TÁPIÓSÁG
Képviselő-testületének
2008. március 27-én, 17 órakor
megtartott ülésének
jegyzőkönyve

55/2008. sz. Képviselő-testületi határozat:
Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása
56/2008. sz. Képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
57/2008. sz. Képviselő-testületi határozat:
Rendőrkapitányság beszámolójának elfogadása
58/2008. sz. Képviselő-testületi határozat:
Polgármester tájékoztatójának elfogadása
59/2008. sz. Képviselő-testületi határozat:
2007. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása
7/2008./III.28./ sz. önkormányzati rendelet:
Az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról
8/2008./III.28./ sz. önkormányzati rendelet:
SZMSZ-ről szóló rendelet módosítása
60/2008. sz. Képviselő-testületi határozat:
Állami erdők részvényeinek önkormányzati
tulajdonba adása
61/2008. sz. Képviselő-testületi határozat:
Közszolgálati szerződés ÖKOVÍZ Kft-vel
62/2008. sz. Képviselő-testületi határozat:
Intézményfenntartói társulás alakítása Tápiószentmártonnal
63/2008. sz. Képviselő-testületi határozat:
Következő ülés összehívása

Jegyzőkönyv

Készült: Tápióság község Képviselő-testületének 2008. március 27-én, 17 órakor
megtartott ülésén.
Az ülés helye: Községháza nagyterme.
Jelen vannak: Dr. Samu János polgármester,
Balaskó György, Béres Károly, Dávid Kornélia Anikó,
Erdélyi Sándor, Hegedűs György, Kun Szilárd képviselők.
Igazoltan vannak távol:
Laczkó József és Szántai Linda képviselők.
Meghívott vendégként jelen vannak:
Mellékelt jelenléti ív szerint.
A nyilvános ülésen a lakosság részéről nem volt érdeklődő.
Dr. Samu János polgármester köszönti a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket, az
ülést megnyitja. Külön is köszönti Zajacz Ágnes r.alezredes kapitányságvezető Asszonyt és
Dudás Richárd r.őrnagyot. Jelenléti ív alapján megállapítja, a 9 fő képviselő közül 6 fő
képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. Bartucz Attila alpolgármester jelezte, hogy
később fog érkezni.
A polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja elfogadni Béres Károly és Dávid Kornélia
Anikó képviselőket.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
55/2008./III.27./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Béres
Károly és Dávid Kornélia Anikó képviselőket elfogadta.

A polgármester a továbbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait:
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./ Egyebek
Zárt ülés:
- Polgármesteri Hivatal átvilágítása
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
56/2008./III.27./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta.

1. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: Nagykátai Rendőrkapitányság beszámolója.
Előadó: Zajacz Ágnes r.alezredes kapitányságvezető köszönti a megjelenteket.
Elmondja, második alkalommal számol be a testületnek munkájukról, mint
kapitányságvezető. Az írásos anyag tartalmazza a Nagykátai Rendőrkapitányság 2007. évben végzett szakmai tevékenységéről szóló beszámolót és részletezi Tápióság község közbiztonsági helyzetének alakulását. A kapitányság területére vonatkozóan elmondja, az ismertté vált bűncselekmények száma
emelkedett. A vagyon elleni bűncselekmények teszik ki az összbűnözés
nagyrészét, ez emelkedő számot mutat. Az év során több esetben került sor
gyorsított bírósági eljárásra. Szabálysértési eljárási gyakorlatuk a legszigorúbb a megyében, figyelmeztetést csak fiatalkorúval szemben alkalmaznak.
Közterületi jelenléteik során 103 körözött személyt fogtak el.
Tápióságra vonatkozóan elmondja, a bűncselekmények száma csökkenést
mutat, ez annak köszönhető, hogy van rendőr a községben. Leginkább a
vagyon elleni bűncselekmények a jellemzőek. Nagykátai viszonylatban a
baleseti adatok megemelkedtek, az anyagi káros baleset hasonló a tavalyihoz.
Tápióságon 7 baleset történt, ebből 1 halálos, 1 súlyos sérüléses.
A 31-es főút forgalomsűrűsége emelkedett, ez arányt mutat a balesetek számának növekedésével. Arra törekszenek, hogy a rendőrek minnél többet kinnt legyenek az utakon. Szeretnék, ha a fáma lézer készülék minden településre
eljusson. A Rendőrkapitányság jó kapcsolatot alakított ki az önkormányzatokkal, gyámhivatallal, polgárőrségekkel, mezőőrökkel, vadásztársaságokkal.
Szeretné tájékoztatásul elmondani, hogy a megyei értékelésen a Nagykátai
Rendőrkapitányság a legmagasabb értékelést kapta. Kéri a beszámoló elfogadását, illetve akinek van kérdése, azt is várja.
Dudás Richárd r.őrnagy, a Tápiószecsői Rendőrőrs őrsparancsnoka elmondja, a 2007. évi
beszámolóhoz nem tud hozzászólni, mivel 2008. januártól dolgozik a Rendőrőrsön.
Megpróbálnak a közbiztonság érdekében Józsa Elek körzeti megbízottal, a polgárőrséggel jól
együttműködni, a lehetőségeket kihasználn.
Kun Szilárd képviselő elmondja, mint megyei képviselőnek jóleső érzés, hogy a Nagykátai
Rendőrkapitányság a megyei értékelésen kiemelkedő értékelést kapott, gratulál ehhez.
Dr. Samu János polgármester megköszöni a kapitány Asszony beszámolóját. Elmondja,
Józsa Elek körzeti megbízott azért nem tud a napirend tárgyalásánál jelen lenni, mert
szolgálatban van, éppen falopás ügyben folyik a nyomozás. A fáma lézer beszerzéssel
kapcsolatban elmondja, a Képviselő-testület a költségvetés készítésekor tárgyalta az ügyet.
Arról volt szó, hogy a Tápiószecsői Rendőrőrshöz tartozó hat település vásárol közösen egy
készüléket, melyre pályázni is lehet, a települések az önerőt lakosságarányosan biztosítanák.

3

Zajacz Ágnes kapitányságvezető elmondja, az őrsön dolgozó kollégák nincsenek kiképezve a
készülék működtetésére. Döntés esetén kéri a készüléket ne vásárolják meg, amíg a megyével
nem egyeztetnek. Az anyagot fel kell dolgozni, nem mindenre van kapacitás. Kidolgozás alatt
áll, hogy ha önkormányzatok működtetnek fáma lézert, a befolyó összegből részesülnek.
Dr. Samu János polgármester megállapítja a napirendi ponthoz nincs több hozzászólás,
javasolja a beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
57/2008./III.27./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Nagykátai Rendőrkapitányság
beszámolóját a 2007. évben végzett szakmai tevékenységről és Tápióság közbiztonsági helyzetéről elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
Dr. Samu János polgármester bejelenti, megérkezett Bartucz Attila alpolgármester, így a
testület létszáma 8 főre alakult.
2. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: Költségvetési tájékoztató.
Előadó: Dr. Samu János polgármester ismerteti a 2008. február 1. és március 27.
közötti központosított állami támogatások és a működésre átvett pénzeszközök alakulását. Mivel nincs hozzászólás, a polgármester javasolja a
tájékoztató elfogadását.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
58/2008./III.27./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a polgármester tájékoztatóját a
két ülés közötti eseményekről elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

3. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés belső ellenőrzésről.
Előadó: Dr. Samu János polgármester elmondja, a 2007. évi belső ellenőrzésről
szóló jelentést a képviselők megkapták. A Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi
Társulás keretében megszervezett belső ellenőrzésre 2007. évben a K.F.
Adit Kft célellenőrzést végzett a Könyvtárnál, utóellenőrzést a Polgármesteri
Hivatalnál és az Egészségügyi Szolgálatnál.
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Wenhardt Lászlóné mb. jegyző elmondja, az ellenőrzési jelentésben feltárt hiányosságok
némelyikét a testület már tárgyalta, jóváhagyásra került. A K.F. Audit Kft fogja az idei belső
ellenőrzési munkát is végezni.
Dr. Samu János polgármester javasolja az ellenőrzési jelentés elfogadását, mivel nincs
hozzászólás.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
59/2008./III.27./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az Önkormányzatnál végzett 2007.
évi belső ellenőrzésről szóló jelentést elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

4./ N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: 2007. évi zárszámadás megtárgyalása.
Előadó: Dr. Samu János polgármester ismerteti a 2007. évi zárszámadásról az írásos
anyagot a testület megkapta, kéri az ezzel kapcsolatos hozzászólásokat, véleményeket.
Balaskó György képviselő, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a Bizottság
a zárszámadást megtárgyalta, egyhangúlag javasolják a testületnek elfogadásra.
Kun Szilárd képviselő elmondja, az anyagot átnézve a gázfelhasználást alacsonynak találja,
szeretné tudni ez miből adódik. A tornacsarnoknál a tervezett összeg szerepel.
Dr. Samu János polgármester a felmerült kérdésre válaszolva elmondja, az intézményeinknél
a gázfogyasztásra a korábbiakban általánydíjat fizettünk, a tételes elszámolásra tértünk át. A
tornacsarnok, iskola tételes elszámolású volt, ezért szerepel a tervezett összeg szerint az
anyagban. Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a rendelet megalkotását.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról szóló 7/2008./III.28./ sz. rendeletét megalkotta.
7/2008./III.28./ sz. önkormányzati rendelet:
Az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról szóló
rendeletet az 5. sz. melléklet tartalmazza.
5./ E G Y E B E K
1./ Wenhardt Lászlóné mb. jegyző ismerteti, az Önkormányzat és Szervei Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása szükséges az aljegyzői státusz
miatt. A rendelet tervezetet elkészítettük, amennyiben a módosítások az alaprendeletbe
bekerülnek, a módosító rendelet hatályát veszti. Kéri a rendelet elfogadását.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
a 8/2008./III.28./ sz. rendeletét, az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 5/2007./III.30./ rendelet módosításáról megalkotta.
8/2008./III.28./ sz. önkormányzati rendelet:
Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 5/2007./III.30./ sz. rendelet módosításáról szóló rendelet szövegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.
2./ Dr. Samu János polgármester ismerteti Pest Megye Közgyűlésének Elnöke megkeresését, mely szerint kezdeményezik az állami tulajdonban lévő erdők részvényei az illetékes önkormányzatok tulajdonába kerüljenek. Kérik az önkormányzatok támogatását
az ügyben.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
60/2008./III.27./ sz. Képviselő-testületi határozat:
Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
támogatja az állami erdőket kezelő zártkörűen működő
részvénytársaságok részvényeinek, az érintett önkormányzatoknak történő térítésmentes átadását.
Határidő: folyamatos.
Felelős: polgármester.

3./ Dr. Samu János polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az ÖKOVÍZ Kft-vel a
kommunális szilárd hulladék gyűjtésére március 31-ig kötöttünk szerződést. Javasolja
a szerződést változatlan feltételek mellett, december 31-ig meghosszabbítani. Amennyiben időközben a Duna-Tisza Közi Regionális Hulaldékgazdálkodási Program beindul,
a szerződés megszűnik.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
61/2008./III.27./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a kommunális hulladék gyűjtés,
szállítás, elhelyezés, ártalmatlanítás feladatok elvégzésével 2008. április 1. – 2008. december 31. közötti időszakra megbízza az ÖKOVÍZ Kft-t.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
közszolgálati szerződés aláírására.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
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4./ Wenhardt Lászlóné mb. jegyző ismerteti, a Hivatalban felmérést készítettek a közszférában dolgozók bérével kapcsolatban. Ekkor szembesültek azzal, hogy a polgármester illetménye nem éri el azt a szintet ahol lennie kellene. A polgármesternél
egy éves időtartamra bércsökkentés volt, ami márciusban megszűnik. A polgármesterre vonatkozóan áprilistól meg kell csinálni az átsorolását, a legalacsonyabb szorzó
a 8,5.
Bartucz Attila alpolgármester elmondja, jogszabály írja elő a polgármester illetményét. A
polgármester lelkiismeretére legyen bízva, ő is mint alpolgármester lemondott arról amit a
jogszabály előír.
Kun Szilárd képviselő elmondja, az alakuló ülésén döntöttek a polgármester béréről, a
legalacsonyabb szintet kérte, javasolja így is menjen ez tovább.
Balaskó György képviselő elmondja, a polgármester bére amilyen %-kal emelkedik, a
képviselők tiszteletdíja is emelkedik.
Wenhardt Lászlóné mb. jegyző tájékoztatásul elmondja, a jogszabály előírásait a
polgármester bérére vonatkozóan meg kell adni. A testület tájékoztatása nélkül is meg lehet
adni, amit a jogszabály előír. A képviselők tiszteletdíja a polgármester béréhez van
megállapítva.
5./ Wenhardt Lászlóné mb. jegyző ismerteti, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
elnöke megkereste, szeretnék ha közös pályázatot nyújtanának be a WIFI-falu pályázati
kiírásra. A pályázaton lehetőség van 30 hátrányos helyzetű család számítógéphez, internethez jutásának támogatására. A gép vásárlásához 25 eFt támogatást kell biztosítani,
amit 5 hónapon keresztül visszafizet a támogatott. Az Internet elérhetőség 2008-ban
ingyenes. A pályázatot április 30-ig kell benyújtani.
Dr. Samu János polgármester elmondja, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat saját
költségvetéssel rendelkezik. A közös pályázat kérdésében napoljuk el a döntést a következő
ülésre.
6./ Dr. Samu János polgármester elmondja, az előzőekben döntöttünk arról, hogy közös
intézményfenntartó társulást kívánunk alakítani. Azt, hogy melyik településsel még
még nincs eldöntve. Társulásra Kóka és Tápiószecső is jelentkezett, szóba került Tápiószentmárton is, itt az a gond, hogy városi címre pályáznak. Tápiószentmárton már meghozta döntését, hogy Tápiósággal alakítana közös intézményfenntartó társulást, nekünk
is dönteni kell.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
62/2008./III.27./ sz. Képviselő-testületi határozat:
Tápióság Önkormányzata Tápiószentmárton Önkormányzatával kíván intézményfenntartói társulást alakítani.
Határidő: folyamatos.
Felelős: polgármester.
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7./ Bartucz Attila alpolgármester az önkormányzati Kft alakításával kapcsolatosan
elmondja, a jövő héten a cégalakítást meg tudják csinálni.
Dr. Samu János polgármester elmondja, az OTP-től többször megkerestek bennünket, a
szükséges forrást meghitelezik, de ehhez részletes leírás, költségelemzés, ingatlanfedezet
szükséges. Szeretne érdeklődni arról, hogy májustól képes lesz-e a Kft a vízmű
üzemeltetésére.
Bartucz Attila alpolgármester reméli májustól készek lesznek az üzemeltetésre. Vannak
gondok a jelenlegi üzemeltetővel, amire vissza kell majd térni a testületnek. Furcsának tartja,
hogy a bank részletes pénzügyi tervet, ingatlanfedezetet kér a hitel biztosításához.
8./ Dr. Samu János polgármester tájékoztatja a testületet, április 3-án jár le az aljegyzői
pályázatok beadási határideje. Ezidáig 6 pályázat érkezett. Úgy gondoljuk a határidő
lejárta után az Ügyrendi Bizottság átnézi a pályázatokat, hogy ki jöhet számításba.
9./ Dr. Samu János polgármester a továbbiakban ismerteti a következő ülés időpontját és
napirendi pontjait:
2008. április 24. 18 óra
N a p i r e n d:
1./ Aljegyzői pályázatok
2./ Beszámoló a gyámhatósági, gyermekvédelmi munkáról
3./ Egyebek
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
63/2008./III.27./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület következő ülését 2008. április
24-én, 18 órára összehívja.
A polgármester a továbbiakban zárt ülést rendel el a Polgármesteri Hivatal átvilágításának
ügyében.
Kmf.

Wenhardt Lászlóné
mb. jegyző

Dr. Samu János
polgármester

Béres Károly
Dávid Kornélia Anikó
jegyzőkönyv hitelesítők
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