TÁPIÓSÁG
Képviselő-testületének
2007. szeptember 27-én, 17 órakor
megtartott ülésének
jegyzőkönyve

105/2007. sz. Képviselő-testületi határozat:
Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
106/2007. sz. Képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
107/2007. sz. Képviselő-testületi határozat:
Polgármester két ülés között tett intézkedéseinek elfogadása
108/2007. sz. Képviselő-testületi határozat:
Működésképtelen önkormányzatok támogatás felosztása
109/2007. sz. Képviselő-testületi határozat:
Csatlakozás a HAJT-A Csapat Helyi Közös.
110/2007. sz. Képviselő-testületi határozat:
Ügyvédi megbízás adása
111/2007. sz. Képviselő-testületi határozat:
Következő ülés összehívása

Jegyzőkönyv

Készült: Tápióság község Képviselő-testületének 2007. szeptember 27-én, 17 órakor megtartott ülésén.
Az ülés helye: Községháza nagyterme.
Jelen vannak: Dr. Samu János polgármester,
Bartucz Attila alpolgármester,
Balaskó György, Béres Károly, Erdélyi Sándor,
Hegedűs György és Szántai Linda képviselők.

Igazoltan vannak távol:
Dávid Anikó Kornélia és Laczkó József képviselők.
Igazolatlanul van távol:
Kun Szilárd képviselő.
Meghívott vendégként jelen vannak: Jelenléti ív szerint.
A nyilvános ülésen a lakosság részéről 6 fő érdeklődő volt.
Dr. Samu János polgármester köszönti a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket, az
érdeklődőket, az ülést megnyitja.
Ismerteti, hogy napirend előtt tárgyalni szükséges képviselői mandátumról való lemondást és
új megbízás adását.
Bejelenti a Képviselő-testületnek, hogy két képviselő, Tóth György és Kiss Zoltán írásban
benyújtotta lemondási szándékát a képviselői mandátumról. A kislistás választáson soron
következő képviselők töltik be helyüket. A következő képviselő Kun Sándor, akitől szeretné
megkérdezni, hogy vállalja-e a megbízatást.
Kun Sándor egészségi állapotára hivatkozással a képviselői mandátumot nem vállalja.
Dr. Samu János polgármester megállapítja, a kislistás választáson soron következő
képviselők Béres Károly és Erdélyi Sándor.
Béres Károly és Erdélyi Sándor is vállalják a képviselői mandátumot.
A polgármester felkéri a jelenlévőket, hogy a két képviselő eskütételéhez sziveskedjenek
felállni. Béres Károly és Erdélyi Sándor képviselők leteszik az esküt, ezután a polgármester
gratulál és átadja a megbízóleveleket. A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az
eskütételtől számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot kötelesek tenni és átadja az ehhez
szükséges nyomtatványokat.
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Dr. Samu János polgármester jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 9 fő képviselő közül 6
fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes.
A polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja elfogadni Erdélyi Sándor és Hegedűs
György képviselőket.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
105/2007./IX.27./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Erdélyi
Sándor és Hegedűs György képviselőket elfogadta.

A polgármester a továbbiakban ismerteti, hogy a napirend a kiküldöttől egy pontban eltér,
kimarad a körzeti megbízott tájékoztatója, mivel Józsa Elek jelezte, hogy megbetegedett, így
az ülésen nem tud résztvenni. A napirendi pontok a következők szerint alakulnak:
N A P I R E N D:
1./ Beszámoló a két ülés között tett intézkedésekről
2./ Működési támogatás felhasználása
3./ A település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról
szóló önkormányzati rendelet
4./ Egyebek
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
106/2007./IX.27./ 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 kötlségvetési előirányzatot módosító tételeket 2007. augusztus 28. – szeptember 27. között.
A polgármester megállapítja, a napirendi ponthoz nincs hozzászólás, javasolja
elfogadásra.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
107/2007./IX.27./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a polgármester két ülés között
tett intézkedéseiről szóló tájékoztatót elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
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2. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: Működési támogatás felhasználása.
Elődadó: Dr. Samu János polgármester ismerteti, hogy a működésképtelen
önkormányzatok támogatása címén 9 millió Ft-ot kaptunk. Ennek
felosztására elkészítettünk egy írásos előterjesztést. A Pénzügyi
Bizottság ülésén a felosztást tárgyalta, kéri a Bizottság elnökét adjon
tájékoztatást.
Balaskó György képviselő, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a bizottsági
ülésre írásos anyagot nem kaptak, csak szóban lett ismertetve a felosztás. A 9 millió Ft
támogatást működésre kaptuk. A szóban ismertetett felosztást a Bizottság elfogadta,
egyhangúlag javasolják a testületnek elfogadásra. Azonban néhány kérdésre szeretne választ
kapni. Az írásos előterjesztésben 1 millió Ft szerepel földvédelmi bírság címen, ez mit jelent.
A testület jóváhagyása nélkül 260 eFt-ért végeztek útjavítási munkákat. A konyhának van
külön költségvetése, miből adódik az előterjesztésben szereplő 450 eFt.
Dr. Samu János polgármester a kérdésekre válaszolva elmondja, a konyhánál nyugdíjba
vonul Romhányi Vilmosné szakácsnő, helyébe előrelép Kun Attiláné. Szeptember 30-ig
közmunkásként foglalkoztatjuk Bori Lászlónét, október 1-től közalkalmazottként szeretnénk
felvenni, beiskoláznánk szakács képesítés megszerzésére. Az utak javítása elkerülhetetlen
volt, az esőzések miatt, leterheltség kapcsán a padkák letöredeztek, nem volt erre tervezve, de
télre így nem maradhatott. A Balogh Út BT elvégezte a javításokat a Jókai, Szentmártonkátai,
Papp Károly, Móricz Zsigmond, Úri utcákban és a Cicahegyen. A földvédelmi bírság nem
csak minket érint, több önkormányzatra kiszabták, a szemétlerakó telepek rekultivációja
kapcsán. A rekultivációs tervet a ForEnviron Kft. készítette, művelés alól kivont területekre
vonatkozik. A mi hulladéklerakó telepünk gyep művelési ágú, tehát a tervek az előírásnak
nem felelnek meg, ezért földvédelmi bírság kiszabását kezdeményezte a Földhivatal. A
hulladéklerakó telepünk magánkézben volt a kárpótlás során, cserével került az
Önkormányzat tulajdonába. Azok a települések akiknél ilyen eset van, közösen fel fognak
lépni, de ha kiszabják a bírságot be kell fizetnünk.
Bartucz Attila alpolgármester arról érdeklődik, hogy idáig miért nem történt meg az
átminősítés. Azt szeretné tudni, mikor szabták ki a földvédelmi bírságot, meg kell nézni miért
következett be.
Dr. Samu János polgármester elmondja, a szemétszállítás erre a területre kb. 30 éve
kezdődött. Ebben az évben került az Önkormányzat nevére a terület, földcsere útján.
Pap Anikó jegyző ismerteti, a héten járt a Hivatalban a Földhivatal ügyintézője, mindent
megpróbál elérni, hogy a bírságot elengedjék. A bírság még nincs kiszabva, de ha kiszabják
november – december körül fizetni kell.
Balaskó György képviselő az útfelújítással kapcsolatban elmondja, a felújított utak is
hibásodnak, törik el a széle, ez a kivitelező sara, javítsa meg amelyik 2-3 éve lett felújítva. A
konyhával kapcsolatban elmondja előzetesen kellett volna említeni, kész helyzet elé vannak
állítva.
Bartucz Attila alpolgármester javasolja az útjavítást, aszfaltozást vegyük ki. Sok minden úgy
épül, hogy hanyag minőségű munkát vesz át a testület.
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Dr. Samu János polgármester elmondja, útfelújítás 2-3 éve nem történt. A Jókai, Móricz Zs.
utcák 1999-ben, a Szentmártonkátai út 7-8 éve, az Úri, Papp Károly utca nem is volt felújítva.
260 eFt-ba kerül a falu közlekedésének biztosítása. Javasolja a 9 millió Ft támogatás
felosztását az írásos előterjesztés szerint elfogadni.
A
Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül,
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:
108/2007./IX.27./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a működésképtelen önkormányzatok
támogatása címén kapott 9 millió Ft támogatás felosztását
az írásos előterjesztés alapján, a 4.sz. melléklet szerint
elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

3. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: A település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról szóló
önkormányzati rendelet.
Előadó: Pap Anikó jegyző elmondja, megbízást kapott a rendelet tervezet elkészítésére. A tervezetet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén megtárgyalta,
nem értettek egyet, hogy ezt be kell vezetni, javasolják félretenni a rendeletet.
Amennyiben súlykorlátozó táblákat teszünk ki, nem csak a Fatelepre vezető
utakra, hanem a település többi részére is ki kell helyezni, időnként pedig meg
kell rendelni a mérést.
Balaskó György képviselő, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a bizottsági
ülésen olyan kifogás merült fel, hogy hogyan lehet ezt a rendeletet betartani. A tervezet szerint
engedélyt kell kérni a behajtásra, a település szélen közterület felügyelőt kellene alkalmazni,
ez 6 fő lenne. Ha fizetnének is a behajtásért, fedezné-e a bérköltségeket a bevétel.
Egyhangúlag a napirend levételét javasolják.
Dr. Samu János polgármester megállapítja, a Képviselő-testület a rendelet tervezetet
elvetette, a napirendi pontot a továbbiakban nem tárgyalja.
4./ E GY E B E K
1./ Dr. Samu János polgármester elmondja, az előzőekben már döntött róla a testület, hogy
a LEADER programon belül csatlakozunk a HAJT-A Csapat Helyi Közösséghez. Ezt a
határozatot egy kicsit ki kell bővíteni, valamint az Önkormányzat képviseletére jogosult
személyt is meg kell nevezni. Ismerteti a határozati javaslatot.
A továbbiakban elmondja, az alakuló ülés, az első munkaértekezlet megvolt, az önkormányzatok leírták a megvalósítandó feladatokat. 2-3 millió Ft-ig terjedő feladatokat
lehetett megjelölni, részünkről az alábbi lista készült: játszótér építése, gyalogátkelő
létesítése, parkosítás, hulladékgyűjtő, - virágládák elhelyezése, KRESZ park felújítása.
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A településeket a közösségben három szervezeti forma képviseli, az önkormányzat –
képviselője a polgármester, a vállalkozói szféra – képviselője Béres Károly és a civil
szvérát a Tápióságért Alapítvány – képviseli Juhász János kuratóriumi elnök.
Kéri a testületet a szükséges határozat meghozatalára.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
felemeléssel az alábbi határozatot hozta:

ellenvélemény és

tartózkodás nélkül,

kéz-

109/2007./ IX.27./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület elhatározza, hogy csatlakozik a
HAJT-A Csapat Helyi Közösséghez. A Helyi Közösség
előzetes elismerése esetén a pályázat lebonyolítás érdekében alapítója lesz a megalakuló, jogi személyiséggel
rendelkező szervezeti formának, a Tápió-vidék térség
felzárkóztatása, vidékfejlesztési elképzeléseinek megvalósítása érdekében.
A HAJT-A Csapat Helyi Közösségben az Önkormányzat
képviseletére Dr. Samu János polgármester jogosult.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

2./ Bartucz Attila alpolgármester elmondja, az előző ülésen a testület megbízta a polgármestert, hogy tájékozódjon építési hulaldékfeldolgozó rendszer kialakítása ügyében.
Szeretne érdeklődni előrelépés történt-e az ügyben.
Dr. Samu János polgármester tájékoztatásul elmondja, tárgyalást folytatott az ügyben, de
regionális feldolgozókat terveznek.
3./ Bartucz Attila alpolgármester a továbbiakban szeretné megkérdezni, a Könyvtárnál
épült támfal milyen megbízásból készült, mennyibe került és ki vette át, ki tervezte.
Dr. Samu János polgármester elmondja, a támfal semennyibe nem került, garanciába lett
megcsinálva. A kivitelezőt megkérdezzük, hogy ki tervezte. Az Önkormányzat vette át,
Babicz Tamás.
4./ Bartucz Attila alpolgármester elmondja, a jövő héten mennek a Munkaügyi Bíróságra.
Mindenki tudja, volt egy Vizsgáló Bizottság, aki felelősségre vonta a polgármester Úr
munkáját, hogy nem intézkedett a településrendezési tervvel kapcsolatban. Magunkat is
képviseltetni kell valakivel, ezért egy ügyvédet kell felkérni, hogy járjon el a nevünkben.
Ez nem kerül pénzbe, szeretné szavazásra feltenni ezt a dolgot.
Dr. Samu János polgármester elmondja, az alpolgármester azt kéri, hogy a testület ügyvédet
fogadjon fel vele szemben, aki a Munkaügyi Bíróságon képviseli az Önkormányzatot. Ugyanis
az Önkormányzat képviseletére abban az esetben ha a polgármester ellen irányul az eljárás, az
alpolgármester jogosult. Ha jól érti, az alpolgármester Úr nem akarja személyesen képviselni
az Önkormányzatot, azt javasolja, hogy kérjünk fel erre egy ügyvédet.
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Bartucz Attila alpolgármester szerint az ügyvéd a falut fogja képviselni, ez a lényege.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül,
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:
110/2007./IX.27./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület megbízza Dr. Gór-Nagy István
ügyvédet, hogy az Önkormányzatot a Munkaügyi Bíróságon a polgármesterrel szemben képviselje.
Határidő: azonnal.
Felelős: alpolgármester.
Erdélyi Sándor képviselő nagyon furcsa logikának tartja, hogy a falu érdekében fogadunk
ügyvédet. Ez nem a falu érdekében van, a falu érdeke akkor kifejeződött, amikor
nagytöbbségben megválasztottuk a polgármestert. Nem kell a falu érdekére hivatkozni,
vállalni kell amit elkezdtek, nem kell a falu mögé bújni. Meg kell fogni minden pénzt, akkor
egy ügyvéd költségére van pénz. Volt már dolga bíróságon, tudja, hogy egy ügyvédnek
költsége van. Ha annyira biztosak voltak a dolgukban, akkor egyáltalán miért kell ügyvéd.
Kiben nem bíznak, a bíróságban, vagy a saját igazukban. A dokumentumokban vagy azokban
a tényekben, amelyek alátámasztják ezt a helytelen eljárást. Meggyőződése, hogy az eljárás
személyi okokból indult, nehéz dolog tudomásul venni egy választási vereséget, de ebből négy
éves háborút folytatni, úgy hogy még a számlát is benyújtjuk a községnek, nem tartja
megfelelőnek.
Bartucz Attila alpolgármester véleménye szerint nem érdekek mögé bújnak. Ha valamit
kifogásol valaki munkájában mindjárt azt mondja, hogy politikai indíttatásból támad.
Ügyvédet azért kell fogadni, mert formai hibák miatt is elúszhat egy per. A Helyi Építési
Szabályzatot el kellett volna küldeni és akkor nem épültek volna olyan házak, amelyek
megépültek azóta. Meg akartuk tartani az ófalu kinézetét, ez nem történt meg. Nem volt a
Vizsgáló Bizottság tagja, a bizonyítékok megvannak, a többit bízzuk a bíróságra. Nem szereti
a suttyomban elkészített munkákat, mert nem lehet ellenőrizni. Ez az egy baja van ezzel.

5./ Dr. Samu János polgármester a továbbiakban ismerteti a következő ülés időpontját
és napirendi pontjait:
2007. október 25. 17 óra
N a p i r e n d:
1./ 2007. évi költségvetési rendelet módosítása
2./ Bizottsági tagok választása
3./ Megszüntető okiratok
4./ Egyebek

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
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111/2007./IX.27./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület következő ülését 2007. október
25-én, 17 órára összehívja.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az
ülést 18 órakor bezárta.
Kmf.

P a p Anikó
jegyző

Dr. S a m u János
polgármester

E r d é l y i Sándor
H e g e d ű s György
jegyzőkönyv hitelesítők
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