TÁPIÓSÁG
Képviselő-testületének
2007. november 29-én, 17 órakor
megtartott ülésének
jegyzőkönyve

155/2007. sz. Képviselő-testületi határozat:
Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
156/2007. sz. Képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
157/2007. sz. Képviselő-testületi határozat:
Közútkezelő társaság megkeresése
158/2007. sz. Képviselő-testületi határozat:
Polgármester két ülés között tett intézkedéseinek elfogadása
159/2007. sz. Képviselő-testületi határozat:
2007. évi költségvetés III. negyedévi teljesítésének elfogadása
160/2007. sz. Képviselő-testületi határozat:
2008. évi költségvetési koncepció elfogadása
11/2007./XI.30./ sz. önkormányzati rendelet:
Iparűzési adóról szóló rendelet módosítása
161/2007. sz. Képviselő-testületi határozat:
Pest megye önálló régióvá válásának támogatása
162/2007. sz. Képviselő-testületi határozat:
Nyersanyagnorma és térítési díjak 10 %-os
emelése 2008. január 1-től
163/2007. sz. Képviselő-testületi határozat:
Tornacsarnok és Klubház munkatervének elfog.
164/2007. sz. Képviselő-testületi határozat:
ÁMK-val kapcsolatos döntéshozatal elhalasztása
165/2007. sz. Képviselő-testületi határozat:
Tápiómenti Területfejlesztési Társulás OTP
folyószámla hitel megújítása
166/2007.sz. Képviselő-testületi határozat:
Gulyás István megválasztása az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság külsős tagjának
167/2007. sz. Képviselő-testületi határozat:
Játékkaszinó működtetésére koncessziós
pályázat kiírásának elutasítása
168/2007. sz. Képviselő-testületi határozat:
Következő ülés összehívása

Jegyzőkönyv

Készült: Tápióság község Képviselő-testületének 2007. november 29-én, 17 órakor megtartott ülésén.
Az ülés helye: Községháza nagyterme.
Jelen vannak: Dr. Samu János polgármester,
Balaskó György, Béres Károly, Erdélyi Sándor,
Hegedűs György, Kun Szilárd és Laczkó József képviselők.
Igazoltan vannak távol:
Dávid Kornélia Anikó és Szántai Linda képviselők.
Meghívott vendégként jelen vannak:
Jelenléti ív szerint.
A nyilvános ülésen a lakosság részéről 5 fő érdeklődő volt.
Dr. Samu János polgármester köszönti a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket, az
érdeklődőket, az ülést megnyitja. Jelenléti ív alapján megállapítja, a 9 fő képviselő közül 6 fő
képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. Bartucz Attila alpolgármester jelezte, hogy
később érkezik.
A polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja elfogadni Béres Károly és Erdélyi Sándor
képviselőket.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
155/2007./XI.29./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Béres
Károly és Erdélyi Sándor képviselőket elfogadta.
A polgármester a továbbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait:
N A P I R E N D:
1./ Körzeti megbízott beszámolója
2./ Könyvtári támfal
3./ Beszámoló a 2007. évi kötlségvetés III. negyedévi teljesítéséről
Két ülés között tett előirányzat módosítások
4./ 2008. évi költségvetési koncepció
5./ Helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása
6./ Pest Megye Közgyűlésének levele a helyi népszavazás kiírásának kezdeményezéséről
7./ Élelmezési nyersanyagnorma és térítési díj emelés
8./ EuroSys Telecom Kft átdolgozott felmérése a távközlési szolgáltatások optimalizálásáról
9./ Tornacsarnok és Községi Klubház 2008. évi munkaterve
10./ Egyebek
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
156/2007./XI.29./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta.
1. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: Körzeti megbízott beszámolója.
Előadó: Józsa Elek körzeti megbízott ismerteti, 3 hónapja nem tudott a testületnek
beszámolni a közbiztonság helyzetéről. Ebben az idősazkban 6 betörés történt, 2 baleset és egy, az Önkormányzatot érintő honlap feltörés. Az utolsó
ülésről történő távolléte sikeres volt, tetten értek egy bűnözőt, aki 50 esetet
vitt el, ebből 6 sági ügy. Írásban benyújtotta a Képviselő-testület felé a település úthálózatának megóvására, súlykorlátozó táblák kihelyezésének lehetőségét vitassák meg. A községen 40 tonnás szerelvények közlekednek, nem
kis sebességgel, veszélyeztetve a gyerekek testi épségét. A felvetést célszerű
lenne támogatni, bevételi forrást is jelentene az Önkormányzatnak. A kóbor
ebek ügyét a jegyzővel megbeszélte, felveszik a kapcsolatot a sintérrel, akciót
szerveznek bejárásra, melyben részt vesz. Több szülő megkereste azzal a
problémával, hogy az óvoda környékére, a Rákóczi utca felől fekvőrendőrt
kellene elhelyezni, önkormányzati útról van szó. A térfigyelő rendszerrel
kapcsolatban szeretné elmondani, Tápiószecsőt meg lehetne keresni, hogy
állnak a rendszerrel. Sebességmérőt kellene valahonnan szerezni, mert
Nagykáta nem foglalkozik vele. Pályázaton lehetne pénzhez jutni, vagy
Németországban kiselejtezett mérőhöz hozzájutni, ebben ha valaki tudna
segíteni. Sok közlekedési baleset történt térségünkben gyorshajtásból eredően.
Dr. Samu János polgármester megköszöni a tájékoztatót. Ehhez kapcsolódóan szeretné
elmondani, a polgárőrség működésére egyre több a panasz, nagy segítség lenne a jó
együttműködésük a rend, biztonság fenntartása érdekében. A következő ülésre kérnénk a
polgárőrséggel közösen tájékoztatót állítsanak össze, hogyan működik ez a dolog. A kóbor
ebekkel kapcsolatban elmondja, lakossági oldalról fontosnak tartjuk a bejelentést, így van
módunk szabálysértési eljárás lefolytatására. A súlykorlátozó táblák elhelyezéséről elmondja,
meg kell keresni a közút kezelőjét, csak az engedélyükkel történhet tábla kihelyezés.
Javasolja ezt írásban jelezzük, a testület a súlyteherben foglaljon állást. A 12 tonnát kevésnek
találja, az út teherbírása nagyobb, de semmi szín alatt a 40 tonna. Azt is el kell dönteni, kinek
adnánk felmentést,
a helyben élő, telephellyel rendelkező gépjármű tulajdonosokra
kiterjesztenénk. Felvetődik még a fafeldolgozó telep kérdése, engedélyezzük-e a korlátozás
nélküli behajtást. A továbbiakban a gyorshajtással kapcsolatban elmondja, a nagykátai
Rendőrkapitányság vezetőjét megkereste, ez a kérdés már korábban is felvetődött a testület
részéről. Azt a tájékoztatást kapta, hogy jelenleg Nagykőrössel közösen van egy Fáma lézer
készülékük, de 2008-tól Nagykátának is önálló készüléket biztosítanak. Így nagyobb eséllyel
tudjuk kérni, hogy a településünkre is kikerüljön a Fáma lézer. A sebességmérő berendezések
elhelyezésének ügyében lehetne gondolkodni, rendtartó szerepe van a kijelző rendszernek,
felhívja a gépjárművezető figyelmét a lassításra. A fekvőrendőr elhelyezése nem tudja
megoldaná-e a problémát, útkanyarulatban elhelyezni nem lehet, a figyelmeztető tábla ki van
helyezve, amely felhívja a figyelmet a gyermekekre.
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Kun Szilárd képviselő elmondja, naponta közlekedik az óvoda környékén, véleménye szerint
nincs sebességtúllépés.
Balaskó György képviselő elvileg egyetért a súlykorlátozó táblák kihelyezésével, gyakorlati
gondja van, ki fogja ellenőrizni. A szabály akkor jó ha betartható, és szigorúan be is kell
tartatni.
Józsa Elek körzeti megbízott elmondja, össztömeg behajtási korlátozásra vonatkozó táblát
kell kitenni. Az ellenőrzést úgy lehet megoldani, hogy mérlegköteles vagy megszabott súlyú
árunak mérlegjegye van. A súlykorlátozás betartására személy szerint is oda fog figyelni.
Nagy eredményt érnénk el, ha a 40 tonnás szerelvényeket kiszorítanánk. Garanciát vállal az
ellenőrzésre. A 12 tonnás korlátozás azért célszerű, mert az áruszállítók 12 tonna alattiak.
Laczkó József képviselő egyetért Józsa Elekkel. Ha kapnánk engedélyt, már a szomszédos
településeken az útbaigazító táblákon ki lenne téve a súlykorlátozás. Véleménye szerint a nagy
közúti ellenőrzések terelik felénk a forgalmat. Ahol ki van helyezve a súlykorlátozó tábla
eredméynesen működik, betartják a szabályokat. A táblák kihelyezésére az engedélyt meg
kell kérni, javasolja, hogy két forgalomlassító sziget kialakítására is kérjünk állásfoglalást.
Dr. Samu János polgármester az elhangzottak alapján javasolja megkeresni a közútkezelőt,
adjanak állásfoglalást az átmenő forgalom teherkorlátozására, illetve két forgalomlassító
sziget elhelyezését illetően.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
157/2007./XI.29./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület megkeresi a közútkezelő társaságot
a település átmenő forgalmának teherkorlátozására, illetve két forgalomlassító sziget elhelyezésére vonatkozó állásfoglalás ügyében.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
2. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: Könyvtári támfal.
Dr. Samu János polgármester elmondja, a napirendi pont előadója Bartucz Attila
alpolgármester, aki még nem érkezett meg. Az ülésre meghívott Babicz Tamás műszaki
ellenőrnek el kell menni, Cserni László vállalkozó pedig meghívásunk ellenére sem jött el az
ülésre, javasolja a napirendet a következő ülésen tárgyalja meg a testület.
3. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: Beszámoló a 2007. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről.
Két ülés között tett előirányzat módosítások.
Előadó: Dr. Samu János polgármester ismerteti a központosított állami támogatásokat és a saját bevételeket módosító tételek alakulását 2007. október
26. és november 29. között. Elmondja, a hulladékgyűjtő edények értékesítéből származó bevétel átfutó tétel, ezt tovább kell küldeni a beszállítónak.
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A 2007. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről készült írásos anyagot mindenki megkapta, a Pénzügyi Bizottság ülésén megtárgyalta.
A Bizottság állásfoglalását az elnök fogja ismertetni. Előtte javasolja, ha
az ismertetett költségvetési módosításokhoz nincs hozzászólás, fogadja el
a testület.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
158/2007./XI.29./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a polgármester beszámolóját a
két ülés között tett intézkedésekről elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

Balaskó György képviselő, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke ismerteti, hogy a
Bizottság ülésén megtárgyalta a 2007. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatának III.
negyedévi teljesítését. Megállapították, hogy a III. negyedévi teljesítés megfelelő, egyhangúlag
javasolják elfogadásra a testületnek.
Dr. Samu János polgármester elmondja, a Pénzügyi Bizottság ülésén szó volt róla, hogy az
iskolaigazgató a túlóra felhasználással kapcsolatban tegyen írásos jelentést. Ez a tájékoztató a
képviselőknek kiosztásra került, felkéri Tóth Gábor iskolaigazgatót tegye meg szóbeli
kiegészítését.
Tóth Gábor iskolaigazgató ismerteti, a III. negyedévi zárásban az iskola túlóra költségét
nézve nagyobb felhasználás látszik, mint lenni kellene. Az iskolában a túlóra, mint fogalom
azt jelenti, hogy a tantárgyfelosztásnál, amelyről minden évben a testület dönt, meghatározásra
kerül mennyi órát láthatnak el a pedagógusok, ez jelenleg 400 óra. A pedagógusok kötelező
óraszámát a törvény határozza meg, ez 22, a napköziseknek 23 és vannak órakedvezmények
az osztályfőnököknek, igazgatónak, igazgatóhelyettesnek. Ebből adódóan 360 óra a kötelező
óraszám amit tanítani tudnak. Így adódik hetente a 40 túlóra. Ebből jelentkezik az óradíj,
illetve a havi költség. Túlórában mindig a tantárgyfelosztásban szereplő órák lehetnek, a
meghatározottaktól nem térhetnek el. A túlórákat egy adminisztrációs naplóban vezetik, amit
a vezető ellenőriz. Volt kistérségi gazdasági ellenőrzés, melynek során kimutatásra került,
hogy a tervezettől kevesebb volt a túlóra. A költségvetési év 2007. január 1-től van tervezve,
szeptember 1-től kevesebb óraszámmal tervezett a kötelező óraszám emelkedése miatt.
Azonban szeptember 1-től csökkent a tantestület létszáma, így az ellátható órák száma is nőtt,
tehát nagyobb lett a túlóra szám, mint azt előre tervezték. Hiányzó státuszuk van, nincs kémiatechnika szakos tanár, ezt túlórával tudják ellátni. Nagyon nehéz a helyettesítés, nagyon le
vannak terhelve a pedagógusok. A fölső tagozatban csak 8 pedagógus van, a két magyar és két
matematika szakos nagyon le van terhelve. 2007. szeptember 1-től eltörölték a heti két
kötelezően elrendelhető órát. Többet dolgoznak, kevesebb bérért. Az iskolaigazgató szeretné
tudni, van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése.

5

Balaskó György képviselő azt szeretné megkérdezni, az iskolaigazgató mikor jött rá, hogy
kevés lesz a 3 millió Ft a túlórára. Az alapilletmény + 13. havi illetménnnyel is túl vannak a
75 %-on. A jövőt illetően jobb volna ha nyilvánvalóvá válik, hogy a költségvetés nem tartható
jelezni kell.
Tóth Gábor iskolaigazgató elmondja, ez akkor derült ki, amikor a státuszcsökkentés történt,
szeptember 1-én. Tehát a 2007/2008-as tanévet nem annyi túlórával kezdték, mint a tervezett
volt. 200 eFt körüli átlépéssel lehet számolni.
Laczkó József képviselő elmondja, emlékszik amikor a státuszcsökkentésről volt szó, Tóth
Gábor iskolaigazgató felvetette, hogy nem tud kijönni a túlórából. Véleménye szerint a
statisztika teljesen más mint a valóság.
Pap Anikó jegyző ismerteti, a költségvetés tervezésekor az iskolánál 3 millió 600 eFt volt
túlórára tervezve. A Pénzügyi Bizottság javaslatára akkor volt arról szó, hogy mindenhonnan
le kell húzni 10 %-ot. Ezért is fogja az iskola átlépni a tervezett túlóra költséget.
Tóth Gábor iskolaigazgató a továbbiakban tájékoztatja a testületet, hogy megkezdődtek a
nagykátai körzet versenyei. Túl vannak a teremlabdarúgó bajnokságon, amit Tápióság nyert és
a játékos ügyességi sportversenyen, melyet szintén Tápióság nyert a résztvevők közül. Ezzel
kapcsolatban kérése lenne a testület felé. Mivel a területi döntőben Tápióság képviseli a
körzetet Gödöllőn, a buszköltség 30 eFt körüli összeg. Ha a sport költségvetésre ezt az
összeget ráterhelné, a DSK-nál igaz túllépése lenne, de a dologi összesenben nem lépné túl a
tervezett költségvetést.
Dr. Samu János polgármester javasolja az iskolaigazgatónak, hogy az ismertetettek szerint
oldja meg ezt a buszköltséget, 30 eFt-on ne múljon, hogy képviselhetik a térséget. A
polgármester a továbbiakban megállapítja, a 2007. évi költségvetés III. negyedévi
teljesítésével kapcsolatban nincs több hozzászólás, javasolja elfogadásra.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
159/2007./XI.29./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a 2007. évi költségvetés III. negyedévi teljesítését a 4. sz. melléklet szerint elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

4. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: 2008. évi költségvetési koncepció.
Előadó: Dr. Samu János polgármester elmondja, elkészítettük a 2008. évi költségvetési koncepciót. A tervezetet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén megtárgyalta, kéri a Bizottság elnökét ismertesse állásfoglalásukat.
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Balaskó György képviselő, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a
költségvetési koncepciót kötelezően meg kell csinálni. Voltaképpen nem állnak rendelkezésre
olyan számok, amire tervezni lehetne, de az elképzelést vázolni kell. Az elkészített koncepció
színvonalát tekintve messze felülmúlja a korábbi évek hasonló anyagát. Pontosabb,
részletesebb, átfogóbb, mint lenni szokott. A Bizottság egy hozzáfűzéssel egyhangúlag
elfogadta a koncepciót.
Javaslatuk, hogy meg kell vizsgálni az önkormányzati
intézményeknél tevékenykedő alkalmazottak számának mértékét, szükségességét. Ezzel a
hozzáfűzéssel a Bizottság ajánlja elfogadni a testületnek az előterjesztést. Koncepcióról
beszélünk, milyen elképzelések vannak. Végleges formát akkor kap, amikor az országos
költségvetésből kiderül mi jut az önkormányzatoknak.
Erdélyi Sándor képviselő elmondja, a költségvetési koncepcióval egyetért. Az iparűzési
adónál megszűnnek a kedvezmények, lehet-e tudni ez mennyi plusz bevételt jelent. A körzeti
megbízott beszámolója során már korábban szóba került a térfigyelő kamera szükségessége. A
jövő évi költségvetésbe érdemes ezzel foglalkozni, jó lenne ha ezt a kistérség fel tudná
vállalni, talán kedvezőbb lenne.
Pap Anikó jegyző ismerteti, hogy az iparűzési adónál a kedvezmény megszűnésével évi 600
eFt többletbevételre tudunk szert tenni.
Dr. Samu János polgármester kiegészítésként elmondja, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2008. évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta, elfogadta. Mivel a költségvetési
koncepcióval kapcsolatban nincs több hozzászólás, kéri a testületet fogadja el, azt a bizottsági
javaslatot figyelembe véve, hogy meg kell vizsgálni a létszámok alakulását, szükség szerint az
optimális létszámot kell alkalmazni.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
160/2007./XI.29./ sz. Képviselő-testületi határozat:
1./ A Képviselő-testület a 2008. évre vonatkozó költségvetési koncepciót elfogadta. /5. sz. melléklet/
2./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az elfogadott költségvetési koncepció alapján készítse el Tápióság
Önkormányzatának 2008. évi költségvetését.
Határidő: 2./ pont tekintetében 2008. február 15.
Felelős: jegyző.

5. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: Helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása.
Előadó: Pap Anikó jegyző elmondja, a képviselőknek kiküldésre került a Pénzügyminisztérium tájékoztatója, a 2007. december 31-én megszűnő önkormányzati mentességekről és kedvezményekről. Ennek alapján a többször módosított 1/1996. sz. önkormányzati rendeletünket, mely a helyi iparűzési adóról szól, módosítani szükséges. A rendelet tervezetet elkészítettük, kérjük
elfogadását.
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Dr. Samu János polgármester megállapítja az iparűzési adórendelet módosításához nincs
hozzászólás, javasolja elfogadásra.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az iparűzési adóról szóló, többször módosított 1/1996./II.16./ sz. rendelet módosításáról szóló
rendeletét megalkotta.
11/2007./XI.30./ sz. önkormányzati rendelet:
A helyi iparűzési adóról szóló, többször módosított
1/1996./II.16./ sz. önkormányzati rendelet módosításáról
szóló rendelet szövegét a 7. sz. melléklet tartalmazza.
Dr. Samu János polgármester bejelenti, megérkezett Bartucz Attila alpolgármester, így a
testület létszáma 8 főre alakult.
6. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: Pest Megye Közgyűlésének levele a helyi népszavazás kiírásának kezdeményezéséről
Előadó: Dr. Samu János polgármester ismerteti, Pest Megye Közgyűlésének Elnöke
megkereste az önkormányzatokat abban az ügyben, hogy támogatják-e azt a
kezdeményezést, hogy Pest Megye önálló régióvá váljon. A Közgyűlés Elnökének levelét a képviselők megkapták. A Megyei Közgyűlés ezt már megszavazta, javasolják a települési önkormányzatoknak amennyiben egyetértenek, az országos népszavazással egyidőben megvalósítani, a költségek csökkentése érdekében. 2013-tól Budapestről leválna Pest megye, önálló régióként, ebben népszavazást kell kiírni. Kinek van ezzel kapcsolatban véleménye, kiegészítése.
Pap Anikó jegyző ismerteti, hogy a helyi népszavazás költségét az önkormányzatnak kell
finanszírozni, ezért írják, hogy össze kellene kapcsolni az országos népszavazással.
Erdélyi Sándor képviselő úgy gondolja, 2013-ig lenne még rá idő, hogy eldöntsük legyen-e
népszavazás. Meg kell nézni mennyibe kerül a helyi népszavazás, hogyan fogja leterhelni a
2008. évi költségvetésünket. Nem tudja milyen szempontok vannak, hogyan hat ki a
közlekedésre, oktatásra, egészségügyre.
Kun Szilárd képviselő, mint megyei képviselő elmondja, 2002-ben is volt ilyen
kezdeményezés, nem váltak le Budapesttől. Budapest és Pest Megye központi régió, a
támogatásokból nem a megyének, hanem Budapestnek jut több.
Dr. Samu János polgármester szavazásra teszi fel Pest megye önálló régióvá válása ügyében
a népszavazás kiírását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül,
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:

3 tartózkodással,

161/2007./XI.29./ sz. Képviselő-testületi határozat:
Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
támogatja Pest megye önálló régióvá válását 2013.
után, valamint az ezzel kapcsolatos helyi népszavazás
kiírását.
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A Képviselő-testület támogatja továbbá, hogy a helyi
népszavazás az országos népszavazással egy időben,
2008. tavaszán legyen.
Határidő: folyamatos.
Felelős: polgármester.

7./ N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: Élelmezési nyersanyagnorma és térítési díj emelés.
Előadó: Dr. Samu János polgármester elmondja, 2008. január 1-től az élelmezési
nyersanyagnorma és a térítési díjak 10 %-os emelését tervezzük. A részletezést az írásos anyag tartalmazza. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
a díjemelést megtárgyalta. Véleményük, hogy a szociális étkeztetettek térítési díjánál ne legyen emelés, a 2007. évben érvényben lévő 370.- Ft/ebéd
maradjon, az élelemezési nyersanyagnorma itt is emelkedjen 10 %-kal.
Az 1-2 forintosok megszűnése után kerekíteni szükséges az összegeket.
Amennyiben egyetértenek az emelésre tett javalattal és a napirendi ponthoz
nincs hozzászólás, kéri elfogadását.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
162/2007./XI.29./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselelő-testület 2008. január 1-től az élelmezési
nyersanyagnormát és a térítési díjakat 10 %-kal emeli,
kivéve a szociális étkeztetettek térítési díja, amely továbbra
is 370.- Ft/ebéd.
A részletezést a 9. sz. melléklet tartalmazza.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

8. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: EuroSys Telecom Kft. átdolgozott felmérése a távközlési szolgáltatások
optimalizálásáról.
Elődaó: Pap Anikó jegyző ismerteti, Képviselő-testületi megbízásra az EuroSys
Kft átdolgozta a távközlési szolgáltatások optimalizálására vonatkozó
korábban beadott ajánlatát. Az anyagot a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
ülésén megbeszélték. Ami azóta változott, megkerestük a Monor Telefon
Társaságot, ajánlatot tettek, hogy legalább akkora mértékű megtakarítást
tesznek, mint az EuroSys Kft, illetve bérleti díjat sem kell fizetni.
Dr. Samu János polgármester elmondja, a Monor Telefon Társaság írásos ajánlatot tett, a
személyes megbeszélésre hétfőn 14 órakor kerül sor. Javasolná, a Pénzügyi Bizottság részéről
legyenek jelen a megbeszélésen. Ha hasonló, vagy jobb ajánlatot tud tenni a jelenlegi
szolgáltató, akkor nics értelme váltani. Döntést az ügyben a következő ülésen hozzunk.
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9. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: Tornacsarnok és Községi Klubház 2008. évi munkaterve.
Előadó: Minik Gáborné közművelődés szervező ismerteti, elkészítette a Tornacsarnok és a Klubház jövő évre vonatkozó munkatervét, amit a Képviselő-testület megkapott. Szóbeli kiegészítésként szeretné elmondani, 2008-ban 50
éves lesz az általános iskola, ezzel kapcsolatban lesz néhány program. Körzeti szavalóversenyt, körzeti kórustalálkozót szerveznek, valamint az augusztus 20-i falunapra tervezik az iskolai ünnepséget. A rendezvényre a
pogrányi testvértelepülést is meghívjuk, ugyanis most mi vagyunk a sorosok. Az idén került első ízben megrendezésre az Idősek Világnapja, ami
nagyon sikeres volt, jövőre is szeretnék ezt folytatni. Kéri a Képviselő-testületet a 2008. évi költségvetés tervezésekor vegye figyelembe ezeket a
programokat és biztosítsák ezek költségeit.
Kun Szilárd képviselő véleménye szerint a Tornacsarnok álmennyezetére mindenképpen
megoldást kell taláni, gyerekek vannak ott tornaórán, veszélyes.
Minik Gáborné közművelődés szervező elmondja, Babicz Tamás műszaki előadóval
végignézték mit kell megcsinálni, a költségvetésbe fontossági sorrendben beépíti ezeket a
dolgokat.
Dr. Samu János polgármester javasolja elfogadni a Tornacsarnok és Klubház munkatervét,
amennyiben nincs több hozzászólás.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
163/2007./XI.29./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Tornacsarnok és Községi Klubház
2008. évi munkatervét elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

10./ E G Y E B E K
1./ Pap Anikó jegyző ismertet egy lakossági kérelmet, amely egy Futó utcai lakostól
érkezett. A gondja, hogy a kerítése előtti területet a víz elmosta, így háza veszélyeztetve van. Az Önkormányzat tulajdona a lemosódott terület, így kéri a helyreállítást,
illetve ehhez anyagi forrás biztosítását. Babicz Tamás műszaki előadó megnézte a
helyszínt.
Laczkó József képviselő úgy tudja most volt ott a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése.
Nem gondol erre plusz pénzt áldozni, meg kell nézni mennyire süllyedt meg a terület. Ha
önkormányzati területről van szó nem adhatunk magánszemélynek pénzt, hogy csinálja meg,
mindenképpen önkormányzati feladat.
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Dr. Samu János polgármester javasolja erre is térjünk vissza a következő ülésen. Babicz
Tamásnak úgyis kell jönni a könyvtári támfallal kapcsolatban, ebben az ügyben is
tájékoztatást kérhetünk.

2./ Dr. Samu János polgármester a továbbiakban elmondja, a 2008. évi költségvetési koncepcióban szerepeltetjük az Általános Művelődési Központ kialakítását. Ezzel kapcsolatban érdeklődtünk olyan szervezeteknél, akinek a véleményét ki kell kérni az ügyben.
A Képviselő-testület döntése szükséges, szándék határozat, hogy az általános iskola,
óvoda, könyvtár, tornacsarnok, klubház üzemeltetését egy fedél alá kívánjuk hozni.
Ennek a határozatnak a meghozatala után a döntést ismertetni kell a helyi véleményalkotó közösségekkel, tantestülettel, közalkalmazotti tanáccsal, szülői munkaközösséggel, iskolaszékkél, diákönkormányzattal. Ezeket a véleményeket be kell csatolni a
Képviselő-testület határozatával, meg kell keresni a központi régió oktatáspolitikai
centrumát abból a célból, hogy jelöljönek ki szakértőt. Ezen kívül ki kell kérni az
Oktatási és Kulturális Minisztérium szakvéleményét is. Ehhez csatolni kell a helyi
véleményeken túl a költségvetést, a személyi felállást. A működéshez igazgató tanácsot kell felállítani, ahová minden tagintézmény azonos számban delegál tagokat. Az
igazgatótanács gyakorolja a munkáltatói jogokat, az ÁMK igazgatója kivételével.
Az Általános Művelődési Központot a 2008/2009-es tanévtől lehetne indítani.
Tehát első lépésben a Képviselő-testület szándék határozata szükséges.
Kun Szilárd képviselő javasolja ezt a döntést a következő ülésre halasszuk el.
Dr. Samu János polgármester szavazásra teszi fel, hogy az Általános Művelődési Központtal
kapcsolatos szándék határozatot a következő ülésre halasszuk el.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül,
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:
164/2007./XI.29./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az Általános Művelődési Központról
döntését a következő ülésen hozza meg.
Határidő: következő testületi ülés.
Felelős: polgármester.

3./ Dr. Samu János polgármester ismerteti az iskola geotermikus fűtésével kapcsolatban,
megjelent az épületgépész, alapos elemzésre akarják építeni a szakvéleményt, melyet a
jövő hét végére ígértek, ami a pályázatíráshoz szükséges.
A továbbiakban a kötvénykibocsátás ügyében elmondja, 3 pénzintézetet keresett meg,
választ csak az OTP Banktól kaptunk. A 200 millió Ft-os kötvénykibocsátást felejtsük
el, mérőszám a hitelerő képességhez a meghatározott saját bevételeink 70 %-a, ami
20 millió Ft. Tehát annyi hitelt vehetünk igénybe, ami ezt az összeget nem haladja meg.
70 millió Ft belefér, 20 év alatt évi 5 millió Ft körüli kamatösszeget jelentene. A kamat
7,5 %, 3 év türelmi idő van, ekkor csak a kamatot kell fizetni. A Raiffeisen Bank ajánlatát nem küldte meg, a City Bankot nem tudjuk elérni.
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A Thermo Kft-t levélben megkerestük, hogy az elkészített tanulmánytervet nem tartjuk
elfogadhatónak, erre fizetési felszólítást kaptunk, majd ügyvédi felszólítást. A pályázatíróval véleményeztettük az anyagot, aki megállapította, hogy pályázatírásra nem
alkalmas. A Thermo Kft-nek a követelményeket elküldtük, vessék össze az általuk
készített tervvel.
4./ Dr. Samu János polgármester ismerteti a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás
megkeresését, az OTP folyószámla hitel megújításának ügyében.A Társulás által
felvett 300 millió Ft hitelre és járulékaira az önkormányzatoknak lakosságarányosan
készfizető kezességet kell vállalni, amit évente meg kell újítani. Ebben a témában
2007. december 5-én, 18 órakor összevont testületi ülésre kerül sor Kókán, de ha
úgy gondoljuk most is meghozhatjuk döntésünket.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
165//2007./XI.29./ sz. Képviselő-testületi határozat:
1./ Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás által felvett
300 millió Ft hitelre és járulékaira 3,54 %-os lakosságaránya alapján, 10.606.332.- Ft mértékű készfizető
kezességet vállal.
2./ A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállaláokból és a jelen kezességvállalásból adódó kötelezettségeit figyelembe véve
nem esik az 1990. évi LXV. tv.88.§ /2/ bekezdésében
meghatározott korlátozás alá.
Határidő: 1./ pont esetében: 2007. december 10.
2./ pont esetében: azonnal.
Felelős: polgármester, jegyző.
4./ Kun Szilárd képviselő elmondja, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságban egy
külsős hely megüresedett. A Bizottság elnökével is egyeztettek, Gulyás István elvállalná a tisztséget, aki az ülésen jelen is van.
Dr. Samu János polgármester javasolja Gulyás Istvánt megválasztani az Oktatási, Kulturális
és Sport Bizottság külsős tagjává.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
166/2007./XI.29./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság külsős tagjának Gulyás Istvánt megválasztotta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
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Dr. Samu János polgármester felkéri Gulyás Istvánt sziveskedjen az esküt letenni. Az
eskütétel után gratulál az új bizottsági tagnak és jó munkát kíván.
5./ Pap Anikó jegyző ismerteti a Pénzügyminisztérium megkeresését játékkaszinók működtetésével kapcsolatban.
Dr. Samu János polgármester javasolja, az Önkormányzat területére vonatkozóan
játékkaszinó működésére a koncessziós pályázat kiírását ne támogassuk.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
167/2007./XI.29./ sz. Képviselő-testületi határozat:
Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
nem támogatja a településre vonatkozóan játékkaszinó
működésére a koncessziós pályázat kiírását.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

6./ Béres Károly képviselő arról érdeklődik, lenne-e rá lehetőség, hogy bankautomatát
helyeznének ki a településre.
Pap Anikó jegyző ismerteti, az ügyben már folytak tárgyalások, de a bank tranzakciószámhoz
és forgalomhoz köti, napi 2000 tranzakció szükséges.
Kun Szilrád képviselő véleménye szerint a Takarékszövetkezettel kellene felvenni a
kapcsolatot.
7./ Dr. Samu János polgármester ismerteti a következő ülés időpontját és napirendi pontjait:
2007. december 20. 17 óra
N a p i r e nd:
1./ Könyvtári támfal
2./ ÁMK-val kapcsolatos megbeszélés
3./ Köztisztviselők és jegyző teljesítményértékelése
4./ SZMSZ módosítása
5./ Egyebek
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
168/2007./XI.29./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület következő ülését 2007. december
20-án, 17 órára összehívta.
13

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az
ülést 19 órakor bezárta.

Kmf.

P a p Anikó
jegyző

Dr. S a m u János
polgármester

B é r e s Károly
E r d é l y i Sándor
jegyzőkönyv hitelesítő
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