TÁPIÓSÁG
Képviselő-testületének
2008. március 11-én, 18 órakor
megtartott ülésének
jegyzőkönyve

46/2008. sz. Képviselő-testületi határozat:
Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása
47/2008. sz. Képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
48/2008. sz. Képviselő-testületi határozat:
Névszerinti szavazásról döntés
49/2008. sz. Képviselő-testületi határozat:
Önkormányzati Kft alakítása
50/2008. sz. Képviselő-testületi határozat:
Kft részletes kidolgozása
51/2008. sz. Képviselő-testületi határozat:
Köszönetnyilvánítás ÉP-KÖZ-KEZ Kft
52/2008. sz. Képviselő-testületi határozat:
Közvilágítás bővítése Arany J. u., Nagyköz
53/2008. sz. Képviselő-testületi határozat:
Arany J. u. 1. sz. ATM megközelítéséhez
szolgalmi jog biztosítása
54/2008. sz. Képviselő-testületi határozat:
Következő ülés összehívása

Jegyzőkönyv

Készült: Tápióság község Képviselő-testületének 2008. március 11-én, 18 órakor
megtartott ülésén.
Az ülés helye: Községháza nagyterme.
Jelen vannak: Dr. Samu János polgármester,
Bartucz Attila alpolgármester,
Balaskó György, Béres Károly, Dávid Kornélia Anikó,
Erdélyi Sándor, Hegedűs György, Kun Szilárd és
Szántai Linda képviselők.
Igazolatlanul van távol:
Laczkó József képviselő.
Mehívott vendégként jelen vannak:
Mellékelt 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
érdeklődőket, az ülést megnyitja. Külön is köszönti Wenhardt Lászlóné megbízott jegyzőt, aki
Pap Anikó jegyzőt helyettesíti, az aljegyzői állás betöltéséig. Jelenléti ív alapján megállapítja,
a 9 fő képviselő közül 8 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes.
A polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja elfogadni Szántai Linda és Balaskó
György képviselőket.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
46/2008./III.11./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Szántai
Linda és Balaskó György képviselőket elfogadta.
A polgármester a továbbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait:
N A P I R E N D:
1./ Önkormányzati Kft alakítása
2./ Egyebek
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
47/2008./III.11./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta.
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1. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: Önkormányzati Kft. alakítása.
Előadó: Bartucz Attila alpolgármester elmondja, szeretné ha megindulnánk a változás
felé, erre egy évvel ezelőtt kísérletet tett, de akkor megbukott. Önkormányzati
Kft alakítására kidolgozták a tervet, véleménye szerint sok feladatot fel kell
vállalni, jelenleg csak a kötelező feladatokat látjuk el. Szegényedik a falu, a
szociális segélyekre egyre több pénzt adunk ki. A lakosságot nem szeretnénk
terhelni az emelésekkel, jobb megoldások vannak, így jutottak oda, hogy Kft-t
kell alakítani, ami üzemelteténé a vízművet és ellátná a falugondnoki feladatokat.
Balaskó György képviselő, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke tájékoztatásul
elmondja, a Bizottság ülésén megtárgyalta a Kft alakítását. A Kft-vel kapcsolatot írásos anyag
költségvetés, üzleti terv elkészült, ezek alapján a Bizottság javasolja a testületnek a Kft
megalakítását. Az alapításhoz indulótőke szükséges, a Bizottság elfogadta azt az indítványt,
hogy az Önkormányzat vegyen fel 7 millió Ft hitelt erre a célra, a feladattal a polgármestert
bízzák meg.
Béres Károly képviselő megköszöni azok munkáját, akik a Kft kidolgozásának
munkálataiban résztvettek. A maga részéről is végzett számításokat, nem ugyanazok jöttek ki,
mint ami az írásos anyagban szerepel. A Képviselő-testület az előzőekben a 15 %-os vízdíj
emeléshez nem járult hozzá, az anyagban bújtatottan igaz, de az áremelés benne van. Az
anyag áttekintése után rájött, hogy áramemelés nincs számolva, valamint kisebb tételek
postaköltség, súlyadó. Fűkaszához 20 l üzemanyag van számolva, melyet kevésnek talál.
Véleménye szerint fűkasza, teherautó, számítógép beszerzést, ebédszállításra tervezett
gépjárművet, az anyagban tervezett összegért nem lehet venni. A Pénzügyi Bizottság ülésén
arról volt szó, hogy az iskolagondnok átjön a Kft-be. 3 fő dolgozóval számolnak, szeretné
tudni, hogy a dolgozók közül ki lehet-e nevezni az ügyvezetőt. El kell gondolkodni azon, hogy
a veszteséget mennyi időn belül tudjuk behozni. Személy szerint nem támogatja a Kft
alakítását.
Bartucz Attila alpolgármester szeretné elmondani, a tételeken részletesen átmentek, a
számítógép számolt nem ők. Nem lehet 8 millió Ft-os eltérés a számítások között. Külön kell
választani a beruházásra tervezett összeget. Pályázat jelenik meg, kötelező kihasználni. A Kft
nyeresége a következő évre itt marad, vállalkozásoknál a megtérülési ütem 4 év. Véleménye
szerint saját vagyonunkat meg kell őrizni, ha nem foglalkozunk az emberekkel elmennek
Tápióságról. 12-16 év múlva város lehet a faluból. Össze kell fognunk a település érdekei
ügyében. A vízmű a falué, az üzemeltető tápiósági, de ez jelenleg az egyetlen elrugaszkodási
pontunk. A legfontosabb, hogy ki tudjunk törni. Egy problémát lát, a Képviselő-testület nem
jár utána mit lehetne csinálni.
Erdélyi Sándor képviselő egyetért a céllal ami ezt kiváltotta, hogy minden évben szegényebb
az Önkormányzat. Nem ért egyet a vízmű elvételével a jelenlegi üzemeltetőtől. 2-3 év múlva,
a csatornázás indulásakor erre mindenképpen sor került volna.
Wenhardt Lászlóné megbízott jegyző a Kft ügyvezetőjére vonatkozóan elmondja, ha a 3
emberből van aki alkalmas a feladat ellátására nem akadály. Nem biztos, hogy felvállalja az
ügyvezető azt, dolgozik a Kft-ben is.
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Bartucz Attila alpolgármester elmondja, van egy tápiósági lakos, akire számíthatnak az
ügyben. A Kft nem arról szól, hogy van 3 fő és tíz év múlva is így lesz.
Balaskó György képviselő véleménye szerint az a probléma, hogy még nem döntöttek arról
lesz-e Kft, addig a személyi ügyekben sem tudnak tárgyalni, pályáztatni.
Dr. Samu János polgármester elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság hosszasan
tárgyalta a költségvetés készítésekor a vízmű üzemeltetését. A vízdíj változatlan hagyása
mellett 1.300 eFt bérleti díjjal számoltunk. Az üzhemeltető 15 %-os emelés mellett tudta
volna ezt a bérleti díjat fizetni, de a testület nem járult hozzá az emeléshez. A szerződés
szerint a felmondási idő 3 hónap, ami május 8-án jár le. Kötelező feladatellátásról van szó,
nem lehet kockáztatni, fel kell készülni. Köszönettel veszi a számszaki kidolgozást a
közreműködők részéről. A Képviselő-testületnek egységesen kell a feladatot vállalni,
vállvetve dolgozni egymás mellett. A cégalapítást ügyvédre kell bízni, a hitel igényléshez
szükséges dolgokat elő kell készíteni. Meggyőződése szót értenek az ügyben, tovább húzni
nincs értelme, a község érdekében kell dönteni.
Béres Károly képviselő kéri a Kft alakításáról névszerinti szavazáson döntsön a testület.
Dr. Samu János polgármester szavazásra teszi fel Béres Károly képviselő javaslatát.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
48/2008./III.11./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület névszerinti szavazáson dönt
az önkormányzati Kft alakításáról.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester, jegyző.
A Képviselő-testület a névszerinti szavazáson 8 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel,
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta:
49/2008./III.11./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület önkormányzati Kft alakítása
mellett döntött.
A Képvsielő-testület a Kft-vel kapcsolatos pénzügyi
ügyintézéssel, a jogi folyamatok beindításával megbízza a polgármestert.
A névszerinti szavazásról készült hitelesített névsort
a 3. sz melléklet tartalmazza.
Határidő: folyamatos.
Felelős: polgármester.
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Dr. Samu János polgármester javasolja a Kft-vel kapcsolatos részletek kidolgozásában az
alpolgármester irányításával vegyen részt Bekech József, Márton Tivadar, Cser János a
Pénzügyi Bizottság tagjai és Béres Károly képviselő. A Kft nevéről is dönteni kell.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
50/2008./III.11./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az önkormányzati Kft-vel kapcsolatos részletes kidolgozással megbízza Bartucz Attila
alpolgármestert, Bekech József, Márton Tivadar, Cser
János Pénzügyi bizottsági tagokat és Béres Károly
képviselőt.
Határidő: folyamatos.
Felelős: alpolgármester.
2./ E G Y E B E K
1./ Dr. Samu János polgármester javasolja jegyzőkönyvileg megköszönni az ÉP-KÖZKEZ Kft-nek a község lakossága nevében, a vízszolgáltatás területén nyújtott 15 éves
munkáját.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással,
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:
51/2008./III.11./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület Tápióság község lakossága nevében
megköszöni az ÉP-KÖZ-KEZ Kft-nek a vízszolgáltatás
területén nyújtott 15 éves munkáját.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
2./ Dr. Samu János polgármester ismerteti, hogy lakossági kérelem érkezett közvilágítás
bővítése ügyében az Arany János utcából és a Nagyközből.
Kéri a testület hozzájárulását lámpatest elhelyezésére az Arany J. u. 10. sz. és a Nagyköz 14/A sz. ingatlan elé.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
52/2008./III.11./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület közvilágítás bővítéséről döntött az
Arany J. u. 10. sz. és a Nagyköz 14/A sz. ingatlanok elé.
A Képviselő-testület a bővítés költségét 2008. évi költségvetésében biztosítja.
Határidő: folyamatos.
Felelős: polgármester.
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3./ Dr. Samu János polgármester ismerteti, hogy a Kiss Károly által üzemeltetett
Arany J. u. 1. szám alatti vendéglátó egységbe a Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet ATM készüléket helyez el. Az ATM megközelítése érdekében az
üzemeltető a szükséges közterületet megvásárolná, vagy kéri a Képviselő-testületet biztosítson a bejáráshoz szolgalmi jogot.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
53/2008./III.11./ sz. Képvsielő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Tápióság, Arany J. u. 1. sz. alá
elhelyezett ATM készülék megközelítéséhez szolgalmi
jogot biztosít a parkolóból a Dózsa Gy. u. irányába.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
4./ Wenhard Lászlóné megbízott jegyző elmondja, az SZMSZ-ből úgy látja, hogy a következő ülés időpontjának és napirendi pontjainak meghatározása az ülésen történik. Javasolja a munktervet előre határozzuk meg, be tudjuk tervezni a jogszabályból adódó feladatokat. Úgy gondolja az intézmények beszámoltatását is előbbre kellene hozni, nem
augusztusban tárgyalni. A felkészülés miatt jobb előre tudni a napirendeket. Kéri segítsék ötleteikkel a munkaterv elkészítését.
Dr. Samu János polgármester elmondja, az általánosan elfogadott rend szerint minden hónap
utolsó csütörtökén tartunk testületi ülést. Egyetért a munkaterv elkészítésével, az SZMSZ
módosítása az aljegyzői állás miatt is szükséges lesz. Wenhardt Lászlóné megbízása az
aljegyzői állás betöltéséig szól.
5./ Szajcz Miklós a Nyugdíjas Klub elnöke sérelmesnek találja, hogy a Képviselő-testület
a támogatásukat a felére csökkentette, erről a 100 eFt-ról is lemondanak. Fel nem oszlik
a klub, de a rendezvényekre nem tudnak elmenni a támogatás hiányában.
Kun Szilárd képviselő már korábban elmondta, hogy tudnak a Nyugdíjas Klubnak segíteni,
bérleti díjat sem kell fizetniük a Klubház használatáért. Felajánlotta segítségét.
Bartucz Attila alpolgármester véleménye szerint a 100 eFt-ot is el kellene fogadni, ha
szükség van rá.
6./ Dr. Samu János polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a március 15-i ünnepség
megrendezésére március 14-én, pénteken 15.30 órától kerül sor a Tornacsarnokban.
Az ünnepi megemlékezés után koszorúzás lesz a kopjafánál, majd ünnepi szentmise a
templomban.
7./ A polgármester a továbbiakban ismerteti a következő ülés időpontját és napirendi
pontjait:
2008. március 27. 17 óra.
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N a p i r e n d:
1./ Nagykátai Rendőrkapitányság beszámolója
2./ Költségvetési tájékoztató
3./ Éves ellenőrzési jelentés belső ellenőrzésről
4./ 2007. évi zárszámadás megtárgyalása
5./ Polgármesteri Hivatal átvilágítása
6./ Egyebek
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
54/2008./III.11./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület következő ülését 2008. március
27-én, 17 órára összehívja.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az
ülést 20.30 órakor bezárta.
Kmf.

Wenhardt Lászlóné
mb. jegyző

Dr. Samu János
polgármester

Szántai Linda
Balaskó György
jegyzőkönyv hitelesítők
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