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207/2009. sz. képviselő-testületi határozat:
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Napirendi pontok elfogadása
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SÁG-ÉP Kft. Alapító Okirat módosítása
211/2009. sz. képviselő-testületi határozat:
1.800 eFt pótbefizetés SÁG-ÉP Kft.-nek
212/2009. sz. képviselő-testületi határozat:
1.500 eFt átutalása Kft.-nek önk. tartozása
213/2009. sz. képviselő-testületi határozat:
Kft. fizetési kötelezettségeinek elhalasztása
214/2009. sz. képviselő-testületi határozat:
Hiteltartozás kamatmentessé tétele
215/2009. sz. képviselő-testületi határozat:
Kft. bérleti díjának megszüntetése 2010-től
216/2009. sz. képviselő-testületi határozat:
Kft. ügyvezető bérének nyilvánosságra tétele
217/2009. sz. képviselő-testületi határozat:
Kft. ügyvezetőjének feladatai következő ülésre
218/2009. sz. képviselő-testületi határozat:
Hivatali dolgozók, aljegyző jutalmazása
219/2009. sz. képviselő-testületi határozat:
Következő ülés összehívása

Jegyzőkönyv
Készült: Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-án,
17 órakor megtartott 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: Berényi Tamás képviselő.
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. 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 Erdélyi Sándor és Hegedűs
György képviselőket.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
207/2009.(XI.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Erdélyi
Sándor és Hegedűs György képviselőket elfogadta.
Dr. Samu János polgármester a továbbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait:
N A P I R E N D:
1./ Szociális rendelet módosítása
2./ 2010. évi költségvetési koncepció megtárgyalása
3./ Egyebek

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
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208/2009.(XI.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta.

1. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Szociális rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Kovács Dénes aljegyző ismerteti, a szociális rendeletünk módosítása
sürgőssen szükségessé vált, mivel tavaly úgy döntöttünk, hogy a szociális
segélyért dolgozni kell. Tudtuk, hogy ez nem törvényes, most az Alkotmánybíróság kéri ennek hatályon kívül helyezését. Ebben az évben bevezetésre
került az „Út a munkához” program, ennek keretében április óta foglalkoztatjuk a rendelkezésre állási támogatásra jogosultakat. Ennek eljárási rendjét szabályozzuk a módosító rendeletben. Kéri az írásos előterjesztés alapján
a rendelet elfogadását.
Dr. Samu János polgármester megállapítja, a szociális rendelet módosításához nincs
hozzászólás, javasolja elfogadásra.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
a 10/2009.(XI.27.9 sz. rendeletét, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló,
többször módosított 4/2004.(II.13.) rendelet módosításáról elfogadta.
10/2009.(XI.27.) sz. önkormányzati rendelet:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló,
többször módosított 4/2004.(II.13.) sz. rendelet módosításáról szóló rendeletet a 2. sz. melléklet tartalmazza.
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: 2010. évi költségvetési koncepció megtágyalása.
Előadó: Dr. Samu János polgármester elmondja, a költségvetési koncepciót a
Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, arra a következtetésre jutottak, hogy a
költségvetés elkészítéséhez irányadónak fogják fel. Pontos számok megismerése után tudunk részletes költségvetést készíteni.
Balaskó György képviselő, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke ismerteti, a Bizottság
javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra a 2010. évi költségvetési koncepciót.
Kun Szilárd képviselő arról érdeklődik, hogy a közvilágítási lámpatest bérlet meddig szól.
Dávid Kornélia Anikó képviselő elmondja, a tervezet szerint a fogorvosi ellátás
vállalkozásba kerül, az asszisztensnek jobb lenne valami állást felajánlani. Javasolná, hogy a
fogorvosnak valami formában meg kellene köszönni a munkáját, kaphatna díszoklevelet.
Dr. Samu János polgármester a felmerült kérdésekre válaszolva elmondja, a közvilágítási
lámpatestek bérlete még két évre szól. Az asszisztenssel kapcsolatban az az álláspontunk,
hogy 16 hónapot kellene kifizetni, de egyeztettünk a napközis konyhán biztosítunk neki
munkát. Most átszervezéssel, közcélú munkással van megoldva a kisegítés az egy fő dolgozó
mellett, aki 2011. áprilisában nyugdíjba megy. Amennyiben a 2010. évi költségvetési
koncepcióhoz nincs több hozzászólás, javasolja elfogadásra.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
209/2009.(XI.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 2010. évre vonatkozó költségvetési koncepciót elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott 2010. évi költségvetési koncepció alapján nyújtsa
be a Tápióság Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetési rendelet-tervezetét. A tervezet elkészítéséért az
aljegyző felelős.
Határidő: azonnal, illetve 2010. február 15.
Felelős: polgármester, aljegyző.
3. E G Y E B E K
1./ Dr. Samu János polgármester elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén
tárgyalta a SÁG-ÉP Nonprofit Kft. működését, a vizsgálatok megállapításait. Kéri az
Ad Hoc Bizottság adjon tájékoztatást a testületnek.
Kun Szilárd képviselő, az Ad Hoc Bizottság tagja elmondja, a könyvvizsgálóval átbeszélték
a Bizottság megállapításait. Az ügyvitelnél hiányosságot tapasztalt a könyvvizsgáló, a szigorú
számadási nyilvántartások jegyzéke hiányzott, hiányoztak továbbá számlamásolatok. A 2008.
évi beszámoló szerint 1.206 eFt a Kft. vesztesége, az önkormányzatnak azonnal lépni kellett
volna, a tőketartalmat megemelni. A 2009. évi tíz hónap további hiányt mutat, melyet a
könyvvizsgáló szerint a jelenlegi struktúra eredményezett.
Bakk Mária Ilona könyvvizsgáló ismerteti, a Képviselő-testület az október 15-i ülésén
megbízta a SÁG-ÉP Nonprofit Kft. 2008. évi átvilágításával. Az átvilágítás nem olyan
mélységű mint egy könyvvizsgálat, de a törvény miatt nem lehetett csak a 2009. évre
könyvvizsgálatot végezni. A vizsgálat alapján az anyagot összeállította, a kiadandó
átvizsgálási jelentéshez a Kft. ügyvezetőjétől a teljességi nyilatkozatot meg kell kapnia. A
döntést segítve szeretne tájékoztatást adni tapasztalatairól. Javaslata, hogy a szükséges
intézkedéseket meg kell tenni a törvény előírásainak betartására. A számviteli törvény előírása
szerint minden társaságnak alapítását követő 90 napon belül a szabályzatokat el kell készíteni.
Ezt nem kapta meg, úgy tudja a szabályzatok elkészítése folyamatban van. Közpénz
felhasználásról van szó, a könyvvezetés szerint a vízszolgáltatáson kívül egyéb feladatokat is
végeznek, a Képviselő-testületnek tudni kellene mi mennyibe kerül. Fontos lenne adatok
szolgáltatása, ez alapján lehetne minősíteni. A piaci árnál olcsóbban szolgáltassanak, ezért van
a Kft. Az üzemeltetési szerződésben előírt kötelezettség beszámoltatását a testület hajtsa be.
Minden bizonylatot naprakészen rögzíteni kell, a pénzkezelési bizonylatok, vízdíj beszedés
átadásának igazolását a számviteli törvény előírása szerint naprakészen kell dokumentálni. A
vízdíj beszedőnek pénzkezelési megbízás kell, a feltételeket le kell írni, meg kell követelni. A
pénzmozgást azonnal rögzíteni kell, ezek nagyon fontos, elengedhetetlen mozzanatok. Az
alaki, tartalmi követelményeket be kell tartani, a számlák visszakereshetőek legyenek. A
bizonylatok, az ügyintézés belső nyilvántartási rendszere áttekinthető legyen. A tárgyi
eszközök beszerzésével kapcsolatban elmondja, fontos a nyilvántartásba vétel, az üzembe
helyezés, a valós használati időről rendelkezni kell.
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A vízmű üzemeltetési szerződés a törvénynek megfelelően működjön, a vízjogi engedélyt nem
látta, a teljesség elve nagyon fontos. Az üzemanyag felhasználásnál kötelező a menetlevél
vezetés. A leltár a legalapvetőbb pont, kötelező. A 2008. évi beszámolóval kapcsolatban
technikailag nem súlyos kérdésekről van szó. A bruttó elszámolást be kell tartani, a hosszú
lejáratú kötelezettségeket szerepeltetni kell. A mérlegkészítés időpontja és az aláírás időpontja
két különböző dátum. A kiegészítő melléklet a számviteli politikára hivatkozik, elvi kérdések
adódnak a szabályozottság hiánya miatt. A beszámoló az önkormányzatnak, mint
tulajdonosnak legyen bemutatva, ez elektronikusan került beküldésre június 14-én. A testület
határozata kell, hogy a beszámolót elfogadta, a veszteség, eredmény felhasználásáról
döntöttek. A Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában lehet jóváhagyni. Ezt a
hiányosságot sürgősen pótolni kell és a továbbiakban erre oda kell figyelni. A veszteség okát
át kellene vizsgálni, miből tudnák fizetni a kölcsönt, lízinget, kamatokat. A bevétel és költség
szerkezetét meg kell vizsgálni, milyen intézkedések szükségesek bevétel termeléséhez. Meg
kell vizsgálni továbbá a feladatokat, a költségvetési koncepcióban tárgyalni kell a vízdíj
mennyi lesz jövőre. A Kft. alapfeladata a vízszolgáltatás, ezt nem lehet elfelejteni. Ha így
maradnak a dolgok, probléma 2009-ben is lesz. A testületnek dönteni kell a veszteség
rendezéséről, ez lehet a jegyzett tőke emelése, kölcsön, hitel felvétele. A további nehézségek
rendezésére hogyan járnak el, jegyzett tőkeként milyen összeget fektetnek be. A Kft. kötelező
feladatot lát el, gazdaságos, szabályozott működtetése elengedhetetlen.
Dr. Samu János polgármester nagyon fontosnak tartja a 2008. évi mérlegbeszámolót, melyet
a Felügyelő Bizottság írásos véleményezésével el kell fogadni a testületnek. A tulajdonosi
értekezletet 15 nappal előbb össze kell hívni, a következő testületi ülés keretében ezt meg
tudjuk tartani. A Kft. vesztesége az elmúlt évben 500 eFt törzstőke, 1206 eFt saját tőke. 2009.
évre a veszteség 2,5 millió Ft. A Kft. tartozása az Önkormányzat felé 3.417 eFt, kifizetetlen
tartozása 2.950 eFt. Ennek rendezéséről kell a testületnek dönteni, a köztartozások irányába
döntést hozni, pótbefizetést vagy törzstőke emelést eszközöljünk.
Kun Szilárd képviselő véleménye, a rendezésnél legfontosabb feladat a víz önköltségi árának
kiszámítása. Tápióságon a vízdíj 132.- Ft + ÁFA, az önköltséget sem fizeti a lakosság. A Kft.nek 1.300 eFt bérleti díjat kell fizetni, jelentős hitelfelvétellel rendelkeznek, a veszteség ebből
adódik. Az önköltégi ár kiszámítása után lehet a vízdíjat meghatározni.
Dr. Samu János polgármester elmondja, az önköltségi ár meghatározása a Kft. feladata. A
Kft. működésével kapcsolatban vissza kell tekinteni kinek mi volt a felelőssége, nem voltak
szabályozások. A tábor nagy beruházás volt, nem ebben az évben kellett volna csinálni. Az
eszközök beszerzését a kapacitás állományhoz kellett volna igazítani. Voltak olyan döntések,
amelyek komoly pénzösszeget igényeltek.
Bartucz Attila alpolgármester szerint, ha azt nézzük mindenkinek van hibája. Azért vettek új
autót, mert hosszú távra gondolkoztak, az ÁFA-t visszaigényelték.
Balaskó György képviselő megkéri a jegyzőt, hogy a cégtörvényt a Kft.-re vonatkozóan az
ügyvezetőnek adja oda.
Bekech József a Felügyelő Bizottság tagja úgy gondolja változtatni kell a beállításon. Az
Önkormányzat felé a Kft. 3.400 eFt-tal tartozik, 2.900 eFt a decemberi kötelezettség. A
szabályzatok, eszközleltár hivatalos átvételéről nincs papír.
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A 2008. évi beszámolót szeptemberben kérte személyesen a könyvelőtől, de nem kapta meg,
tehát nem látott beszámolót. Ennek alapján a veszteség 1.260 eFt. A könyvelőtől havonta
változó információt kaptak, egyszer nyereséges, egyszer veszteséges volt a cég. A 2008-as
évet a könyvelő tájékoztatása szerint 2 millió Ft-tal zárták, a beszámoló hitelessége és
pontossága megkérdőjelezhető. Akkor lesz előrehaladás, ha a hiányt a Kft. beteszi.
Valamilyen módon ellenőrizni kell, a pontos végeredmény a fontos. A számlákat át kell nézni,
e nélkül a veszteséget nem fogja aláírni, felelősséget nem vállal.
Bakk Mária Ilona könyvvizsgáló véleménye, az elszámoltatásban határozottabbnak kellene
lenni. Az átvizsgálásról jelentést ad, de szükséges a visszaigazolás, hogy a cég működni fog.
A leltár, pénzkezelés a naprakészséget nem befolyásolja, a bizonylat számít, az az elsődleges.
A veszteség pótlásáról döntést kell hozni.
Erdélyi Sándor képviselő elmondja, a Kft. működése a vízszolgáltatás szempontjából
folyamatos feladat, támogatja a teljességi nyilatkozat elfogadását. Szükség van a Kft.-re, a
könyvvizsgáló jelentéséhez szükséges, az Önkormányzatnak kell lenyelni a hiányzó összeget,
a likviditást biztosítani kell. A jövőt illetően a Kft. úgy működjön, hogy kiadásai ne haladják
meg a bevételeket. Valószínűleg vízdíjat kell emelni, hogy mennyit nem látja. Nincsenek
információink, alá kell támasztani, világosan kell látni a testületnek. Pontos, érthető
beszámoló kell a Kft.-ről. A hosszabb távú működéssel kapcsolatban elmondja, régóta várjuk
a szabályzatok elkészítését. Nincs meggyőződve, hogy ez most már rendben van, ezek alapján
dolgoznak. Javasolja a szükséges döntéseket meghozni. Határidőt tűzzünk ki a Kft.
ügyvezetőjének, hogy írásban számoljon be a testületnek.
Bartucz Attila alpolgármester véleménye szerint a Kft. élete meg van terhelve. Nincs bevétel,
a hitelt, kamatot fizetni kell 1,5 – 2 évig. A hitel visszafizetését fel kell függeszteni, a bérleti
díj fizetését meg kell szüntetni, a számlákat ki kell egyenlíteni. A cég nincs olyan rossz
helyzetben mint képzelik, a gondolkodásmóddal van a baj.
Bakk Mária Ilona könyvvizsgáló elmondja, fontos kérdés, sürgősen foglalkozni kell vele a
vízdíj. A bizottság nézze meg mennyi volt a vízfogyasztás, mennyi volt a kiszámlázás.
Kalkulációt kell összeállítani a havi fix költségekről, plusz a változó költségekről. Végig kell
nézni a kitermelt víz a fogyasztás alapján mibe kerül, van-e annyi bevétel ami fedezetet nyújt.
Kalkulációt nem látott, ezt sürgősen meg kellene tenni a jövőbeni működéshez, vízdíj
emeléshez. A 2008-as beszámoló a számok egyenlegéből jött ki, valóságtartalmát meg lehet
kérdőjelezni. Teljes körű, valósághű felhasználást várnak a számlák mögül, ha nincs ráírva a
számlára hova lett flhasználva.
Dr. Samu János polgármester tájékoztatásul elmondja, a testületnek arról kell dönteni, hogy a
2009. évi költségvetése tartaléka terhére 1.800 eFt tőkepótlást biztosít-e a Kft.-nek. Ezzel a
2008-as év rendben lesz, elkerüljük a két éven keresztüli tőkevesztés miatti felszámolást vagy
átalakulást. Oda-vissza tartozás van az Önkormányzat és a Kft. között. Vízdíj beszedés ebben
az évben nem lesz, amennyiben a törzstőke emelést, vagy pótbefizetést az Önkormányzat
átutalja a Kft. ezt felhasználhatja a likviditási problémái rendezésére, igaz nem fogja fedezni
az összes költséget. A veszteséget vissza kell pótolni, erre 1.800 eFt törzstőke emelést javasol.
Bakk Mária Ilona könyvvizsgáló elmondja, 3.250 eFt likviditási gondja van a Kft.-nek. A
tavalyi saját tőke vesztés 1.800 eFt. Az Önkormányzat tartozásait számla ellenében
kiegyenlítené, a többi fizetésre átmenetileg megállapodást kötnének.
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Bartucz Attila alpolgármester szerint várjuk meg a teljes vizsgálati anyagot. A 3.400 eFt
miből adódik meg kell nézni. A bérleti díjnak nincs értelme. A rendszer az Önkormányzat
tulajdona, de a Kft.-nek kell javítani. Ebből a pénzből ezt a céget működtetni nem lehet.
Kun Szilárd képviselő elmondja, az ügyvezető tájékoztatta, hogy 10 % vízdíj emelést
szeretnének, javasolja kérését fogadjuk el.
Bekech József a Felügyelő Bizottság tagja nem javasolja most dönteni a vízdíj emelésről.
Amennyiben 1.800 eFt-ot biztosít az Önkormányzat a Kft.-nek és a 3.250 eFt különbözetét
kiszámlázzák ez megoldást jelentene.
Bakk Mária Ilona könyvelő elmondja, a vízkitermelési napló pontatlan, a valós
pénzbeszedést rögzíteni kell. A kölcsön nem üzemi tevékenységet növelő tétel. A bérleti díj az
üzemeltetési szerződésből adódó kötelezettség, el kell dönteni fenntartják vagy elodázzák. El
kell dönteni mi a funkciója, a vízmű felújítását szolgálja.
Dr. Samu János polgármester javasolja a testület döntsön arról, hogy a bérleti díjat 2009-től
vegyük ki, a hitel törlesztését átütemezzük 2010-re és 1.800 eFt törzstőke emelést írjunk elő.
Bakk Mária Ilona könyvvizsgáló felhívja a figyelmet, hogy a bérleti díjnál a III. negyedév ki
van számlázva, az elengedett kötelezettség társasági adóalap növelő, tehát az adót meg kell
fizetni, ezért alaposan meg kell gondolni. A bérleti díj visszamenőleges elengedését nem
javasolja, közhasznú tevékenység ellátására fordítják. Szeretné még megjegyezni, hogy a
vízórákról nincs leltár, a fogyasztókkal szerződést kell kötni.
Bekech József a Felügyelő Bizottság tagja úgy gondolja erre az évre maradjon a bérleti díj, az
I. negyedév ki van fizetve és már a III. negyedév is kiszámlázásra került. A negyedik
negyedévtől vagy a következő évtől lehet a bérleti díjat eltörölni.
Bakk Mária Ilona könyvvizsgáló javasolja a tavalyi veszteséget 1.800 eFt törzstőke
emeléssel pótolni. A Kft. kötelező tartozása az Önkormányzat felé 2.950 eFt, a törzstőke
emelést leszámítva 1.150 eFt nem áll rendelkezésre. Javasolja, hogy az Önkormányzat felé
fennálló kötelezettségtől a likviditás helyreállításáig tekintsenek el. A bérleti díjra fizetésével
kapcsolatban két lehetőség van, 2009. évre a Kft. a III. negyedévig fizeti, vagy az egész év
kiszámlázásra kerül és a jövő évtől módosul. A Kft. alapító okiratába bele kell tenni a
pótbefizetés lehetőségét, erről a testületnek dönteni kell.
Dr. Samu János polgármester elmondja, azzal is kell számolni, hogy az Önkormányzat hogy
áll pénzügyileg. Javasolja a Kft. Alapító Okiratába kerüljön be a pótbefizetés lehetősége és
döntsünk 1.800 eFt pótbefizetésről a 2008-as év veszteségének pótlására. Az Önkormányzat
utaljon át 1.500 eFt-ot a Kft. felé fennálló tartozásába. A Kft. ügyvezetője kéri, hogy az
Önkormányzat felé fennálló hitelből és a tábor felújításra kapott összegből adódó tartozását,
valamint a 2009. évi IV. negyedéves bérleti díj fizetését halasszuk el 2010. június 30-ig. Arról
is dönteni kell, hogy kamatmentesen vagy kamattal fizessék a hiteltartozást vissza. A bérleti
díj eltörlését 2010-től javasolja. A vízdíj emelésre az önköltség ismeretében térjünk vissza.
Javasolja továbbá, hogy a testület bízza meg az aljegyzőt, hogy a kiemelt közhasznúsággal
kapcsolatos előnyöket, hátrányokat vizsgálja meg és tájékoztassa a Képviselő-testületet.
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Az ügyvezető bérének nyilvánosságra tétele, mivel közpénz felhasználásról van szó kerüljön
fel a település honlapjára. Az ügyvezető munkaköri leírását és munkaszerződését a következő
testületi ülésre el kell készíteni. A testület hívja fel az ügyvezető figyelmét, hogy a következő
ülésre mutassa be a szabályzatokat, valamint készítse el a 2010. évi költségvetésüket. Az
ügyvezetőnek kell továbbá aláírni a teljességi nyilatkozatot, valamint el kell végezni a víz
önköltségi számítását. Az ügyvezető tájékoztassa a következő ülésen a testületet a
kintlévőségek alakulásáról. A Felügyelő Bizottság írásos döntésével a testület elé kell
terjeszteni a 2008. évi beszámolót. Kéri a testület a szükséges döntéseket hozza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
210/2009.(XI.26.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a SÁG-ÉP Nonprofit Kft. Alapító
Okiratát módosítja a pótbefizetés lehetőségére vonatkozóan, az alábbiak szerint:
- A taggyűlés a veszteségek fedezésére pótbefizetést előírhat.
- A pótbefizetés legmagasabb összege: 1.800.000.- Ft.
- A pótbefizetés módja: pénzbeli hozzájárulás.
- A pótbefizetési kötelezettség a tagot a törzsbetéte arányában terheli.
- A pótbefizetés legfeljebb üzleti évenként egy alkalommal
írható elő.
- A pótbefizetés azonnali teljesítési kötelezettség.
- A pótbefizetés visszafizetése készpénzben történik.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
211/2009.(XI.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a SÁG-ÉP Nonprofit Kft.
2008. évi veszteségének fedezetére 1.800.000.- Ft
pótbefizetést ír elő az Önkormányzat 2009. évi költségvetési tartaléka terhére.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
212/2009.(XI.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az Önkormányzatnak a SÁG-ÉP
Nonprofit Kft. felé fennálló tartozásaiból 1.500 eFt-ot
számla ellenében átutal.
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Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
213/2009.(XI.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a SÁG-ÉP Nonprofit Kft. 2009.
IV. negyedéves bérleti díj fizetését, a táborhely kialakítására átadott 500 eFt pénzeszköz visszafizetését és
az Önkormányzat által visszafizetett, a SÁG-ÉP Nonprofit Kft. törzstőke emelésére felvett 8 millió Ft hitelből fennálló tartozását 2010. június 30-ig elhalasztja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hota:
214/2009.(XI.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a SÁG-ÉP Nonprofit Kft. hitel
visszafizetésére vonatkozó 28/2009.(III.12.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja:
A SÁG-ÉP Nonprofit Kft. az Önkormányzat felé kamatmentesen törleszti a fennálló hiteltartozását.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
215/2009.(XI.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a SÁG-ÉP Nonprofit Kft. Önkormányzat felé fizetendő bérleti díját 2010. évtől
megszünteti.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
216/2009.(XI.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület megbízza az aljegyzőt, hogy a
a kiemelt közhasznúsággal kapcsolatos előnyöket,
hátrányokat vizsgálja meg és adjon tájékoztatást a
testületnek.
A Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy intézkedjen a Kft. ügyvezetője bérének nyilvánosságra tételéről,
valamint a következő ülésre az ügyvezető munkaköri
leírását és munkaszerződését készítse el.
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Határidő: következő testületi ülés.
Felelős: aljegyző.

Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
217/2009.(XI.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület felhívja a SÁG-ÉP Nonprofit Kft.
ügyvezetőjét, hogy a következő testületi ülésre az alábbi
feladatokat végezze el és adjon tájékoztatást a testületnek:
- szabályzatok elkészítése, bemutatása,
- 2010. évi költségvetés,
- víz önköltség számítása,
- kintlévőségekről tájékoztatás,
- teljességi nyilatkozat aláírása,
- 2008. évi beszámoló, Felügyelő Bizottság írásos
véleményezésével.
Határidő: következő testületi ülés.
Felelős: Árokszállási László ügyvezető.

Kun Szilárd képviselő, az Ad Hoc Bizottság tagja a napirendhez kapcsolódóan még szeretné
elmondani, a Bizottság személyes meghallgatásra is sort kerített, a táborozás körül sok dolog
nem tisztázott. Írásbeli szerződésekről nem tudnak, nem tudják ki kötött szerződést.
Időközben Dömsödi Erzsébetet eltávolították, Bartucz Attila alpolgármester szerint a
táborozás végéig az összes jutalékot átvette.
Hegedűs György képviselő, az Ad Hoc Bizottság tagja megjegyzi, mindhárom érintett
személy másképp nyilatkozott, dokumentumok nincsenek.
Dr. Samu János polgármester kéri a Bizottság folytassa tovább munkáját, a következő ülésre
teljes információ birtokában leszünk.
2./ Dr. Kovács Dénes aljegyző ismerteti a testülettel, hogy a Polgármesteri Hivatalnál bérmegtakarítás várható, szeretné ha ennek 15 %-a jutalomként kiosztásra kerülhetne.
A dolgozók az év során nagy munkát fektettek a pályázatokba, ellenőrzésekbe, szeretné
ha a testület egyetértene a jutalmazással.
Dr. Samu János polgármester egyetért a jutalmazással, javasolja megadni az aljegyzőnek a
jogot, hogy a bérmaradvány 15 %-át jutalomként kioszthassa. Javasolja továbbá, hogy az
aljegyző is részesüljön jutalomban.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:

10

218/2009.(XI.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Polgármesteri
Hivatalnál jelentkező 2009. évi bérmegtakarítás 15 %-a
a hivatali dolgozók között jutalomként kiosztásra kerüljön.
A Képviselő-testület elfogadja a polgármester javaslatát
az aljegyző jutalmazására vonatkozóan.
Határidő: azonnal.
Felelős: aljegyző, polgármester.

3./ Dr. Samu János polgármester a továbbiakban ismerteti a következő ülés időpontját és
napirendi pontjait:
2009. december 17. 18 óra
N a p i r e n d:
1./ SÁG-ÉP Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos megbeszélés
2./ Intézkedési tervek jóváhagyása
3./ Elektronikus ügyintézésről szóló rendelet hatályon kívül helyezése
4./ Egyebek

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
219/2009.(XI.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület következő ülését 2009. december
17-én, 18 órára összehívja.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az
ülést 21 órakor bezárta.
Kmf.

Dr. Kovács Dénes
aljegyző

Dr. Samu János
polgármester

Erdélyi Sándor sk.
Hegedűs György sk.
jegyzőkönyv hitelesítők
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