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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 2015. évi költségvetésről” szóló rendelet-tervezet megtárgyalása és 
elfogadása (ELŐTERJESZTÉS mellékelve) 

   Előterjesztő: Szöllősi József polgármester 
 

3.) Rendeletalkotás: „A Szociális ellátásokról szóló új rendelet megtárgyalása és 
elfogadása (ELŐTERJESZTÉS mellékelve) 
Előterjesztő: Dr. Németh Balázs jegyző 
 
4.) Egyéb ügyek: 
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Előadó: Dr. Németh Balázs jegyző 
 

- A Pannonhalmi Kistérségi Társulási Megállapodás elfogadása 
- Döntés a Pannon-Víz Zrt. megkeresése tárgyában 
- Döntés a Kistérségi Társulás intézményi díjairól 

 
 
Szöllősi József 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 
meghozta a következő határozatot: 
 

4/2015.(II.12.) Táp Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének határozata: 

 
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 TÖRTÉNTEKR ŐL 
Előterjesztő: Szöllősi József polgármester 
 
Szöllősi József polgármester: „Köszöntöm a megjelenteket. Az elmúlt időszakban sokat 
havazott, a hó helyzet fennakadást nem jelentett a község számára az utakon való közlekedés 
miatt, a hókotrás 40.000 Ft-ba került. A szociális tűzifát kiosztottuk. Bejelentettük a felszámolás 
alatt álló kivitelező felé a kárigényünket, válasz nem érkezett rá. Felvettem a kapcsolatot a 
Pannonhalmi Rendőrőrs vezetésével is, felhívtam a figyelmét a problémás személyekre, 
valamint a járőrőrözés alkalmazásának növelésére. Ha lesz rá pályázati forrás, célszerű lenne 
térfigyelő kamerákat elhelyezni. Kistérségi társulási ülésen megtárgyalásra került a Kistérségi 
Társulás 2015. évi költségvetése, melyben Táp vonatkozásában hiány keletkezik, de erről 
később lesz szó. TOP-os pályázatok egyeztetésére került sor Gyarmaton, melyet KARA ÁKOS 
országgyűlési képviselő úr szervezett a Pannonhalmi Járás polgármesteri számára. A 
közeljövőben várható, hogy tavasszal kiírásra kerül az önkormányzatok számára falubusz-
vásárlást támogató EU-s pályázat, és a kiírásban előnyt jelent majd, ha olyan önkormányzat 
pályázik, amely nem rendelkezik gépjárművel.” 
 
2.) RENDELETALKOTÁS: A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSR ŐL” SZÓLÓ 

RENDELET-TERVEZET MEGTÁRGYALÁSA ÉS ELFOGADÁSA. 
(ELŐTERJESZTÉS MELLÉKELVE) 

Előterjesztő: Szöllősi József polgármester 
 
Szöllősi József polgármester: „Az előterjesztés előre megkapta mindenki, melyből kiderül, hogy 
a főösszeg bevételi-kiadási oldalon 54 Millió 223 e Ft. Hiányt nem tervezhettünk, hitel 
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felvételével nem kalkuláltunk. Mindenki áttekinthette az egyes kormányzati funkciókhoz rendelt 
bevételeket. Az állami támogatás kis mértékben növekedtek 9,4%-osan. Kérném a Testület 
kérdéseit.”   
 
Csikár László alpolgármester: „Mekkora összegben támogatjuk a civil szervezeteket? Mekkora 
a pénzmaradvány összege?” 
 
Szöllősi József pm.: „A pénzmaradvány összege még pontosan nem ismert, az csak a 
zárszámadási rendelet elkészítésekor lesz megállapítható, a folyószámla egyenlegünk, több mint 
10.000.000 Ft, ami nem került betervezésre, a költségvetés nem tartalmazza pénzmaradvány-
felhasználást, a civilek számára 770 e Ft került betervezésre.” 
 
Váradi Csaba képviselő: „A Temető esetében mire kerül felhasználásra a 450 e Ft anyagköltség? 
A jogalkotáson 220 e Ft karbantartás mit takar?” 
 
Dr. Németh Balázs jegyző: „A megépítendő kerítés anyagdíja. A jogalkotáson 220 e Ft a 
folyószámla vezetés díja.”  
  

További hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta az önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló 3/2015. (II.18.) sz. önkormányzati rendeletét. 

 

3.) RENDELETALKOTÁS: „A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL” SZÓLÓ 
RENDELET-TERVEZET MEGTÁRGYALÁSA (EL ŐTERJ. MELLÉKELVE) 
Előterjesztő: Dr. Németh Balázs jegyző 

 
Dr. Németh Balázs jegyző: „Mindenki olvasta remélem az előterjesztést. A szociális segélyezés 
rendszere átalakul, az FHT-sok elkerülnek a Járási Hivatalhoz, a többi segély közül több 
megszűnik, ezt még egyszer nem részletezném, az előterjesztésben kifejtésre került. Térjünk rá 
magára a Rendelet tervezetére. A rendelet március 1-jétől lépne hatályba. Az elkerülő segélyeket 
átveszi a Járási Hivatal. 
 
Van-e kérdése, hozzászólása a Testületnek?” 
 
Szöllősi József polgármester: „Javaslom a lakhatási költségek havi maximalizálását, 4000 Ft/hó 
összegben, valamint, hogy a rendkívüli támogatás évente igényelhető száma is szabályozásra 
kerüljön.” 
 
Dr. Németh Balázs jegyző: „Ha a Testület elfogadja, akkor beépítem ezeket a módosításokat.” 

További hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a fentebb elhangzott módosításokkal a szociális 
ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II.20.) sz. önkormányzati rendeletét. A Rendelet 
2015. március 1-től lép hatályba. 

 

4.) EGYÉB DÖNTÉST IGÉNYL Ő ÜGYEK 
Előterjesztő: Dr. Németh Balázs jegyző 
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4/A.) A Kistérségi Társulás új Társulási Megállapodásának elfogadása. 
Előadó: Dr. Németh Balázs jegyző 
 
Dr. Németh Balázs jegyző: „A Kistérségi Társulás megküldte a Társulási Megállapodást 
tervezett módosítását, mely személyi és jogszabályi változások miatt szükséges. Kérem a 
képviselő- testület döntését meghozatalát a következőek tekintetében. A Társulási Megállapodás 
az alábbiak szerint módosulna. A korábbi módosítás jogszabályba ütköző volt, azt vissza kell 
vonnunk” – Ezek után a jegyző felolvassa a Társulási Megállapodás módosításait és az egységes 
szerkezetét, majd kéri a Testületet, hogy fogadja el a módosított Társulási Megállapodást és 
hatalmazza fel a Polgármester urat Megállapodás aláírására. 
 

Kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen 
szavazattal a következő határozatot hozta: 

5/2015.(II.12.) Táp Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata: 

 
1. Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
43/2014.(XI.18.) számú határozatát visszavonja  

 
2.  A  Képviselő-testület  a Pannonhalma Többcélú 
Kistérségi Társulás Megállapodásának módosításával 
kapcsolatosan az alábbi határozatot hozza:  

 
A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Megállapodás módosításait a mellkelt tartalom szerint 
elfogadja. A módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű 
Társulási Megállapodás a határozat mellékletét képezi. 

 
A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza Szöllősi József 
polgármestert az új, egységes szerkezetű Társulási 
Megállapodás aláírására. 

 
   Felelős: Szöllősi József polgármester 
    
   Határidő: azonnal 
 
4/B.) Döntés a Pannon-Víz Zrt. megkeresése tárgyában. 
Előadó: Szöllősi József pm. 
 
Előadó: Szöllősi József polgármester: „A Pannon Víz Zrt., mint a víziközmű 
vagyonelemeink leszerződött vagyonkezelő szervezete megkeresett minket a PV/69-
1/2014/2000 ikt. számú levelében, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX. tv. 78. §-a alapján 2015. december 31-ig kötelező elvégezni a vagyonelemek 
felértékelését. A törvény 12. §-a alapján a tulajdonos kötelessége az értékelés 
elvégeztetését arra feljogosított vagyonbecslővel. A Pannon-Víz Zrt. felvállalja 
helyettünk a vagyonértékelés teljes körű lebonyolítását, melynek költségeit az 
önkormányzat által üzemeltetésbe adott vagyonelemek vagyonkezelői díjának terhére 
finanszírozhatóak lennének, így a vagyonfelméréssel kapcsolatban kötött megbízási 
szerződés alapján kifizetett díj kiegyenlíthető lenne ezen összegből. Törvényi 
kötelezettségről van szó, javaslom a Pannon-Víz Zrt. ajánlatának elfogadását. 
 
Csikár László alpolgármester: „Mi az indoka és értelme a fentieknek? Ki fizeti ki ezen 
összeget?” 
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Dr. Németh Balázs jegyző: „Törvényi szinten előírt és szabályozott kötelezettség. Az 
indoka politikai hátterű, ami nem ide tartozik. A díjat a Pannon-Víz Zrt. megelőlegezi az 
Önkormányzat helyett és az általa évente fizetett díjakból levon egy összeget.” 
 
További hozzászólás nem hangzott el, Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

   Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
     

6/2015. (II.12.) sz. Képviselő-testületi határozata  
     

Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a 
Pannon-Víz Zrt.-t (9025 Győr, Országút  u. 4.), hogy a 
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. alapján 
az önkormányzat tulajdonában és a Pannon-Víz Zrt. 
vagyonkezelésében lévő vízi közművek és a  rendszer 
független víziközmű elemek vagyonértékelését elvégeztesse.    

     
Határid ő: Azonnal 

     
Felelős: Szöllősi József pm. 

 
 
4/C.) A CSALÁDI NAPKÖZI TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK MEGÁLLAPÍT ÁSA  
Előadó: Szöllősi József pm. 
 
Előadó: Szöllősi József polgármester: „A legutolsó kistérségi ülésen megállapították, 
hogy a Tápi Családi Napközi várható hiánya, több mint 700 e Ft. Ezt a költséget az 
Önkormányzat a továbbiakban nem tudja felvállalni a szülők helyett. Szükséges 
bevezetni 2015. március 1-jétől térítési díjat szednünk a szülőktől. Ha ezt megtesszük, 
még akkor is lesz hiányunk, de kisebb mértékű. A Közös Hivatal munkatársaival 
konzultálva havi szinten 7000 Ft,- azaz Hétezer forint térítési díjat javaslunk 
megállapítani havi mértékben a Családi Napközit igénybe vevő szülők számára. Kérem 
a Testület hozzászólását.” 
 
Csikár László alpolgármester: „Miből tevődik össze ez a hiány? Az étkezést ki fizeti?” 
 
Dr. Németh Balázs jegyző: „A csana-s dolgozó béréből, járulékából, továbbá a dologi költségek 
állami normatíva által nem fedezett részéből. A szabályok szerint egy gondozó maximum 5 
gyermeket láthat el, ennyi fő után jár normatíva, azonban az 5 fő gyermek közül átlagban 0,5 
gyermek betegség miatt gyakran kiesik. A Családi Napközi működtetése önként vállalt feladat, 
átgondolásra érdemes, hogy mennyiben kell az Önkormányzat számára felvállalnia ennek a 
hiányát. Az étkezést a szülők fizetik meg.” 
 
Csikár László alpolgármester: „Ezen intézményegység anno azért lett létrehozva, hogy 
segítséget nyújtson azon szülők számára, akik vissza szeretnének menni dolgozni, de nem 
tudják megoldani kiskorú gyermekük elhelyezését. Aki emiatt munkába tud állni, és emiatt 
plusz jövedelemre tesz szert, annak szerintem megéri még a 7000 Ft-os költség befizetése. Ha 
beszoroztam a havi 7 e Ft-os térítési díjat 5 fővel és 10 hónappal, akkor is a fent említett mínusz 
felét fizetik meg a szülők az Önkormányzat számára.”   
 
Szöllősi József alpolgármester: „Egyre kevesebb önkormányzat nyújtja ezen szolgáltatást 
ingyen, Pázmándfalu is úgy alapította meg, hogy térítési díjat kér. Én is szorgalmazom a díj 
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bevezetését. Nem megoldás, hogy egy önként vállalt feladatunk ekkora hiányát az 
önkormányzat egyedül vállalja magára. Ha a szülők nem mutatnak hajlandóságot a térítési díj 
fizetésére vagy nem áll módjukban megtéríteni, akkor ki kell mondjuk, hogy megszüntetjük a 
Családi Napközit Tápon.”  
 
Csikár László alpolgármester: „Ha – teszem fel – megszűnik a CSaNa, akkor a gondozóval mi 
történik. Ki fizeti tovább a dolgozót? Megoldható-e az, hogy aki most CSANA-s, az bekerüljön 
az Óvodába?”  
 
Szöllősi József pm.: „A dolgozó Kistérségi alkalmazott, az ottani munkaszervezet talál majd 
számára másik munkakört, az óvodába nem kerülhet át, mivel az előírások szerint 1 dajka 
alkalmazása kötelező. A Kistérségi Szociális Intézmény munkaszervezetében nagy a fluktuáció, 
így a gondozó tovább foglalkoztatása szerintem megoldott. 5 gyermeknél többet nem tudunk 
felvenni a szabályozás miatt, aki 2 és fél éves az felvehető az óvodába. Van-e további kérdés, 
vagy kérem, hogy szavazzunk a 7000 Ft havi térítési díjról.”  

 
Váradi Csaba képviselő: „Ha a sportkörnek fél millió forint támogatást nyújtunk, nem 
aránytalan, hogy a gyerekekre nem jut 700 e Ft.? Hány tápi gyermek focizik a Tápi 
sportegyesületben?” 
 
Horváth László képviselő: „A Bozsik-programmal együtt majd 70 fő focizik Tápon, szóval az 5 
fővel szemben nem érzem aránytalannak, továbbá itt is kevesebb lett az ezévi támogatás 
összege.”  
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Táp Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

   Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
     

7/2015. (II.12.) sz. Képviselő-testületi határozata  
     

Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
havi 7000 Ft/fő térítési díjat állapít meg a Micimackó 
Családi Napközibe (9095 Táp, Kossuth L. út 1.) járó 

    gyermekek részére 2015. március 1-jei hatállyal. 
 
    A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szülők és  
    a Kistérség értesítésére. 
 
    Értesül: Pannonhalmi Kistérségi Társulás 
 
    Határidő: 2015. február 28. 
  
    Felelős: Szöllősi József polgármester 
 
 
Mivel több kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Szöllősi József polgármester a testületi ülést 
19 óra 34 perckor lezárta. 
 
 

k. m. f. 
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