
TAGYON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8272 Tagyon, Petőfi u. 10.

Szám: TA/28-2/2018. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete  2018. február 28-án 7.00
órakor megtartott nyilvános üléséről

Az ülés helye: Faluház
(Tagyon, Petőfi u. 10.)  

Jelen vannak: Steierlein István polgármester
Gombos Dezső alpolgármester 
Molnár Zoltánné képviselő     

Igazoltan távolmaradt: Gyarmati Kornél
   Kránicz Sándor képviselők

Tanácskozási joggal megjelent:
dr. Rozgonyi Viktória aljegyző, jegyzőkönyvvezető

Steierlein  István  polgármester: Köszönti  az  ülésen  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy  a
képviselő-testület 3 fő jelenlétével határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a mai
nyilvános ülésen a meghívóban szereplő napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra.

A napirendet a képviselő-testület egyhangú szavazással elfogadja. 

NAPIREND
1)  Tagyon  Község  Önkormányzata  középtávú  tervének,  valamint  a  2018.  évi

költségvetésről szóló rendeletének elfogadása
Előterjesztő: Steierlein István polgármester

2)  A  Nivegy-völgyi  Önkormányzatok  Óvodafenntartó  Társulása  Társulási
Megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Steierlein István polgármester

3) Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák szabályozásáról szóló 4/2016.
(III.05.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Steierlein István polgármester

VEGYES ÜGYEK

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1)  Tagyon  Község  Önkormányzata  középtávú  tervének,  valamint  a  2018.  évi
költségvetésről szóló rendeletének elfogadása
Előterjesztő: Steierlein István polgármester

Steierlein István polgármester: A költségvetéssel kapcsolatban azt tudja elmondani, hogy az
állami  támogatások,  ha  nem  is  sokat,  de  pár  százalékot  emelkedtek.  Ilyen  például  a
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könyvtárra, kulturális szolgáltatásokra kapott összeg, vagy a falugondnoki szolgálatra kapott
támogatás.  Az  adóknál  némi  emelkedést  vár.  A  tervezett  bevétel  22.843.837  Ft.  A
pénzmaradvány  10.476.163  Ft,  ebben  benne  van  a  szennyvízrendszer  biztosítéka  is.  A
bevételi és kiadási főösszeg 33.371.000 Ft. A kiadások között a rendezési terv felülvizsgálatát
tervezték,  illetve  az  új  telkekhez  vezető  utat  kéne  egy  elfogadható,  murvás  állapotra
kialakítani. Nagyon jó lenne egy normális falugondnoki busz beszerzése, mert a most annak
használt személygépkocsinak lassan már egyetlen ép része sincs, tartósan nem is lehet ezt a
feladatot  személyautóval  ellátni.  Kérdezi,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  észrevétele,
javaslata?

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Steierlein István polgármester a
határozati javaslatokat szavazásra teszi fel.

Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – egyhangúan - az
alábbi határozatokat hozza:

7/2018. (II.28.) Ta. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Tagyon  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az
Önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot
keletkeztető  ügyleteiből  eredő  fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési  évet követő három
évre várható összegeit az előterjesztés E/1. melléklete
szerint fogadja el.  

2/2018. (III.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tagyon  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a
2018.  évi  költségvetésről  szóló  rendelet-tervezetet
elfogadja  és  2/2018.  (III.1.)  számon  önkormányzati
rendeletei közé iktatja.

2)  A  Nivegy-völgyi  Önkormányzatok  Óvodafenntartó  Társulása  Társulási
Megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Steierlein István polgármester

Steierlein  István  polgármester: Kéri  aljegyző  asszonyt,  hogy  az  előterjesztés  lényegét
ismertesse. 

dr. Rozgonyi Viktória aljegyző: Az egyik oka a társulási megállapodás módosításának, hogy
Óbudavár polgármesterének személyében történt változás nem került eddig átvezetésre. A
másik,  hogy  a  társulási  megállapodásban  a  gyermekétkeztetés  nem  szerepel,  csak  a
tevékenységi körök felsorolásánál, de ténylegesen a feladatellátás a társulás intézménye által
történik.  A  jogszabályok  alapján  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátásokról,  azok
igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról, ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a
társulási  megállapodásban megjelölt  települési  önkormányzat alkot rendeletet.  A társulási
megállapodás  kizárólag  a  szociális  étkeztetés  térítési  díjáról  szóló rendelet  megalkotására
hatalmazta fel Szentantalfa Község Önkormányzatát, de az ellátások igénybevételi módjának
és  a  gyermekétkeztetés  térítési  díjainak  is  a  kijelölt  önkormányzat  rendeletében  kell
szerepelnie, ezért a felhatalmazást is módosítani kell. Egy-két apróbb szerkesztési módosítás
van még benne, de ezek a megállapodás tartalmát nem érintik.
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Steierlein István polgármester: Köszöni, kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása,
véleménye?

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Steierlein István polgármester a
határozati javaslatot szavazásra teszi fel.

Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – egyhangúan - az
alábbi határozatot hozza:

8/2018. (II.28.) Ta. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Tagyon  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a
Nivegy-völgyi  Önkormányzatok  Óvodafenntartó
Társulása  Társulási  Megállapodásának  módosítását  az
előterjesztés  1.  melléklete  szerint,  és  ezzel  együtt  az
egységes szerkezetű Társulási Megállapodást elfogadja.

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

3) Az egyes  szociális  és gyermekvédelmi ellátási  formák szabályozásáról  szóló  4/2016.
(III.05.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Steierlein István polgármester

Steierlein István polgármester: Itt is kérné aljegyző asszony segítségét.

dr.  Rozgonyi  Viktória  aljegyző: A  módosítás az  általános közigazgatási  rendtartásról  szóló
2016.  évi  CL.  törvény  hatályba  lépése  miatt  vált  indokolttá.  A  kérelem  nyomtatvány
lerövidült,  talán  így  ügyfélbarátabb.  A  rendelet  szabályoz  viszont  olyan  ellátási  formákat,
amelyeket  az  önkormányzat  társulás  keretében  biztosít,  de  azokról,  ha  a  fenntartó
önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban megjelölt önkormányzat alkothat
rendeletet,  jelen  esetben  Szentantalfa  Község  Önkormányzata.  Ahhoz,  hogy  a  kijelölt
önkormányzat  rendeletet  alkosson,  a  társulásban  résztvevő  önkormányzatok  egyetértése,
hozzájárulása  szükséges,  ezt  tartalmazza  az  I.  határozati  javaslat.  A  módosítások  során
megtörtént  a  szolgáltatási  önköltség  és  az  étkeztetés  esetében  az  intézményi  térítési  díj
felülvizsgálata is. Az étkeztetést ellátó Nivegy-völgyi Óvoda díjemelésre nem tett javaslatot,
így a szociális és gyermekétkeztetés térítési díjainak módosítása nem indokolt. A díjtételek a
jelenleg  hatályos  összegekkel  kerülnek  Szentantalfa  Község  Önkormányzata,  mint
rendeletalkotásra kijelölt önkormányzat rendeletébe. 

Steierlein István polgármester: Köszöni, kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása,
véleménye?

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Steierlein István polgármester a
határozati javaslatokat szavazásra teszi fel.

Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – egyhangúan - az
alábbi határozatokat hozza:

3



9/2018. (II.28.) Ta. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Tagyon  Község  Önkormányzata  Képviselő–testülete  a
szociális  étkeztetés  és  gyermekétkeztetés,  mint
társulásban  ellátott  feladatok  vonatkozásában  a
társulási  megállapodásban  rendeletalkotásra  kijelölt
Szentantalfa  Község  Önkormányzatának  az  ellátások
formáit,  az  igénybevétel  módját  és  a  térítési  díjakat
szabályozó rendeletalkotásával egyetért. 

3/2018. (III.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tagyon Község Önkormányzata Képviselő–testülete az
egyes  szociális  és  gyermekvédelmi  ellátási  formák
szabályozásáról  szóló  4/2016.  (III.05.)  önkormányzati
rendelet  módosításáról  szóló  rendelet–tervezetet
elfogadja,  és  3/2018.  (III.1.)  számon  önkormányzati
rendeletei közé iktatja.

Vegyes ügyek

Steierlein  István  polgármester: Részéről  egy  dolog  van,  a  könyvtárban  dolgozó  személy
szerződésének módosítása. A megbízási díja 30.000 Ft-ra változik, illetve a könyvtár nyitva
tartásában lenne változás, mivel már nem kötelező a hétgén nyitva lenni, ezért pénteken 9-12
óráig lesz. Kérdezi, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, hozzászólása?

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Steierlein István polgármester a
határozati javaslatot szavazásra teszi fel.

Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – egyhangúan - az
alábbi határozatot hozza:

10/2018. (II.28.) Ta. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Tagyon  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a
könyvtári  szolgáltatással  kapcsolatos  módosításokkal
egyetért.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Több napirendi pont nem lévén Steierlein István polgármester megköszöni a nyilvános ülésen
való részvételt, és azt 7.27 órakor bezárja.

K.m.f.
        Steierlein István                         Lukács Ágnes
          polgármester               jegyző

Jegyzőkönyv készítéséért felelős:

dr. Rozgonyi Viktória
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            aljegyző
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