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9095 Táp, Győri u. 39.   Jegyző: 96/554-129 

        e-mail: tap.ph@axelero.hu 

 
Jegyzőkönyv 

4/2016.  
                                                     Készült: 1 példányban 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 12-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 
Váradi Csaba képviselő 
 

 
Tanácskozási joggal megjelentek: 
 

dr. Szaiff László Tibor  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 3 fő jelen van, így az ülés határozatképes. Orbánné 
Drávucz Mónika képviselő asszony lemondását követően a mandátum nem került 
betöltésre. 
 
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  
Előterjesztő: Szöllősi József polgármester 
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2.) Rendeletalkotás: döntés Táp Községi Önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló rendelet módosítása tárgyában (előterjesztés 
mellékelve) 
Előterjesztő: Szöllősi József polgármester 
 

3.) Rendeletalkotás: döntés Táp Községi Önkormányzat 2015. évi 
költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása tárgyában 
(előterjesztés mellékelve) 
Előterjesztő: Szöllősi József polgármester 
 

4.) Döntés a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, GYB-04/817-
1/2016. számon megtett törvényességi felhívása tárgyában (felhívás 
mellékelve) 
Előterjesztő: Szöllősi József polgármester 
 

5.) Döntés Táp Községi Önkormányzat 2015. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 
(előterjesztés mellékelve) 
Előterjesztő: dr. Szaiff László Tibor jegyző 
 

6.) Döntés Táp Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja 
felülvizsgálatáról, és a felülvizsgált Program elfogadásáról (előterjesztés 
mellékelve) 
Előterjesztő: dr. Szaiff László Tibor jegyző 
 

7.) Döntés a Belügyminisztérium által az önkormányzatoknak kiírt, 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 
szolgáló pályázaton történő részvételre vonatkozóan (előterjesztés 
mellékelve) 
Előterjesztő: Szöllősi József polgármester 
 

8.) Döntés a Tápi Micimackó Családi Napközi további fenntartása 
tárgyában 
Előterjesztő: Szöllősi József polgármester 
 

9.) Döntés a Pannon-Víz Zrt. megkeresése alapján értékpapírszámla 
megnyitása tárgyában 
Előterjesztő: Szöllősi József polgármester 
 

10.) Egyéb döntést igénylő ügyek, kérdések tárgyalása 
Előterjesztő: Szöllősi József polgármester 
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Szöllősi József polgármester: a jegyzőkönyv hitelesítésére Váradi Csaba képviselőt, 
jegyzőkönyv-vezetésre pedig dr. Szaiff László Tibor jegyzőt kérte fel, melyet a testület 
elfogad. Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 4 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

14/2016.(V.12.) Táp Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének határozata: 

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

   
Felelős: Szöllősi József polgármester 

 
Határidő: Azonnal 

 
 

II. 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

 
1.) BESZÁMOLÓ AZ ELMÚLT ÜLÉS ÓTA TÖRTÉNT ESEMÉNYEKR ŐL 
Előadó: Szöllősi József polgármester 
 
Szöllősi József polgármester: Tájékoztatta a megjelent testületi tagokat, hogy az előző 
testületi ülésen alkotott rendelet hatályba lépett, és már két ifjú házas kérelmező is adott 
be beadványt. Döntés született továbbá még a felújítási pályázaton való indulásról, amit 
egyenlőre nem adtuk még be, várunk a következő fordulóra. 
 
Szöllősi József polgármester: Elmondta továbbá, hogy sikerült egy fűnyíró traktort 
beszerezni, illetve egy fűkaszát a közfoglalkoztatási program támogatásából. Tervezzük 
még munkaruha, és munkavédelmi felszerelések beszerzését is. 
 
2.) RENDELETALKOTÁS: DÖNTÉS TÁP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZA T 2015. 
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉR ŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA 
TÁRGYÁBAN (EL ŐTERJESZTÉS MELLÉKELVE) 
Előterjesztő: Szöllősi József polgármester 
 
Szöllősi József polgármester: Az előterjesztést minden érintett megkapta, így annak 
tartalmát megismerhette. A polgármester ezek után részletesen ismertette a rendelet 
tervezetet, valamint a mellékletét képező táblázatok adatait. 
 
Váradi Csaba képviselő: „Az egyik pontban benne volt a ravatalozó tető felújítás”. 
 
Szöllősi József polgármester: „Az egy korábbi pályázathoz kapcsolódó betervezett 
kiadás, de még nem valósult meg, és a teljesítése is nemleges.”. 
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További kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Képviselő-testület egyhangúan 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és megalkotta az önkormányzat és 
szervei 2015. évi költségvetéséről szóló 10/2015.(IX.11.) rendelettel módosított 
3/2015.(II.18.) rendelet módosításáról szóló 4/2016.(V.13.) önkormányzati 
rendeletét. 
 
3.) RENDELETALKOTÁS: DÖNTÉS TÁP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZA T 2015. 
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET 
ELFOGADÁSA TÁRGYÁBAN (EL ŐTERJESZTÉS MELLÉKELVE) 
Előterjesztő: Szöllősi József polgármester 
 
Szöllősi József polgármester: Az előterjesztést minden érintett megkapta, így annak 
tartalmát megismerhette. A továbbiakban a polgármester ismertette a költségvetés 
végrehajtásáról szóló tervezet mellékletét képező adatokat. 
 
Váradi Csaba képviselő: „Az ingatlanok felújításában az árok is benne van?”. 
 
Szöllősi József polgármester: „Az árokfelújítás a Belügyminisztériumhoz még 2014. 
évben benyújtott vis maior pályázat keretében történt.”. 
 
A polgármester megkérdezte a Képviselő-testületet, hogy kérdés észrevétel van-e az 
elhangzottakkal kapcsolatban. 
 
További kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Képviselő-testület egyhangúan 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és megalkotta az önkormányzat és 
szervei 2015. évi költségvetése végrehajtásáról szóló 5/2016.(V.13.) önkormányzati 
rendeletét. 
 
4.) DÖNTÉS A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL, 
GYB-04/817-1/2016. SZÁMON MEGTETT TÖRVÉNYESSÉGI FELHÍVÁSA 
TÁRGYÁBAN (FELHÍVÁS MELLÉKELVE) 
Előterjesztő: Szöllősi József polgármester 
 
Szöllősi József polgármester: „Elmondta, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal törvényességi felhívást intézett a fenti számon a Pázmándfalui Közös 
Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez, aki ennek tényéről tájékoztatta a polgármestert. A 
felhívást minden tisztelt testületi tag megkapta, annak tartalmát megismerhette. 
 
dr. Szaiff László Tibor jegyző: „Elmondta, hogy a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint a képviselő testületi ülés 
jegyzőkönyvét 15 napon belül el kell juttatni a Kormányhivatalhoz az erre a célra 
kialakított elektronikus felületen. Ennek ellenére, az elmúlt időszakban sajnos volt rá 
precedens, hogy a jegyzőkönyvek feltöltését különféle okok miatt nem sikerült a 
megfelelő határidőben megtenni a Kormányhivatal részére. Ez a késedelem akadályozza 
a törvényességi felügyeleti feladataik elvégzését, ezért született meg a felhívás. 
 
A döntésekkel, jegyzőkönyvek tartalmával, előterjesztésekkel ugyanakkor nem volt 
probléma. A jövőben törekedni fogunk a határidő pontos betartására, és egyben 
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igyekszünk elkerülni a jegyzőkönyv elkészítésével kapcsolatos indokolatlan idő 
elhúzásokat.”. 
 
További kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

15/2016.(V.12.) Táp Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének határozata: 

 
Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, 
2016. április 08. napján kelt, GYB-04/817-
1/2016. számon megtett törvényességi 
felhívásban foglaltakat megismerte, és 
tudomásul vette. 

 
Felelős: dr. Szaiff László Tibor jegyző 

 
     Határidő: folyamatosan 
 
5.) DÖNTÉS TÁP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI GYERM EKJÓLÉTI 
ÉS GYERMEKVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉR ŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ 
ELFOGADÁSÁRÓL (EL ŐTERJESZTÉS MELLÉKELVE) 
Előterjesztő: dr. Szaiff László Tibor jegyző 
 
dr. Szaiff László Tibor jegyző: Elmondta hogy „a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96. §-
ának (6) bekezdése alapján „A települési önkormányzat és az állam fenntartói 
feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön 
jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelést - 
települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően - meg 
kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított 
harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve az állam 
fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely 
hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és 
állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.”. 
 
Ez tulajdonképpen egy statisztika, amit minden évben el kell készíteni. A feladatkörök 
egy része a jegyzőhöz tartozik, másik részét, amely a gyermekvédelemmel kapcsolatos 
a Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Intézménye látja el, de a 
beszámolót a jegyzőnek kell összeállítania. 
 
Általánosan elmondható, hogy a kérelmeknek és a kifizetéseknek a száma csökken, de 
ez nem biztos, hogy azt jelenti, hogy a jólét általánosan nőne, ugyanakkor a 
munkanélküliség csökkenése is fontos tényezőt jelent. Hátrányos helyzetű, és 
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halmozottan hátrányos helyzetű gyermek az adott időszakban nem volt. Akik a törvényi 
feltételeknek megfelelnek, azoknak meg tudjuk adni ezeket a juttatásokat. A rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményhez tartozik az ingyenes tankönyv, és az ingyenes étkezés, 
illetve étkezési utalványt juttatunk egy évben 2 alkalommal. A Pannonhalma Többcélú 
Kistérségi Társulás Szociális Intézménnyel elég jó az együttműködésünk, a felmerülő 
problémákat általában közösen sikerül megoldani, kezelni. 
 
További kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

16/2016.(V.12.) Táp Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének határozata: 

 
1. Táp Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a Jegyző 2015. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi tevékenységéről szóló 
beszámolóját a jegyzőkönyv mellékletét képező 
formánban elfogadta, és tudomásul vette. 

 
2. A Képviselő-testület megbízza a 
Polgármestert, hogy a beszámolót a törvényes 
határidőben küldje meg a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és 
Igazságügyi Főosztályának. 
 
Felelős: Szöllősi József polgármester 

 
     Határidő: 2016. május 31. 

 
6.) DÖNTÉS TÁP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT HELYI 
ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL, ÉS A 
FELÜLVIZSGÁLT PROGRAM ELFOGADÁSÁRÓL (EL ŐTERJESZTÉS 
MELLÉKELVE) 
Előterjesztő: dr. Szaiff László Tibor jegyző 
 

dr. Szaiff László Tibor jegyző: Előadta hogy „Összhangban az Egyenlő Bánásmódról 
és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a helyi 
esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 
mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi 
program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 
rendelkezéseivel, Táp Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programban (a 
továbbiakban: HEP) rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  

Az Önkormányzat vállalta, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi 
Programmal összehangolja a település más dokumentumait valamint az Önkormányzat 
fenntartásában lévő intézmények működtetését. Vállalta továbbá, hogy az 
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Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, 
különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.  

Jelen felülvizsgálat a HEP 2013. évi elfogadása után bekövetkezett változások 
átvezetését szolgálja. 

A beszámoló összeállítása a feladat ellátásban érintett valamennyi érintett aktív 
közreműködésével, az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs 
Rendszer adatai alapján történt.”. 
 
További kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

17/2016.(V.12.) Táp Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozata: 

 
1. Táp Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete Táp Községi Önkormányzat Helyi 
Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatát 
követően a Helyi Esélyegyenlőségi Program 1. 
számú módosítását a jegyzőkönyv mellékletét 
képező formánban elfogadta, és tudomásul 
vette. 

 
2. A Képviselő-testület megbízza a 
Polgármestert, hogy a felülvizsgált és módosított 
Helyi Esélyegyenlőségi Programot 
haladéktalanul küldje meg a Türr István Képző 
és Kutató Intézet Szombathelyi Igazgatóság 
Győri Irodája részére. 

 
Felelős: Szöllősi József polgármester 

 
     Határidő: azonnal 

 
7.) DÖNTÉS A BELÜGYMINISZTÉRIUM ÁLTAL AZ 
ÖNKORMÁNYZATOKNAK KIÍRT, ÖNKORMÁNYZATI 
FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSÁRA 
SZOLGÁLÓ PÁLYÁZATON TÖRTÉN Ő RÉSZVÉTELRE VONATKOZÓAN 
(ELŐTERJESZTÉS MELLÉKELVE) 
Előterjesztő: Szöllősi József polgármester 
 
Szöllősi József polgármester: Elmondta „Egy különbség van a tavalyi kiíráshoz 
képest, hogy vagy az orvosi rendelőre és az önkormányzat épületére, vagy a 
sportprogramra adunk be pályázatot, a kettőre együtt nem lehet. Ebben a pályázati 
kiírásban a hivatal épülete, út, és az egészségház felújítása lehetséges.”. 
 
dr. Szaiff László Tibor jegyző: „Szeretnék egy kis kiegészítést tenni, ugyanis a kiírás 
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szerint, hivatal épületének a felújítására csak a közös önkormányzati hivatal székhely 
települése nyújthat be pályázatot, ezért véleményem szerint a tápi hivatali épületre jelen 
állás szerint nem lehet pályázni, mert Pázmándfalu a székhely.”. 
 
Váradi Csaba képviselő: „A másik pályázatnál, amire Románddal együtt 
konzorciumban pályáztunk volna, az eszközöket könnyebben el lehetne számolni, mint 
a felújítást.”. 
 
Szöllősi József polgármester: „Románd a teljes belső felújításon indult volna. Az 
eszközökre nem tudunk pályázni, mert azt az orvosok kapják egy belső keretből.”. 
 
Váradi Csaba képviselő: „Arra gondoltam az előző kérdéssel kapcsolatban, hogy meg 
kellene keresni azt a lehetőséget, hogy hol van az a kiskapu, vagy lehetőség az előző 
pályázatban, ami alapján mégis be lehetne vonni Romándot, és Tápszentmiklóst, az 
eredeti tervek szerint, de véleményem szerint inkább egy fogorvosi rendelőt kellene 
kialakítani.”. 
 
Szöllősi József polgármester: „Nem csak fogorvosi rendelőt szeretnénk, hanem a 
doktor úr jelezte, hogy az épületben az üresen álló helyiséget is igénybe venné, és egy 
diagnosztikai labort szeretne kialakítani.”. 
 
Csikár László képviselő: „Asztmás betegek számára mérőgépet szeretne üzembe 
helyezni.”. 
 
Szöllősi József polgármester: „Ez az egészségügyi ellátás színvonalát emelné, ezért a 
lehetőséget megadjuk neki. Illetve a régi típusú internetkapcsolatot is újra cseréljük a 
rendelőben, a napokban.”. 
 
További kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

18/2016.(V.12.) Táp Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozata: 

 
1. Táp Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete egyetért azzal, hogy az Önkormányzat 
a Belügyminisztérium által 2016. évben kiírt 
önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására szolgáló pályázaton 
részt vegyen, és a település fejlődésének 
előmozdítása érdekében az Önkormányzat 
tulajdonában lévő háziorvosi rendelő, 
egészségház felújítására, valamint út 
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felújítására, fejlesztésére pályázatot nyújtson 
be. 
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a pályázati dokumentáció 
összeállításával kapcsolatosan a szükséges 
intézkedéséket megtegye, a szükséges 
igazolásokat, nyilatkozatokat beszerezze, 
jognyilatkozatokat megtegye, továbbá a sikeres 
pályázat esetében a támogatási, és a 
beruházásra vonatkozó vállalkozási 
szerződéseket az Önkormányzat nevében, a 
Képviselő-testülettel történt egyeztetés alapján 
megkösse. 
 
3. A Képviselő-testület a saját költségvetése 
terhére 4.548.417,- Ft, azaz Négymillió-
ötszáznegyvennyolcezer-négyszáztizenhét forint 
összegű önrész biztosításáról rendelkezik, 
amennyiben a benyújtott pályázat sikeres lesz, 
az alábbiak szerinti megosztásban: 

a) A 9095 Táp, Győri út 2 szám alatti orvosi 
rendelő, egészség ház (belterület, 143/1 
helyrajzi szám alatti ingatlan) esetében 
2.515.009,- forint, azaz Kettőmillió-
ötszáztizenötezer-kilenc forint önrész 
megfizetését biztosítja. 

b) A Szabadság utca (belterület 103, 574/2 
helyrajzi szám) és a Kapici utca, 
(belterület 459, 477 helyrajzi szám) út 
felújítás esetében 2.033.408,- Ft, azaz 
Kettőmillió-harmincháromezer-
négyszáznyolc forint önrész megfizetését 
biztosítja. 

 
Felelős: Szöllősi József polgármester 

 
Határidő: a pályázat benyújtására vonatkozóan 
2016. június 02-ig. A további rendelkezések 
esetében a pályázat elnyerésének függvényében, 
értelem szerűen. 

 
8.) DÖNTÉS A TÁPI MICIMACKÓ CSALÁDI NAPKÖZI TOVÁBBI  
FENNTARTÁSA TÁRGYÁBAN 
Előterjesztő: Szöllősi József polgármester 
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Szöllősi József polgármester: „Az egyik problémát az jelenti a családi napközivel 
kapcsolatban, hogy nem megoldott az alkalmazott gondozó helyettesítése a kistérség 
részéről. Eddig az egyik közfoglalkoztatottal oldottuk meg a helyzetet, mert a 
végzettsége megfelelt, de az ő jogviszonya márciustól megszűnt, így ez a lehetőség is 
megszűnt. 
 
A másik gond az, hogy szeptembertől az óvoda létszáma jelentősen megnő, közel 30-an 
lesznek egy teremben. Legalább két csoportra bontás lenne szükséges a 
korcsoportoknak megfelelő foglalkozások érdekében. Szükség lenne mindkét 
helyiségre, amiből az egyiket most a családi napközi foglalja el 2-3 gyermekkel, és a 
gondozóval. Korábban bevezettük a térítési díjat, ami a szülők részéről ellenállásba 
ütközött. Ezt követően visszavontuk, azzal, hogy legalább az étkezési díjakat fizessék 
meg a szülők. Ebből az lett, hogy a szülők hozzák magukkal a gyermek délelőtti ételét, 
majd ebéd előtt hazaviszik a gyermeket. A családi napközi lényege az lenne, hogy a 
szülő el tudjon helyezkedni, és dolgozni tudjon, miközben a gyermekre felügyelnek.”. 
 
Csikár László képviselő: „Mi lenne a célja ennek a napirendi pontnak?”. 
 
Szöllősi József polgármester: „A célja az lenne, hogy egyáltalán fenntartsuk-e ezekkel 
a feltételekkel a családi napközit. Most 5 fővel vagyunk éves szinten 900 ezer forint 
mínuszban. Legutóbbi információk alapján szeptembertől 2, vagy 3 gyermek maradna a 
családi napköziben.”. 
 
Csikár László képviselő: „Érdeklődő lehet még, mert a 0-3 év közöttiek száma 23 fő.”. 
 
Szöllősi József polgármester: „Nekem még senki nem jelezte a szándékát, pedig a 
létszám ideális lenne egy bölcsőde kialakítása.”. 
 
Váradi Csaba képviselő: „Lenne még egy lehetőség, kis átalakítással, a meglévő 
konyha, és az épület hátsó részében lévő helyiségekkel.”.  
 
dr. Szaiff László Tibor jegyző: Ha mini bölcsődét alapítunk, akkor célszerű lenne egy 
intézménybe szervezni az óvodával. A családi napközit a Pannonhalma Többcélú 
Kistérségi Társulás, az Játékvár Óvodát pedig a Pázmándfalui Napsugár Óvoda 
működteti feladat ellátási megállapodás alapján. Tápon és Nyalkán nincs önálló 
intézmény. Az óvodai nevelési év szeptember 1-vel kezdődik, erre az időpontra lehet a 
megállapodásokon módosítani. Van egy feladat ellátási megállapodás Pázmándfalu, 
Nyalka és Táp között, ami szabályozza ezeket a kérdéseket, illetve a köznevelési 
törvény szabályozza, hogy mikor és hogyan lehet ezekből a megállapodásokból 
kilépni.”. 
 
Váradi Csaba képviselő: „A családi napközi intézményét el fogják törölni.”. 
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dr. Szaiff László Tibor jegyző: „Nyilván ez úgy fog működni, hogy ami eddig családi 
napközi néven működött, az január 1-től, családi bölcsőde lesz. Egyelőre nem lehet még 
tudni, hogy milyen feltételekkel lehet majd január 1-től működtetni, többféle 
lehetőségről beszélnek. A finanszírozási oldala sem tisztázott. Amennyiben önálló 
intézményben gondolkodunk, kell hozzá 2-3 fő személyzet, kell egy vezető, pedagógus, 
kisegítő. Ezek a jelenlegi ráfordításhoz képest többmilliós tételek, és jelenleg 
pedagógust találni is nehéz feladat.”. 
 
Csikár László képviselő: „Pázmándfalu és Nyalka is foglalkozni fog ezzel a kérdéssel? 
Mert akkor nem kell külön intézmény, hanem elég a közös alapító okiratot és a 
működési szabályzatot úgy módosítani, hogy mindenki beleférjen, és akkor működhet 
tovább egy intézmény keretei között a bölcsőde.”. 
 
Horváth László képviselő: „Azzal értek egyet, hogy azok számára érdemes működtetni 
a családi napközit, akiknek a szülei dolgoznak, ezt kellene ellenőrizni.”. 
 
Váradi Csaba képviselő: „Véleményem szerint érdemes lenne megtartani, és rövid 
ideig még tűrni, hogy kivárjuk az átalakulás feltételeit. Ha megszüntetjük a családi 
napközit, akkor ellentmondanánk annak a döntésünknek, hogy a fiatal házasok első 
lakáshoz jutását támogatjuk.”. 
 
További kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

19/2016.(V.12.) Táp Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozata: 

 
Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
egyetért azzal, hogy a Tápi Micimackó Családi 
Napközit változatlan feltételekkel a korábbi 
formában tovább üzemeltesse. 

 
Felelős: Szöllősi József polgármester 

 
     Határidő: azonnal 
 
9.) DÖNTÉS A PANNON-VÍZ ZRT. MEGKERESÉSE ALAPJÁN 
ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA MEGNYITÁSA TÁRGYÁBAN 
Előterjesztő: Szöllősi József polgármester 
 
Szöllősi József polgármester: „A Pannon-Víz Zrt. levelét mindenki megkapta, annak a 
tartalmát megismerhette. A levél szerint az Önkormányzat tulajdonjogát megtestesítő 
értékpapírok dematerializálásáról az előző év végén döntöttünk, ugyanakkor a 
részvények nyilvántartásához értékpapírszámlát kell nyitni az Önkormányzat 




