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Képviselő-testületének
2007. október 25-én, 17 órakor
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jegyzőkönyve

120/2007. sz. Képviselő-testületi határozat:
Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
121/2007. sz. Képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
122/2007. sz. Képviselő-testületi határozat:
Polgármester két ülés között tett intézkedéseinek
elfogadása
123/2007. sz. Képviselő-testületi határozat:
Dr. Gór-Nagy István ügyvéd költségének
fedezete
10/2007./X.26./ sz. önkormányzati rendelet:
A 2007. évi költségvetésről szóló 3/2007./II.16./
sz. rendelet módosítása
124/2007. sz. Képviselő-testületi határozat:
Telefonvonal korszerűsítéséhez alternatív
javaslat kérése EuroSys Kft-től

125/2007. sz. Képviselő-testületi határozat:
Erdélyi Sándor megválasztása a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság alelnökének
126/2007. sz. Képviselő-testületi határozat:
Bekech József megválasztása a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság tagjának
127/2007. sz. Képviselő-testületi határozat:
Erdélyi Sándor megválasztása az Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság tagjának
128/2007. sz. Képviselő-testületi határozat:
Béres Károly megválasztása az Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság alelnökének
129/2007. sz. Képviselő-testületi határozat:
Kun Szilárd megválasztása az Ügyrendi Bizottság elnökének
130/2007. sz. Képviselő-testületi határozat:
Béres Károly megválasztása az Ügyrendi
Bizottság tagjának
131/2007. sz. Képviselő-testületi határozat:
Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás
társulási megállapodásának módosítása
132/2007. sz. Képviselő-testületi határozat:
Kistérségi Belső Ellenőrzési Kézikönyv és
Stratégiai Terv módosítása, 2008. évi belső
ellenőrzési terv jóváhagyása
133/2007. sz. Képviselő-testületi határozat:
Községi Könyvtár Megszüntető Okiratának
elfogadása
134/2007.s z. Képviselő-testületi határozat:
Házi Szociális Gondozó Szolgálat Megszüntető
Okiratának elfogadása
135/2007.sz. Képviselő-testületi határozat:
Tűzoltóparancsnokság támogatásával kapcsolatos állásfoglalás
136/2007. sz. Képviselő-testületi határozat:
Polgármester megbízása alpolgármester részére
az iskolai geotermikus fűtéssel kapcsolatos feladatok meghatározásával
137/2007. sz. Képviselő-testületi határozat:
Könyvtári támfallal kapcsolatos vizsgálatok
138/2007.s z. Képviselő-testületi határozat:
Következő ülés összehívása
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Jegyzőkönyv

Készült: Tápióság község Képviselő-testületének 2007. október 25-én, 17 órakor megtartott ülésén.
Az ülés helye: Községháza nagyterme.
Jelen vannak: Dr. Samu János polgármester,
Bartucz Attila alpolgármester,
Balaskó György, Béres Károly, Dávid Kornélia Anikó,
Hegedűs György, Kun Szilárd, Laczkó József és
Szántai Linda képviselők.
Igazoltan van távol:
Erdélyi Sándor képviselő.
Meghívott vendégként jelen vannak:
Jelenléti ív szerint.
A nyilvános ülésen a lakosság részéről 4 fő érdeklődő volt.
Dr. Samu János polgármester köszönti a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket, az
ülést megnyitja. Jelenléti ív alapján megállapítja, a 9 fő képviselő közül 8 fő képviselő jelen
van, így az ülés határozatképes.
A polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja elfogadni Hegedűs György és Kun Szilárd
képviselőket.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
120/2007./X.25./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Hegedűs
György és Kun Szilárd képviselőket elfogadta.
A polgármester a továbbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait:
N A P I R E N D:
1./ Beszámoló a két ülés között tett intézkedésekről
2./ Költségvetési rendelet módosítása
3./ Körzeti megbízott beszámolója
4./ EuroSys Telecom Kft. tájékoztatója
5./ Bizottsági tagok választása
6./ Tápió-Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
7./ Kistérségi Belső Ellenőrzési Kézikönyv, Stratégiai terv módosítása,
2008. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
8./ Megszüntető okiratok
9./ Egyebek
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A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
121/2007./X.25./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta.

1. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: Beszámoló a két ülés között tett intézkedésekről
Előadó: Dr. Samu János polgármester ismerteti a 2007. szeptember 28. és október
25. közötti előirányzat módosító tételeket, a központosított állami támogatásokat. A polgármester megállapítja a napirendi ponthoz nincs hozzászólás,
elfogadásra javasolja.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
122/2007./X.25./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a polgármester két ülés között
tett intézkedéseiről szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

2. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: Költségvetési rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Samu János polgármester ismerteti a testületi ülések 1. napirendjeként
szerepelt tájékoztatóként a két ülés között tett intézkedések. A 2007. évi
költségvetési rendelet módosítását elkészítettük, ismerteti a bevételi és kiadási módosításokat. Ezután felkéri a Pénzügyi Bizttság elnökét ismertesse ezirányú állásfoglalásukat.
Balaskó György képviselő, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, problémája
az írásos anyaggal kapcsolatban nincs, a módosítások rendszeresen szerepeltek a testület előtt,
amivel egyetértettek. A költségvetési rendelet módosítását elfogadásra javasolják.
Laczkó József képviselő szeretne érdeklődni a 13. havi illetmény alakulásáról.
Dr. Samu János polgármester tájékoztatásul elmondja, a Kormány úgy rendelkezett, hogy a
13. havi illetmény egyik felét a II. félévben hat hónapra elosztva, a másik felét január 15-ig
egyösszegben kell kifizetni.
Bartucz Attila alpolgármester elmondja, a szeptemberi ülésen ügyvédi megbízást adtunk Dr.
Gór-Nagy Istvánnak arra, hogy az Önkormányzatot képviselje a polgármesterrel szemben a
Munkaügyi Bíróságon. Akkor arról volt szó, hogy az Önkormányzatnak nem kell ügyvédi
költséget fizetni, de kiderült, hogy tiszteletdíj nélkül nem vállalhatja.
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A 90 eFt-ot Balaskó György, Bartucz Attila, Dávid Kornélia Anikó, Hegedűs György, Kun
Szilárd, Laczkó József és Szántai Linda képviselők tiszteletdíjukból felajánlják.
Dr. Samu János polgármester megállapítja, az ügyvédi költséget átcsoportosítással a
költségvetésből a 7 képviselő egyenlő részben vállalja tiszteletdíjuk terhére, erről kéri döntést
hozni.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 2 tartózkodással,
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:
123/2007./X.25./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy dr. Gór-Nagy
István ügyvéd 90 eFt-os költségét Balaskó György,
Bartucz Attila, Dávid Kornélia Anikó, Hegedűs György,
Kun Szilárd, Laczkó József és Szántai Linda képviselők
2007. évi tiszteletdíjukból egyenlő arányban fedezik.
Határidő: azonnal.
Felelős: jegyző.
Dr. Samu János polgármester megállapítja, a 2007 évi költségvetési rendelet módosításával
kapcsolatban nincs több hozzászólás, így javasolja a rendelet elfogadását.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
a 10/2007./X.26./ sz. önkormányzati rendeletét, az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről
szóló 3/2007./II.16./ sz. rendelet módosításáról megalkotta.
10/2007./X.26./ sz. önkormányzati rendelet:
Az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló
3/2007./II.16./ sz. rendelet módosításáról szóló rendelet
szövegét a 3. sz. melléklet tartalmazza.
3. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: Körzeti megbízott beszámolója.
Előadó: Józsa Elek körzeti megbízott.
Dr. Samu János polgármester ismerteti, az ülés elején úgy tudtuk, hogy a körzeti
megbízottunk késve fog érkezni, de időközben telefonon jelezte, hogy munkája miatt nem tud
az ülésen résztvenni, ezért a napirendi pont tárgyalása elmarad. Kéri térjünk át a következő
napirend tárgyalására, köszönti az előadót, Beier András Urat, az EuroSys Kft. vállalati
üzeletág igazgatóját.
4. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: EuroSys Telecom Kft. tájékoztatója.
Előadó: Beier András vállalati üzeletág igazgató elmondja, egy bemutató anyagot
készítettek, amely a telekommunikációs rendszer fejlesztésére, megtakarítási
lehetőségekre vonatkozik. Cégükkel kapcsolatban elmondja, 3 éve hozták létre, optimalizációs folyamattal foglalkoznak, minden telekommunikációs vállalattal leszerződtek, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tudják tenni.
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Az Önkormányzat egy havi telefonszámláját elkérték, ebből számításokat
végeztek. Megnézték milyen szolgáltatót, díjcsomagot tudnának ajánlani.
Komplett, teljes megoldásokat tudnak kínálni, nemcsak a technikai részlegen, hanem minden önkormányzati igényt kielégítve. A díjcsomagoknál
több kedvezményt tudnak beépíteni, beszédkedvezményt, előfizetési díjak
csökkentését, valamint a rendszerben lévő önkormányzati intézmények egymás között ingyen tudnak beszélni. Több önkormányzatot megkerestek, szándékuk, hogy minnél többen csatlakozzanak, így az önkormányzatok egymás
között ingyen tudnának beszélni. Az írásos anyagban kimutatott megtakarítások nem reálisak, még több lehet, hiszen csak egy hónap alapján számoltak.
A vezetékes vonalról mobil hívást nem tudják lecsökkenteni, 40 Ft-tól lejjebb nem tudnak menni. Az előfizetési díjak 13 analóg vonalra vonatkoznak,
ez jelenleg 3.890.- Ft/vonal, ezt 1.500.- Ft-ra tudnák csökkenteni. A technikával kapcsolatban elmondja, magából a fővonalból több mellékvonalat lehet
leágaztatni. A Polgármesteri Hivatalba egy kis alközpont kerülne kiépítésre,
ennek egyszeri díja van, ezekhez telefonkészülékek is tartoznak. Az ajánlott
beruházás 635 eFt+ÁFA összegbe kerülne, de ez nem végleges, változtatások
lehetségesek. A vételárra 60 hónapos futamidejű tartós bérleti konstrukcióra
tudnak ajánlatot tenni, 0 Ft-os önerővel. A futamidő leteltével maradványértéken az önkormányzat tulajdonába kerülnek az eszközök. Nagyon fontos,
hogy a bérleti konstrukció nem befolyásolja az önkormányzat hitelképességét. Az eszközök finanszírozva vannak, biztosítottak, 2 év garancia van rájuk
Szeretne érdeklődni, hogy az eddig elhangzottakkal van-e valakinek kérdése.
Bartucz Attila alpolgármester azt szeretné tudni, ez a 60 hónap milyen THM-el működik. A
rendszer csak a cégtől megvásárolt készülékekkel működik, a meglévő telefonkészülékeket le
kell-e cserélni.
Hegedűs György képviselő azt szeretné tudni, egy GSM adapter elég-e, egymás között
egyforma-e tarifa.
Balaskó György képviselő elmondja, a 635 eFt-ba van egy szoftver. Számítógép rögzíti a
hívott számokat, meddig tárolja ezeket. A számítógépet is szállítják és béreljük, vagy
akármilyen számítógépre telepítik a szoftvert.
Beier András vállalati üzeletág igazgató válaszában elmondja a THM-nek pontosan utána
kellene nézni, svájci frank alapú a hitel. Nem kizárólag az általuk ajánlott készülékekkel
működik a rendszer, amit bemutatott az egy technológia. Megoldás: az egész egy olyan
rendszer kiépítése, amely vonatkozik a Polgármesteri Hivatalra, de van egy olyan megoldás,
ami kicsit drágább, de lefedi az egész intézményrendszert. Ez nem azt jelenti, hogy enélkül
nem lehet igénybevenni a szolgáltatást. Tudni kell, a telefonáláshoz a jelek az Interneten
keresztül jönnek be, az alközpontnak a jeleket továbbítani kell. A jelenlegi készülékek nagy
valószínűséggel nem tudják a jeleket kezelni. A készülékeket kihelyezi a cég, nem kell érte
fizetni. Egy adapter elég, egy kártya függetlenül tudja kezelni mindhárom rendszert.
Ténylegesen optimalizálni szeretnének, csökkentéseket elérni. A havi törlesztést a
megtakarításból lehetne fedezni. A kiajánlott telefonálási díjakra a cég pénzügyi garanciát
vállal. A továbbiakaban elmondja, amíg beállítják a rendszert meglévő számítógépre
telepítik a szoftvert. A gép beállítástól függően rögzíti a hívott számokat.
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Laczkó József képviselő elmondja, a cég vállalkozik arra, hogy a legoptimálisabb rendszert
kiépíti. 60 hónapra elkötelezzük magunkat, ha időközben jobb dolog van, mi a helyzet.
Dr. Samu János polgármester elmondja, az előterjesztésben szó van róla, hogy lehetne egy
olyan központot kialakítani, hogy az intézmények a Polgármesteri Hivatalon keresztül
telefonálhatnak, ellenőrizhetőek rajtunk keresztül. Ez összegben hogyan alakulna.
Pap Anikó jegyző arról érdeklődik, ha akadozik az Internet szolgáltatás, mennyire
befolyásolja a telefonvonalat.
Beier András jogosnak tartja a kérdést a rendszerrel kapcsolatban. Elmondja, ez a technika
úgy lesz kihelyzeve, hogy 10-15 évig helyt fog állni a telekommunikációs piacon. A technika
nem fog akkorát fejlődni, hogy 5-10 éven belül cserélni kelljen. A megvalósítás teljesen a
cégük feladata, általában a technikai megvalósítás kb. két hét. A munkavégzés idején leállások
nem lehetnek, nincs megszakítás a telefonálásban. A polgármester Úr felvetésére olyan
alközpont kialakítását javasolnák, amely az összes intézményt lekezelné, magába foglalná.
Ennek végösszege kb. 1 millió Ft, de az árból esetleg tudnak 8 % kedvezményt adni, ha ez
mellett döntenek. Az Internet szolgáltatás kimaradására fel vannak készülve, alapelvük, hogy
mindig lehessen telefonálni, így néhány vezetékes számot megtartanának.
Dr. Samu János polgármester megköszöni Beier András tájékoztatóját, a testület döntéséről
tájékoztatni fogjuk a céget. A polgármester nem tudja, van-e olyan helyzetben a testület, hogy
döntsön az ügyben, vagy a novemberi ülésen hozzanak döntést. A hivatali telefonban
döntsünk, a működés tapasztalatai során a későbbiekben el tudjuk dönteni, hogy a többi
intézménynél is megvalósítjuk a rendszert.
Balaskó György képviselő szerint a döntéssel nem érdemes várni, nem igényel költségvetés
módosítást. A bérleti díj kevesebb, mint amennyi a megtakarítás.
Bartucz Attila alpolgármester véleménye szerint az a kérdés, hogy akarjuk-e a többi
intézménynél is a rendszert, és akkor figyelembe kell venni milyen alközpontot kell telepíteni.
Laczkó József képviselő javasolja, az önálló költségvetési szervként működő intézmények
vezetőit meg kell kérdezni hány vonalat szeretnének. Az EuroSyS Kft a következő ülésre
készítsen konkrét számítást, mert most csak általánosságban beszéltünk. A Képviselő-testület
bízza meg a polgármestert, hogy vegye fel a céggel a kapcsolatot és a következő ülésre
dolgozzák ki a részleteket.
Bartucz Attila alpolgármester támogatja a javaslatot. A továbbiakban javasolja a futamidő ne
legyen 60 hónap, minnél előbb járjunk a végére. Hosszú távon kifizetendőbb, ne a rövid távú
hasznot nézzük.
Laczkó József képviselő szerint szükségünk lesz a megtakarításra, figyelembe véve a jövő
évi költségvetést.
Dr. Samu János polgármester az elhangzottak alapján javasolja konkrét számításokat kérni
az EuroSys Kft-től az intézmények telefonhálózatára vonatkozóan november 15-ig, ennek
ismeretében a következő testületi ülésen tudunk döntést hozni.
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A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
124/2007./X.25./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert és a
jegyzőt, hogy az önkormányzati intézmények telefonvonalának korszerűsítése ügyében vegye fel a kapcsolatot az EuroSys Kft-vel és kérjenek alternatív javaslatot.
Határidő: azonnal, illetve javaslattételre következő
testületi ülés.
Felelős: polgármester, jegyző.

5. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: Bizottsági tagok választása.
Előadó: Dr. Samu János polgármester elmondja, két fő képviselő változás történt
a testületben, ez a bizottságok összetételét is felborította. Javasolja, a képviselő bizottsági tagok esetében döntsünk, a következő ülésén döntsünk a külsősök ügyében, ez egyeztetést igényel. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnál külsős tag volt Erdélyi Sándor, aki képviselő lett. Javaslatuk Erdélyi
Sándor kerüljön Kun Szilárd képviselő helyére, legyen a Bizottság alelnöke.
Kun Szilárd kerüljön az Ügyrendi Bizottságba, elnöknek. A javaslatot Erdélyi Sándor és Kun Szilárd is elfogadja. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
külsős tagjára a javaslat Bekech József, aki az ülésen jelen van, a bizottsági
tagságot vállalja. A továbbiakban ismerteti javaslatukat az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnökhelyettesének Béres Károlyt, a Bizottság tagjának Erdélyi Sándor képviselőket javasolják. Béres Károly képviselőt továbbá
javasolják az Ügyrendi Bizottság tagjának. Amennyiben a képviselők az ismertetett javaslatokkal egyetértenek és nincs más vélemény, kéri a bizottsági
tagok elfogadását.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
125/2007./X.25./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület Erdélyi Sándor képviselőt a
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság alelnökének megválasztotta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
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126/2007./X.25./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület Bekech Józsefet a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság külsős tagjának megválasztotta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
127/2007./X.25./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület Erdélyi Sándor képviselőt az
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjává megválasztotta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
128/2007./X.25./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület Béres Károly képviselőt az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság alelnökének megválasztotta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
129/2007./X.25./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület Kun Szilárd képviselőt az Ügyrendi Bizottság elnökének megválasztotta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
130/2007./X.25./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület Béres Károly képviselőt az
Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztotta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
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A polgármester felkéri a jelenlévőket, hogy Bekech József bizottsági tag eskütételéhez
szíveskedjenek felállni. Az eskütétel után a polgármester gratulál az új bizottsági tagnak és jó
munkát kíván.

6./ N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása.
Előadó: Dr. Samu János polgármester ismerteti, a Társulás ülésén módosításra került a társulási megállapodás, a kistérségi lehatárolásról szóló törvény változása miatt. A Nagykátai Statisztikai kistérség 13 települése 3 településsel
bűvült, Úri, Mende és Sülysáp települések lettek a kistérség tagjai. A társulási megállapodás módosítását az írásos anyag tartalmazza, amennyiben
a napirendhez nincs hozzászólás javasolja elfogadásra.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
131/2007./X.25./ sz. Képviselő-testületi határozat:
Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás 36/2007.
/X.10./ sz. határozatával módosított társulási megállapodást elfogadja a csatolt mellékletnek megfelelően.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

7. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: Kistérségi Belső ellenőrzési Kézikönyv, Stratégiai terv módosítása,
2008. évi belső ellenőrzési terv elfogadása.
Előadó: Pap Anikó jegyző elmondja, tavaly is el kellett fogadni a belső ellenőrzési
tervet a testületnek. Most ez annyiban változik, hogy az általános iskolánál
és az óvodánál célellenőrzést tart a belső ellenőr szakértő, a Polgármesteri
Hivatalnál utóellenőrzést. Kéri a napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólásokat.
Dr. Samu János polgármester elmondja, a kis önkormányzatok önálló belső ellenőrt nem
tartanak, a Többcélú Kistérségi Társulás látja el megbízás alapján, pályázat útján kiválasztott
ellenőrökkel a belső ellenőrzési feladatokat. A polgármester megállapítja a napirendhez nincs
hozzászólás, javasolja elfogadásra.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
132/2007./X.25./ sz. Képviselő-testületi határozat:
a/ Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
jóváhagyja a Kistérségi Belső Ellenőrzési Kézikönyv
és Stratégiai Terv módosításait a csatolt mellékletek
szerint.
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b/ Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
jóváhagyja az Önkormányzat 2008. évi belső ellenőrzési
terv javaslatát a csatolt melléklet szerint.
Határidő: azonnal és folyamatos.
Felelős: jegyző.
8. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: Megszüntető okiratok.
Előadó: Pap Anikó jegyző ismerteti, 2007. szeptemberében a Magyar Államkincstár
felé meg kellett küldeni a költségvetési szervek alapító okiratait. A nyilvántartás szerint a Könyvtár és a Házi Szociális Gondozó Szolgálat költségvetési szervként van nyilvántartva, mivel nem minősülnek költségvetési szervnek megszüntető okirattal tudjuk ezt korrigálni a Kincstár felé. A Könyvtár
nem mint intézmény szűnik meg, csak mint költségvetési szerv. A Házi Szociális Gondozó Szolgálat pedig Házi segítségnyújtás formában működik. A
megszüntető okirat jóváhagyásához a testület döntése szükséges.
Laczkó József képviselő azt szeretné tudni, ha egy 1998-as törvényről van szó, idáig miért
nem így működött.
Pap Anikó jegyző tájékoztatásul elmondja, korábban a Könyvtár pályázatához szükséges volt
az alapító okirat. Most jelezte a Kincstár, hogy ez nem kell, teljesen felesleges. A másik pedig,
nem Házi Szociális Gondozó Szolgálat keretében látjuk el a feladatot, hanem házi
segítségnyújtás keretében, ezért indokolt a megszüntető okiratok jóváhagyása.
Dr. Samu János polgármester javasolja a megszüntető okiratok elfogadását.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
133/2007./X.25./ sz. Képviselő-testületi határozat:
Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Községi Könyvtár Megszüntető Okiratát az előterjesztett tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal.
Felelős: jegyző.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
134/2007./X.25./ sz. Képviselő-testületi határozat:
Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Házi Szociális Gondozó Szolgálat Megszüntető Okiratát az előterjesztett tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal.
Felelős: jegyző.
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9. E G Y E B E K
1./ Dr. Samu János polgármester ismerteti a Nagykátai Tűzoltóparancsnokság megkeresését. Két tűzoltó gépjármű fecskendő pályázati úton történő beszerzését tartják
szükségesnek, a technikai fejlesztés biztosítása érdekében. Előreláthatóan 18 millió
Ft-ot kellene a 13 településnek biztosítani a beszerzés finanszírozásához. A pályázathoz a saját erőt biztosítani kell. A megkeresésből nem derül ki, ez a 18 millió Ft a bekerülési összeg vagy a saját erő rész. Javasolja, a támogatás konkrét megtárgyalása
pontos településre jutó pályázati önerő összegének ismerete után történjen.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
135/2007./X.25./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Nagykátai Tűzoltóparancsnokság
támogatására szándékát fenntartja, de az ügyben csak a
pontos településre jutó pályázati önerő összegének ismeretében tud döntést hozni.
Határidő: folyamatos.
Felelős: polgármester.

2./ Cser József a K+F Kft. tanácsadója elmondja, az előző testületi ülésre nem tudott eljönni. Az iskola geotermikus fűtésével kapcsolatban szeretne néhány tájékoztatást adni.
Átnézte a szerződést, amit a Thermo Kft-vel kötöttek, megdöbbentő számára a helyzet,
ha a jelenlegi állapot mara le fogunk csúszni a pályázatról. A pályázatot október 24-től
lehet beadni, az első elbírálás november 20-a, a következő január eleje. A Thermo Kft.
szerződésében a tanulmányterv elkészítése szerepel, a pályázat beadásának alapvető
feltétele a megvalósíthatósági tanulmány és az ehhez kapcsolódó engedélyek. Az alapvető feltételeknek nem felelünk meg a tanulmánytervvel. Energetikai felmérést kell
csináltatni, ez alapvető követelmény. Környezetvédelmi hatástanulmány kell-e ezt nem
tudja. A Thermo Kft szerződésében az 500 eFt + ÁFA összeg a tanulmányterv elkészítésére vonatkozik, mi a helyzet a tervezéssel, a kiviteli tervekkel. A nagyságrendeket
csak saccolni tudja, kb. 250-370 millió Ft-ba kerülne ez az egész rendszer.
Bartucz Attila alpolgármester elmondja, 5 hónappal ezelőtt elkezdtünk valamit, hogy
pályázatot írjunk ehhez felkértük a K+F Kft-t. Idáig nem igazán folyt érdemi munka, az
elvárásaink nem teljesültek. Nem tudja honnan jött ez az összeg, 100 millió Ft-ról sincs szó.
Elvárja, ha egy pályázatíró céget megbízunk, mondja meg mi szükséges hogy elinduljunk a
pályázaton. Úgy tudnánk előrehaladni ha a pályázatíró cég leírja hogy mi kell. Telnek a
hónapok és nem történik semmi. Léderer Andrástól azt a tájékoztatót kaptuk, hogy a
pályázathoz csak tanulmányterv kell.
Cser József a K+F Kft. tanácsadója elmondja, az ügyben telefonon többször beszéltek, együtt
voltak a Thermo Kft-nél is. Léderer András arra nem volt hajlandó, hogy a beruházásra
vonatkozóan valami összeget mondjon. Mindenben a problémát látjuk, nem a megoldást
keressük.
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Laczkó József képviselő véleménye szerint van a tanulmányterv, az engedélyes terv és a
kiviteli terv. Abban maradtak a pályázatíróval megbeszéljük milyen terv kell. Az engedélyes
terv mellett volt, mert azzal lehet pályázni. Hőszivattyús fűtésről beszélünk, nem geotermikus
fűtésről. Arra kellett volna a tanulmányterv, hogy ne 220 millió Ft-ról beszéljünk, hanem 30
millió Ft-ról.
Dr. Samu János polgármester elmondja, a tanulmányterv szerződést aláírtuk a Thermo Kftvel, a terv elkészítését december 5-re vállalták, ezt utólag tintával írták be a szerződésbe. A
legrövidebb időn belülre szerettük volna a tanulmányterv elkészítését, a szerződés aláírásától
számítva két hónapra vállalták. Aláírtuk a szerződést, csak tájékoztatásul mondja el, hogy
ugyanazon a napon Forgó Zoltánnal bejárták a területet. Ígéretet tett, hogy 1 hét múlva
költségvetést készít, fölvállalta volna a kiviteli tervek készítését és a pályázatírást is. Ezt a
testület elvetette, a Thermo Kft-t bíztuk meg. Varga Ferenc a Bányakapitányság szakembere
leírta a várható költségeket. Úgy gondolja a tervezőnek kellett volna ezt az egészet összefogni.
Együttműködést nem érez a tervező és a Bányakapitányság szakértője között. Nem tudja, a
Thermo Kft miért nem tartja a kapcsolatot a céggel, el kell gondolkozni, a Kft. megdolgozike a pénzéért. Ha vállalja a tanulmányterv elkészítését, olyan legyen hogy lehessen vele
pályázni.
Balaskó György képviselő véleménye, hogy minden engedélyt az engedélyes terv alapján
lehet megszerezni. Előzetesen senki nem fog engedélyt adni, amíg nem látott tervet.
Laczkó József képviselő szerint a tervező köteles az engedélyek után eljárni. Azt tartja jó
megoldásnak, ha a tervező engedélyes terveket tesz le. A Bányakapitánysággal nem tudunk
szerződni, még Léderer András sem tudta megmondani hány kutat kell fúrni, nem ismeri a
helyszínt. A Thermo Kft engedélyes terveket tegyen le.
Bartucz Attila alpolgármester elmondja, Léderer András egy hete volt itt. Egy hét alatt mi
történt? A polgármester miért nem hívta fel Léderer Andrást, hogy miért december 5-re vállaja
a tanulmányterv elkészítését. 10 hónapja letette az asztalra a hőszivattyús fűtés
megvalósítására javaslatát, több hónapos munkája fekszik benne.
Dr. Samu János polgármester elmondja, az ügyben másik társaságot nem hallgattak meg,
csak idehozták a Thermo Kft-t. Alternatívát kellett volna elfogadni, néhány százezres dolgon
elvitatkozunk hány árajánlatot kérjünk be, több tízmilliós vagy százmilliós beruházásnál pedig
megelégedünk egy emberrel.
Cser József K+F Kft. tanácsadója úgy gondolja, csak a problémánakat keressük, nem a
megoldást. Ha december 5-re készülnek el a tervek, ezután jön még az engedélyeztetés,
jövőre fog áthúzódni az ügy. Léderer Andrást fel kell hívni, hogy december 5-re engedélyes
tervet kérünk, nem tanulmánytervet. Rendszerbe kell gondolkodni, a tervezőnek össze kell
fogni a témákat. A tervező áthárítja a felelősséget a testületre. A testületnek döntést kell hozni
az alábbiakban: megvalósíthatósási tanulmány, Bányakapitánysághoz szükséges geofizikai
vizsgálat elvégzése, engedélyterv, kiviteli terv Ezek egy cégnél szerepeljenek, ezekre adjanak
ajánlatot mennyiért csinálják meg, hogy a testület tudjon dönteni.
Bartucz Attila alpolgármester véleménye szerint hónapokat töltöttünk el, hogy nem történt
semmi, nem jutottunk előbbre.
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Léderer András a szerződésben azért írta a december 5-i időpontot, hogy ez a maximum, meg
tudják csinálni előbb is. A pályázatíró cégnek le kellett volna írni, hogy mi kell a pályázathoz.
Keressük a megoldást, javasolja a testület adjon megbízást az alpolgármesternek a
hőszivattyús fűtéssel kapcsolatos feladatok bonyolítására.
Laczkó József képviselő javasolja az alpolgármester írásban kapjon megbízást mit kell
elvégeznie. Az első kérdés, Léderer András december 5-ig tud-e engedélyes tanulmánytervet
biztosítani.
Cser József K+F Kft tanácsadója elmondja, mindenképpen döntést kell hozni a testületnek,
hogy engedélyes terv elkészítésével bízza meg a Thermo Kft-t, valamint a hozzá kapcsolódó
mindenfajta dokumentáció beszerzésével. Megvalósíthatósági tanulmány, környezetvédelmi,
energetikai, geofizikai tanulmány, az alkalmazható technológiai műszaki leírása. Ha a
beruházás építészetet is érint, akkor építészmérnökre is szükség van. Javasolja áttekinteni,
hogy a meglévő alapterületen kívül rátervezni, hozzácsatlakoztatni mit lehet.
Pap Anikó jegyző ismerteti, a Képviselő-testület nem bízhatja meg az alpolgármestert
ezekkel a feladatokkal, mert az alpolgármestert a polgármester bízhatja meg az SZMSZ
szerint. Az alpolgármester megbízatásban látja el tisztségét, nem főállásban.
Dr. Samu János polgármester javasolja megbízást adni részére, hogy adjon megbízást az
alpolgármesternek az iskola geotermikus fűtésével kapcsolatos feladatok ellátására.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással,
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:
136/2007./X.25./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy Bartucz
Attila alpolgármestert bízza meg az alábbi feladatokkal:
- Általános iskola geotermikus fűtésének megvalósításához és
a KEOP 2007. 5.1 pályázat benyújtásához szükséges engedélyes tervek és a hozzá kapcsolódó mindenfajta dokumentáció beszerzése.
- Folyamatos kapcsolattartás a K+F Kft tanácsadójával és
a Thermo Kft-vel.
- Folyamatos tájékoztatási kötelezettség a polgármester és a
Képviselő-testület felé.
Határidő: megbízásra azonnal,
feladatok elvégzésére november 20.
Felelős: megbízásra polgármester,
feladatok elvégzésére alpolgármester.
3./ Bartucz Attila alpolgármester elmondja, több felvetést szeretne tenni, illetve kérdése
lenne:
- Szeretne érdeklődni, a könyvtár gázszámláját és villanyszámláját ki fizeti, van-e az
épületnek leválasztott villanyórája és gázórája, a bérlők külön fizetnek-e.
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Pap Anikó jegyző elmondja, külön villanyóra van, a gázóra közös, a fogyasztást légköbméter
alapján számoljuk ki.
- A temetővel szemben a közvilágítás megvalósult-e?
Dr. Samu János polgármester tájékoztatást ad arról, hogy a jövő héten kerül sor 6 lámpa
elhelyezésére, a Mártírok úton, Kölcsey és Móricz Zs. utcákban. Ha már a világításnál tartunk
szeretné elmondani, volt egy megkeresés, hogy a focipályát ki kellene világítani. Erre külön
engedélyt kell kérni az ÉMÁSZ központtól, hogy a meglévő oszlopok megfelelőek-e. A
testületnek kell döntést hozni a bővítésről. Szeretné még ismertetni, hog a sportnál jelentős
túllépés van az áramszámlánál. Ez abból adódik, hogy előzetes egyeztetés nélkül reflektorok
kerültek kiépítésre.
Hegedűs György képviselő elmondja, ebben közrejátszik, hogy terembérletet kérünk. 2-3 órát
világítanak, nem olyan nagy fogyasztást jelent.
Dr. Samu János polgármester véleménye a bővítést meg kell terveztetni, földkábellel lehet
megvalósítani. Jövő évi költségvetésbe lehet tervezni, ÉMÁSZ-szal egyeztetni kell.
-

Bartucz Attila alpolgármester következő felvetése: jártak az iskolában, a PVC padló
feljött, azzal lett-e valami. Garanciában van-e még?

Dr. Samu János polgármester elmondja, utánanézünk, de úgy gondolja már nem garanciális,
3-4 éve készült.
-

Kresztáblákkal hogy állunk?

Dr. Samu János polgármester elmondja, meghoztuk a táblákat és az oszlopokat, most
szerelik össze.
- Volt korábban arról szó, hogy önkormányzati költségvetésből nem finanszírozunk
továbbtanulást.
Kun Szilárd képviselő elmondja, itt arról lenne szó, hogy a közművelődés szervezőnek is
fizettük a továbbtanulását.
Dr. Samu János polgármester elmondja, az Önkormányzat költségvetésében nem szerepel
beiskolázásra összeg.
-

Probléma: megkeresték, hogy a faluban nem engedélyez építést. Bement a nagykátai
építéshatóságra, ahol nézeteltérések támadtak. Olyan épületek építései valósulnak meg,
amelyek nem felelnek meg a Helyi Építési Szabályzatnak. A testület vizsgálja meg a
hentesüzlet építési engedélye hogyan lett benyújtva az építéshatóságra, mi alapján épülhetett meg ez az épület.

Laczkó József képviselő elmondja, azt a tájékoztatást kapták az építéshatóságtól, hogy a
hentesüzlet jelenlegi helyére testületi hozzájárulással történt. Ezt a határozatot kérik
előkeresni.
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Dr. Samu János polgármester a hentesüzlettel kapcsolatban elmondja, ha ez így hangzott el,
vissza kell utasítani. Egyetlen épület engedélyezéhez sincs közünk. Nincs ilyen határozat,
szolgalmi jogot biztosítottunk az árufeltöltés biztosításához. Következő ülésre előkeressük ezt
a határozatot.
- Az alpolgármester következő felvetése a könyvtárnál lévő támfal mi alapján épült, hogyan
épült, ki vette át, milyen pénzből épült meg. Az a baj, csináltak egy rossz támfalat, amit
foltozgatnak, igazából nem is támfal csak egy betonfal.
Laczkó József képviselő véleménye, a támfalnál az a probléma, hogy a vállalkozó
megerősítette, de rávezeti a vizet a könyvtárra. Változtaás szükséges, hogy ez az állapot
megszűnjön. Megoldás az lenne, hogy oldalra kivezetnénk a csapadékot, szivárgót kialakítani
és a terepet kell úgy kialakítani, hogy ne a könyvtár falára lejtsen.
Dr. Samu János polgármester véleménye szerint megoldást kell keresni. Az öregfalusi részen
nagyon sok pince, gödör található, melyek az esőzések során beszakadnak. Az akkori anyagi
lehetőségeink nem tették lehetővé a terepfelszín átalakítását, nem volt benne a tevben. Ha
elhatározzuk, hogy ezt megcsináljuk, bízzunk meg vele valakit, kérjünk be árajánlatot.
Bartucz Attila alpolgármester javasolja a felelőst keressük meg, ki vette át a munkát az
Önkormányzatnál, érdemelje meg a büntetését. Az ezzel kapcsolatos dokumentációt nyújtsák
be a testület elé.
Dr. Samu János polgármester elmondja, a következő testületi ülésre meghívjuk a kivitelezőt,
a műszaki ellenőrt, bekérve az ezzel kapcsolatos összes dokumentációt.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
137/2007./X.25./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület felkéri Cserni László kivitelezőt
és Babicz Tamás műszaki ellenőrt a következő ülésen
a könyvtári támfallal kapcsolatban jelenjenek meg,
hozzák magukkal az ezzel kapcsolatos összes dokumentációt.
Határidő: következő ülés, 2007. november 29.
Felelős: polgármester.

- A könyvtáros 4 órába helyezéséről már többször beszéltek, szeretné ezt megvalósítani.
Erről szeretné ha a testület döntene.
Pap Anikó jegyző tájékoztatásul elmondja, ehhez a könyvtáros hozzájárulása is szükséges.
Meg kell vele beszélni, hogy vállalja-e a négyórás munkát.
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4./ Wirt Imre az ülésen megjelent érdeklődő a közbiztonság helyzetével kapcsolatban
szeretne észrevételt tenni. Sajnálja, hogy a körzeti megbízott nincs jelen. Több esetben
előfordult, személy szerint ő is érintett, hogy a kutyákat megmérgezik és utána betörnek.
Nem tudnak elmenni otthonról nyugodtan, rettegnek hogy mire mennek haza. Komoly
probléma, hogy az utóbbi időben felhígult a falu lakossága, érezzük ennek következményeit. El kell gondolkodni, mit tudunk csinálni, egy rendőrnek nem tudunk mindent a
nyakába varrni. Rettenetes a közbiztonság, széthúzó a falu, az emberek nem törődnek
egymással. Javalata: közösen kellene valamit tenni, hogy megváltozzon a helyzet és az
emberek odafigyeljenek egymásra.
5./ Dr. Samu János polgármester a továbbiakban ismerteti a következő ülés időpontját és
napirendi pontjait:
2007. november 29. 17 óra
N a p i r e n d:
1./ Beszámoló a 2007. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről
2./ 2008. évi költségvetési koncepció
3./ EuroSys Kft. tájékoztató anyag megbeszélése
4./ Könyvtári támfallal kapcsolatos megbeszélés
5./ Egyebek
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
138/2007./X.25./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testüle következő ülését 2007. november
29-én, 17 órára összehívja.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az
ülést 20.15 órakor bezárta.
Kmf.

P a p Anikó
jegyző

Dr. S a m u János
polgármester

H e g e d ű s György
K u n Szilárd
jegyzőkönyv hitelesítő
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