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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 09-én  
               18.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 
 
Az ülés helye:  Táp Községi Önkormányzat hivatali helyiségében 

9095 Táp, Győri út 39. 
 

Jelen vannak:  Szöllősi József polgármester 
              

Csikár László képviselő 
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.) Döntés a Micimackó Családi Napközire vonatkozóan, Táp Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete által meghozott 9/2015.(III.03) számú 
Képviselő-testületi döntés visszavonásával kapcsolatosan. 

   Előadó: Szöllősi József polgármester 
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2.) Rendeletalkotás: „Az avar és a kerti hulladék égetésének szabályairól” 
szóló rendelet-tervezet megtárgyalása és elfogadása (határozati javaslat 
mellékelve) 

 Előadó: Szöllősi József polgármester 
 

 
 
Szöllősi József a jegyzőkönyv hitelesítésére Csikár László képviselőt, jegyzőkönyv-
vezetésre 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: 
 

13/2015.(IV.09.) Táp Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének határozata: 

 
Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
ülésre a meghívóban meghirdetett napirendi ponttal 
és a jegyzőkönyv hitelesítő személyével egyetért. 

   
Felelős: Szöllősi József polgármester 

 
Határidő: Azonnal 

 
II. 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 

 
1.) DÖNTÉS A MICIMACKÓ CSALÁDI NAPKÖZIRE VONATKOZÓAN, TÁP 
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁLTAL 
MEGHOZOTT 9/2015.(III.03) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉS 
VISSZAVONÁSÁVAL KAPCSOLATOSAN. 
Előadó: Szöllősi József polgármester 

 
Szöllősi József polgármester: A március 03-án megtartott képviselő-testületi ülés után 
tájékoztattam a Pannonhalmi Többcélú Kistérségi Társulást a családi napközi 
megszüntetése tárgyában meghozott határozat tartalmáról. A tájékoztatásom után a 
Társulás képviseletében Lengyelné Ildikó megkeresett és a módosított 2015. évi 
költségvetésre vonatkozó tervek alapján, arról tájékoztatott, hogy az Önkormányzat 
hozzájárulása a Családi Napközi fenntartását illetően az újra számolt adatok alapján 
kevéssel több, mint 100.000,- forint lenne, ellentétben a korábban kalkulált 1.000.000,- 
forintos tétellel. Ennek a fényében véleményem szerint érdemes lenne újra gondolni, 
hogy a Családi Napközit mégsem szűntetjük meg, mert a 100.000,- forintos tétel még 
elviselhető teher az 1.000.000,- forinthoz képest. 
 
Horváth László képviselő: Véleményem szerint, ha tényleg csak ennyivel kell 
mélyebben a zsebünkbe nyúlni, akkor érdemes megfontolni a családi napközi további 
fenntartását. Ez a módosított összeg mégsem egy millióval több, a tavalyinál. 
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Van-e további kérdése a Testületnek? 
 
További kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

14/2015.(IV.09.) Táp Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének határozata: 

 
Táp Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
a tápi Micimackó Családi Napközi 2015. június 
30. napjával történő megszüntetéséről szóló, 
9/2015.(III.03) számú Képviselő-testületi 
határozatát visszavonja. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Szöllősi József polgármester 

 
 
2.) RENDELATALKOTÁS: „AZ AVAR ÉS A KERTI HULLADÉK 
ÉGETÉSÉNEK SZABÁLYAIRÓL” SZÓLÓ RENDELET-TERVEZET 
MEGTÁRGYALÁSA ÉS ELFOGADÁSA (HATÁROZATI JAVASLAT 
MELLÉKELVE) 
Előadó: Szöllősi József polgármester 
 
Szöllősi József polgármester: „A rendelet tervezetet mindenki megkapta. A rendelet 
megalkotásának célja, hogy a település közigazgatási területén a tűzvédelmi, 
tűzmegelőzési szakmai célok érvényre juttatása érdekében a tűzgyújtási tilalmakat a 
helyi sajátosságoknak megfelelően rendezze.  
 
Van-e kérdése, hozzászólása a Testületnek?” 
 
Csikár László képviselő: Nem értek egyet a rendelet azon részével, amely szerint egyáltalán 
nem lehet délután négy óra után tüzet gyújtani. Véleményem szerint annak, aki délután négy 
óráig dolgozik, és egész nap nincsen otthon lehetőséget kell adni arra, hogy a munka után 
legyen ideje a kerti hulladék elégetésére. 
 
Váradi László képviselő: Egyet értek a képviselő társam megjegyzésével. Ebben a formában 
nem tudom támogatni a benyújtott előterjesztést.  
 
dr. Németh Balázs jegyző: Véleményem szerint, nem korlátoz túlzóan a szabályozás, ugyanis a 
hétvégén lehetősége van minden érintett lakosnak az égetésre, annak is, aki hét közben nem ér 
haza a munkából. 
 




