Tápióság Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2009. július 9-én, 18 órakor
megtartott rendkívüli ülésének
jegyzőkönyve

105/2009. sz. képviselő-testületi határozat:
Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása
106/2009. sz. képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
107/2009. sz. képviselő-testületi határozat:
ÖKOVÍZ Kft. szerződés módosítása
108/2009. sz. képviselő-testületi határozat:
Alapító okiratok módosítása (KITT, Polg.H.)
7/2009.(VI.10.)sz. önkormányzati rendelet:
Az intézményi térítési díjakról és az élelmezési nyersanyagnormáról
109/2009. sz. képviselő-testületi határozat:
ÁFA átvállalása – Kft megbízási díja
110/2009. sz. képviselő-testületi határozat:
Mártírok u. 9. sz. elé lámpatest felszerelése

Jegyzőkönyv

Készült: Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 9-én,
18 órakor megtartott rendkívüli ülésén.
Az ülés helye: Községháza nagyterme.
Jelen vannak: Dr. Samu János polgármester,
Bartucz Attila alpolgármester,
Balaskó György,
Berényi Tamás,
Dávid Kornélia Anikó,
Erdélyi Sándor és
Kun Szilárd képviselők.
Igazoltan van távol: Szántai Linda képviselő.
Igazolatlanul van távol: Laczkó József képviselő.
Meghívott vendégként jelen van:
Dr. Kovács Dénes aljegyző.
A nyilvános ülésen a lakosság részéről 5 fő érdeklődő volt.
Dr. Samu János polgármester köszönti a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket, az
érdeklődőket, az ülést megnyitja. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 9 fő képviselő közül
6 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. Hegedűs György képviselő jelezte, hogy
később fog érkezni.
A polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja elfogadni Kun Szilárd és Balaskó György
képviselőket.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
105/2009.(VII.9.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Kun
Szilárd és Balaskó György képviselőket elfogadta.
A polgármester a továbbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait:
N A P I R E N D:
1./ Hulladékszállítási közszolgálati szerződés módosítása
2./ Alapító okiratok módosítása
3./ Egyebek
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
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106/2009.(VII.9.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta.

1. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: Hulladékszállítási közszolgálati szerződés módosítása.
Előadó: Dr. Samu János polgármester ismerteti, az ÖKOVÍZ Kft-vel a hulladékszállítási közszolgálati szerződésünk június 30-ig szólt. A várakozás ellenére a
Duna-Tisza Közi Regionális Hulladésgazdálkodási Program nem indult be,
így szükséges 2009. július 1-től szeptember 30-ig a szerződést meghosszabbítanunk.
Balaskó György képviselő elmondja, nem szavazza meg a szerződés hosszabbítását az
áremelés miatt és a Húsvét hétfői szemétszállítás miatt.
Kun Szilárd képviselő javasolja, hogy a szállító hívja fel a figyelmet arra, hogy
ünnepnapokon is hétfőn viszik a szemetet, erről feltétlenül tájékoztatni kell a lakosságot.
Patkós Gábor az ülésen megjelent érdeklődő elmondja, a szerződést megkötöttük az összeg
azonban nincs leírva. Előzetes értesítés nélkül 25 %-ot emeltek.
Bartucz Attila alpolgármester egyetért az elhangzottakkal, dolgozunk azon, hogy másképpen
oldjuk meg az ügyet, ne legyünk kiszolgáltatottak.
Dr. Samu János polgármester elfogadja az észrevételeket, értekezleten jelezték a problémát,
ígéretet kaptak, de semmi nem történt. Kiszolgáltatott helyzetben vagyunk, kéri a szerződés
meghosszabbítását a testület fogadja el.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül,
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:
107/2009.(VII.9.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzata a hulladékkezelési
közszolgáltatás – kommunális szilárd hulladékgyűjtés,
szállítás, elhelyezés, ártalmatlanítás – elvégzésére megbízza 2009. július 1-től 2009. szeptember 30-ig terjedő
időszakra az ÖKOVÍZ Kft-t.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
2. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: Alapító okiratok módosítása.
Előadó: Dr. Kovács Dénes aljegyző ismerteti, a Képviselő-testület májusi ülésén
módosította a Polgármesteri Hivatal és a KITT Alapító Okiratát, valamint
elfogadta ezek egységes szerkezetét. Megküldtük a Magyar Államkincstárnak, ahol néhány hibát találtak benne. Ilyenek: a Polgármesteri Hivatal módosító okiratában a hatályon kívül helyezett rész áthúzva volt, ezt kifogásolták, bár az egységes szerkezetet nem érintette.
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A KITT alapító okiratában formai hibák voltak, az intézmény szót mellőzni kell, költségvetési szervnek kell szerepelni, a működési terület
helyett pedig működési körnek kell szerepelni. Alapító szervek a fenntartó szervek, ezt bele kell venni. A kiegészítő tevékenységnél a szakfeladat
számát hiányolják, nincs ilyen azért nem írtunk. Az lesz helyette, hogy
kiegészítő tevékenységet nem végez, ezt elfogadják, leegyeztette.
Kéri a jelzett módosítások és az egységes szerkezetű alapító okiratok elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
108/2009.(VII.09.) sz. képviselő-testületi határozat:
A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló
2008. évi CV. tv. rendelkezéseit figyelembe véve megalkotott
következő módosító okiratokat:
- Közoktatási Intézmény, Tápióság-Tápiószentmárton Óvodája
és Általános Iskolája (1.sz. melléklet),
- Tápióság Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
(2.sz. melléklet),
és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratokat:
- Közoktatási Intézmény, Tápióság-Tápiószentmárton Óvodája
és Általános Iskolája (3.sz. melléklet),
- Tápióság Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
(4.sz. melléklet)
a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális
Igazgatósága hiánypótlási felhívása alapján tett módosításokkal
egyetemben a Képviselő-testület a mellékletben foglalt tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal.
Felelős:

Dr. Kovács Dénes aljegyző.

3./ N A P I R E N D - EGYEBEK
1./ Dr. Samu János polgármester ismerteti, az adótörvények módosítása miatt július 1-től
az ÁFA 20 %-ról 25 %-ra emelkedik, mely érinti az étkezési térítési díjakat. El kell dönteni az Önkormányzat átvállalja a különbözetet, vagy áthárítjuk az étkezőkre. Elmondja,
az óvodás, iskolás gyermekek és a kötelező étkezők csak az élelmezési nyersanyagnormát fizetik. Az élelmiszer után az ÁFA-t vissza tudjuk igényelni. A szociális étkezést
igénybe vevőknél, beétkezőknél, vendégebédeseknél a nyersanyagnormán felüli költségek is megjelennek. Javasolja itt alkalmazni az ÁFA emelést. Az intézményi térítési
díjakat és az élelmezési nyersanyagnormát rendelet szabályozza, ennek módosítása
szükséges. A rendelet hatályba lépése a kihirdetésének napja, július 10. lehetne.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel, 1 tartózkodással, kézfelemeléssel
az intézményi térítési díjakról és élelmezési nyersanyagnormáról szóló 7/2009.(VII.10.) sz.
rendeletét megalkotta.
7/2009.(VII.10.) sz. önkormányzati rendelet:
Az intézményi térítési díjakról és az élelmezési
nyersanyagnormáról szóló rendelet szövegét a
4. sz. melléklet tartalmazza.
2./ Dr. Samu János polgármester a továbbiakban ismerteti, az ÁFA változás a Kft-vel
kötött szerződésünket is érinti. Amennyiben azt akarjuk, hogy a nettó összeg maradjon
a Kft-nek a végzett feladatokért át kell vállalni az Önkormányzatnak az ÁFA-t. Javasolja
vitassuk meg, hogy az 5 %-ot a Kft vagy az Önkormányzat nyeli le, vagy megfelezzük.
Amennyiben úgy döntünk, hogy az Önkormányzat vállalja, azt a költségvetési tartalékból tudjuk fedezni.
Bartucz Attila alpolgármester szerint a Kft nem nyelhet le mindent.
Balaskó György képviselő elmondja, nem szavazza meg, hogy a tartalék terhére menjen. A
tartalékra jövőre szükség lesz, nem lehet elkölteni.
Erdélyi Sándor képviselő úgy gondolja, érdemben a költségvetés I. féléves teljesítése után
tudunk róla beszélni.
Kun Szilárd képviselő véleménye szerint a Pénzügyi Bizottságot össze kellett volna hívni és
nem lett volna vita.
Dr. Samu János polgármester elmondja, ha átvállaljuk az ÁFA-t most a költségvetési tartalék
terhére tudjuk tenni. A féléves beszámoló után látjuk hol van megtakarítás. Javasolja a
költségvetési tartalék terhére az Önkormányzat vállalja át az ÁFA-t, a Kft az Önkormányzat
100 %-os szerve.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül,
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:
109/2009.(VII.9.) sz. képviselő-testületi határozat:
Az Önkormányzat és a SÁG-ÉP Nonprofit Kft között
fennálló megbízási szerződést érintő ÁFA emelés öszszegét 2009. július 1-től az Önkormányzat a költségvetési tartalék terhére átvállalja.
Az Önkormányzat és a SÁG-ÉP Nonprofit Kft közötti
megbízási díj 2009. július 1-től az ÁFA emelés következtében (20 %-ról 25 %) 473.605.- Ft-ra módosul.
A Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a megbízási szerződésben a módosításokat vezesse át.
A Képviselő-tsetület felhatalmazza a polgármestert a
szerződés aláírására.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester, aljegyző.
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Dr. Samu János polgármester bejelenti, hogy megérkezett Hegedűs György képviselő, így a
testület létszáma 8 főre alakult.
3./ Dr. Samu János polgármester az augusztus 20-i ünnepséggel kapcsolatban elmondja,
9 órakor lenne az ünnepi szentmise, 10 órakor ünnepség a Kopjafánál. A hivatalos ünnepi műsorra a helyi erőket kell mozgósítani: óvoda, iskola, nyugdíjasok. Délután a szabadtéri színpadon lehetne a műsorokat bonyolítani. Pogrányból jönnek a ladarúgók. El
kell dönteni tüzijáték legyen-e, egy profi tüzijáték költsége 300 eFt. Az évi ünnepségekre 500 eFt van tervezve, ebből még nem használtunk fel.
Dávid Kornélia Anikó képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke elmondja,
keresett fellépőket, 20-ára senki sem vállalja. Augusztus 19-én, 18 órára tudna eljönni a
Szatmári Kórus. A tüzijátékot nem javasolja.
Dr. Kovács Dénes aljegyző elmondja, Tápióságról is voltak Pogrányban, most jönnek
vendégek, ennek is van költségvetési vonzata.
Kun Szilárd képviselő úgy tudja a labdarúgók vállalják a költségeket. Javaslata lenne, hogy
csak a tüzijátékra költsünk, a többit társadalmi munkával, helyi fellépőkkel kell megoldani.
Dr. Samu János polgármester elmondja, az ünnepség megszervezésével, a részletek
kidolgozásával megbízzuk a közművelődés szervezőt és az Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottságot.
4./ Bencsik Andrásné az ülésen megjelent érdeklődő a vízdíjjal kapcsolatban elmondja,
hallani a településen, hogy sok a tartozás, nem helyes a beszedés, leolvasás. Többen
szedik a pénzt, nincs olyan ember aki pontosan beszedné, nincsenek leolvasva az
órák, több tízezer forintos tartozások vannak. Úgy gondolják legyen rendje a leolvasásnak, beszedésnek.
Bartucz Attila alpolgármester elmondja, nem akkora a gond, mint látszik, a vízdíj beszedés
95 %-os. Egyetért, hogy a díjbeszedés, leolvasás rossz, változtatni fognak.
5./ Dr. Kovács Dénes aljegyző ismerteti, telefonon megkereste a Hivatalt a Mártírok u. 9.
szám alatti ingatlan lakója. Szeretné kérni, hogy az ingatlana előtti lámpaoszlopra egy
lámpatest kerüljön elhelyezésre. Ennek költsége 40 eFt + ÁFA, melyet a lakó vállalna.
A közvilágítás költségét az Önkormányzatnak kellene fizetni.
Dr. Samu János polgármester problémája, a településen minden 2. oszlopon van világítótest,
de az utcában nem pont így jön ki, mivel a sarokra mindig kell tenni, így lehet, hogy két
oszlop marad ki. Amennyiben kérelmező felvállalná a kiépítés költségét, az Önkormányzat
fizetné a fogyasztást.
Balaskó György képviselő egyetért azzal, hogy az Önkormányzat vállalja a fogyasztás
költségét, amennyiben a lakó vállalja a szerelés költségét. Nem számottevő összegről van szó.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
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110/2009.(VII.9.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul a Mártírok u. 9. sz.
ingatlan előtti lámpaoszlopra világítótest elhelyezéséhez. A kiépítés költségét a Mártírok u. 9. sz. lakó
fedezi, a fogyasztás költsége az Önkormányzatot terheli.
Határidő: folyamatos.
Felelős: polgármester.

6./ Dr. Kovács Dénes aljegyző tájékoztatásul elmondja, a májusi ülésen felvetődött egy
fakivágási probléma. A minisztériumi állásfoglalást megkapta, a határozat visszavonásra került.
Dr. Samu János polgármester ismerteti, a következő ülésre az előzőekben meghatározottak
szerint 2009. augusztus 27-én, 17 órakor kerül sor. A polgármester megköszönte a
megjelenést és a továbbiakban zárt ülést rendel el, mivel a testületnek személyi jellegű ügyben
kell dönteni.
Kmf.

Dr. Kovács Dénes
aljegyző

Dr. Samu János
polgármester

Kun Szilárd
Balaskó György
jegyzőkönyv hitelesítők
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