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155/2008. sz. Képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
156/2008. sz. Képviselő-testületi határozat:
Közoktatási Esélyegyenlőségi Program
tárgyalásának elhalasztása
12/2008.(IX.5.) sz. önkormányzati rendelet:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelt módosításáról
157/2008. sz. Képviselő-testületi határozat:
Happy Dance Se táncverseny rendezése
158/2008.sz. Képviselő-testületi határozat:
Cser János lemondásának elfogadása
159/2008.sz. Képviselő-testületi határozat:
Önkormányzat és a SÁG ÉP Nonprofit Kft
közötti kölcsönszerződés
160/2008. sz. Képviselő-testületi határozat:
Iskolagondnoki feladatok ellátása
161/2008. sz. Képviselő-testületi határozat:
Falugondnoki feladatok díjazása
162/2008. sz. Képviselő-testületi határozat:
Fűtéskarbantartás díjazása
163/2008. sz. Képviselő-testületi határozat:
Régi labdarúgó pálya rendbetételének díjazása
164/2008. sz. Képviselő-testületi határozat:
Következő ülés összehívása

Jegyzőkönyv

Készült: Tápióság község Képviselő-testületének 2008. szeptember 4-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 és Erdélyi Sándor képviselők.
Igazoltan van távol:
Szántai Linda képviselő.
Igazolatlanul vannak távol:
Laczkó József képviselő.
Meghívott vendégként jelen vannak:
Mellékelt jelenléti ív szerint.
A nyilvános ülésen a lakosság részéről 3 fő érdeklődő volt.
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 5 fő
képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. Hegedűs György és Kun Szilárd képviselők
jelezték, hogy később érkeznek.
A polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja elfogadni Béres Károly és Dávid Kornélia
Anikó képviselőket.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
154/2008.(IX.4.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Béres
Károly és Dávid Kornélia Anikó képviselőket elfogadta.
A polgármester a továbbiakban javasolja a napirendi pontok felcserélését, hogy a később
érkező képviselők is tudjanak csatlakozni a fontosabb pontokhoz, az alábbiak szerint:
N A P I R E N D:
1./ Közoktatási Esélyegyenlőségi Program és Intézkedési Terv elfogadása
2./ Szociális rendelet módosítása
3./ Egyebek
4./ SÁG-ÉP Nonprofit Kft működésével kapcsolatos megbeszélés
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
155/2008.(IX.4.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta.

1. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: Közoktatási Esélyegyenlőségi program és Intézkedési Terv elfogadása.
Előadó: Dr. Kovács Dénes aljegyző elmondja, a programot szakértő készítette,
amelyhez adatot szolgáltattunk. Az Önkormányzatnak kötelező feladata a
program elkészítése, pályázat benyújtásásához szükséges az elfogadott terv.
Kéri Tóth Gábor tagintézmény vezetőt szakmai véleményét mondja el.
Tóthh Gábor tagintézmény vezető ismerteti, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókra
normatíva igényelhető, a szülőknek nyilatkozni kell, hogy legfeljebb a 8. osztályt fejezték be.
Az SNI-s tanulók száma jelenleg 13 fő. Az iskola beleszólása a létszám alakulásába kevés,
szakértői rehabilitációs bizottság allapítja meg, hogy ki SNI-s. A kompetencia mérések
eredményei országos adatokhoz vannak hasonlítva. Bevezették a kompetencia alapú
felzárkóztatást, hogy a kompetencia mérésre fel tudjanak készülni. Az iskola napi
kapcsoaltban áll a gyermekjóléti szolgálattal, az esetmegbeszéléseken résztvesznek. Az iskolai
gyermekvédelmi felelős munkája is nagy segítséget jelent.
Dávid Kornélia Anikó képviselő azt szeretné tudni, ki lesz a felelős személy, aki a feladatot
ellenőrizni fogja.
Dr. Samu János polgármester javasolja a témát levenni napirendről, a következő ülésre fel
kell készülni. Az esélyegyenlőségi programot ki kell dolgozni, az Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság ülésén tárgyalja meg, véleményezze a testület felé.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
156/2008.(IX.4.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Közoktatási Esélyegyenlőségi
Program és Intézkedési Terv elfogadását a napirendről leveszi és a következő ülésén tárgyalja.
Határidő: következő ülés.
Felelős: aljegyző.

Dr. Samu János polgármester bejelenti, hogy megérkeztek Hegedűs György és Kun Szilárd
képviselők, így a testület létszáma 8 főre alakult.
2./ N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: Szociális rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Kovács Dénes aljegyző ismerteti, az előző ülésen megbeszéltek szerint
elkészítette a szociális rendelet módosításáról a tervezetet.
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Dr. Samu János polgármester megállapítja a rendelettel kapcsolatban nincs hozzászólás, így
azt elfogadásra javasolja.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással,
kézfelemeléssel a 12/2008.(IX.5.) sz. rendeletét, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló, többször módosított 4/2004.(II.13.) sz. rendelet módosításáról megalkotta.
12/2008.(IX.5.) sz. önkormányzati rendelet:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló,
többször módosított 4/2004.(II.13.) sz. rendelet módosításáról szóló rendelet szövegét a 3. sz. melléklet
tartalmazza.
3./ E G Y E B E K
1./ Dr. Samu János polgármester ismerteti a Happy Dance Se kérelmét. A táncegyesület
október 11-én szeretne országos táncversenyt rendezni a tornacsarnokban, ehhez kérik
a testület engedélyezését, tájékoztatást a feltételekről. A polgármester javasolja a verseny megrendezéséhez a testület járuljon hozzá, a bérleti díjat 10 eFt-ban állapítsuk
meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
157/2008.(IX.4.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul a Happy Dance Se
által, 2008. október 11-én a Tornacsarnokban országos táncverseny megrendezéséhez.
A Képviselő-testület a bérleti díjat 10 eFt-ban határozza meg.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

2./ Dr. Samu János polgármester a továbbiakban tájékoztatja a testületet, hogy Cser
János írásban kéri felmentését a Pénzügyi bizottsági tagsága és a SÁG-ÉP Nonprofit
Kft Felügyelő Bizottság elnöki tisztségéből, munkájára hivatkozással, illetve több
esetbeni egyet nem értés miatt. Javasolja a kérés elfogadását és az Ügyrendi Bizottság
tegyen javaslatot a megüresedett tagságok betöltésére.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
158/2008.(IX.4.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület Cser János Pénzügyi és Gazdasági
bizottsági tagságának és a SÁG-ÉP Nonprofit Kft
Felügyelő Bizottsága elnöki tisztségéről való lemondását tudomásul veszi.
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Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

4./ N A P I R E ND TÁRGYALÁSA
Tárgy: SÁG-ÉP Nonprofit Kft működésével kapcsolatos megbeszélés.
Előadó: Bartucz Attila alpolgármester elmondja, a meghívó szerint ő a napirendi
pont előadója, de szeretné a Kft ügyvezetőjének, Vincze Andrásnak átadni
a szót.
Vincze András a SÁG-ÉP Nonprofit Kft ügyvezetője elmondja, a Felügyelő Bizottság zokon
vette, hogy a polgármester Úr tájékozódni akart a Kft anyagi helyzetéről, az ő tudtuk és
jelenlétük nélkül. Ennek is köszönhető, hogy Cser János lemondott. A vízművel kapcsolatban
elmondja, amit kifogásoltak az átadás-átvételkor nem került leírásra és nem történt ezügyben
változás. A megbeszélésen elhangzott az Önkormányzat 8 millió Ft-os biztosított a Kft
beindulására. A Kft gazdálkodásával kapcsolatban számításokat végzett, de nem reális a
papíron szereplő összeg. Szeptember 30-át meg kellene várni az elszámoláshoz, jelenleg 6070 %-os a vízdíjak befizetése. A vízórák leolvasását együtt kellett volna csinálni az átadás
előtt az előző üzemeltetővel. A szükséges rajzok nincsenek meg sem az Önkormányzatnál,
sem a vízműnél. Javaslat hangzott el, hogy 2 millió Ft-ot be kell fagyasztani, ami nem a
bizalom jele. Az Önkormányzat hozta létre a Kft-t az önkormányzati feladatok végrehajtására,
nem tudja hol látják a hibát, hogy zárolni akarják a pénzt. A Felügyelő Bizottság nem tudott
ülésezni, hogy megbeszéljék a problémákat, átnézzék a szerződéseket. Kevés emberük van, a
munka sok. A falugondnoki szerződést nem írja alá, olyan feltételek vannak benne, ami
azonnal csődbe viszi a Kft-t.
Bartucz Attila alpolgármester szerint régi probléma gyűrűződött be, amit már többször
jelzett, a Képviselő-testület tudja, 10 év eltűnt, ami Kun Sándor idején volt.
Dr. Samu János polgármester véleménye szerint a Kft-ről kellene beszélni, nem
magyarázkodni, hogy mi miatt van.
Bartucz Attila alpolgármester javasolja a problémákon menjünk végig. A költségvetésben 2
millió Ft-ot jelent az iskolagondnoki állás. A Kft-nél hiányként fog jelentkezni, ha a gondnok
az iskolánál marad. A hitelt felvették, egy hete szembesült, hogy súlyos kamatai vannak, nem
kedvező hitel. Orbán Márton nem hatékonyan dolgozik az iskolánál, azt csinál amit akar,
nincs felügyelet alatt. A Kft-ben nem akar dolgozni, négy hónapja húzódik a probléma, ebbe
lépni kell. A testületnek dönteni kell, hogy marad-e az iskolagondnok.
Erdélyi Sándor képviselő legfontosabbnak tartja, hogy szerződés legyen, nem tudja
megérteni, hogy hónapok óta nincs szerződés. Ha a Kft vezetője nem ért egyet, meg kell tenni
az észrevételeket. Az iskolagonoki állással kapcsolatban elmondja, nem tudja teljesen
elfogadni, hogy 2 millió Ft hiánya lesz a Kft-nek ha az iskolagondnok marad. A munkák
ellentételezése a 2 millió Ft-nak. Ha a Kft az összeget nem kapja meg, a feladatot sem végzi
el, nem lehet hiány. Ha elvégzi a feladatot és nem kapja meg a pénzt, abból lehet a hiány. Ha a
sürgős, azonnali munkákat a Kft el tudja végezni, miért ne csinálja, ha nem működik vissza
lehet csinálni. Arra kell figyelni, hogy az iskolagondnok hiányát az iskola, diákok ne
szenvedjék.
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Bartucz Attila alpolgármester véleménye szerint a Kft jó működésének alapja a munkák
ütemezése, nem lehet máról holnapra tervezni. A részletek kidolgozása, a jó működés sok időt
igényel, jó lenne segítség, de nem tudja hogy kérjenek segítséget, amikor a polgármester is
ellenezte a Kft alakítását.
Dr. Samu János polgármester emlékeztet arra, hogy a Kft alakítását megszavazta. A Kft-nek
van ügyvezetője, akit tájékoztatott, hogy a pénzügyi megbeszélésről az illetékeseket értesítse.
Önellenőrzési feladat volt, a Felügyelő Bizottság is jelen lehetett volna.
Tóth Gábor tagintézmény vezető szeretne reagálni az iskolagondnoki állással kapcsolatban.
Többször beszéltünk a problémáról, rengeteg a munka, amit az iskolagondnok elvégez.
Községi szintű rendezvényekre minden rendbe szokott lenni, a belső karbantartásban sincs
kifogás. Mindenki munkájában van gond. A falunapi teendőkről folyamatosan egyeztetett,
májusban jelezte a két nagy füves pálya kaszálását, amit eddig is a falugondnok végzett. A Kft
nem tudta a kaszálást megoldani, vállalták a szabadtéri színpad rendbetételét is, ám úgy
gondolták arra nem érdemes költeni. A rézsű kaszálásban társadalmi munkában részt vett
Hegedűs György és Bartucz Attila, amit megköszön, de ez az a terület, amit Orbán Márton is
mindig rendbe tesz. Az iskola fűnyíróját rendszeresen kölcsönadják a Kft-nek. Az
iskolagondnok átvétele a Kft-be nem jött létre, ebből lett a gond, közalkalmazotti jogviszonya
közös megegyezéssel nem szűnhetett meg. Június 30-al az iskola, mint önálló intézmény
megszűnt, az iskolagondnok továbbfoglalkoztatására Kiss Erika igazgató illetékes. A júliusi
testületi ülésen nem tudott résztvenni, levelet írt a testületnek az iskolagondnok ügyében.
Amennyiben a Kft átveszi a gondnoki feladatokat szeretné ha szerződésbe kerülnének a
feladatok. Az ebédszállítás mellett kéri a tízórai szállításának megoldását is, mert a leépítés
miatt erre nincs kapacitásuk. Kéri az ügyben a felelős döntést.
Bartucz Attila alpolgármester elmondja, a fűkaszálás megoldását kérte Tóth Gábor, de a Kftnek nincs traktora. A színpad javításának nem sok értelme van, a balesetelhárítást elvégezték
volna. Pénz nélkül nagyon nehéz egy céget létrehozni. Javasolja Orbán Mártonnak adják meg
a lehetőséget, hogy dolgozzon a Kft-ben. Úgy gondolja csak akkor tudunk előre jutni, ha az
Önkormányzat és a Kft nem külön, hanem együtt dolgozva működik. Vagy előre nézünk, vagy
nyögvenyelős lesz az egész, van az a lehetőség is, hogy a testület oszlassa fel magát. Ha így
megy tovább benne van a feloszlatásban.
Dr. Samu János polgármester megkérdezi, ki ért egyet azzal, hogy a testület oszlassa fel
magát. A felvetésre senki sem válaszol. A polgármester a továbbiakan a Kft működésével
kapcsolatban elmondja, ha a problémát az iskolagondnok oldja meg, akkor áthelyezzük a Kftbe. Az előzőekben szó volt róla, hogy a Kft foglalkoztatja, de közbejött a társulás és az
igazgató kérte, hogy maradjon az iskolagondnoki állás. Úgy látja alapvető kérdések nincsenek
rendezve a Kft-nél, nincs aláírt szerződés. A Felügyelő Bizottság nem az Önkormányzat,
hanem a Kft Felügyelő Bizottsága. Tisztázni kell a Kft szerepét.
Béres Károly képviselő elmondja, Orbán Márton iskolagondnok áthelyezéséről nem született
határozat, csak beszéltek róla. A Kft működésével kapcsolatban elmondja, a kiadott pénzügyi
tájékoztatóban kalkulált adatok vannak, szeretne ezügyben tájékoztatást kapni.
Bajkó Rita a Kft könyvelője elmondja, a könyvviteli követelést bevételként ki kell mutatni.
Minden vízfogyasztót külön számlán tartanak nyilván, minden hó végén egyeztetnek ki fizette
ki a vízdíjat.
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A hitel az Önkormányzat és a Kft között nincs ledokumentálva, nincsenek rögzítve a
visszafizetés feltételei. Hiányzik a szolgáltatási szerződés is, ezek a legfontosabbak. Meg kell
állapodni a munkákról, a díjazásról. Amíg nincs szerződés, nincs miről beszélni.
Dr. Kovács Dénes aljegyző elmondja, a hitelszerződés szerint az OTP a hitelt a törzstőke
emelésésre adta. Pénzügyi szakemberekkel úgy gondolják, a testület kölcsönként adja a Kftnek. A falugondnoki szerződést már elfogadta a testület, a Kft részéről nem került aláírásra,
szeretnének néhány dolgot módosítani.
Dr. Samu János polgármester ismerteti, 438 eFt lesz havonta a fizetendő kamat + tőke
összege. Javasolja a kölcsönadási szerződést a testület fogadja el, fontos a biztosíték az
Önkormányzat részére. A banknak kifogása nem lesz, fedezetet kértek biztosítékul.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
159/2008.(IX.4.)sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az Önkormányzat és a SÁG-ÉP
Nonprofit Kft közötti, 7.500 eFt kölcsönről szóló
kölcsönszerződést elfogadja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
Dr. Samu János polgármester a továbbiakban elmondja, figyelembe kell venni és döntést
hozni a falugondnoki teendőket érintő szerződéssel kapcsolatban, a Kft jelezte ezzel
kapcsolatban az észrevételeit. 60 eFt-os egyszeri díjat kérnek azért, hogy a régi labdarúgó
pályát rendbetegyék, ezután a rendszeres gondozása bekerül a szerződésbe. Dönteni kell
továbbá az iskolagondnoki teendőkről. A falugondnoki teendők elvégzéséért a testület 220
eFt/hó+ÁFA összeget állapított meg, a Kft szeretné ha ez az összeg 250 eFt lenne.
Béres Károly képviselő sokallja a havi + 30 eFt-os emelést, igaz ő javasolta, hogy a régi
focipálya területét is vegyük be a szerződésbe.
Kun Szilárd képviselő szerint nonprofit szervezetről van szó, nem tudja az Önkormányzat
miért jár rosszul.
Dr. Samu János polgármester kompromisszumos megoldást javasol, legyen a munkák
elvégzéséért a havi díj 240 eFt + ÁFA. Döntsön a testület az iskolagondnoki státusz ügyében
is.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
160/2008.(IX.4.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy 2008. szeptember
15-től az iskolagondnoki feladatokat a SÁG-ÉP Nonprofit Kft látja el.
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Határidő: szeptember 15.
Felelős: Vincze András ügyvezető.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, egy tartózkodással,
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:
161/2008.(IX.4.)sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a falugondnoki feladatok ellátását
240 eFt /hó + ÁFA összegben határozza meg.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

Dr. Samu János polgármester ismerteti, a fűtéskarbantartásra külön díjazást kell
megállapítani, erre 100 eFt /hó bruttó összeg van tervezve október 1. és április 30. közötti
időszakra. Erről is döntést kell hozni a testületnek, valamint, hogy elfogadjuk-e a régi
focipálya rendbetételéért az egyszeri 60 eFt-os díjat.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
162/2008.(IX.4.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az épületgépészeti, fűtéskarbantartási
díjazást október 1. – április 30. közötti időszakra bruttó
100 eFt/hó összegben határozza meg.
Határidő: szerződéskötésre azonnal.
Felelős: polgármester.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
163/2008.(IX.4.)sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a SÁG-ÉP Nonprofit Kft-nek
a régi labdarúgó pálya rendbetételéért 60 eFt+ÁFA
egyszeri díjat állapít meg.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
Erdélyi Sándor képviselő arról szeretne érdeklődni, hogy a hulladékgyűjtő sziget
rendbetétele kinek a feladata.
Dr. Samu János polgármester véleménye szerint ez országos probléma, arra gondoltunk,
hogy a gyűjtősziget helyét kellene megváltoztatni. Végig kell gondolni hova tegyük, mert a
jelenlegi helyen nagy az átmenő forgalom. A Kft többszor összetakarított a kukák mellett.
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Bartucz Attila alpolgármester javaslata kamerával kellene a területet megfigyelni,
rendeletben szabályozni ezt.
Dr. Samu János polgármester ismerteti a következő ülés időpontját és napirendi pontjait:
2008. szeptember 25. 17. óra
N a p i r e n d:
1./ Közoktatási Esélyegyenlőségi Program és Intézkedési Terv elfogadása
2./ Távfelügyeleti szolgáltatás és közterületi járőrszolgálattal kapcsolatos
ajánlat megtárgyalása
3./ Egyebek
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
164/2008.(IX.4.)sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület következő ülését 2008. szeptember
25-én, 17 órára összehívja.
A polgármester a továbbiakban zárt ülést rendel el Tóth Gábor tagintézmény vezető kérésére,
mivel személyi jellegű témáról van szó.
Kmf.

Dr. Kovács Dénes
aljegyző

Dr. Samu János
polgármester

Béres Károly
Dávid Kornélia Anikó
jegyzőkönyv hitelesítők
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