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J E GYZ Ő K Ö NYV
Készült: Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. július 28-án
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 Képviselőtestülete 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 Község Önkormányzat Képviselő-testület
8/2003.(VI.26.) számú önkormányzati rendelete Helyi építési szabályzat
Táp község Rendezési Terve módosítása tárgyában (előterjesztés
mellékelve)
Előterjesztő: Szöllősi József polgármester
3.) Rendeletalkotás: döntés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló
4/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
(előterjesztés mellékelve)
Előterjesztő: Szöllősi József polgármester
4.) Rendeletalkotás: döntés a közösségi együttélés alapvető szabályairól és
ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet elfogadása
tárgyában (előterjesztés mellékelve)
Előterjesztő: Szöllősi József polgármester
5.) Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő Táp, belterület 135/2 hrsz-ú,
természetben 9095 Táp, Győri út 6. számú ingatlan bérbeadása
tárgyában (megállapodás mellékelve)
Előterjesztő: Szöllősi József polgármester
6.) Döntés a 2014. május 29. napján, Nyalka Község Önkormányzata, Táp
Községi Önkormányzat, és Pázmándfalu Község Önkormányzata
között, óvodai nevelési feladatok ellátása céljára megkötött
megállapodás fennállásának megerősítése tárgyában
Előterjesztő: dr. Szaiff László Tibor jegyző
7.) Döntés a Pannon-Víz Zrt. megkeresése alapján részvények megvétele
tárgyában (tájékoztató mellékelve)
Előterjesztő: Szöllősi József polgármester
8.) Döntés a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban
történő részvétel tárgyában (tájékoztató mellékelve)
Előterjesztő: Szöllősi József polgármester
9.) Egyéb döntést igénylő ügyek, kérdések tárgyalása
Előterjesztő: Szöllősi József polgármester
Szöllősi József polgármester: a jegyzőkönyv hitelesítésére Horváth László 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:
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21/2016.(VII.28.) 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 ESEMÉNYEKRŐL
Előadó: Szöllősi József polgármester
Szöllősi József polgármester: Tájékoztatta a megjelent testületi tagokat, hogy a
pályázatok beadásra kerültek, egyenlőre nincs eredmény, értesítés nem érkezett. A
Micimackó Családi Napközi ügyében sincs fejlemény. A Pannon-Víz Zrt. értékpapír
számla megnyitásra került. A Telenor szerződéssel kapcsolatban felmerült egy olyan
kiegészítés, ami az önkormányzat részéről nem elfogadható, többek között olyan
dolgok, mint például a Telenor, ha úgy dönt, akkor küld egy külsős céget, ami minden
nemű szerződésünket megvizsgálna, hogy megállapítsa, hogy az a Telenorral
kapcsolatban van-e. Voltak benne olyan részek, ami a munkatörvénykönyvre
vonatkozott, pedig az önkormányzatoknál nincs munkatörvénykönyve, a
közfoglalkoztatottakra, illetve a köztisztviselőkre vonatkozó törvényi előírások
vonatkoznak ránk, tehát olyan pontokat írtak elő, amik a versenyszférára vonatkoznak.
A szerződést ugyanakkor aláírtam, az ezzel kapcsolatos részleteket megbeszéltük az
elmúlt ülésen.
Szöllősi József polgármester: „A Táp, Győri utca 6. szám alatti lakóház megvásárlásra
került, felújítása elkészült, albérletbe kiadtuk. Szükséges róla határozatot hoznunk, mert
a közművek részéről szükség van az önkormányzati döntés számára. A feltételeket már
előre megbeszéltük.”.
Váradi Csaba képviselő: „Festésről volt szó, ehelyett felújítás történt.”.
Szöllősi József polgármester: „A felújítás az ablakcseréből állt, illetve a nagyobb
szobából gipszkarton fallal két szoba kialakítása történt a két gyermek számára, és a
festés történt meg.”.
Váradi Csaba képviselő: „Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a ház lakható állapotban
van, csak festésre szorul. Nem volt szó más felújításról, csak a tisztasági festésről.”.
Szöllősi József polgármester: „Ennek utánanézek pontosan.”.
Váradi Csaba képviselő: „Összegben ez mit jelent?”.
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Szöllősi József polgármester: „Összességében, mindennel együtt durván 2 millió forint
került még rá a lakásra, tehát 10 millióból van úgy, hogy lakható.”.
Váradi Csaba képviselő: „Tehát 8 millió forint helyett 10 millióból lett lakható a ház,
amikor 100 ezer forint festési költségről beszéltünk.”.
Szöllősi József polgármester: „Ennek utánanézek.”.
Váradi Csaba képviselő: „Azért szeretnénk látni egy olyan részletezést, hogy ebbe a
durván két millióba mi tartozik bele.”.
Szöllősi József polgármester: „Természetesen. Kérnék róla egy írásbeli kérést, és
akkor a törvénynek megfelelően leírom, illetőleg mindenkinek a rendelkezésére
bocsájtom.”.
Horváth László képviselő: „Baklövést csináltunk ezzel a házvétellel, mert ez
tulajdonképpen, hogy hozunk ide egy rendőrt, amikor van körzeti rendőrünk, aki nincs
is itt, most ebből a tíz millió forintból az egész járda felújítását meg tudtuk volna
csinálni, és egy jó pontot tudtunk volna szerezni a faluban. Nekem ez a véleményem.”.
Váradi Csaba képviselő: „Igazából, ahogy Laci bácsi is mondja, csak festésről volt
szó. Most két millió forint hiányzik a költségvetésből.”.
Szöllősi József polgármester: „Megnézem, de én úgy emlékszem, hogy ez tájékoztatás
volt.”.
Horváth László képviselő: „Biztos, hogy kellett rá költeni, festés, és fürdőszoba
felújítás miatt. Én azért gondolkodom hangosan, mert most abból a tíz millió forintból
az egész járda felújítását meg lehetett volna oldani. Most ide hoztunk egy rendőrt, aki
nem ide van beosztva, úgyhogy nem értünk el vele semmit, kidobtunk az ablakon tíz
millió forintot. Az ilyen döntéseket nagyon meg kell fontolni. Mert ez, biztos, hogy ez
az egy rendőr nem hoz akkora előnyt a falunak, mint a járdafelújítás. Esetleg még a
düledező árkokat is fel lehetett volna belőle újítani. Hogy miért csináltuk ezt, fogalmam
sincs.”.
„Arról volt szó, hogy áprilisban kiírják a kamerarendszert is, és arra fogunk pályázni.”.
Szöllősi József polgármester: „Végül nem volt kiírva ez a pályázat, sok olyan
pályázatról volt szó, amit vagy nem írtak ki, vagy olyan feltételekkel, amiket nem
tudunk teljesíteni. Egyébként ez a rendőr nem a határhoz van vezényelve, hanem
Győrbe, de már beszéltem a pannonhalmi rendőrőrs parancsnokával, hogy amint lemegy
ez a dolog, ezen a részen fog szolgálatot teljesíteni.”.
dr. Szaiff László Tibor jegyző: „Azért pár szót hozzátennék, mielőtt ezt a tíz millió
forintot eltemetjük. Az, hogy fel van újítva ez az ingatlan, az értékét is növeli egyben,
nem gondolom, hogy ablakon kidobott összeg lenne. Költségvetésileg viszont nincs
akadálya annak, hogy az árkok és a járda felújítását az önkormányzat magára vállalja.
Viszont figyelembe kell venni, hogy kötöttebb ez a terület, mert például az árkok,
amiket mondasz, nem az önkormányzat tulajdonában vannak, ez nem biztos, hogy az
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önkormányzatnak feladata. Tehát ha most bevállaljuk azt, hogy felújítjuk az állam
tulajdonában levő járdát, mint közterület, akkor utána meg majd elővesznek.”.
Horváth László képviselő: „Akkor hogyan van ez más faluban, ahol felújítatják?”.
Szöllősi József polgármester: „Ebbe mi már belefutottunk egyszer, amikor pályáztunk
volna, és azért nem tudtunk pályázni, mert megállapítottuk, hogy se az út, se a járda
sajnos nem az önkormányzat tulajdona, hanem az Állam tulajdona.”.
Horváth László képviselő: „Abban az időben, amikor ki lett kövezve az árok, akkor
pályáztunk, és az önkormányzat nyerte rá a pénzt. A lakosság felé is fel lehetne mutatni
ezzel valamit.”.
Szöllősi József polgármester: „Egyéb pályázatok: egyenlőre nincs esély, például az
energetikai pályázaton is szerettünk volna elindulni, de azért nem tudunk elindulni, mert
előírták a mozgáskorlátozott mellékhelyiség kialakítását. Nem felelünk meg a
paramétereknek. Bent az ülőke körül másfél méteres helynek kell lenni, nem tudjuk
kialakítani, illetőleg a széles ajtót sem tudjuk beépíteni.
Két ajánlatot is kértem a napkollektorokra, ez az épület nagyjából olyan 2,5 millió
forintból megoldható, az óvodánál ez nem egész 2 millió forint lenne. A kettő együtt kb
5 millió forint lenne.
Megpróbálunk kivárni egy kedvezőbb feltételekkel kiírt pályázatot.
A kamerarendszer kiépítésénél viszont meg kellene fontolni, hogy önerőből
belefogjunk.”
Csikár László képviselő: „Ha csak a 3 kamerás alaprendszerről beszélünk, és mondjuk
pár százezer forinttal lenne drágább egy jobb minőségű kamera, akkor ne ezen múljon.”.
dr. Szaiff László Tibor jegyző: „Pázmándfalun a kétkamerás rendszer fél millió
forintból épült ki. Két oszlop kellett hozzá, mindkettő önkormányzati területen van.
Ezek a kamerák minőségben nincsenek elmaradva a pályázatokban telepített
kameráktól.”.
Szöllősi József polgármester: „Kártyás rendszerrel kellene megoldani, mert a kábeles
drágább. Előzetes tájékoztatás alapján oszloponként az E.ON 150 ezer forintot kér az
áramvételezési lehetőség kiépítésének az engedélyeztetéséhez.”.
Csikár László képviselő: „Akkor az 3 oszlopra 450 ezer forint.”.
Szöllősi József polgármester: „Az a 1,5 millió forint most is megvan rá. Kérünk rá
ajánlatot.”.
Csikár László képviselő: „Erről akár most el is kezdhetnénk intézkedni, mert ha most
elkezdjük, akkor is lehet, hogy csak októberre lesz belőle valami.”.
Váradi Csaba képviselő: „Azt is érdemes megnéznünk, hogy az internet miatt dupla
oszloprendszerünk van kiépítve. Meg kellene keresni az internetes oszlopok
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tulajdonosát, és esetleg kábellel kiépíteni, mert ezeket a magassági viszonyokat nem
fogják tudni végig vinni jellel, viszont a vezeték végigmegy.”.
dr. Szaiff László Tibor jegyző: „A villanyszámla fizetést az Állam téríti, mert az a
közvilágításhoz tartozik.”.
Váradi Csaba képviselő: „Ha végig kiépítik a végpontokat, az nagyjából 1 millió
forint.”.
dr. Szaiff László Tibor jegyző: „Nyilván ajánlatokat kell kérni.”.
Csikár László képviselő: „Felmerül még egy kérdés: ki van építve egy üvegszál
technika, azon keresztül nem tud működni ez a rendszer?”.
Szöllősi József polgármester: „Az a baj, hogy az üvegszálat olyan „vékony”
kapacitásban építették ki, hogy nem tartalmaz annyi lehetőséget, hogy ezzel rá tudjunk
csatlakozni.”.
dr. Szaiff László Tibor jegyző: „Mindenképpen szakemberrel kellene felméretni, és
azután mérlegelni a további lehetőségeket. A tervezési fázist viszont mindenképpen el
kellene indítani.”.
Szöllősi József polgármester: „Akik már a benzinkútnál kiépítették a kamerát, őket
megkérdezem, hogy mik a lehetőségek.”.
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 KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLET
8/2003.(VI.26.)
SZÁMÚ
ÖNKORMÁNYZATI
RENDELETE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TÁP KÖZSÉG RENDEZÉSI
TERVE MÓDOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN (ELŐTERJESZTÉS MELLÉKELVE)
Előterjesztő: Szöllősi József polgármester
Szöllősi József polgármester: Elmondta, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal), 2016. május 31. napján kelt, GYB04/872-2/2016. számú levelével, törvényességi felhívást intézett Táp Községi
Önkormányzathoz. A Kormányhivatal indokolása szerint, Táp Község helyi építési
szabályzata, és szabályozási terve (a továbbiakban: HÉSZ) több ponton törvénysértő
rendelkezéseket tartalmaz.
dr. Szaiff László Tibor jegyző: Annyi pontosítást tennék, hogy ez a napirendi pont egy
technikai jellegű módosítás, ennek az átfogó felülvizsgálatát nem fogjuk tudni elkerülni,
2003-ban lett utoljára módosítva ez az építési szabályzat. Sérelmesnek tekintettek pár
rendelkezést, zömében azok a bekezdések, amik más jogszabályokra utalnak, amit már
hatályon kívül helyezettek. Ezeket mi most hatályon kívül helyezzük, és majd a
következő lépés az lesz, az egész rendelet, és a szabályzási terv átfogó felülvizsgálata.
Ez mérnöki munka, ami egy hosszabb eljárás, és ez kb. 1,5-2 millió forintba fog kerülni.
viszont nemrég fogadta el az országgyűlés a településkép szabályokról szóló
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törvénycsomagot, ami előírja, hogy a helyi önkormányzatok építési rendeleteit
felülvizsgálja. Tehát valószínű, hogy ebben az évben még fogunk ezzel találkozni. Ez
minimum fél, de lehet 1 éves eljárás is lesz.
Ezzel kapcsolatban kérdés nem érkezett, Szöllősi József ismertette a rendelet hatályon
kívül helyezett bekezdéseit.
További kérdés, észrevétel nem hangzott el, Táp Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete egyhangúan 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta
és megalkotta Táp község Önkormányzat Képviselő-testület 8/2003.(VI.26.) számú
önkormányzati rendelete helyi építési szabályzat Táp község Rendezési Terve
módosításáról szóló 6/2016.(VII.29.) önkormányzati rendeletét.
3.) RENDELETALKOTÁS: DÖNTÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI
SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 4/2015.(II.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
MÓDOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN (ELŐTERJESZTÉS MELLÉKELVE)
Előterjesztő: Szöllősi József polgármester
Szöllősi József polgármester: „Ez a napirendi pont arról szól, hogy a beiskolázási
segéllyel kapcsolatban meghúztunk egy határt, én ezt a határt javasolnám feljebb tolni.
Gy-M-S megyében emelkednek a jövedelmek, és szeretném azt, hogy ezzel a
lehetőséggel mindenki élhessen, akinek iskoláskorú gyermeke van. Ezért ezt a határt
felemelném a 3-4-szeresére.”.
Horváth László képviselő: „Mennyi az alapösszeg?”.
dr. Szaiff László Tibor jegyző: „28.500 forint, a mindenkori legkisebb öregségi
nyugdíj összege.”.
Szöllősi József polgármester: „A beiskolázási segély összege sok éve 5000 forint, idén
emeljük 10.000 forintra.”.
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 a szociális ellátások helyi
szabályairól szóló 4/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
7/2016.(VII.29.) önkormányzati rendeletét.
4.) RENDELETALKOTÁS: DÖNTÉS A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS
SZABÁLYAIRÓL
ÉS
EZEK
ELMULASZTÁSÁNAK
ALAPVETŐ
JOGKÖVETKEZMÉNYEIRŐL
SZÓLÓ
RENDELET
ELFOGADÁSA
TÁRGYÁBAN (ELŐTERJESZTÉS MELLÉKELVE)
Előterjesztő: Szöllősi József polgármester
Szöllősi József polgármester: „Nincs erre vonatkozó szabályozás, sok évre
visszamenőleg nem találtunk ilyen rendeletet.”
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dr. Szaiff László Tibor jegyző: „Egyetlen pontosítást tennék, egyet találtam az ebekkel
kapcsolatban, ami szabálysértési hatáskört állapított meg a jegyzőnek, de 2013 óta ez
nem a jegyző hatáskörében van, hanem a járási hivataléban. Igazából nincs kézzel
fogható lehetőség arra, hogy szankcionáljunk, első körben figyelmeztetéssel,
másodkörben pedig közigazgatási bírsággal. Tavaly egyébként előkerült ez az
előterjesztés, akkor jött hozzá kritikai észrevétel. Ha van egy bejelentés, akkor ennek
van egy megfelelő jogi alapja. Akár arról van szó, hogy nem gondozza az ingatlana
környezetét, akár arról, hogy zajt kelt, vagy tönkreteszi az utat.”.
„Ez az egyetlen olyan lehetőség, ami visszatartó erővel bír.”
Váradi Csaba képviselő: „Kérdés például, hogyha az ingatlan tulajdonosaként az
ingatlannal határos árkokat nem takarítja. Így az önkormányzatnak nem lesz
árokkarbantartása, hanem mindenkinek magának kell karban tartani ezeket?”.
Szöllősi József polgármester: „Ez eddig is így volt.”
dr. Szaiff László Tibor jegyző: „Azt gondolom, hogy a síkosság mentesítés mintájára
ezt sem az önkormányzatnak kell végeznie, noha az önkormányzat tulajdonában van a
járda.”.
Szöllősi József polgármester: „A lakosság nagy része nyírja az előtte levő
árokszakaszon a füvet, pedig nem volt leírva rendeletben.”.
dr. Szaiff László Tibor jegyző: „A közúti közlekedésről szóló törvényben például az
úttal kapcsolatban, vagy akár az út tartozékával kapcsolatos karbantartási dolgok egy
része az ingatlan tulajdonosát terheli. Hozzáállás kérdése. Arról van szó, hogy ha
mondjuk azért viszi el a fél falut a víz, mert valaki az árkot betemette, ezeket az árkokat
ne temesse be, az átereszeket ne szüntesse meg, ha mégis ilyen bejelentés érkezik, akkor
van mihez hozzányúlni. Mert én azt gondolom, hogy ez közérdek. Függetlenül attól,
hogy kinek a tulajdonában van, és ez nem veszi le az önkormányzat válláról sem a
felelősséget, ugyanúgy, ahogy az árkok karbantartása külterületen megtörtént, sőt
belterületen is, és folyamatosan tart.”.
Szöllősi József polgármester: „Az ároktisztítást folyamatosan végzik a
közfoglalkoztatottak. A Széchenyi-köz karbantartása óta minimális lett az esőzésekkor
lejövő hordalék.”.
Csikár László képviselő: „Vannak olyan dolgok, amik miatt meg kellene hozni ezt a
szabályt. Milyen problémák vannak?”.
Szöllősi József polgármester: „Általában ami problémákkal szoktak jönni, ezek elég
pitiáner problémák, olyanok, hogy este 10 órakor a szomszéd miért áll neki füvet nyírni.
A szomszédnak a fája rálóg a tetőre, amikor fúj a szél, akkor karcol, és egész éjjel
hallani.”.
dr. Szaiff László Tibor jegyző: „Például a kutya kiszedte a kerítést, átjött, elkapta a
tyúkot.”.
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Csikár László képviselő: „Én úgy gondolom, hogy ez nem feltétlenül a mi hatáskörünk
lenne, hogy ilyen piti dolgokkal – szavaiddal élve - foglalkozzunk. Több évtizedre
visszamenőleg a lakóközösség megoldotta egymás között.”.
dr. Szaiff László Tibor jegyző: Az a probléma, hogy itt a lakóközösség lehet, hogy
korábban megoldotta egymás között, de én azt veszem észre, hogy egyre többen jönnek
kérésekkel, viszont ha ezek nincsenek szabályozva, és van, aki háromszor négyszer a
nyakamra jár, nem mondhatom mindenkinek hogy indítson birtokvédelmi eljárást.
Abban vagyok érdekelt, hogy próbáljanak egymással megegyezni a szomszédok.
Szöllősi József polgármester: „A legnagyobb problémát az okozta, és amiért
nekiálltunk ezt az egész rendeletet előhozni újra, az a hulladéklerakás ügye. Léptennyomon mindenki szórja mindenhol a hulladékot. A Győrasszonyfa felé vezető úton
volt az, hogy az egyik erdőtulajdonosnak az erdejébe, és az útjára is lepakolták, és az
önkormányzat semmit nem tud csinálni. Felszólítottuk, azt mondta, hogy nem ő rakta le.
Nem tudjuk, hogy hol áll az ügy, az önkormányzat hatásköre eddig terjedt.”.
Horváth László képviselő: „Ott áll az ügy, hogy megtudta, hogy ki rakta le a szemetet.
És rendőrségi feljelentést tett.”.
Csikár László képviselő: „Nem tudom, hogy mennyire kell erre energiát pazarolnunk.
Nem a mi feladatunk.”
Szöllősi József polgármester: „Egyre több van, és ahogy idősödik a lakosság. Nekünk
pitiáner dolognak tűnik, de azok, akik ezekkel a problémákkal küzdenek, ők véresen
komolyan gondolják.”.
Csikár László képviselő: „Oké, csak hozunk egy ilyen rendeletet, és akkor utána az
ilyen emberek, akiknek, - ha szabad így fogalmaznom- nagyon sok idejük van, majd
azzal foglakoznak, hogy nézik. például itt van az, hogy nem parkolhat közterületen 22-6
óra között 3,5 tonnánál nehezebb tehergépjármű, pótkocsival, stb. most ha valakinek az
munkaeszköze, és hazajön a családjához, a pihenőidejét itt tölti, és reggel indul tovább,
akkor az már szabálysértést követ el?”.
dr. Szaiff László Tibor jegyző: „Nem szabálysértést követ el, közösségellenes
magatartás.”.
Csikár László képviselő: „Az a munkaeszköze. Akkor a busszal se lehet megállni? Ha
a KRESZ szabályainak megfelelően megáll, akkor miért nem parkolhat ott?”.
dr. Szaiff László Tibor jegyző: „Nyilván ha az út felét elfoglalja, akkor az már nem a
KRESZ-nek megfelelően áll meg.”.
Csikár László képviselő: „Volt erre itt példa?”.
dr. Szaiff László Tibor jegyző: „Nem itt, más településen esetleg van rá példa. De nem
hiszem, hogy bárki be fogja jelenteni.”.
Csikár László képviselő: „Ki tudják hívni a rendőröket, és ők el tudják intézni, ha nem
megfelelően áll meg. Ez például megint egy fogó pont, akinek sok ideje van, az nézni
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fogja.”.
Szöllősi József polgármester: „Akinek sok ideje van, az már most mindennel
foglalkozik. Van olyan, aki mindennapos vendég.”.
Csikár László képviselő: „De miért nem lehet ezt mondani, hogy az önkormányzatnak
ehhez semmi köze? Miért kell a hivatali apparátus energiáját, ha szabad így mondanom,
hülyeségre pazarolni?”.
Szöllősi József polgármester: „Azért, mert törvény rendelkezik arról, hogyha bejön a
honpolgár, és bármilyen közérdekű panaszt, bejelentést tesz, azzal foglalkozni kell.
Egyre több ez a dolog, és nincs semmi leszabályozva, nem tudunk neki mit mondani,
ezt próbáljuk valamilyen szinten megoldani.”.
Csikár László képviselő: „És a paramétereket honnan szedtük például a fáknál?”.
Váradi Csaba képviselő: „Az lesz a következő, hogy „viszek egy mérőszalagot, 80
centi, telekhatáron van”.”
dr. Szaiff László Tibor jegyző: „Én azt gondolom, hogy eddig se fordult ez elő.”.
Csikár László képviselő: „Én nem szeretném ezt megadni, hogy akinek sok ideje van,
ezekkel foglalkozzon, és azokkal szúrjon ki, akik a dolgukat végzik. Mert aki hazajön a
24 tonnás kamionnal, és alszik 6 órát, megy tovább reggel, az a munkáját végzi, az a
munkaeszköze, most akkor álljon meg vele kint a faluhatárában? Vagy hol álljon meg?”.
dr. Szaiff László Tibor jegyző: A késsel lehet húst is vágni, meg bele lehet állítani a
szomszédba is, tehát, hogyha ezt nézzük, akkor ebből a szempontból nyilvánvalóan
ezekkel a szabályokkal vissza lehet élni. Én meg azt mondom, hogy azért az emberek
többsége nem bolond, és nem fog azért ide járkálni, mert van egy ilyen rendelet a
településen, másfelől például nem tudunk mit kezdeni vele, mert valakinek nagyon
szúrja a szemét, visszatér, és olyan jellegű problémát okoz, akkor meg föltesszük a
kezünket, hogy ezeket nem tudjuk szankcionálni. Lehet belőlük mazsolázgatni, nem
mondom, hogy nem, egyébként 3 hete el lett küldve az előterjesztés, meg tavaly is
megkapta mindenki, lehetett volna ezzel kapcsolatban jelezni, hogy nem teszik,
vegyünk ki belőle. Ez volt a második, meg az utolsó, hogy én ezzel megpróbálkoztam.
Azt gondolom, hogy ezek jelzésképpen a gazzal, meg az ápolatlan ingatlanokkal
kapcsolatosan állandóan érkezik ilyen jelzés, és azt nem mondhatom, hogy ezzel nem
foglalkozom. Valószínűleg engem is idegesítene, hogy a szomszédom nem gondozza az
ingatlanát, és nem lehet vele mit kezdeni.
Horváth László képviselő: „És azzal mit lehetne kezdeni, hogy aki nem itt lakó
tulajdonos, és mondjuk valamelyik banké a ház.”.
dr. Szaiff László Tibor jegyző: „Fel lehetne szólítani a tulajdonost, de mi alapján
szólítom fel, ha nincs rendelet? Ez a rendelet pontosan ezt a célt szolgálná, hogy ezekkel
a renitens visszaélőkkel lehetne mit kezdeni. Először felszólítás, aztán pénzbírság. Két
éve hatályban van ez Nyalkán is, és Pázmándfalun is, és ott az emberek semmivel sem
különböznek, mint itt.”.
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Csikár László képviselő: „Én az esélyt se adnám meg erre. Ha bajunk van a szeméttel,
a gazzal, akkor hozzunk arra rendeletet, ne a kamionokra, meg az árokpucolásra.”.
dr. Szaiff László Tibor jegyző: „Nem szeretnék ezekből kiragadva külön-külön
rendeletet hozni , kérném, hogy aki egyetért az jelezze, vagy ha nincs rá igény, akkor
vegyük le a napirendről, akkor gyakorlatilag nem lesz ilyen rendelet, és akkor ha valaki
jön egy ilyen jellegű kéréssel, akkor majd elirányítom a kormányhivatalhoz, vagy a
járáshoz, onnan meg majd ide küldik. Ha van javaslat, azt szívesen veszem.”.
Váradi Csaba képviselő: „Én azt javasolnám, hogy tegyük át a következő ülésre, és
akkor mindenki hozzon egy olyan verziót, ami szerinte benn maradhat, és hasonlítsuk
össze. Vannak benne jó dolgok, de jó pár dologgal én sem értek egyet. Készüljünk fel
úgy, hogy mindenki átolvassa, kijelöli azt a részt, ami szerinte nem jó.”.
dr. Szaiff László Tibor jegyző: „Erre volt 3-4 hét.”.
Szöllősi József polgármester: „Akkor felteszem a kérdést, hogy a 4. napirendi pont
tárgyában kiadott rendelettervezettel, aki egyetért, az kérem kézfenntartással jelezze.”
További kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Képviselő-testület 1 igen szavazat
mellett, és 3 ellenszavazattal nem fogadta el a közösségi együttélés alapvető
szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendeletről szóló
előterjesztést.
5.) DÖNTÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ TÁP,
BELTERÜLET 135/2 HRSZ-Ú, TERMÉSZETBEN 9095 TÁP, GYŐRI ÚT 6.
SZÁMÚ INGATLAN BÉRBEADÁSA TÁRGYÁBAN (MEGÁLLAPODÁS
MELLÉKELVE)
Előterjesztő: Szöllősi József polgármester
Szöllősi József polgármester: Ezt a pontot az előzőekben megtárgyaltuk, aki ezzel
egyetért, az kérem kézfenntartással jelezze. Egyhangú.
További kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
22/2016.(VII.28.) Táp Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének határozata:
1. Táp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a tulajdonát képező Táp, belterület
135/2 helyrajzi szám alatt, kivett lakóház, udvar,
megnevezéssel, 1122 m2 területnagysággal
nyilvántartott, természetben 9095 Táp, Győri út
6. szám alatti önkormányzati bérlakását,
Szakszon István (szül: Miskolc, 1980. 03. 21.,
a.n.: Molnár Mária), állandó lakcíme: 3876
Hidasnémeti, Pesti út 8. szám alatti lakosnak
2016. július hó 11. napjától 2018. július hó 31.
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napjáig bérbe adja. A bérleti díjat 30.000,Ft/hó, azaz Harmincezer forint/hónap összegben
állapítja meg, azzal, hogy a bérleti díj nem
tartalmazza a rezsiköltséget, annak megfizetése
a bérlőt terheli.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert
a
lakásbérleti
szerződés
megkötésére.
Felelős: Szöllősi József polgármester
Határidő: azonnal
6.) DÖNTÉS A 2014. MÁJUS 29. NAPJÁN, NYALKA KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA,
TÁP
KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT,
ÉS
PÁZMÁNDFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÖTT, ÓVODAI
NEVELÉSI
FELADATOK
ELLÁTÁSA
CÉLJÁRA
MEGKÖTÖTT
MEGÁLLAPODÁS FENNÁLLÁSÁNAK MEGERŐSÍTÉSE TÁRGYÁBAN
Előterjesztő: Szöllősi József polgármester
Szöllősi József polgármester: Előadta hogy, Pázmándfalu felmondta ezt az óvodai
nevelési feladatok ellátására vonatkozó együttműködési megállapodást, aztán végül is
egyeztettünk, hogy külön milyen költségek lennének, a különböző kifogások az érintett
települések között. A kifogások, amiket emeltek, azok rendeződni látszanak. Ennek
következtében Pázmándfalu visszavonta ezt a döntését, ezt kell megerősítenünk egy
határozattal, hogy mi ebben az együttműködésben továbbra is részt kívánunk venni a
régi feltételeknek megfelelően.
További kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
23/2016.(VII.28.) Táp Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének határozata:
Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2014. május 29. napján, Nyalka Község
Önkormányzata, Táp Községi Önkormányzat,
és Pázmándfalu Község Önkormányzata között,
óvodai nevelési feladatok ellátása céljára
megkötött megállapodás felmondásáról szóló,
Pázmándfalu
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete által hozott 5/2016.(I.27.)
önkormányzati
határozat
visszavonásával
egyetért,
egyben
megerősíti,
hogy
a
megállapodás hatályát a továbbiakban is
fennállónak tekinti úgy, mintha a felmondás
nem történt volna meg.
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Felelős: Szöllősi József polgármester
Határidő: azonnal
7.) DÖNTÉS A PANNON-VÍZ ZRT. MEGKERESÉSE ALAPJÁN RÉSZVÉNYEK
MEGVÉTELE TÁRGYÁBAN (TÁJÉKOZTATÓ MELLÉKELVE)
Előterjesztő: Szöllősi József polgármester
Szöllősi József polgármester: Elmondta, hogy „kiszállt a Pannon-Víz társaságból
Dunasziget község, felajánlották a részvényeket megvásárlásra. Szerintem ezzel nem
kívánunk foglalkozni, kell hozni egy határozatot, és akkor a Pannon-Víz Zrt.-nek
megküldeni, hogy mi ezzel a lehetőséggel nem kívánunk élni. 1282 db, 10.000 forint
névértékű részvényre Táp község nem kíván vételi szándékkal élni. Aki ezzel egyetért,
az kézfenntartással jelezze.
További kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
24/2016.(VII.28.) Táp Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének határozata:
Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Pannon-Víz Zrt. PV/146-1/2016/2000 számú
megkeresése alapján, Dunasziget Község
Önkormányzata tulajdonában lévő 1282 db.
10.000,- Ft. névértékű, Pannon-Víz Zrt.
részvény megvásárlásra tett ajánlattal élni nem
kíván.
Felelős: Szöllősi József polgármester
Határidő: azonnal
8.) DÖNTÉS A NEMZETI SZABADIDŐS – EGÉSZSÉG SPORTPARK
PROGRAMBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL TÁRGYÁBAN (TÁJÉKOZTATÓ
MELLÉKELVE)
Előterjesztő: Szöllősi József polgármester
Szöllősi József polgármester: „Részt veszünk benne, az a kérdés, hogy hol valósítsuk
meg. A sporttevékenységnek, és az egészségmegőrzésnek ez egy nagyon jó eszköze
lenne a faluban. Három lehetőség van. Az első lehetőség, ahogy megyünk a sportpálya
felé, az Y-nál az a sarok rész, és a mellette levő két telek, az önkormányzat tulajdona.
Vagy lent a sóson van itt, ahogy jobbra megy le az út, ott a sarok, a Kertalja utca sarka.
Ott még a tulajdoni viszonyokat le kellene rendezni.

13

Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. július 28-án tartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Illetőleg az általános iskola tornaterme mögötti rész. Tartok attól, hogy a KLIK
megtiltja oda a bejárást, ha megcsináljuk a pályát.”.
Csikár László képviselő: „Legkézenfekvőbb talán akkor a hegy lenne.”.
Szöllősi József polgármester: „Azon gondolkoztam, hogy mi lenne, ha kettéválasztjuk
ezt az önkormányzati területet két telekre, ez önkormányzatnál illetékmentesen
megoldható. A jobb oldali kerítés mellett csinálunk egy kaput, és ott le lesz rekesztve,
viszünk hátra egy bevezető utat.”.
Csikár László képviselő: „ A pályázathoz kell a helyrajzi szám. mikor lehet beadni a
pályázatot?”.
dr. Szaiff László Tibor jegyző: „Augusztus 15-ig.”.
Csikár László képviselő: „Akkor ez a dolog szerintem veszett fejsze, mert az ilyen
megosztási dolog úgy tudom 2-3 hónapos dolog, meg kell terveztetni, meg a
földhivatalban át kell fusson. Attól függetlenül, ha meg tudjuk csináltatni, csináltassuk
meg.”
Szöllősi József polgármester: „Beadom a mostani helyrajzi számot, és ha azt
elfogadják, akkor az egy módosítással megoldható.”.
Csikár László képviselő: „Ha az iskola mögé megcsináljuk, rendezni kell azt a
területet, füvet kell nyírni, akkor azt elrejtjük a világ elől, ha viszont mondjuk
megépítjük oda a sportpálya részére, akkor egy szabadidőparkká is válhat.”
dr. Szaiff László Tibor jegyző: „Ha futópályát szeretnétek, ott a folyómétere 30-35
ezer forint.
Abban kellene megegyezni, hogy a 4 fajta gépkonstrukcióból melyik lenne az, amit
szeretnétek telepíteni, és hol?”.
Csikár László képviselő: „Az előzőek ismeretében, ami leghamarabb lezongorázható,
az a Széchenyi köz.”.
Váradi Csaba képviselő: „Közösségi élet szempontjából lehet, hogy célszerűbb a
Kertalja utca, mert több fiatal lakik arra.”.
Csikár László képviselő: „Viszont a Széchenyi közben mondjuk csak 5 házat zavar.”.
Szöllősi József polgármester: „A lakosság szempontjából a Kertalja utca lenne jobb,
mert ott nagyobb a gyerekszám is, inkább ide jönnek.”.
Váradi Csaba képviselő: „Azt is meg tudjuk csinálni, hogy beadjuk a fönti területre a
pályázatot, és ha nyert, akkor utána kérelemmel helyszínt tudunk módosítani. addigra
talán rendeződik.”.
dr. Szaiff László Tibor jegyző: „Én a C típusú konstrukciót javasolnám.”.
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Szöllősi József polgármester: Táp Község Önkormányzata a Nemzeti szabadidős
sportpark programban történő részvétellel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza. A
programban részt kíván venni, és a c típusú, 90 m2 alapterületű minimálisan 8
telepítésre kerülő eszközszámú pályázati részben kíván elindulni. Helyszíne a
Széchenyi-köz.
További kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
25/2016.(VII.28.) Táp Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének határozata:
1. Táp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy az Önkormányzat
az önrészt nem igénylő Nemzeti Szabadidős –
Egészség Sportpark programban részt vegyen,
és a település fejlődésének előmozdítása
érdekében az Önkormányzat tulajdonában lévő,
Táp, belterület 278, 279, 282 helyrajzi számú,
természetben 9095 Táp, Széchenyi közben
található közterület, 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.
Felelős: Szöllősi József polgármester
Határidő: a pályázat benyújtására vonatkozóan
2016. augusztus 15-ig. A további rendelkezések
esetében a pályázat elnyerésének függvényében,
értelem szerűen.
9.) EGYÉB DÖNTÉST IGÉNYLŐ ÜGYEK, KÉRDÉSEK TÁRGYALÁSA
Szöllősi József polgármester: „Temetői kerítés. Többen jelezték, hogy bejárnak az
őzek, valamit csináljunk vele. Fel kell venni a kapcsolatot az egyházakkal.”
Csikár László képviselő: „kb. 500 méter kerítés kell, és 15 betonlábat kell pótolni,
maximum 20-at. Az eleje jó, ez egy U alak.”
Szöllősi József polgármester: „Van fent egy kiskapu, amit szintén meg kell csinálni.”
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