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                                                     Készült: 1 példányban 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én  
               17.30 órai kezdettel megtartott üléséről. 
 
Az ülés helye:  Táp Községi Önkormányzat hivatali helyiségében 

9095 Táp, Győri út 39. 
 

Jelen vannak:  Szöllősi József polgármester 
              

Horváth László képviselő 
Orbán-Drávucz Mónika képviselő 

 
Tanácskozási joggal megjelentek: 
 

Szabóné Petrőcz Olívia igazgatási főelőadó 
 
 

 
Lakossági érdeklődő: 0 fő 
 

I. 
NAPIREND ELŐTT 

 
Szöllősi József polgármester üdvözli a jelenlévőket és Szabóné Petrőcz Olívia 
igazgatási főelőadó asszonyt. Megállapítja, hogy az ülésen a 4 fő képviselő közül 2 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 történt eseményekről 
   Előadó: Szöllősi József polgármester 
 

2.) Döntés a Colas Út Zrt-vel kötendő vállalkozási szerződés megkötésével 
kapcsolatosan 

 Előadó: Szöllősi József polgármester 
 

3.) Döntés az FC Táp sportegyesület támogatásával kapcsolatosan 
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 Előadó: Szöllősi József polgármester 
 

4.) Döntés az Önkormányzat 2014. évi gyermekvédelmi tevékenységéről 
szóló beszámoló elfogadásáról  

 Előadó: Szabóné Petrőcz Olívia igazgatási főelőadó 
 

5. Rendeletalkotás: Táp Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése 
zárszámadásának elfogadása 

 Előadó: Szöllősi József polgármester 
 

Szöllősi József a jegyzőkönyv hitelesítésére Horváth László képviselőt, jegyzőkönyv-
vezetésre pedig Szabóné Petrőcz Olívia igazgatási főelőadót kérte fel, melyet a testület 
elfogad. Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 3 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

15/2015.(IV.29.) 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.) BESZÁMOLÓ AZ ELMÚLT ÜLÉS ÓTA TÖRTÉNT ESEMÉNYEKRŐL 
Előadó: Szöllősi József polgármester 

 
Szöllősi József polgármester: A Pannonhalmi Többcélú Kistérségi Társulás legutóbbi 
ülésén szó volt arról, hogy Lázi Község 2016. január 01-től belépne a Társulásba. 
Akadályát a résztvevő polgármesterek nem látták a csatlakozásnak, erről majd a 
későbbiekben testületi határozatot kell hozni. 
 
Polgármester tájékoztatta továbbá a Testületet arról is, hogy a jogdíjfizetési értesítőket 
kiküldte az Artisjus szerzői jogvédő szervezet. Ezek a fizetési felhívások a 2013. évre 
vonatkoznak, leginkább az asszonykórusra, amire nem kell szerzői jogdíjat fizetni. Ezt 
meg fogjuk írni nekik. 
 
Szöllősi József polgármester: „Falubusz pályázaton nem fogunk indulni. Erre 8 millió 
forintot adnak, az ÁFA részét nekünk kell megfinanszírozni. 500 fő felettiek vagyunk, 
tehát nem tudunk falugondnoki szolgálatra támogatást kapni.” 
 
Horváth László képviselő: „Szerintem sem kell erre pályázni, van helye a pénznek 
másra is, például fűnyíró traktor vásárlására.” 
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Szöllősi József polgármester megkérdezi, hogy a beszámolójával kapcsolatban kérdés 
van-e? 
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el a polgármester beszámolóját a képviselő-testület 
elfogadta.    
 
 
2.) DÖNTÉS A COLAS ÚT ZRT-VEL KÖTENDŐ VÁLLALKOZÁSI 
SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉVEL KAPCSOLATOSAN 
Előadó: Szöllősi József polgármester 
   
Szöllősi József polgármester: „A szerződés tervezetet a Colas Út Zrt-től a mai napon 
kaptam meg.” Ezt követően a szerződés tartalma ismertetésre került. „Csak az van 
benne, amit a korábbi üléseken megbeszéltünk. A vállalkozási szerződés alapján a 
vállalkozó a tápi Széchenyi köz felújítására, aszfaltozására köteles, bruttó 12.773.914,- 
forint, azaz tizenkettőmillió-hétszázhetvenháromezer-kilencszáztizennégy forint 
összegű átalánydíj ellenében. A munkaterület átadása 2015. május 04. 7.30 órakor lesz.” 
Megkérem Horváth László képviselő urat, hogy jelenjen meg az előbb ismertetett 
időpontban és együtt adjuk át a munkaterületet. 
 
Szöllősi József polgármester: Van-e kérdése, hozzászólása a Testületnek? 
 
További kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

16/2015.(IV.29.) Táp Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének határozata: 

 
Táp Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja a benyújtott árajánlatokat és 
vállalkozási szerződést köt a tápi, Széchenyi köz 
felújításával kapcsolatban az alábbi feltételek 
mellett: 
 

 
Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megbízza: 

 
I.) Colas Út Zrt-t (1113 Budapest, Bocskai út 73. 
adószáma: 14904134-2-44) az útburkolat 
felújítási munkálatainak elvégzésével bruttó 
12.773.914,- forint, azaz tizenkettőmillió-
hétszázhetvenháromezer-kilencszáztizennégy 
forint vállalkozói díj ellenében. 

 
II.) Táp Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete felhatalmazza Szöllősi József 
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polgármestert a fenti szerződés aláírására, 
továbbá felkéri, hogy Horváth László 
képviselővel a munkaterületet a vállalkozónak 
adja át. 

  
Határidő: A szerződések aláírására 
vonatkozóan 2015. április 25., a szerződések 
teljesítési határidejére 2015. május 29. 

 
Felelős: Szöllősi József polgármester, és Horváth 
László képviselő 
 

17.55 órakor megérkezett Csikár László képviselő 
 
3.) DÖNTÉS AZ FC TÁP SPORTEGYESÜLET TÁMOGATÁSÁVAL 
KAPCSOLATOSAN 
  
Horváth László képviselő: Megnőttek a sportkörnél a kiadások, ezért arra kérném a 
képviselőket, hogy a Sportkört anyagiakban is támogassák. 100.000,- Ft-ra gondoltam. 
Készítettünk pályázatot is (TAO) ez is költséggel jár. 
 
Orbán-Drávucz Mónika képviselő: Az első gondolatom az, hogy a 100.000,- Ft, csak 
csepp a tengerben.  
 
Horváth László képviselő: 2,5 milliót kell összeszedni, tehát látok rá esélyt, hogy ez 
összejön.  
 
Csikár László képviselő: beszéltünk arról, hogy a következő évben lássunk kalkulációt, 
és annak függvényében látunk tisztán. Akkor lehet pontosan látni a költségvetést és 
akkor látjuk, hogy az Önkormányzat mit tud vállalni.  
 
Horváth László képviselő: Ez az összeg égetően fontos lenne, mert így a TAO-t igénybe 
tudjuk venni. Nem láttam előre a helyzetet, ez egy váratlan lehetőség. Mostanában nem 
is akarok többet kérni. Tavaly beszámoltam, ezt nullára tudtam kihozni. Most jelen 
pillanatban kérem a Testületet, hogy támogassa a Sportkört. 
 
Szöllősi József polgármester: Úgy tudom támogatni, hogy lezárjuk az idei évre az 
igényeket és nincs több, azt nem tudjuk felvállalni, - feszes a 2015 évi költségvetés – 
hogy többszöri támogatást kapjon a csapat. Én most ezt a 100.000,- Ft-ot támogatom, de 
többet nem az idei évre, mert már a költségvetésbe tervezett 500.000,- Ft átutalásra 
került. Esetleges támogatást csak az alapítványra beérkezett 1% elosztásából látok 
lehetőséget. 
 
Felteszem a kérdést, hogy a képviselő-testület megszavazza-e a Sportkör részére 
100.000,- Ft kiutalását a TAO induláshoz szükséges pénzt, ami 2015. évben a maximális 
támogatás.   
 
Van-e kérdése, hozzászólása a Testületnek?” 
 
További kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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17/2015.(IV.29.) Táp Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének határozata: 

 
Táp Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
egyetért azzal, hogy Táp Község 
Önkormányzata az FC Táp sportegyesület 
részére 100.000,- forint, azaz egyszázezer forint 
támogatást nyújtson a saját költségvetése 
terhére, utólagos elszámolási kötelezettséggel 
arra a célra, hogy a sportkör a TAO-s pályázati 
dokumentációt elkészítse, és az MLSZ részére 
benyújtsa. 
 
Felelős: Szöllősi József polgármester 
 
Határidő: azonnal 

 
4.) DÖNTÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI GYERMEKVÉDELMI 
TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSÁRÓL 
Előadó: Szabóné Petrőcz Olívia igazgatási főelőadó (Előterjesztés mellékelve) 
 
Szabóné Petrőcz Olívia igazgatási főelőadó: Az előterjesztést megkapták a Testület 
tagjai. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény (továbbiakban Gyvt.) 96. §-ának (6) bekezdése alapján „A helyi önkormányzat 
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásról minden év május 31-ig – a 
külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít, amelyet a 
Képviselő-testület, illetve a közgyűlés megtárgyal. Az értékelést meg kell küldeni a 
gyámhivatalnak. A gyámhivatal az értékelés kézhezvételétől számított 30 napon belül 
javaslattal élhet a helyi önkormányzat felé. A helyi önkormányzat 60 napon belül 
érdemben megvizsgálja a gyámhivatal javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről 
tájékoztatja.” 
 
Ezek után Szabóné Petrőcz Olívia igazgatási főelőadó kéri a Testületet, hogy 
amennyiben a fenti beszámolóval egyetértenek, határozzanak erről: 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta 
a következő határozatot: 
 

18/2015.(IV.29.) Táp Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozata: 

  
Táp Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 2014. évi gyermekvédelmi beszámolót a 
jegyzőkönyv mellékletét képező formánban 
elfogadta, és tudomásul vette.  Felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az értékelést határidőben 
küldje meg a Győr-Moson-Sopron Megyei 




