TÁPIÓSÁG
Képviselő-testületének
2008. október 30-án, 18 órakor
megtartott rendkívüli ülésének
jegyzőkönyve

170/2008. sz. Képviselő-testületi határozat:
Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása
171/2008. sz. Képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
172/2008. sz. Képviselő-testületi határozat:
2009. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
173/2008. sz. Képviselő-testületi határozat:
Béres Károly haszonbérleti szerződése
174/2008. sz. Képviselő-testületi határozat:
Maka Renátó gyógykezeléséhez támogatás
biztosítása
175/2008. sz. Képviselő-testületi határozat:
Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodás Társulata részére hozzájárulás

Jegyzőkönyv

Készült: Tápióság község Képviselő-testületének 2008. október 30-án, 18 órakor
megtartott rendkívüli ülésén.
Az ülés helye: Községháza nagyterme.
Jelen vannak: Dr. Samu János polgármester,
Bartucz Attila alpolgármester,
Balaskó György, Dávid Kornélia Anikó,
Erdélyi Sándor, Hegedűs György,
Kun Szilárd és Szántai Linda képviselők.
Igazoltan van távol:
Béres Károly képviselő.
Igazolatlanul van távol:
Laczkó József képviselő.
Meghívott vendégként jelen vannak:
Dr. Kovács Dénes aljegyző,
Magda Lászlóné tagintézmény vezető h.
Tárnoki Lászlóné tagintézmény vezető.
A nyilvános ülésen a lakosság részéről nem volt érdeklődő.
Dr. Samu János polgármester köszönti a megjelent képviselőket, a meghívott vendéget, az
érdeklődőket, az ülést megnyitja. Jelenléti ív alapján megállapítja, a 9 fő képviselő közül 7 fő
képviselő jelen van, így az ülés határozatképes.
A polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja elfogadni Kun Szilárd és Szántai Linda
képviselőket.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
170/2008.(X.30.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Kun
Szilárd és Szántai Linda képviselőket elfogadta.
A polgármester a továbbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait:
N A P I R E N D:
1./ 2009. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
2./ Egyebek
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Zárt ülés:
1./ Fellebbezés elbírálása
2./ Dr. Papp Károly Díj adományozása
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
171/2008.(X.30.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta.

1. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: 2009. évi belső ellenőrzési terv elfogadása.
Előadó: Dr. Kovács Dénes aljegyző ismerteti, a következő évi belső ellenőrzési tervet
a Képviselő-testületnek november 15-ig jóvá kell hagyni. Az írásos tervjavaslatot és a nagykátai kistérség belső ellenőrzési ütemtervét a képviselők megkapták. Ránk vonatkozóan a KITT kerül ellenőrzésre, valamint a hivatalnál az
iparűzési adó és a civil szervezeteknek nyújtott támogatások kerülnek ellenőrzésre. Kéri a 2009. évi belső ellenőrzési terv elfogadását.
Erdélyi Sándor képviselő arról érdeklődik, hogy az ellenőrzés pénzben mit jelent számunkra,
hiszen külső szakértők igénybevételéről van szó.
Dr. Samu János polgármester elmondja, anyagi vonzata nincs az önkormányzat részéről, a
kistérség finanszírozza az ellenőrzést, a működésük terhére megy.
Kun Szilárd képviselő azt szeretné megkérdezni, mit jelentenek a táblázatban a rövidítések,
c, u. t.
Dr. Kovács Dénes aljegyző ismerteti a rövidítéseket: célvizsgálat, utóellenőrzés,
témavizsgálat.
Dr. Samu János polgármester megállapítja, a napirendi ponthoz nincs több hozzászólás, így
javasolja elfogadásra a 2009. évi belső ellenőrzési tervet.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
172/2008.(X.30.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 2009. évi belső ellenőrzési tervet elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: aljegyző.

2./ E G Y E B E K
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1./ Dr. Samu János polgármester Béres Károly Szentmártonkátai u. 1. szám alatti lakos
kérelmét ismerteti a testülettel. Az Önkormányzat tulajdonát képezi a 018/17 hrsz-ú
külterületi ingatlan, 20230/34131-ed arányban, melyet kérelmező bérel. Szeretné a
bérleti jogviszonyt 10 vagy 5 évre meghosszabbítani, illetve vételi ajánlatot tett a területre. Ajánlata a 202,3 AK értékű ingatlanra 1.600 eFt. A testületnek dönteni kell,
az értékesítést nem javasolja, hanem 5 éves bérleti szerződést
Erdélyi Sándor képviselő arról szeretne érdeklődni, hogy a bérleti díj minden évben
felülvizsgálatra kerül-e. Nem létkérdésről van szó, így ő sem javasolja a terület eladását.
Balaskó György képviselő javasolja az eladást.
Bartucz Attila alpolgármester nem támogatja az eladást.
Dr. Samu János polgármester elmondja, a bérleti díj évente nem változik, a gazdálkodók
között kialakult bérleti díjat alkalmazzuk. Az elhangzottak alapján javasolja a terület 5 éves
bérbe adását.
A Képviselő-tesület 7 igen szavazattal,
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:
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ellenvéleménnyel,

tartózkodás

nélkül,

173/2008.(X.30.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az Önkormányzat 20230/34131-ed
arányban tulajdoni hányadát képező, 018/17 hrsz-ú
11 ha 1817 m2 nagyságú, 202,3 AK értékű területet
2008. október 1-től 5 éves időtartamra haszonbérbe
adja Béres Károly Szentmártonkátai u. 1. sz. lakosnak.
Az éves bérleti díj összege megegyezik a minden évben
kialakításra kerülő mezőgazdasági vállalkozók által a
bérbeadó tulajdonosok részére fizetett bérleti díjjal.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
2./ Dr. Samu János polgármester a továbbiakban Maka Attila és felesége Forgács I. u. 63.
szám alatti lakosok kérelmét ismerteti. Maka Renátó gyermekük negyedik őssejt beültetésére kerülne sor Kijevben, amelyhez anyagi segítséget szeretnének kérni. Az utazás
költsége 60 eFt, a beültetés költsége 350 eFt körüli összeg. Anyagi helyzetükre való tekintettel magát a sejteket nem kell kifizetniük. Kb. egy hétig kell kinntartózkodniuk, a
kórházi ellátás 100 dollár/nap, plusz a tolmács költsége is 100 dollár/nap.
Javasolja a testületnek támogatást nyújtani a gyógykezelésre, valamint utánaérdeklődik,
hogy a megyei keretből tudnak-e segítséget nyújtani. Az ügy sürgős, mivel november
8-án utaznának.
A Képvsielő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
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174/2008.(X.30.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület Maka Renátó Forgács I. u. 63. sz.
alatti lakos gyógykezelésére 100.000.-Ft támogatást
biztosít a 2008. évi gazdálkodási tartalék terhére.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

3./ Dr. Samu János polgármester a KITT működésével kapcsolatos problémát szeretne
felvetni. Az együttműködés szakmai oldalát tekintve, az oktatás terén a társulás kívánnivalót nem hagy maga után. Az Önkormányzatok egymás között megállapodásban
rögzítették a feladatokat. A társulás során arról volt szó, hogy a kisebb település legyen a gesztor, a feladatok segítésére egy gazdálkodót átirányítanak. Többszöri megkeresésünkre sem voltak ezidáig hajlandóak ezt megtenni, a hivatalunk gazdálkodói
a plusz feladatot segítség nélkül nem tudják elvégezni. Felvetettük azt a lehetőséget,
hogy legalább egy négyórás dolgozót biztosítsanak, ha nem is minden napra. A munka
megosztásáról volt szó, a gesztor településen kell a feladatokat összekapcsolni. Végső
megoldásra javaslatunk, hogy üljünk le Tápiószentmártonnal tárgyalni, legyenek ők a
gesztorok. Tápiószentmárton jegyzője levélben megkereste, hogy írjuk le a dolgozó
feladatait. A tennivalókat 36 pontban szedtük össze, melyet eljuttattunk Tápiószentmártonba. Megoldást kell találni az ügyben, valami álláspontra kell jutni. Ha nem
akarnak egy főt átirányítani vegyünk fel 1 fő dolgozót, a költségeit 1/3-2/3 arányban
finanszírozva. Ugyanott vagyunk ezzel, mintha átadnánk a gesztorságot.
Kun Szilárd képviselő javasolja, hogy a gesztorságot ne adjuk át, mert az OM azonosítónkat
elvesztenénk.
Bartucz Attila alpolgármester véleménye szerint is le kellene ülni tárgyalni. Ha átadjuk a
gesztorságot, akkor sincs a feladat elvégezve. El lehet gondolkodni, a feladatkör valóban
kíván-e egy embert.
Erdélyi Sándor képviselő úgy látja, személyi probléma lehet, nem vállalják fel, hogy valaki
átjönnön a településünkre. Lehet inkább felvállalják a + fő foglalkoztatását. Kérjünk együttes
testületi ülést, melyen döntenénk a kérdésben.
Dr. Samu János polgármester az elhangzottak alapján javasolja plusz egy fő foglalkoztatását,
melynek költségét a települések 1/3 – 2/3 arányban fianszíroznák.

4./ Dr. Samu János polgármester az ÖKOVÍZ Kft megkeresését ismerteti, mely szerint
üzletrész vásárlást ajánlanak az Önkormányzatnak. Az üzletrész minimális összege
100.000.- Ft, felső határa nincs. 16 önkormányzatnál végzik a szolgáltatást a térségben, amelyek nem tulajdonosok. A Kft szeretne indulni a Duna-Tisza közi regionális
hulladékelszállítási közbeszerzési pályázaton és előnyt élvezne, mint önkormányzati tulajdonú pályázó. Az üzletrészek vásárlásával teljesen önkormányzati tulajdonúvá válna
a rendszer. Amennyiben most nem tudunk dönteni, a következő ülésünk november
20-án lesz.
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Bartucz Attila alpolgármester elmondja, nem tud most dönteni az ügyben. Javasolja a
következő ülésen dönteni és addig több információhoz jutni.
Dr. Samu János polgármester elmondja, az önkormányzatok jegyzése a fontos a
részvényeknél, nem a jegyzett összeg. Az a lényeg, hogy teljes önkormányzati tulajdonról
legyen szó. A döntést elhalasztjuk a következő ülésre.
5./ Dr. Samu János polgármester ismerteti, mint köztudott megalakult a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata. Egy fővel októbertől iroda működik
Nagykátán. Az egyszeri beszerzés és a 2008. évi működési költségeket lakosságarányosan 55 Ft/fő összegben kellene a településeknek vállalni. Tápióságra jutó hozzájáulás
összege 152.460.- Ft. Kéri a testület döntését.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül,
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:
175/2008.(X.30.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási
Társulata 2008. október és 2009. január közé eső időszak
működési költségének településre eső lakosságarányosan
55 Ft/fő hozzájárulás, 152.460.- Ft fizetését biztosítja a
2008. évi gazdálkodási tartalék terhére.
Határozat: azonnal.
Felelős: polgármester.

6./ Dr. Samu János polgármester ismerteti, jelentkezett a varrodát bérlő Komlóssy Zoltán.
Az elszámoláshoz olyan ajánlatot tett, hogy a fenálló 2,5 millió Ft le nem lakott felújítási
költséget felajánlja, így közösen bontsuk fel a szerződést és ne legyen követelésünk
egymás felé. A cég ellen felszámolási eljárást folyt, melybe nem voltunk bevonva. A
fennálló villany, gáz tartozást nem hajthatják be rajtunk, a fogyasztóval volt szerződésük. Aki üzemeltetni akarja a varrodát, feladata lesz az új mérőórák beszerzése. A varrodával kapcsolatban olyan helyzettel állunk szemben, hogy bevételünk nem várható.
Bartucz Attila alpolgármester úgy gondolja, ha leírjuk, hogy nincs követelésünk egymás felé,
nekünk kell a tartozást kifizetni.
Dr. Samu János polgármester javasolja írásban az ÉMÁSZ-t és a Gázműveket megkeresni,
hogy a tartozást a felszámolóval rendezzék.
Dr. Kovács Dénes alpolgármester elmondja, a közüzemi szolgáltatókkal a szerződő fél a Kft
volt, kérdés, a felszámolási eljárásban a tartozást be tudják-e hajtani. Mindenképpen legyen
írásban, hogy ne rajtunk akarják behajtani a tartozást.
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7./ Dr. Samu János polgármester a továbbiakban a Leader programmal kapcsolatban ad
tájékoztatást. 13 település 3 tagozata (önkormányzatok, vállalkozók, civil szervezetek)
csatlakozott a rendszerhez. Pályázat útján 1 milliárd Ft támogatáshoz jutottunk. Ezen
belül települések pályázhatnak különböző feladatokra. November 4-én, kedden 16
órakor lesz településünkön ezzel kapcsolatban tájékoztató, ahol megismerhetjük a lehetőségeket. A vállalkozókat, civil szervezeteket értesíteni fogjuk. Az Önkormányzat
részéről néhány gondolatot összeállítottunk, a falumegújítási program keretében szeretnénk parkokat, játszóteret kialakítani, fásítást végezni, felújítani az óvodai játszóudvart. Szükség lenne járdák felújítására, építésére, az iskolai gyalogút rendbetételére.
Lehetőség lenne szálláshely kialakítására, virágosításra, utcanévtáblák kihelyezéséere.
Aki tud vegyen részt a tájékoztatón, ahol megismerkedhetünk a részletekkel.
Dr. Samu János polgármester ismerteti, a következő ülésre a korábbiakban meghatározott
időpontban 2008. november 20-án, 17 órakor kerül sor, az elfogadott napirendi pontok szerint.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester a továbbiakban zárt ülést rendel el,
mivel egy fellebbezést kell elbírálni a testületnek, valamint kitüntető díj adományozása is zárt
ülésen történhet.
Kmf.

Dr. Kovács Dénes
aljegyző

Dr. Samu János
polgármester

Kun Szilárd
Szántai Linda
jegyzőkönyv hitelesítők

7

