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Jegyzőkönyv
Készült: Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án,
16.30 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,
Szántai Linda képviselők.
Igazoltan van távol: Kun Szilárd képviselő.
Igazolatlanul van távol: Laczkó József képviselő.
Meghívott vendégként jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint.

A nyilvános ülésen a lakosság részéről 5 fő érdeklődő volt.
Dr. Samu János polgármester köszönti a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket, az
érdeklődőket, külön is köszönti Zajacz Ágnes r.alezredest, a Nagykátai Rendőrkapitányság
vezetőjét, az ülést megnyitja. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 9 fő képviselő közül 7
fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes.
A polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja elfogadni Szántai Linda és Balaskó
György képviselőket.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
32/2009.(III.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Szántai
Linda és Balaskó György képviselőket elfogadta.
A polgármester a továbbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait:
N A P I R E N D:
1./ Nagykátai Rendőrkapitányság beszámolója
2./ Mindenki Közlekedik Alapítvány területvásárlási ügye
3./ SÁG-ÉP Nonprofit Kft beszámolója, vízdíj emelési javaslat
4./ ÖKOVÍZ Kft hulladékszállítási díjjavaslata, szerződés módosítása
5./ Közfoglalkoztatási Terv elfogadása
6./ Varroda bérleti szerződés megszüntetése
7./ Egyebek
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- Zárt ülés
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
33/2009.(III.26.) 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: Zajach Ágnes r.alezredes, kapitányság vezető köszönti a Képviselő-testületet
és megköszöni, hogy korábbi időpontra tették a testületi ülést, a mai napon három önkormányzatnál kell beszámolnia. A Nagykátai Rendőrkapitányság illetékességi területének bűnügyi helyzetével kapcsolatban elmondja, a tavalyi
évben 1537 bűncselekmény vált ismertté, ez a 2007. évihez viszonyítva 14,9
%-os csökkenést mutat. A bűnözés struktúráját tekintve lényegi változás nem
következett be, a vagyon elleni bűncselekmények száma az összbűnözés tekintetében csökkent, a személy elleni valamint a közrend elleni bűncselekmények
száma viszont emelkedett. A kiemelt bűncselekmény kategóriában a lopások
száma csökkent, a felderítési mutató a megyei átlag feletti. A betöréses lopások csökkentek, a lakásbetörések felderítési mutatója nőtt, a megyei átlagot
felülmúlja. A rablások száma 5-re csökkent, az egész megyében egyedüli,
100 %-os a felderítési mutató. Szigorúan lépnek fel az ittas kerékpárosok esetében, akik szabálysértést követnek el, az eljárás alá vont 100 eFt-ig terjedő
pénzbírsággal is sújtható. Elmondható, hogy a Nagykátai Rendőrkapitányság
szabálysértési gyakorlata a legszigorúbb a megyében, figyelmeztetést csak
fiatalkorú esetében alkalmaznak. Az állománynál az átlag életkor 33 év,
az idősebb, tapasztaltabb rendőrök távoztak, a pályakezdők az elméletet elsajátították, de a gyakorlati munka betanítása az „öregekre” hárul. A Kapitányság személyi feltöltöttsége 100 %-os, a nyugállományba vonulók helyét
sikerült betölteni. A közterületi jelenléttel kapcsolatban elmondja, tavaly kevesebb órát töltöttek közterületen, ez az intézkedési mutatókon is látszódik.
A közterületi jelenlétet az elvonások befolyásolták, ilyenek a rendezvényeken
való biztosítási feladatok, fogvatartottak kísérése, elővezetések. A baleseti
helyzet kedvezően alakult, 10 %-os csökkenést mutat, az anyagi káros balesetek száma is csökkent. A sebességmérő berendezést Nagykőrössel közösen
használják, tavaly fél évig a Nagykátai Rendőrkapitányság használta, ez is
befolyással volt a balesetek számára. A 31-es főút forgalmáról elmondható,
hogy 3 év átlagát véve 40 %-kal emelkedett a járműsűrűség. Az együttműködéssel kapcsolatban ismerteti, nagyon jó az együttműködés az önkormányzatokkal, Cigány Kisebbségi önkrományzatokkal. Polgárőrökkel, erdészekkel, vadászokkal, horgászokkal közös ellenőrzéseket, akciókat szerveznek.
Felvetődött az a gondolat, hogy a mezőőri szolgálat nagy segítség lenne,
valamint közterület felügyelők alkalmazása segítené a közterületi szolgálatot.
A térfigyelő rendszer kialakításának anyagi vonzata van az önkormányzat
részéről. Fontos dolognak tartják a SZEM mozgalmat. A kapitányság fontos
feladatának tekinti a bűnügyi eredmények szinten tartását, javítását, a közterületi jelenlét emelését.
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Jó hírként elmondja, a kapitányság 3 személygépkocsit kapott, ebből egyet
a tápiószecsői rendőrőrs használ. A Tápió-vidék Közbiztonságáért Alapítvány átadta a kapitányság részére vásárolt dolgokat (laptop, oktatási segédeszközök, navigációs rendszer, lámpák). Tápiósági szervezet is van, aki
támogatja az alapítványt, szeretné itt ezt megköszönni.
A továbbiakban Tápióság közbiztonsági helyzetét ismertetve elmondja, itt
is csökkent a balesetek száma, halálos baleset nem volt, az anyagi káros
balesetek száma 6-ról 5-re csökkent. A 2008. évi bűncselekmények száma
az előző évekhez hasonlóan alakult. A közterületi jelenlétet a Tápiószecsői
Rendőrőrs állománya biztosította. A jövőre vonatkozóan céljuk a lakásbetörések, lopások számának visszaszorítása, az eredményes felderítések számának növelése. Kéri a beszámolóval kapcsolatos kérdéseket, véleményeket.
Bartucz Attila alpolgármester az ittas vezetőkkel kapcsolatban szeretné megkérdezni, hogy a
zéró tolerencia a kerékpárosokra is vonatkozik.
Zajacz Ágnes kapitányságvezető elmondja, mivel jogosítvány nincs a kerékpárosoknál, amit
a helyszínen elvennének, nem beszélnek erről, ebben az esetben szabálysértési eljárást
folytatnak. Az ittas kerékpárosok száma nagy számban emelkedett, inni nem lehet
kerékpárosnak sem, a közlekedésre veszélyesek.
Dr. Samu János polgármester megköszöni a kapitányságvezető Asszony beszámolóját.
Tápióság közbiztonsági helyzetére vonatkozóan megállapítható, 1-2 esetben van odafigyelni
való. Több évre vissszaemlékezve a bűncselekmények száma 60 körüli. A Képviselő-testület
részéről szeretné elismerésünket kifejezni Józsa Elek rftzászlós, körzeti megbízottnak, aki
keményen végzi munkáját a közterületen, vagyonvédelmi dolgokban részt vesz, jelen van a
településen. A kapitányság tevékenységét jónak tartja, a továbbiakra vonatkozóan jó munkát
kíván. Mivel a körzeti megbízottnak és a rendőrőrs vezetőjének nincs kiegészítése, kéri a
Rendőrkapitányság beszámolóját a testület fogadja el.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
34/2009.(III.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Nagykátai Rendőrkapitányság
2008. évben végzett szakmai tevékenységéről és
Tápióság közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót
elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

Dr. Samu János polgármester a napirendi ponthoz kapcsolódóan kéri a testület hallgassa meg
Hajdu Tamást, a Hajdu Védelem Kft ügyvezetőjét. Hajdu Tamás korábban már ajánlatot tett
testületi ülésen távfelügyeleti szolgálat és közterületi járőrszolgálat ellátására. Most térfigyelő
rendszer kialakításával kapcsolatosan szeretné a Képviselő-testületet tájékoztatni.
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Hajdu Tamás a Hajdu Védelem Kft ügyvezetője ismerteti a testülettel, hogy közbiztonsági
pályázaton indultak, ahol 48 millió Ft uniós pályázati támogatást sikerült nyerniük, amit
kamerarendszer kiépítésére lehet fordítani. Megkeresik a környező települések
önkormányzatait és felajánlanak 3-4 forgatható kamera ingyenes felszerelését. Ez a rendszer
4,5-5 millió Ft településenként, ezt felajánlják, de a karbantartás költsége 50 eFt/hó, a
fenntartást az önkormányzatoknak kell vállalni. A jogszabályok alapján, mivel személyes
adatokról van szó, a rendszert úgy lehet üzemeltetni, ha szabadnapos rendőr 24 órában figyeli
a rendszert. Tudomása szerint elindítottak ugyan egy jogszabály módosítást, hogy polgárőrök,
civil vagyonvédelmi személyek is figyelhessék a rendszert. Javaslata lenne, hogy a
környékbeli települések fogjonak össze és a Tápiószecsői Rendőrőrsön megoldható lenne a
kamerarendszer figyelése. A legolcsóbb megoldás 1.000.- Ft-os órabért jelentene, ez havonta
720 eFt, ami a települések között megoszlana. Az egész hónapos figyelés 15 szabadnapos
rendőr foglalkoztatását jelenti, melyhez a kapitányság engedélye szükséges. Kéri a testületet a
lehetőséget gondolják el és mielőbbi visszajelzést tegyenek, mivel a pályázattal határidőben el
kell számolniuk.
Dr. Samu János polgármester megköszöni az ajánlatot. Megkapó az ingyenes ajánlat, de
havonta komoly kiadást jelent, éves szinten kb. 2 millió Ft-ot. Nem akarjuk elutasítani, de
szeretné megkérdezni a helyben való figyelésre milyen lehetőség van.
Hajdu Tamás ügyvezető elmondja, a jogszabályi követelmény igen komoly, páncélszekrény,
riasztó mindenképpen szükséges. A rendszert 24 órában figyleni kell, a körzeti megbízott nem
tud 24 órát kamera előtt ülni, ezért javasolta, hogy a Tápiószecsői Rendőrőrsön lenne ez
legalkalmasabb. 15 főre van szükség 12 órás váltásokkal.
Józsa Elek körzeti megbízott javaslata, érdemes lenne elfogadni a telepítést, még ha a
figyelésre nincs is pénz. Visszatartó erejű lenne, hogy van kamera felszerelve. A fenntartás
költségeire a későbbiekben lehetne pályázni. Javasolja az ajánlat megfontolását.
Erdélyi Sándor képviselő arról érdeklődik, nem képzelhető el olyan, hogy felezzük vagy
harmadoljuk a megfigyelés költségét és hetente néhány napot tartanánk figyelést.
Hajdu Tamás ügyvezető elmondja, ezt szerette volna, mivel tisztában van az
önkormányzatok helyzetével, de elutasították, nem engedélyezi a megyei főkapitány.
Szolgálatos rendőr nem nézheti a kamerát. Tápiószecsőn egy alapítvány alakul, amely a
pályázatokat szeretné segíteni, melyet minden településre szeretnének eljuttatni.
Berényi Tamás képviselő elmondja, bizonyítékként csak úgy használható a felvétel, ha
szolgálaton kívüli rendőr
figyeli a rendszert. A bűncselekmények felderítésében
bizonyítékként segítséget nyújt.
Dr. Samu János polgármester elmondja, mivel költségvetési kérdésről van szó most nem
tudunk dönteni, az ajánlatot az áprilisi ülésre értelmezzük a Pénzügyi Bizottság
közreműködésével és a döntésről jelzünk.
2. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: Mindenki Közlekedik Alapítvány területvásárlási ügye.
Dr. Samu János polgármester ismerteti, az ügyet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
ülésén megtárgyalta, az elhangzottakról írásban tájékoztattuk Del Medico Mihály
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Urat, a Kuratórium elnökét. A Pénzügyi Bizottság ülésén felvetődött egy másik
terület bérleti jogviszonya, ahol kialakíthatnák a közlekedési tábort. Az Alapítvány
részéről visszajelzést nem kaptunk, Del Medico Mihályt telefonon nem tudtuk elérni csak munkatársát, akitől kértük, hogy jelezzenek vissza, illetve a mai testületi
ülésre is meghívtuk. Így az ügyet nem tudjuk tárgyalni.
3. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: SÁG-ÉP Nonprofit Kft beszámolója, vízdíj emelési javaslat.
Előadó: Vincze András ügyvezető elmondja, a Kft pénzügyi beszámolójáról szóló
írásos anyag a képviselőknek kiküldésre került. A vízdíjra 15 %-os emelést
javasol és ne legyen alapdíj. Összehasonlításként kigyűjtötték a környező
települések árait. A gazdasági kihatások nem igazán bíztatóak, ezért kéri a
15 %-os díjemelés elfogadását. A Kft kinntlévősége 1.160 eFt, 60 olyan
hely van ahová leolvasni sem jutnak be. Egy év letelik, valamilyen formában meg kell oldani a kinntlévőségek behajtását. A 15 %-os emeléssel is
132.- Ft + ÁFA, 158 Ft/m3 lenne a vízdíj, amely kedvezőnek mondható a
környéket figyelembe véve.
Bartucz Attila alpolgármester elmondja, önkormányzati Kft-ről van szó, vízdíj emelés két
éve nem volt, mindenképpen emelni kell.
Erdélyi Sándor képviselő ismerteti, legutóbb az előző szolgáltatónál az 5 %-os emelést sem
fogadta el a testület, most 15 %-os emeléssel állt elő a Kft. Sok mindenből adódik az
áremelés, véleménye szerint a kinntlévőség behajtása is olyan fontos mint egy csőtörés
elhárítása. Nem örülünk, hogy azért emelkedik a vízdíj mert sok a kinntlévőség, be kell
hajtani, a törvényesség határáig el kell menni. Az alpolgármester a korábbiakban azt mondta,
hogy nyereséges a vízszolgáltatás, ha így van nem ez az idő ami alkalmas az áremelésre, bár ő
is szeretné, hogy megerősödjön a Kft. Úgy gondolja nem indokolt a vízdíj emelés, hiszen
nyereséges a termelés. A maga részéről semmilyen mértékű emelést nem támogat.
Horváth Imre az ülésen megjelent érdeklődő, mint korábbi képviselő elmondja, az volt a
szokás, hogy a testület az év elején eldöntötte a vízdíj emelést és ez a lakossági fórumon
ismertetésre került. Nem tartja jó dolognak évközben vízdíjat emelni, a közmeghallgatáson
felvetődött a kérdés, de nem 15 %-os emelésről volt szó. Véleménye szerint a lakosságnak is
meg kellett volna ismerni előre a vízdíj emelést, nem utólag értesülni róla.
Józsa Elek körzeti megbízott véleménye szerint az áremeléssel a kinntlévőség csak emelkedni
fog, nem csökkenni. Arról kellene gondolkodni a tartozásokat hogyan lehetne behajtani, nem
azzal megfizettetni aki rendesen fizet.
Vincze András ügyvezető úgy gondolja rosszul mondhatta, ha mindenki úgy értelmezi, hogy
a kinntlévőségek miatt kell vízdíjat emelni. Ezen az áron el lehet működtetni, vegetálni lehet,
de nincs biztonság.
Dávid Kornélia Anikó képviselő nem híve az emelésnek, de a pénzügyi beszámolót
elolvasva kiderül, hogy az energia árak is emelkedtek, ami a kitermeléshez szükséges. Az
előző üzemletetőnek lettek volna feladatai, amit nem csinált meg, most derült ki, hogy rossz
állapotban van a rendszer.
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Bartucz Attila alpolgármester a kinntlévőséggel kapcsolatban elmondja, nagyon nehéz
mehatározni hogyan lépjenek fel az adósokkal szemben, lakosbarát cégről van szó. Egy év
alatt sokat változott az emberek élethelyzete, az előzőekben az 5 %-os emelést elvből nem
szavazta meg. A hálózati rendszer az önkormányzat tulajdona.
Dr. Samu János polgármester elmondja, az előző üzemletetőnél a vízdíj emelést elutasította a
testület, amelyből a felújításokat, javításokat tudták volna csinálni.
Balaskó György képviselő úgy emlékszik, előtte évben két kivétellel a 15 %-os emelést
megszavazta a testület. Az előző üzemeltető a vízórákat elfelejtette hitelesíteni, szeretné
megkérdezni ezzel hogy állunk.
Vincze András ügyvezető elmondja, az Önkormányzat felé jelezte, hogy a hitelesítés költsége
óránként 2.000.- Ft, az esetek többségében a csapokat is le kell cserélni. Az órák minnél
régebbiek a vízmű felé károsítanak, a fogyasztónak kedveznek.
Erdélyi Sándor képviselő minden előterjesztésnél meg volt győződve, hogy tisztességes
haszon van az a vízmű üzemeltetésen, ezért szavazta meg az emelést. Most azért nem
szavazatta meg, mert elhangzott, hogy milyen nyereséges a dolog. Ha nem lenne ilyen rossza a
helyzet akkor biztosan megszavazná. Ha nyereséges, legyen egy kis türelem és ne emeljünk az
idén.
Bartucz Attila alpolgármester szerint komplexebb dologról van szó, nemcsak a vízdíjról.
Javasolja akkor ne legyen vízdíj emelés, ha az Önkormányzat hozzátesz 15 %-ot a Kft
költségvetéséhez. A nem fizetők közül senki se higgye, hogy megússza a vízdíj fizetést, de
ennek a vízdíj emeléshez nincs köze.
Józsa Elek körzeti megbízott szerint el kellene dönteni az Önkormányzat minek van, a
többségért vagy a kisebbségért. A nem fizetők ellen jogi eljárást kell indítani.
Dr. Kovács Dénes aljegyző szerint az Önkormányzatnak semmi köze a vízdíj hátralékosoktól
a behajtáshoz, az egy év várakozási időt túlzásnak tartja.
Berényi Tamás képviselő tisztában van azzal, hogy a fenntartás költsége nő. A vízmű
átalánydíjas elszámolásra tért át, vitát váltott ki, hogy a nyári fogyasztást vették alapul, így
többet fizetnek előre, mint az igénybevétel, ez burkolt áremelés. Valamilyen mértékű emelésre
szükség van, 5 %-ot elfogadhatónak tart. Úgy tudja, hogy a vízmű és a lakosság közötti
szolgáltatási szerződés nincs rendezve, ez gondot jelent a hátralékosoknál.
Bartucz Attila alpolgármester elmondja, a szerződések nemsokára meglesznek. Az
átalánydíjnál az átlagot a gép számolja, nincs burkolt áremelés. Áprilisban pedig leolvasás
lesz. Azt veszi észre a Kft-t nem úgy kezelik mint a sajátjuk, hanem ellenségként.
Vincze András ügyvezető elmondja, a leolvasások már folyamatban vannak, eltérések
előfordulnak, de a döntő többség egyezik. Nem fél, hogy nyerészkedés történt, január végétől
tértek át az átalánydíjra.
Dávid Kornélia Anikó képviselő elmondja, a falugyűlésen 9,5 %-os áremelés hangzott el,
legyen annyi. Az Önkormányzat Kft-jéről van szó, aki a faluért van, elvi dologról van szó.
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Bartucz Attila alpolgármester nem javasolja a 9,5 %-os emelést. A Pénzügyi Bizottság, a
Felügyelő Bizottság is a 15 %-os emelés mellett van. Nem nyerészkedésről van szó, a
működést biztosítani kell.
Dr. Samu János polgármester javasolja a vitát lezárni. Egyetért legyen valamennyi emelés
ahhoz, hogy a vízrendszer üzemképes legyen, tudja a vízszolgáltatást biztosítani. Fontos, hogy
olyan legyen az emelés amit a lakosság is el tud fogadni, 10 %-ot javasol. A
közmeghallgatáson nem volt reakció a 9,5 %-os vízdíj emelésre. A Kft által befizetett bérleti
díj a rendszerre lesz fordítva.
Bartucz Attila alpolgármester nem javasolja a 10 %-os emelést, tönkre megy a cég, vagy 6
hónap múlva újra kell emelni. 15 %-ot javasol, nem lehet kivéreztetni a Kft-t, megfontoltan
kell dönteni.
Dr. Samu János polgármester szavazásra teszi fel a 10 %-os vízdíj emelést, amely 126,5 Ft +
ÁFA, 152 Ft/m3 vízdíjat jelent április 1-től.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 3 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül,
kézfelemeléssel a vízdíjról szóló 4/2009.(III.27.) sz. rendeletét megalkotta.
4/2009.(III.27.) sz. önkormányzati rendelet:
A vízdíjról szóló rendelet szövegét a 4. sz. melléklet
tartalmazza.
4. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: ÖKOVÍZ Kft hulladékszállítási díjjavaslata, szerződés módosítása.
Előadó: Dr. Samu János polgármester ismerteti, az ÖKOVÍZ Kft megküldte a
2009. április 1. – 2010. december 31. időszakra vonatkozó hulladékszállítási díjjavaslatát. Ez szerint a hulladékbegyűjtés 1,98 Ft/literről 2,50 Ft/liter
+ ÁFA összegre emelkedne. A Kft 49 településen szolgáltat, leszavazhatjuk
a díjemelést, de másik céggel sem tudjuk olcsóban megoldani. Ha másik
céggel végeztetnénk a hulladékszállítást lerakási díjat is kellene fizetni.
Utána jártunk és a nagykátai cég is 2,50 Ft/l + ÁFA összegért szállít.
Kiszolgáltatott helyzetben vagyunk, javasolja fogadjuk el a díjjavaslatot.
A hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés módosítása 2009. április
1-től három hónapra szólna.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az 5/2009.(III.27.) sz. önkormányzati rendeletét, a települési szilárd hulladékkezelés
közszolgáltatásának díjáról szóló 15/2007.(XII.21.) sz. rendelet módosításáról megalkotta.
5/2009.(III.27.) sz. önkormányzati rendelet:
A települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatásának
díjáról szóló 15/2007.(XII.21.) sz. rendelet módosításáról
szóló rendelet szövegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.
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5. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: Közfoglalkoztatási Terv elfogadása.
Előadó: Dr. Kovács Dénes aljegyző ismerteti, az „Út a munkához” program lehetőséget biztosít a szociális segélyben részesülők foglalkoztatására.
Ehhez a Képviselő-testületnek el kell fogadni a Közfoglalkoztatási Tervet.
A tervezet elkészült, a Szociálpolitikai Kerekasztal és a Munkaügyi Központ
részéről jóváhagyásra került. A terv elfogadásával április 1-től a közfoglalkoztatás tud indulni.
Vincze András a SÁG-ÉP Nonprofit Kft ügyvezetője kéri a foglalkoztatottaknak tartózkodási
helyiséget jelöljönek ki, a védőfelszerelést is meg kell venni.
Balaskó György képviselő arról érdeklődik, a Kft bérmunkát is tud-e vállalni.
Dr. Kovács Dénes aljegyző elmondja, a dologi kiadásokat az Önkormányzatnak kell figyelni,
megállapodást kötünk a Kft-vel, a kiadásokat át lehet hárítani. A közfoglalkoztatottak
munkáltatója a Kft lesz, munkaköri leírást, szerződést kell készíteni. A Kft-nek meg vannak a
feladatai, ezen kívül végezhetnek bérmunkát is.
Dr. Samu János polgármester tartózkodó helyiségnek a tornacsarnok alsó helyiségét
javasolja. A továbbiakban elmondja, a Kerekasztal konferencián pozitív hangnemben
támogatták a közfoglalkoztatást. Április 1-től indul a tevékenység, a munka szervezése a Kft
feladata. Amennyiben nincs a napirendi ponthoz több hozzászólás, elfogadásra javasolja a
Közfoglalkoztatási Tervet.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
35/2009.(III.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a 2009. évi Közfoglalkoztatási
Tervet elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

6./ N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: Varroda bérleti szerződés megszüntetése.
Előadó: Dr. Kovács Dénes aljegyző ismerteti a Templom tér 1. szám alatti varrodára szerződésünk van a K&K Text Kft-vel. A testület járuljon hozzá, hogy
ezt a szerződést kötelezettségek nélkül szüntessük meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
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36/2009.(III.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-tesület az Önkormányzat és a K&K Text
Kft (Abony, Kálvin J. u. 5.) – ügyvezető Komlóssy
Zoltán – között, a Templom tér 1. varroda bérletére
vonatkozó megállapodást kötelezettség nélkül megszünteti.
Határidő: azonnal.
Felelős: jegyző.
Dr. Kovács Dénes ide vonatkozóan elmondja, a testület a korábbiakban úgy döntött, hogy az
ingatlant üzemeltetésre átadja a SÁG-ÉP Nonprofit Kft-nek, az üzemeltetésre vonatkozó
szerződést a testületnek el kell fogadni.
Vincze András ügyvezető ismerteti, az épületben táboroztatást kívánnak folytatni, az
elszállásolt személyekre felelősségbiztosítást kötnek. Az épületben lehetőséget biztosítanak a
községi rendezvényekre meghívott vendégek elszállásolására, amennyiben szabad helyük van.
Dr. Samu János polgármester elmondja, természetesen abban az esetben tart igényt az
Önkormányzat térítésmentes szállás biztosítására, amennyiben a szálláshely üresen áll. A
továbbiakban elmondja, a testület 500 eFt kölcsönt megszavazott a Kft-nek az épület
rendbetételére. Az összegről a kölcsönszerződést is el kell fogadni. Szavazásra teszi tehát az
üzemeltetési szerződés és a kölcsönszerződés elfogadását.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
37/2009.(III.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az Önkormányzat és a SÁG-ÉP
Nonprofit Kft közötti, a Templom tér 1. sz. ingatlan
üzemeltetésére vonatkozó szerződést elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
38/2009.(III.26.) sz. képviselő-tstületi határozat:
A Képviselő-testület az Önkormányzat és a SÁG-ÉP
Nonprofit Kft közötti, 500 eFt kamatmentes kölcsönre
vonatkozó kölcsönszerződést elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

7. E G Y E B E K
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1./ Dr. Samu János polgármester ismerteti, pályázati lehetőség van közoktatási intézmény
infrastrukturális fejelsztése tárgyában, melyet a KITT benyújtana, a döntést a testületnek
kell meghozni, mivel mi vagyunk a gesztor település. 20 millió Ft-os támogatásról van
szó, mely a tápiósági tagintézményt 1/3, a tápiószentmártoni tagintézményt 2/3 arányban
illetné meg. Részünkről a pályázathoz 1.666.675.- Ft önerőt kell biztosítani. A pályázati
összegből az iskola nyílászáróinak cseréjét valósítanánk meg, erről is kell dönteni.
Mivel a közös pályázat összeghatára a közbeszerzési határ fölé emelkedik, a közbeszerzést Tápiószentmárton vállalja, a költséget 1/3 –2/3 arányban finanszírozzuk. A pályázat benyújtásának határideje április 3. Amennyiben nincs hozzászólás, javasolja a két
határozat meghozatalát.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
39/2009.(III.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be a 8/2009.(II.26.) sz. ÖM rendelet alapján a Közoktatási Intézmény Tápióság-Tápiószentmárton
Óvodája és Általános Iskolája (KITT) közoktatási intézmény infrastrukturális fejlesztése tárgyában.
A tervezett beruházás összköltsége 23.614.479.- Ft + ÁFA,
28.337.375.- Ft, melyből a támogatás mértéke 20.000.000.Ft, az önerő 8.337.375.- Ft.
A támogatás a tápiósági tagintézményt 1/3, a tápiószentmártoni tagintézményt 2/3 arányban illeti meg.
A pályázati önerőt Tápióság 1.666.675.- Ft, Tápiószentmárton 6.670.700.- összegben biztosítja.
Határidő: pályázat benyújtására azonnal.
Felelős: polgármester.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
40/2009.(III.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Közoktatási Intézmény Tápióság-Tápiószentmárton
Óvodája és Általános Iskolája (KITT) által, közoktatási
intézmény infrastrukturális fejlesztése tárgyában benyújtott pályázati támogatásból, a Tápióság településre jutó
1/3 részből, 6.666.700.- Ft összegből a Dr. Papp Károly
Általános Iskola tagintézmény nyílászárók cseréjét kívánja
megvalósítani.
A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges 1.666.675.önerőt 2009. évi költségvetésében biztosítja.
Határidő: azonnal, ill. folyamatos.
Felelős: polgármester.
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2./ Dr. Samu János polgármester a továbbiakban ismerteti, a Goodwill Consulting Kft
megkereste az Önkormányzatot sportlétesítmény felújítására vonatkozó pályázati lehetőséggel. A támogatás mértéke maximum 10 millió Ft, 100 %-os támogatással. A plusz
20 %-os ÁFA-t az Önkormányzatnak kell biztosítani, így 12 millió Ft-os felújításunk
lenne. Április 6-án jön megbeszélésre a Hivatalba a pályázatíró, akit érdekel jöjjön el.
A Tornacsarnokunkra ráfér a felújítás, értsen egyet a testület, hogy a megbeszélést folytassuk le a céggel a lehetőségekről.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
41/2009.(III.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy
a Tornacsarnok felújítására vonatkozó pályázat ügyében
tárgyalást folytasson a Goodwill Consulting Kft-vel.
Határidő: folyamatos.
Felelős: polgármester.

3./ Dr. Samu János polgármester tájékoztatja a testületet, hogy Dávid Kornélia Anikó
képviselő Asszony, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke tájékoztatott az
Összefogás a Tápió-vidékért elnevezésű megmozdulásról. Schirilla György jótékonysági futására kerül sor május 6. és május 9. között, az esemény 21 települést érint.
Tápióságra május 9-én, 15.30 órakor érkezik a sportember, a kísérő futásra legalább
100 embert szeretnének kicsábítani. A megmozdulás költsége 24 eFt, melyet javasol
megszavazni. A helyi programigazgatónak javasolja kijelölni Tóth Gábort, helyettesnek Tárnoki Lászlóné tagintézmény vezetőket.
Józsa Elek körzeti megbízott arról érdeklődik, a rendőrségnek van-e tudomása az eseményről
hiszen az egész térséget érinti, úrlezárásokat, kíséretet kell biztosítani.
Dr. Samu János polgármester elmondja, még az első gondolatnál tartanak, a polgárőrségek,
rendőrség értesítése, mozgósítások ezurán indulnak.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
42/2009.(III.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az Összefogás a Tápió-vidékértSchirilla György jótékonysági futása mozgalomra, a
települést érintő költségekre 24 eFt-ot biztosít a 2009.
évi működési gazdálkodási tartalék terhére.
Az esemény helyi programigazgatója Tóth Gábor,
helyettese Tárnoki Lászlóné tagintézmény vezetők.
Határidő: folyamatos.
Felelős: polgármester, programigazgató.
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4./ Dr. Samu János polgármester elmondja, a KITT intézményvezető egy éves megbízást kapott, ami június 30-al lejár. Tápiószentmártonnal egyeztettünk, pályázatot
írunk ki az állás betöltésére 2 éves időtartamra, illetve a KITT működésének idejére,
tekintettel arra, hogy nem tudjuk milyen hosszú időtartamú lesz ez a rendszer.
Javasolja a pályázat előkészítésével a testület az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságot bízza meg, az aljegyző közreműködésével. A következő ülésre a pályázati kiírást
terjesszék a testület elé.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
43/2009.(III.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Közoktatási Intézmény TápióságTápiószentmárton Óvodája és Általános Iskolája (KITT)
intézményvezetői állására a pályázat előkészítésével megbízza az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságot, az aljegyző közreműködésével.
Határidő: kövektező testületi ülés.
Felelős: aljegyző, Oktatási, Kulturális és Sport Biz. elnöke

5./ Dr. Samu János polgármester a továbbiakban ismerteti, a közművelődés szervező március 10-től a munkát nem tudja vállalni egészségi állapota miatt. Az állásra pályázatot
kell kiírni, melyet az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a következő ülésre készítsen elő, az aljegyző közreműködésével. Az állás betöltéséig a feladatot továbbra is ellátja Gulyás Lászlóné.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
44/2009.(III.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a közművelődés szervezői állás
pályázat előkészítésével megbízza az Oktatási, Kulturális
és Sport Bizottságot, az aljegyző közreműködésével.
Határidő: következő testületi ülés.
Felelős: aljegyző, Oktatási, Kulturális és Sport Biz. elnöke

6./ Bartucz Attila alpolgármester ismerteti, az előzőekben már volt arról szó, hogy a
Honvédelmi Minisztériumtól ingyenes inkurrens anyagokat igényelünk. A testületnek
határozatot kell hozni, hogy az anyagokat befogadjuk, a szállításáról gondoskodunk és
nyilvántartásba vesszük.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
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45/2009.(III.26.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzata úgy döntött, hogy a Honvédelmi
Minisztérium által felajánlott ingyenes inkurrens anyagokat befogadja, szállításáról gondoskodik és eszköznyilvántartásába bevételezi.
Határidő: azonnal.
Felelős: alpolgármester.

7./ Dr. Samu János elmondja, a március 12-i ülésen a testület döntött arról, hogy az OTP
Bank Nyrt-től a SÁG-ÉP Nonprofit Kft törzstőke emelésére felvett 8 millió Ft hitelt
az Önkormányzat visszafizeti. A jelenlegi pénzügyi helyzetünk lehetővé tenné a viszszafizetést, tárgyaltunk az OTP vezetőivel, jelenleg 6.400 eFt amit vissza kellene fizetni.
A Kft a kamattererrel növelt törlesztési tételekkel fizeti a részleteket az Önkormányzatnak. Az Önkormányzat és a Kft között fennálló kölcsönszerződés módosítása szükséges.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
46/2009.(III.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az Önkormányzat és a SÁG-ÉP Nonprofit
Kft között fennálló, a Kft törzstőke emelésére vonatkozó kölcsönszerződést a hitel visszafizetése miatt módosítja.
Határidő: hitel visszafizetése után azonnal.
Felelős: aljegyző.

8./ Tóth Gábor tagintézmény vezető ismerteti, pályázaton sikeresen vettek részt, taneszközök, sporteszközök beszerzésére 1.200 eFt-ot nyertek. 800 eFt pályázati összeget
kaptak a kompetencia alapú oktatás megszilárdítására. Tájékoztatásul elmondja, a 8.
osztályosok felvételije lezajlott, szép eredményeket értek el. A visszajelzések folyamatosan érkeznek, az ideiglenes felvételi listák már megjelentek. A továbbiakban elmondja
a Kerekasztal és az SZMK ülésén a fiatalok szórakozási lehetőségének biztosításának
kapcsán felajánlások, elképzelések érkeztek. Szeretnék, ha a művelődés szervező a rendezvények szervezésében, felügyeletében tudna segíteni.
9./ Bartucz Attila alpolgármester ismerteti, kérés érkezett, hogy a Tornacsarnok Galéria
részét pingpongozásra szeretnék igénybe venni, a testületnek meg kellene határozni
az igénybevétel díját.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
47/2009.(III.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Tornacsarnok Galéria részének
pingpongozásra történő igénybevételének díját időarányosan
1.000.- Ft/óra összegben határozza meg.
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Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

10./ Dr. Samu János polgármester a továbbiakban ismerteti a következő ülés időpontját és napirendi pontjait:
2009. április 30. 17 óra
N a p i r e n d:
1./ Átfogó értékelés az Önkormányzat 2008. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
2./ 2008. évi zárszámadás
3./ Pályázati kiírások
4./ Egyebek
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
48/2009.(III.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület következő ülését 2009. április
30-án, 17 órára összehívja.

A polgármester megköszönte a megjelenést és a továbbiakban zárt ülést rendel el, mivel
személyi ügyeket érintő napirendeket kell a testületnek tárgyalni.

Kmf.

Dr. Kovács Dénes
aljegyző

Dr. Samu János
polgármester

Szántai Linda
Balaskó György
jegyzőkönyv hitelesítők

16

