






























Előterjesztés 

Táplánszentkereszt község Önkormányzata Képviselőtestülete 

2022. december 21-i ülésére 

 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott 

polgármesteri határozatokról 

 

 

Hozott határozatok: 

 

44/2022./XI.18./ sz. határozat: Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2023 elbírálása alapján a 

bírálatot a jegyző a támogatási rendszerben rögzítette a döntés a támogatáskezelő részére 

megküldésre került. A támogatottakat értesítették, a támogatottak létszámáról a hirdetmény 

megtörtént.  

 

45/2022./XI.18./ sz. határozat: Táplánszentkereszt község Helyi Esélyegyenlőségi 

programjának felülvizsgálata alapján az elfogadott HEP és az elfogadó határozat feltöltésre 

került a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság honlapjára. 

 

46/2022./XI.18./ sz. határozat: 2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadása intézkedést nem 

igényelt, végrehajtására a jövő évben kerül sor, melyről a 2023. évi beszámolóval egyidejűleg 

kell számot adni. 

 

47/2022./XI.18./ sz. határozat: Táplánszentkereszt 421/1 hrsz-ú ingatlan vételárának 

megállapítás, értékesítése tárgyában a vevő a vételárat elfogadta, az adásvételi szerződést a 

felek megkötötték, a vételár a szerződés aláírásával egyidejűleg megfizetésre került. 

 

48/2022./XI.18./ sz. határozat:  Táplánszentkereszt 423/22 hrsz-ú ingatlan vételárának 

meghatározása, átminősítése – a megállapított vételárat a vevő elfogadta, az átminősítési 

hatósági eljárás folyamatban van.  

 

49/2022./XI.18./ sz. határozat:  Tornaterem bérleti díjának felülvizsgálata  - 2023. évi 

költségvetés tárgyalásával egyidejűleg történik meg. 

 

 

 

Átruházott hatáskörben hozott döntések: 

Természetbeni juttatás 

Települési támogatás egészben vagy részben természetben is nyújtható. Természetbeni ellátás 

lehet élelmiszer, tüzelő, ruházat, közüzemi díjak kifizetése. 

A szociális tűzifa keretén túli beérkezett igényeket települési támogatás formájában kerültek a 

jogosultság fennállása esetén tűzifa formájában, 2 esetben, összesen 2 m3 tűzifa került 

megállapításra természetbeni juttatásként. 

 
Rendkívüli települési támogatás 

A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet  

A jelzett időszakban egyszeri juttatásként 1 döntés került meghozatalra összesen 15 000 Ft 

támogatás megítéléséről. 2022.12.01-2023.11.30-ig egy esetben havonta 5 000 Ft támogatás 

lett megítélve. 



Váratlan betegség, baleset, orvosi kezelés miatt jelentős jövedelem kiesés-tartós betegek  

 

Hivatalból Polgármester tartós betegségre, rokkantságra tekintettel 20 esetben állapított meg 

25 000 Ft támogatást személyenként, összesen 500 000 Ft értékben. 
 

 II. Szociális tűzifa 

 

Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022.(X.24.) 

önkormányzati rendelet határozza meg a szociális tűzifa helyi szabályozását. Az 

önkormányzati rendelet 4§ (3) bekezdése alapján támogatási kérelmekről a Képviselő-testület 

által átruházott hatáskörben a polgármester egyedi határozattal dönt. 

 

A beérkezett igények közül 53 esetben a 80 m3 tűzifa elosztása, kiszállítása megtörtént.  Az e 

jogcímen biztosított keret elfogyott, további szociális tűzifa iránti kérelmeket befogadni nem 

tud a hivatal. 

Jövedelmi viszonyokra tekintettel került a juttatás megállapításra a rendeletben foglaltak 

figyelembevételével. 27 kérelmező részére 1 m3, 25 esetben 2 m3, egy esetben pedig 3 m3 

tűzifa támogatás került megállapításra. Az utóbbi esetben alacsony, jövedelem, tartós 

betegség, rokkantság halmozottan volt jelen a kérelmezőnél. 
 

Tisztelettel kérem a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását. 

 

 

Táplánszentkereszt, 2022. december 20. 

 

 

        Perl János sk. 

         polgármester 



Előterjesztés 
Táplánszentkereszt község Önkormányzata Képviselőtestülete 2022. december 21-i 

ülésére 
 

Tárgy: Bölcsődefejlesztési pályázat benyújtásáról döntéshozatal 

Előadó:  Perl János 

Előterjesztés tartalma: határozati javaslat 

Előterjesztés készítette: Családi Anita jegyző 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Előzmények: 

 

A pénzügyminiszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével 

egyetértésben – pályázatot hirdet a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 

2017. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 53. 

Bölcsődei fejlesztési program cím terhére a hazai bölcsődefejlesztési programról szóló 

1164/2018. (III. 27.) Korm. határozat 3. pontja alapján az ország teljes területén működő és 

újonnan létrehozandó települési önkormányzat(ok) tulajdonában lévő bölcsődei ellátást nyújtó 

intézmények (bölcsőde, mini bölcsőde) fejlesztésének támogatására. 

 

A pénzügyminiszter – a belügyminiszterrel és a családokért felelős tárca nélküli miniszterével 

egyetértésben – (a továbbiakban: miniszter) 2018. szeptember 28. napján kiírt  pályázat  

benyújtására vonatkozó benyújtási-, döntéshozatali- és felhasználási határidőket az alábbiak 

szerint módosította: 

• A pályázatok végső benyújtási határideje: 2022. december 30. 

• A szabályszerűen benyújtott pályázatokról a miniszter évente több 

alkalommal, a pályázatok beérkezésének üteméhez igazodva hoz döntést úgy, 

hogy a döntés végső határideje: 2023. április 28. 

 

Ezen pályázat adta lehetőségeket kihasználva javasoljuk a Hét Kastély Kertje Művészeti 

Óvoda és Bölcsőde bölcsődéjének bővítésére pályázatot beadni. 

 

Bölcsődénkben két csoportszoba bővítésére lenne szükség. A rendelkezésre álló területre 

vonatkozó beépítési szabályok, továbbá a bölcsődékre vonatkozó jogi szabályozás miatt  

bölcsődénket egy csoportszobával, 12 férőhellyel, valamint hozzátartozó kiszolgáló 

helyiségekkel tudjuk bővíteni. 

A férőhelybővítés nagyon fontos lenne, mert az édesanyák csak akkor tudnak visszatérni a 

munkaerőpiacra, ha jó minőségű bölcsődei ellátás van a lakóhelyükön és férőhelyet tudnak 

biztosítani a bölcsődében. A kétévesnél vagy akár egyévesnél is kisebb gyerekek körében 

látszik a jelentkezés. A gyed extrát ugyanis féléves kortól igénybe lehet venni, így sok 

édesanya él is a lehetőséggel, aki vissza akar menni, dolgozni. 

 

A pályázat benyújtása folyamatos, de legkésőbb az alábbi határidőig történik: 

- elektronikus feltöltés zárása: 2022. december 30. 

- papír alapon történő benyújtás: 2022. december 30. 



Az Ávr. 75. § (4) bekezdés a) pontja szerint saját forrás biztosítására vonatkozóan 

képviselőtestületi határozat szükséges, amely tartalmazza az önerő összegét forintban és a 

beruházással érintett ingatlant azonosító adatokat. 

 

1. Határozati javaslat: 

 

Táplánszentkereszt község  Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta 

és úgy határozott, hogy felhatalmazza Perl János polgármestert, hogy a Bölcsődefejlesztési 

program 2018. című pályázati kiírásra pályázati anyagot nyújtson be. 

Vagy forráshiány miatt a pályázat nem kerül benyújtásra. 

 

 

Határidő: 2022. december 30. 

Felelős: Perl János polgármester  

 

 

Pályázat ütemezése: 

 

A telekvásárlás ebben az esetben nem releváns, mivel a pályázat keretében nem finanszíro-

zott. A bővítéshez szükséges területet az önkormányzat 2021. nyarán 25 millió forintért 

megvásárolta, amely összevonásra került a mellette lévő, jelenlegi bölcsőde, kisiskola, konyha 

elhelyezését biztosító területtel. A terület összevonása 2022. augusztus 3-án készült el. 

 

A megvásárolt területen lévő családi ház elbontásra kerül. 

 

A létrejött terület 9761 Táplánszentkereszt, Fő út 5/a szám alatt helyezkedik el, 4614 m2 

nagyságú, 690  helyrajzi számú belterület maximálisan 30% -ig beépíthető.  

 

Jelenleg a rajta lévő ingatlanok együttes bruttó beépített alapterülete és a  rendelkezésre álló 

fennmaradó terület megfelelő nagyságú a bővítés kivitelezéséhez. 

 

A tervezésre Szendrőné Sopár Katalinnal kötöttünk szerződést.  

 

A jogerős építési engedély feltétele a pályázatnak, 2022. október 13-án a tervek  benyújtásra 

kerültek, a jogerős építési engedélyt 2022. november 7. napján adták ki. 

 

A pályázat elbírálásának végső határideje: 2023. április 28. A nyerteseket valószínűleg május 

hó folyamán értesítik, a támogatási szerződés megkötésére is ekkor kerülhet sor. 

 

Ezt követően kerülhet sor ajánlattételi felhívással a közbeszerzést lebonyolító szakember, a 

műszaki ellenőr kiválasztására.  

A beruházáshoz kiviteli tervek készítése szükséges, amelyet a közbeszerzési eljárás 

közzétételéig kell elkészíttetni. 

 

A kivitelezés megvalósítását közbeszerzési eljárás keretein belül kell  lefolytatni, az eljárás 

kb. 3 hónapot vesz igénybe. 

 

Amennyiben időt szeretnénk nyerni, lehetőség van arra, hogy a pályázat elbírálását 

megelőzően feltételes közbeszerzési eljárást folytassunk le. Ez alapján – nyertes pályázat 



esetén – azonnal szerződéskötésre és a munkák megkezdésére kerülhetne sor, akár már 2023. 

júliusában. 

 

Ennek lezárását követően kerül sor a nyertes kivitelezővel a szerződéskötésre. 

 

A műszaki megvalósítás időtartama előreláthatólag 12-14 hónapot igénybe vesz, előzetesen 

2023. 09. 01 - 2024. 11.30 –ig tart, így az átadás várható ideje 2024. 12. hó. 

 

Az igényelhető támogatás összege a pályázati kiírásban foglaltak szerint a következőképpen 

alakul: 

- meglévő bölcsőde bővítése esetén maximum 300 millió Ft, de férőhelyenként 

legfeljebb bruttó 14 millió Ft vissza nem térítendő támogatás 

A támogatás maximális intenzitása függ a Pályázó egy lakosra jutó adóerő-képességétől. 

Amennyiben ez az összeg 0-20.000 Ft között szerepel lakosonként, úgy a maximálisan 

elérhető támogatás mértéke 95% és a fennmaradó 5% önerő. Táplánszentkereszt egy lakosra 

jutó adóerő-képessége 13 196 Ft, így a fent említett támogatás igényelhető, mely a 

következőképpen 

alakul: 

- 12 férőhely esetén, fejenként 14 millió Ft, azaz bruttó 168 millió Ft, mely 95% - os 

támogatás, így az igényelhető támogatási összegen felül Táplánszentkereszt község 

Önkormányzata 5 %, azaz bruttó 8,4 millió Ft önerővel kell, hogy  hozzájáruljon  a 

megvalósításhoz. 

 

Az elkészült tervezői költségbecslés alapján a bölcsőde építési munkái bruttó 285 946 850 Ft, 

15 %-os tartalékkerettel számolva: 328 838 878 Ft. 

 

Eszközbeszerzés keretében a bölcsőde teljes felszerelésére kell gondolni: beltéri használati 

tárgyak 1,3 mFt, beltéri játékok 1,2 mFt, bútorzat 7 mFt, elektronikai eszközök 1 mFt, 

textíliák 900 eFt, udvari játékok 11 mFt 2021. októberi árakon. 

 

Áremelkedésekkel kalkulálva becsült eszközköltség  kb. 30 mFt. 

 

A pályázati kiírás alapján a költségvetés az alábbiak szerint állhatna össze: 

 

Építés: 60 %         105 840 000 Ft  

Eszközbeszerzés: 30 %       52 920 000 Ft 

Pályázat előkészítése: 5 %    8 820 000 Ft 

Közbeszerzés: 1 %            1 764 000 Ft 

Műszaki ellenőr: 1 %            1 764 000 Ft 

Projektmenedzsment 3 %     5 292 000 Ft 

Összesen:          176 400 000 Ft 

 

Jelen ismereteink szerint a várható költségek 400 millió forinthoz közelítenek tekintettel arra, 

hogy a járulékos költségek az építés és eszközbeszerzés költségével arányosan növekednek. 

 

Amennyiben a pályázat benyújtásra kerül és támogatásban részesül, a hiányzó több, mint 200 

millió forint önerőből nem biztosítható.  

 

Javaslatunk az, hogy jelen pályázati kiírásra az önkormányzat ne nyújtson be pályázatot. 



Települési operatív program keretében volt  bölcsődefejlesztésre pályázat, de annak újabb 

kiírása 2023. I. félévében nem várható. 

 

Felelősséggel arra sem számíthatunk, hogy ez másik pályázat keretében egészítjük ki a 

hiányzó összeget, hiszen egyéb pályázati kiírás nem ismert. 

 

Egyéb pályázati forrás igénybevétele esetén már jelen pályázatban meg kellene jeleníteni azt a 

költségmegosztást, munkamegosztást, arányosítást, amely szerint a megvalósítás történhetne. 

 

A pályázati lehetőségeket folyamatosan figyelemmel kísérjük. A pályázati anyag teljes 

egészében elkészült, beadásra kész, a tervek elkészültek, a jogerős építési engedély megvan,  

de az önerő ekkora összegben felelősséggel nem vállalható. 

 

Fentiek alapján határozati javaslat nem kerül előterjesztésre, tisztelettel várjuk szíves 

véleményüket, észrevételeiket. 

 

Látványterveink ugyan nincsenek, de az alaprajzot és a homlokzatot tájékoztatásul csatoljuk. 

 

 

 

Táplánszentkereszt, 2022. december 16. 

 

 

 

 

       Perl János sk. 

       polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 



Előterjesztés 
Táplánszentkereszt község Önkormányzata Képviselőtestülete 2022. december 21-i 

ülésére 

Tárgy: Táplánszentkereszt, 255/3hrsz. ingatlan átminősítése 

Előadó:  Perl János 

Előterjesztés tartalma: határozati javaslat 

Előterjesztés készítette: Családi Anita jegyző 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselőtestülete 54/2018/XII.17./ sz. 

határozatában döntött arról, hogy a tulajdonát képező 255/1  és Pogácsás Szabolcs  tulajdonát 

képező Táplánszentkereszt, 256/5 hrsz-ú ingatlanok közötti telekhatár-rendezéséhez 

hozzájárul. A telekhatár-rendezés során a 255/1 hrsz-ú ingatlanból 221 m2 beolvad a 256/5 

hrsz-ú ingatlanba. 

A 255/1 hrsz. ingatlan megosztásához rendezési terv módosítására is  szükség volt az út 

szabályozási szélességének meghatározásához. A rendezési terv erre vonatkozó szabályozása 

2021-ben lépett hatályba. A terület megosztása telekhatárrendezéssel nem volt kivitelezhető, 

ezért alrészlet formájában, önálló helyrajzi számként került az ingatlannyilvántartásba. 

A létrejött 255/3 hrsz. ingatlan „közút” művelési ágú, amely ebben a formában nem 

értékesíthető. 

Jellegére tekintettel a Vas Megyei Kormányhivatal VA/KMEMFF-KÚO/02542-2/2022. sz 

hatósági nyilatkozatával az átnevezéshez  hozzájárult. 

Az átminősítéshez önkormányzati döntés is szükséges, erről szól jelen határozati javaslat. 

Ennek ingatlannyilvántartásban történő – beépítetlen terület megnevezéssel – átvezetése után 

történhet az ingatlan értékesítése. 

Ezt követően a tulajdonos azt saját ingatlanával összevonhatja. 

 

A fent említett határozat alapján a 221 m2 értékesítése 1000 Ft/m2 áron történik, mindösszesen 

221000  Ft-ban állapította meg a képviselőtestület. A határozat felhatalmazza a  Polgármestert 

az adásvételi szerződés megkötésére. 

Az ingatlan megosztásához kapcsolódó minden költséget Pogácsás Szabolcs 

Táplánszentkereszt, Hunyadi u. 9. sz. alatti lakos /vevő/ viselt. 

 

Tisztelettel kérem a Képviselőtestületet a határozati javaslat elfogadására. 

 

Határozati javaslat: 

 

Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselőtestülete a tulajdonát képező, 

Táplánszentkereszt, 255/ 3 hrsz-ú, kivett közút művelési ágú 221 m2 nagyságú ingatlanát 

beépítetlen területnek minősíti át. 

 

Felhatalmazza a Jegyzőt, hogy az átminősítés földhivatali bejegyzését végezze el. 

 

Határidő: 2023. január 31. 

Felelős: Családi Anita jegyző 

 

Táplánszentkereszt, 2022. december 15.  

       Perl János sk. 

       polgármester 
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Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XII..) 

önkormányzati rendelet-tervezete 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2012. (IV. 2.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény 7. §-a és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 107. §-ban kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való 

gazdálkodás szabályairól szóló 10/2012. (IV. 2) önkormányzati rendelet módosításáról a 

következőket rendeli el: 

1. § 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2012. (IV. 2.) 

önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

2. § 

Hatályát veszti az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2012. (IV. 

2.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 115. sora. 

3. § 

Ez a rendelet 2022. december 23-án lép hatályba. 

 

 

 

 

  Perl János sk.     Családi Anita sk. 

  polgármester              jegyző 
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1. melléklet a 20/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez 

1. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2012. (IV. 2.) 

önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 166. sorral egészül ki: 

„ 

 (A B C D) 

166 közút 255/3 9761 

Táplánszentkereszt  

21124 - 

BELTERÜLETI 

KISZOLGÁLÓ ÉS 

LAKÓUTAK 

” 

2. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2012. (IV. 2.) 

önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat B:23 mezője helyébe a következő mező lép: 

„ 

 (B) 

(23) 255/ 4/ / 

 

 

Részletes indokolás 

Az 1–3. §-hoz és az 1. melléklethez  

Az önkormányzat vagyonrendelete mellékleteinek módosítása az önkormányzat vagyonában 

bekövetkezett változásokat követi. 

A 255/3 hrsz-ú és a 255/4 hrsz-ú terület  a 255/1 hrsz. megosztásából keletkezett.   

A melléklet 115. sora törlésre kerül a nyilvántartásól, mert a 424/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésre 

került.  

  



Előterjesztés 
Táplánszentkereszt község Önkormányzata Képviselőtestülete 2022. december 21-i 

ülésére 
 

Tárgy: MÁK ellenőrzés közbenső javaslataihoz kapcsolódó módosítások, felülvizsgálatok 

Előadó:  Perl János polgármester 

Előterjesztés tartalma: határozati javaslat 

Előterjesztés készítette: Családi Anita jegyző 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Magyar Államkincstár 2022. november 30. napján megküldte az önkormányzata és az általa irányított 

költségvetési szervre vonatkozó közbenső ellenőrzési megállapításokat és javaslatokat.  

A javaslatok alapján az ellenőrzött szervek vezetői kötelesek a kincstári ellenőrzés javaslatai alapján 

intézkedni.  

A Táplánszentkereszt és Környéke Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa és a 

Táplánszentkereszti Mikrotérségi Társulás Társulási Tanácsa is ennek megfelelően intézkedett.  

A megállapítások nagy része az érvényben lévő szabályzatok pontosítására, összehangolására 

vonatkoztak, melyeket a Társulási Tanácsok illetve a költségvetési szervek vezetői saját hatáskörben 

folyamatosan elvégeznek 2022. december 31-ig.  

Ezen javítások ellenőrzésre kerülnek az ellenőrzés későbbi szakaszában. 

A Képviselőtestület hatáskörében tartozó szabályozások a társulásokkal és azok intézményeivel kötött 

munkamegosztási megállapodás jóváhagyásáról, valamint az önkormányzat beszerzések 

lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendre vonatkozó szabályzat módosításáról kell döntést hozni. 

A munkamegosztási megállapodásban  több helyen a Hivatal Pénzügyi Irodája megnevezés szerepel, 

ezt a „Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintézői” megnevezésre változtattuk. 

A megállapodás és az intézmények leltározási szabályzata alapján a leltározás elvégzésének felelőseire 

vonatkozó rendelkezéseket pontosítottuk. 

 

1. Határozati javaslat 

Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselőtestülete a  

1. Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Táplánszentkereszti 

Polgármesteri Hivatal, mint az általa irányított költségvetési szerv és a Gyöngyös-Sorok 

menti Szociális Alapellátó között létrejött munkamegosztási megállapodást az előterjesztés 

szerinti tartalommal jóváhagyja.  

 

2. Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Táplánszentkereszti 

Polgármesteri Hivatal, mint az általa irányított költségvetési szerv és a Hét Kastély Kertje 

Művészeti Óvoda és Bölcsőde között létrejött munkamegosztási megállapodást az 

előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.  

 



Az önkormányzat jóváhagyása szükséges a „Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről”  

szóló szabályzat módosításához is. A szabályzat hatályon kívül helyezett – 459/2016./XII.23./ 

Kormányrendeletre történő hivatkozást tartalmaz. A módosítással e jogszabályi hivatkozás törlése 

szükséges.  

2. Határozati javaslat 

Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Beszerzések 

lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzatának módosítását az előterjesztés 

szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Felelős: Perl János polgármester 

              Családi Anita jegyző 

Tisztelettel kérem a módosított munkamegosztási megállapodásokat és a beszerzési szabályzat 

módosítását jóváhagyni szíveskedjenek. 

 

 

 

Táplánszentkereszt, 2022. december 16. 

 

 

 

 

       Perl János sk. 

       polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 


