TÁPIÓSÁG
Képviselő-testületének
2009. január 29-én, 17 órakor
megtartott ülésének
jegyzőkönyve
1/2009. sz. Képviselő-testületi határozat:
Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása
2/2009. sz. Képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
3/2009. sz. Képviselő-testületi határozat:
Polgármester tájékoztatójának elfogadása
4/2009. sz. Képviselő-testületi határozat:
72/2008.(IV.8.) sz. határozat visszavonása
5/2009. sz. Képviselő-testületi határozat:
500 eFt pénzeszköz átadása Kft részére,
Templom tér 1. üzemeltetésre átadása
6/2009. sz. Képviselő-testületi határozat:
Heincz Dóra családsegítő 4 órás foglalkozt.
7/2009. sz. Képviselő-testületi határozat:
2009. évi költségvetési tervezet elfogadása
8/2009. sz. Képviselő-testületi határozat:
Tornacsarnok és Klubház munkatervének
elfogadása
9/2009. sz. Képviselő-testületi határozat:
Közmeghallgatás összehívása
10/2009. sz. Képviselő-testületi határozat:
Berényi Tamás megválasztása az Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság alelnökének
11/2009. sz. Képviselő-testületi határozat:
Berényi Tamás megválasztása az Ügyrendi
Bizottság tagjának
12/2009. sz. Képviselő-testületi határozat:
173/2008.(X.30.) sz. határozat módosítása
13/2009. sz. Képviselő-testületi határozat:
Műszaki szakértő felkérése támfal vizsgálatára
14/2009. sz. Képviselő-testületi határozat:
Következő ülés összehívása

Jegyzőkönyv

Készült: Tápióság község Képviselő-testületének 2009. január 29-én, 17 órakor
megtartott ülésén.
Az ülés helye: Községháza nagyterme.
Jelen vannak: Dr. Samu János polgármester,
Bartucz Attila alpolgármester,
Balaskó György,
Berényi Tamás,
Dávid Kornélia Anikó,
Erdélyi Sándor,
Hegedűs György,
Kun Szilárd és
Szántai Linda képviselők.
Igazolatlanul van 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 vendégeket, az
érdeklődőket, az ülést megnyitja.
A polgármester a napirendi pontok előtt ismerteti, hogy Béres Károly képviselő írásban
benyújtotta lemondását a képviselői mandátumáról. A kislistás választáson következő
képviselő Szabó Judit, aki írásban nyilatkozott, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt a
tisztséget vállalni nem tudja. A soron következő képviselő Berényi Tamás, aki a képviselői
mandátumot vállalja.
A polgármester felkéri a jelenlévőket, hogy a képviselői eskütételhez szíveskedjenek felállni.
Berényi Tamás képviselő leteszi az esküt, ezután a polgármester átadja a megbízólevelet és jó
munkát kíván. A polgármester ismerteti, hogy az eskütételtől számított 30 napon belül
vagyonnyilatkozatot köteles tenni, a képviselő megkapja az ehhez szükséges
nyomtatványokat.
Dr. Samu János polgármester jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 9 fő képviselő közül 8
fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes.
A polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja elfogadni Erdélyi Sándor és Hegedűs
György képviselőket.
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A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
1/2009.(I.29.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Erdélyi
Sándor és Hegedűs György képviselőket elfogadta.
A polgármester a továbbiakban javaslatot tesz a napirendi pontokra, a kiküldött meghívótól
eltérően javasolja a 2. napirendi pontnak a Mindenki Közlekedik Alapítvány táborhely
kialakítását betenni, amit az egyebek napirendi pontban tárgyaltunk volna. Így az ülés
napirendi pontjai a következők:
N A P I R E N D:
1./ Költségvetési tájékoztató
2./ Mindenki Közlekedik Alapítvány táborhely kialakítása
3./ 2009. évi költségvetési tervezet megtárgyalása
4./ Klubház, Tornacsarnok 2009. évi munkaterve
5./ Közmeghallgatás összehívása
6./ Egyebek
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
2/2009.(I.29.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta.
1. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: Költségvetési tájékoztató.
Előadó: Dr. Samu János polgármester tájékoztatja a Képviselő-tetületet a 2008.
december havi központosított állami támogatások, valamint a működésre
átvett pénzeszköz alakulásáról. Elmondja, az ivóvízmű kút felújítására a
pályázat benyújtásra került, 2 millió Ft előleget leutaltak, hogy a munkálatokat el tudjuk kezdeni.
Mivel a napirendi ponthoz nincs hozzászólás, a polgármester elfogadásra
javasolja a tájékoztatót.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
3/2009.(I.29.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a polgármester tájékoztatóját elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
2. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: Mindenki Közlekedik Alapítvány táborhely kialakítása.
Előadó: Dr. Samu János polgármester tájékoztatásul elmondja, a Képviselő-testület
a 72/2008.(IV.8.) sz. határozatával döntött arról, hogy a Mártírok úti volt
labdarúgó pályát értékesíti a Mindenki Közlekedik Alapítványnak, táborhely
kialakítására. A testület a vételárat egyösszegű fizetés esetén 4 millió Ft
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+ ÁFA, részletfizetés esetén 5 millió Ft + ÁFA, évi 1 millió Ft + ÁFA
összeggel határozta meg. Az Alapítvány részéről most került felvételre a
kapcsolat, a részletfizetést vállalnák. Közlekedési tábort szeretnének kiépíteni az ingatlanon, ügyességi pályát, szálláshelyet kialakítani. Az Alapítvány lehetőséget biztosítani a helyi gyermekeknek a közlekedési ismeretek elsajátítására, a pálya használatára. A terület őrzését biztosítani fogják és elképzelésük, hogy a szállások kialakítására tömegközlekedési eszközök lennének elhelyezve. Az Alapítvány vállalná a településen lévő
Kresz-park felújítását is. Felajánlották továbbá, hogy a helyi gyermekeknek az iskolai oktatás keretein belül havi 1 alkalommal 1 óra elméleti oktatást biztosítanának ingyenesen. Felmerült az a gondolat is, hogy szívesen
megvásárolnák a varroda épületét is, táboroztatás céljából, évente 500 eFt
+ ÁFA összeget tudnának vállalni.
Balaskó György képviselő úgy gondolja, nem működik, hogy 5 évre elhúzzuk az 5 millió Ft
fizetését. Évente megfelelő értékűnek kellene lenni a fizetésnek, vegyünk figyelembe egy 250
Ft-os euro alapot. Véleménye szerint az eladási árban kellene megegyezni, a forint jelenleg is
romlik.
Del Medico Mihály a kuratórium elnöke elmondja, a testület határozta meg az árat és a
fizetési feltételeket. Ha létrejön a tábor a sági gyerekek is igénybe tudják venni, a Kreszparkot is használhatnák hétköznap, hétvégén egyaránt. A nyári szünetben minden hónapban
10 napos tábort szerveznének, a tábor állandó őrzését biztosítanák. Jó lehetőség lenne a
testvértelepülések csereüdültetésérére, elszállásolására is. A tábor alapvető célja a
balesetmegelőzés, de ezt tovább lehet fejleszteni.
Józsa Elek körzeti megbízott szerint, a tábor előnye az is, hogy megismerik az idejövők a
településünket, jó hírünket viszik az országba.
Erdélyi Sándor képviselő szerint a területen elhelyezett járművek színes megjelenése érdekes
színfolt. Felmerült egy aggály, ha a járművek nincsenek karbantartva néhány év után ócskavas
telep alakulhat ki. A szerződésben ezt szabályozni lehet, hogy évek múlva is szép színfolt
legyen, a karbantartásukat biztosítsák legyen. Kérdése lenne, hogy mi lesz az eszközökkel, ha
megszűnik az Alapítvány.
Del Medico Mihály a kuratórium elnöke elmondja, érdekük, hogy az elhelyezett járművek
karban legyenek tartva. Nem gondolnak olyanra, hogy megszűnik az Alapítvány.
Dr. Samu János polgármester elmondja, a Pénzügyi Bizottság elnöke szerint nem lehet eladni
5 évre 5 millió Ft-ért a területet. A testületnek dönteni kell, fenntartja-e a korábbiakban
meghozott határozatát.
Dr. Kovács Dénes aljegyző elmondja, a határozat meghozatala óta közel egy év eltelt.
Balaskó György képviselőnek annyiban igaza van, hogy évente infláció követővé lehetne tenni
az összeget.
Kun Szilárd képviselő javasolja, vonjuk vissza a határozatot, a Pénzügyi Bizottság döntsön.
Jó a javaslat, hogy infláció követővé tegyük a vételárat.
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Dr. Samu János polgármester az elhangzottak alapján javasolja a 72/2008.(IV.8.) sz.
határozatot a testület vonja vissza. A Képviselő-testület bízza meg a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottságot, hogy a terület értékesítésére dolgozzanak ki új konstrukciót és terjesszék a
testület elé a márciusi ülésre.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
4/2009.(I.29.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a 72/2008.(IV.8.) sz. határozatát
visszavonja.
A Képviselő-testület megbízza a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottságot, hogy a Mártírok u. 150 hrsz-ú ingatlan értékesítési lehetőségét dolgozza ki és terjessze a testület
elé.
Határidő: 2009. március 31.
Felelős: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke.

3. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: 2009. évi költségvetési tervezet megtárgyalása.
Előadó: Dr. Samu János polgármester ismerteti, a 2009 évi költségvetési tervezet elkészült, azt a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, az intézményvezetők megtárgyalták, véleményezték. Néhány változtatásra tesznek javaslatot, ezáltal a
tartalékunk 21.461 eFt-ra mérséklődik. A módosítások a következők: a Polgármesteri Hivatalnál a köztisztviselők részére is biztosításra kerül a cafetéria keret. A fénymásoló karbantartására tervezett összeget javasolja a Bizottság 240 eFt-tal megemelni, a javítás helyett új gép vásárlását tervezni.
Az iskolánál a kisértékű eszközök beszerzése emelkedik. A konyhánál új
mosógép beszerzése szükséges, mivel a régi elromlott, erre 100 eFt-ot kellene tervezni. A Kft támogatására az iskolagondnoki teendők ellátására
2.500 eFt-ot kell szerepeltetni. Az utak kátyúzására tervezett összeget 500
eFt-tal kellene megemelni, hogy vízelvezetési feladatot is meg tudjunk oldani. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javasolja 200 eFt-tal megemelni a taekwon-do támogatására tervezett összeget. A védőnői szolgálattól a foglalkozás egészségügyi vizsgálatra tervezett összegből 132 eFt elvonásra került, szét lett osztva az intézményekre. Idáig a vizsgálatért 6.000.Ft/fő összeget fizettünk, tárgyalásokat folytattunk és sikerült az összeget
4.000.- Ft/fő összegben megállapítani, ugyanis Tápiószentmártonban is
ennyi. A költségvetési bevételünk 504.280 eFt. A Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság javasolja a tartalékot konkrét feladatra ne osszuk fel, hogy önerőt
tudjunk biztosítani pályázatokhoz.
Bartucz Attila alpolgármester elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén szó volt
róla, hogy mennyi legyen a Kft általánydíja, 1.600 eFt-ról beszéltek. Az iskolagondnoki
feladatok ellátására 1.960 eFt szerepelt. Jó lenne 180 eFt-os nettó összeget megállapítani
minden intézménynél.
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Dr. Samu János polgármester javasolja, ne változtassunk, menet közben ha látjuk, hogy
kevés az összeg a Pénzügyi Bizottság megvizsgálja a lehetőségeket. A szociális törvény
módosításával március 1-től lehetőség lesz a szociális ellátottak foglalkoztatására. Az
embereket foglalkoztatásra átadjuk a Kft-nek, az Önkormányzat vállalja az 5 %-os bérterhet,
660 eFt lett tervezve erre a célra.
Bartucz Attila alpolgármester a továbbiakban elmondja, a varroda üzemeltetését szeretné a
Kft átvenni, sporttáboroztatás céljából. 500 eFt-ot szeretnének az Önkormányzattól kérni a
felújítás költségére, melyet év végéig visszafizetnének.
Kun Szilárd képviselő támogatja az elképzelést, az Önkormányzat nem veszít vele. 500 eFt
pénzeszköz átadás legyen a beruházásra.
Dr. Kovács Dénes aljegyző ismerteti, szerződést kell kötni az Önkormányzat és a Kft között,
le kell fektetni milyen konstrukcióban hasznosítják az épületet. Részletesen meg kell
tárgyalni.
Dr. Samu János polgármester javasolja, a Képviselő-testület a varroda épületét üzemeltetésre
erre az évre adja át a Kft-nek. Táborhely kialakítására átadunk 500 eFt-ot, melyet
egyösszegben, 2009. december 31-ig kell visszafizetni.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
5/2009.(I.29.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő
Templom tér 1. sz. ingatlanát 2009. december 31-ig üzemeltetésre átadja a SÁG-ÉP Nonprofit Kft-nek.
Az Önkormányzat a Kft részére átad 500 eFt pénzeszközt
táborhely kialakításra, melyet a Kft 2009. december 31-ig
egyösszegben visszafizet az Önkormányzatnak.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

Dr. Samu János polgármester elmondja, a költségvetést érintően kérdés merül fel Heincz
Dóra családsegítő foglalkoztatása ügyében. Eddig 4 órás állásban volt, a kistérség szeretné a 8
órás alkalmazást. Ez részünkről + 840 eFt-os költséget jelentene. Maximálisan meg vagyunk
elégedve a családsegítő munkájával, de úgy értékeli a Pénzügyi Bizottság és a Hivatal is, hogy
elegendő a 4 órás foglalkoztatás. A szociális törvény módosításával lehetőség nyílik a
szociális segélyezettek foglalkoztatására, így feladata csökken. A Pénzügyi Bizottság javasolja
a testületnek Hencz Dóra családsegítő továbbra is 4 órás foglalkoztatását.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással,
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:
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6/2009.(I.29.) sz.képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy Heincz Dóra
családsegítő továbbra is 4 órás foglalkoztatásban marad.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

Dr. Samu János polgármester elmondja, amennyiben a 2009. évi költségvetési tervezethez
nincs hozzászólás, elfogadásra javasolja.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
7/2009.(I.29.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetési tervezetet
elfogadta, továbbdolgozásra alkalmasnak tartja, a közmeghallgatás elé terjeszthető.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

4. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: Tornacsarnok, Klubház 2009. évi munkaterve.
Előadó: Dávid Kornélia Anikó az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke
elmondja, a munkatervet a Bizottság elfogadta, jónak tartja és javasolják
a testületnek is elfogadásra.
Dr. Samu János polgármester megállapítja, a napirendi ponthoz nics hozzászólás,
elfogadásra javasolja a munkatervet.
8/2009.(I.29.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Tornacsarnok és Klubház 2009.
évi munkatervét elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

5. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: Közmeghallgatás összehívása.
Előadó: Dr. Samu János polgármester ismerteti, a közmeghallgatást február 7-re
szerettük volna összehívni, de a Tornacsarnokban színházi előadás lesz.
Így a falugyűlés időpontja: 2009. február 9. hétfő 18 óra.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
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9/2009.(I.29.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a közmeghallgatást 2009.
február 9-én, 18 órára összehívja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
6. E G Y E B E K
1./ Dr. Samu János polgármester ismerteti, Béres Károly képviselő lemondásával
megüresedett az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság alelnöki tisztsége, valamint
az Ügyrendi Bizottságban egy tagsági hely. Javasolja ezekre a tisztségekre az új képviselőt, Berényi Tamást megválasztani, aki vállalja a tisztségeket.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással,
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:
10/2009.(I.29.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság alelnökének Berényi Tamás képviselőt
megválasztotta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással,
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:
11/2009.(I.29.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az Ügyrendi Bizottság tagjának
Berényi Tamás képviselőt megválasztotta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

2./ Dr. Samu János polgármester elmondja, a testület a 2008. október 30-i ülésén döntést
hozott Béres Károly Szentmártonkátai u. 1. szám alatti lakos termőföld hasznonbérbe
adásával kapcsolatban. Az éves bérleti díjata testület a minden évben kialakításra kerülő
mezőgazdasági vállalkozók által a bérbeadó tulajdonosok részére fizetett bérleti díj
összegében állapította meg. Ehhez a falugazdásztól kérünk állásfoglalást, így aranykoronánként 30 kg étkezési búza augusztusi tőzsdei árát alkalmaztuk. Béres Károly azzal a
kéréssel fordul a testülethez, hogy a bérelti díj összegét aranykoronánként 27 kg-mal
számoljunk 30 Ft/kg áron. Ha ezt a testület elfogadja, a 173/2008.(X.30.) határozatunkat
módosítani szükséges.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
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12/2009.(I.29.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a 173/2008.(X.30.) sz. határozatát
az alábbiak szerint módosítja:
A Képviselő-testület az Önkormányzat 20230/34131ed arányban tulajdoni hányadát képező, 018/17 hrsz-ú
11 ha 1817 m2 nagyságú, 202,3 AK értékű területet
2009. január 1-től 5 éves időtartamra haszonbérbe adja
Béres Károly Szentmártonkátai u. 1. sz. alatti lakosnak.
Az éves bérleti díj összege AK-t 27 kg étkezési búza x
30 Ft/kg.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

3./ Bartucz Attila alpolgármester javaslatot tesz a Hivatalnál a műszaki előadói állás megszüntetésére. Véleménye szerint nics szükség az állásra, az építésügyek Nagykátára tartoznak. Babicz Tamás 4 órás állásra van bejelentve, hetente egy napot van a településen.
A könyvtári támfal a műszaki követelményeknek nem felel meg, a műszakisunk kárt
okozott, ezt is meg kell beszélni, hogyan kárpótolja. Ha bíróságra kerülne az ügy, az
ügyvédi perköltséget vállalná. Kérték a támfal helyrehozatalát, műszaki rajz sem volt.
Babicz Tamás műszaki ellenőrként nem követte a munkafolyamatot, viselje következményeit. Az utólagos három pillérrel csak rondítottak a helyzeten. Példaértékű dolog
lenne, ha Babicz Tamás megkapná a büntetését.
Dr. Kovács Dénes aljegyző ismerteti Babicz Tamás műszaki előadó munkaköri leírását. A
továbbiakban elmondja, Babicz Tamás szerint a támfallal nincs hiba, garanciába kijavították a
meghibásodást.
Dr. Samu János polgármester elmondja, a mai napon megnézte a támfalat, nem lát benne
hibát, kivetnivalót. A legkisebb településen is van műszaki előadó, sok olyan feladat van, amit
el kell látnia. Babicz Tamás munkája egy részét végzi az irodában, a többi területi munka.
Amennyiben az állást a tetület megszünteti sokszorosába kerül a bérnek az egyszeri
megbízások összege.
Bartucz Attila alpolgármester véleménye szerint Babicz Tamás nem végzi jól a munkáját. A
támfal vízelvezetése nincs megoldva, nem funkcionál mint támfal. A testület szavazzon
ebben, úgy látja csak munkát keresünk neki.
Dr. Samu János polgármester bántást, személyeskedést lát a dologban. Javasolja a testület
hagyja meg az állást, ne szüntessük meg, mert szükség van Babicz Tamás munkájára,
ragaszkodik a személyéhez. A Hivatal így is le van terhelve, hozzá nem értőkre nem bízhatjuk
a munkát.
Erdélyi Sándor képviselő elmondja, a támfallal kapcsolatban különféle véleményeket
hallottuk, személy szerint nem ért hozzá, nem tud hozzászólni. A dolog személyes ellentétnek
látszik, bizonyítani nem tudja.
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Úgy látja a feladatot nem tudjuk eltávolítani a Hivatalból. A Kft az Önkormányzathoz tartozó,
kell valaki, hogy a benyújtott számlákat műszaki szemmel átnézze.
Bartucz Attila alpolgármester elmondja, személyes ügy nincs a dologban, az
Önkormányzatnak műszaki előadó helyett pályázatíróra van szüksége jelen pillanatban. A
pályázatíró rendszert ki kell építeni. A Kft emberei a szívüket-lelküket kiteszik a faluért,
sokszor nem számolják el amit kell, a saját szerszámaikat használják. A Kft saját magának
termel, két éve nem volt vízdíj emelés, mégis profitál. Úgy gondolja Babicz Tamás nem
dolgozik meg a pénzéért. Szavazzon a testület az állás megszüntetéséről, a végkielégíté,
felmentés összegét Babicz Tamás hagyja itt a támfalért.
Dr. Samu János polgármester elmondja, ellenőrzött számlákat fizethetünk ki, mert minket is
ellenőriznek. A műszaki feladat ellátása fontos, sokba kerülne ha mással végeztetnénk. A
támfallal kapcsolatban független véleményt kell kikérni. Kérése Babicz Tamás
továbbfoglalkoztatása. A pályázatírást sikerdíjas pályázatíróval meg lehetne oldani, a két
dolgot szét kell választani. Egy műszaki szakértő vizsgálatát meg kell rendelni, ezután lehet a
felelősséget megállapítani.
Dr. Kovács Dénes aljegyző jogi észrevételt szeretne tenni. A támfallal kapcsolatban fegyelmi
eljárást lehet kezdeményezni, de hangsúlyozza, hogy az eljárás esetleges fegyelmi vétséget
megállapító határozata esetén is a legsúlyosabb szankció a felmentés, amelyet csak –
szándékosság vagy gondatlanság súlyának, illetve az esetleges mulasztásnak a kialakult kárra
közrehatásának figyelembe vételével - kivételes esetben lehet alkalmazni.
Kun Szilárd képviselő úgy gondolja, Bartucz Attila nem tudja bizonyítani szükség van-e
műszaki előadóra. Ha a műszaki előadó felelőssége jogos, fegyelmit kell adni. Amennyiben
műszaki szakértő véleményét kérjük, szeretne érdeklődni, hogy ki állja a költségét.
Bartucz Attila alpolgármester elmondja, ha nem jogos a felvetése ő személy szerint vállalja a
műszaki szakértő költségét. Szeretné ő választani a szakértőt.
Dr. Samu János polgármester véleménye szerint műszaki szakértőt közösen kell kijelölni.
Babicz Tamás műszaki előadó feladatait pedig részletesen ki kell gyűjteni. Szavazásra teszi
fel műszaki szakértő felkérését a könyvtári támfal vizsgálatára.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül,
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:
13/2009.(I.29.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület műszaki szakértőt kér fel a könyvtári
támfal vizsgálatára.
Amennyiben kivitelezési hiba nem állapítható meg az
ügyben, a szakértő díját Bartucz Attila alpolgármester
téríti meg.
A Képviselő-testület felkéri továbbá a jegyzőt a műszaki
előadói feladatkör szükségességének vizsgálatára.
Határidő: folyamatos.
Felelős: jegyző.
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4./ Dr. Samu János polgármester a továbbiakban ismerteti a következő ülés időpontját és
napirendi pontjait:
2009. február 16. 17 óra
N a p i r e n d:
1./ 2009. évi költségvetés megtárgyalása, rendeletalkotás
2./ Egyebek

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal,
kézfelemeleléssel az alábbi határozatot hozta:

ellenvélemény

és

tartózkodás

nélkül,

14/2009.(I.29.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület következő ülését 2009. február
16-án, 17 órára összehívja.

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

Dr. Kovács Dénes
aljegyző

Dr. Samu János
polgármester

Erdéyi Sándor
Hegedűs György
jegyzőkönyv hitelesítők
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