Balázs jegyző: „Azon csoportosulások esetében, akik jogilag nem léteznek, az
Alapítvány tud támogatást adni, az Önkormányzat nem.”
Csikár László képviselő: „Most még ne beszéljünk összegekről a támogatottak esetében, majd
ha látjuk az új költségvetés tervezetét, valamint azon összeget, amely a szociális ellátások
rendszerének átalakítása az Önkormányzatra ró 2015. év márciustól”
További hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának
rendjéről szóló 2/2015. (I.19.) sz. önkormányzati rendeletét.

4.) EGYÉB DÖNTÉST IGÉNYLŐ ÜGYEK
Előterjesztő: Dr. Németh Balázs jegyző
4/A.) Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzésről
Előadó: Dr. Németh Balázs jegyző
Dr. Németh Balázs jegyző: „A belső ellenőrzés megtörtént tavaly is, 2 fő témát jelöltünk ki, az
egyik az adózási tevékenység teljes felülvizsgálata volt. Tápon 4 fő helyi adófajta került
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bevezetésre, az idegenforgalmi adó, a magánszemélyek kommunális adója, az építményadó és a
helyi iparűzési adó, valamint beszedjük a központi szabályozás alá tartozó gépjármű adót is. Az
idegenforgalmi adóból nem folyik be semmi…, az előző vezetés ötlete volt, célszerű lenne
megszüntetni. A vizsgált időszak a 2013-as év volt. Iparűzési adó esetében, több folyt be, mint a
tervezett, hátralék 5,9%-os mértékű. Az ellenőrzés végig veszi valamennyi adófajtát és a
foganatosított intézkedéseket. Nagyobb mértékű elmaradás, hátralék 27%-os, a gépjárműadó
vonatkozásában áll fenn, melynek oka, hogy a tulajdonos változás esetén az új tulajdonos a
korábbi évek adóhátralékáért nem felel, a régi tulajdonosnak pedig csak munkahelyletiltást
tudunk alkalmazni, sem a gépjármű lefoglalását, sem a forgalomból történő kivonást sem, mivel
az autó már nem az ő tulajdona. A jelentés a feladatellátás szabályszerűségének javítása
érdekében három javaslatot fogalmaz meg:
1.) Az adóbevallások javításáról küldjenek az adózók részére tájékoztatót (Art. 34. § (1)
bekezdés)
2.) A gépjárműadó hátralékok behajtása érdekében javasolt kezdeményezni gépjármű
forgalomból való kivonását.
A feladatellátás gazdaságosabb, hatékonyabb végrehajtása a munka színvonalának növelése
érdekében:

3.) Növelni kell a gépjármű hátralékok és más adónemhez tartozó hátralékok behajtási
hatékonyságát. Jogilag minden rendben volt, a független belső ellenőr mindent
szabályosnak talált. A belső ellenőrzést a Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatal
fizette. Van-e kérdése a Testületnek?”
Kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen
szavazattal a következő határozatot hozta:
2/2015.(I.08.)
Táp
Községi
Képviselő-testületének határozata:

Önkormányzat

Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a jegyző beszámolóját a 2014. évi belső ellenőrzésről
az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadta.
A Testület felkéri a jegyzőt a hátralékok behajtási
hatékonyságának növelésére.
Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Németh Balázs jegyző
Értesül: Belső ellenőr, adóügyi előadó
4/B.) A 2015. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV ELFOGADÁSA
Előadó: Dr. Németh Balázs jegyző
Dr. Németh Balázs jegyző: Minden évben el kell fogadni az Államháztartási tv.-nek és a
vonatkozó jogszabályi környezetnek megfelelő belső ellenőrzési tervet. Az Állami
Számvevőszék erre egyre nagyobb hangsúlyt fektet, ezért szükséges több, átfogó elemzést
elvégeztetni a belső ellenőrrel, valamint megrendelni az éves belső ellenőri jelentést is. Az
általam javasolt 2 átfogó vizsgálati témák:
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1. Az operatív gazdálkodás (kötelezettségvállalás, utalványozás,
ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés-igazolás) szabályozása és gyakorlata.
2. A belső kontroll rendszerek és a folyamatba épített előzetes,
utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályozása és funkcionálása.
A belső ellenőrzést, egy külső, objektív cég, az auditált könyvvizsgálókkal rendelkező e
MEGOLDÁS 2006 Ellenőrzési és Szolgáltató KFT. (képviseletében Unger Ferencné külső
szakértő, székhelye: 9082 Nyúl, Árpád u. 17.) végezné.
Ezek után a jegyző felolvassa a határozati javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem volt. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:
3/2015. (I.08.) Táp Községi
Képviselő-testületének határozata:

Önkormányzat

Táp Községi Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. évre vonatkozó belső ellenőrzési
tervként az alábbi témát jelöli meg:
1. Az operatív gazdálkodás (kötelezettségvállalás, utalványozás,
ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés-igazolás) szabályozása és gyakorlata.
2. A belső kontroll rendszerek és a folyamatba épített előzetes,
utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályozása és funkcionálása.

A belső ellenőrzéssel a Megoldás 2000 Kft.-t bízza meg és
felkéri a belső ellenőrt az éves belső ellenőrzési jelentés
elkészítésére. A Testület felhatalmazza a jegyzőt a
Megbízási szerződés aláírására.
Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Németh Balázs jegyző

Mivel több kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Szöllősi József polgármester a testületi ülést
19 óra 07 perckor lezárta.

k. m. f.
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