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Képviselő-testületének
2010. február 5-én, 18 órakor
tartott közmeghallgatásának
jegyzőkönyve

16/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
17/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
18/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
KITT pályázat benyújtása Tápiószentmárton
Általános Iskola elektromos hálózat cseréje
19/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság-Tápiószentmárton Közoktatási
Intézkedési tervének elfogadása 2010-2016.

Jegyzőkönyv
Készült: Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 5-én,
18 órakor tartott közmeghallgatáson.
Közmeghallgatás helye: Tornacsarnok.
Jelen vannak: Dr. Samu János polgármester,
Bartucz Attila alpolgármester,
Balaskó György,
Berényi Tamás,
Dávid Kornélia Anikó,
Erdélyi Sándor és
Kun Szilárd képviselők,
Dr. Kovács Dénes aljegyző,
a község lakosságából 60 fő.
Igazoltan vannak távol: Hegedűs György és Szántai Linda képviselők.
Igazolatlanul van távol: Laczkó József képviselő.
Dr. Samu János polgármester köszönti a község lakosságából megjelenteket, a Képviselőtestület tagjait, az ÖKOVÍZ Kft. képviseletében megjelenteket. A közmeghallgatás testületi
ülésként működik, ezért jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 9 fő képviselő közül 6 fő
jelen van, így az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja elfogadni Dávid
Kornélia Anikó és Erdélyi Sándor képviselőket.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 fő nem szavazott, ellenvélemény és tartózkodás
nélkül, kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:
16/2010.(II.5.)sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Dávid
Kornélia Anikó és Erdélyi Sándor képviselőket elfogadta.
Dr. Samu János polgármester a továbbiakban ismerteti a napirendi pontokat:
1./
2./
3./
4./
5./
6./

ÖKOVÍZ Kft. tájékoztatója
2009. évi beszámoló
2010. évi költségvetési tervezet ismertetése
Közbiztonság helyzetéről tájékoztatás
Egyebek
Hozzászólások

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 fő nem szavazott, ellenvélemény és tartózkodás
nélkül, kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:
17/2010.(II.5.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a közmeghallgatás napirendi
pontjait elfogadta.
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1. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: ÖKÖVÍZ Kft. tájékoztatója.
Előadó: Surányi Tekla elmondja, két dologról, a komposztálásról és a szelektív gyűjtésről szeretne tájékoztatást adni. Újszilvás Önkormányzata pályázatot nyújtott
be a Közép-magyarországi Operatív Program keretében a házi komposztálás
népszerűsítésére. Az Önkormányzat vállalta, hogy a komposztálás népszerűsétését a Tápió-vidék településein végzi. A komposztálás célja a hulladékmennyiség csökkentése, a talaj javítása, a tápanyagok visszajuttatása.
Komposztálni konyhai és kerti hulladékot lehet, a gyorsabb lebomlás érdekében a komposztálóba kerülő anyagokat ajánlatos aprítani. A komposztkészítésnél fontos a keverés és az átrakás. A jó minőségű komposzthoz 6-8 hetente
ismételni kell a keverést. Friss komposzt kialakulása 4-6 hónap alatt, érett
komposzt kialakulása 8-12 hónap alatt várható. Komposzt készítéskor figyelni
kell az oxigénellátásra, a nedvességtartalomra és a megfelelő tápanyagtartalomra. A szelektív gyűjtéssel kapcsolatban elmondja, Tápióságon is lehetőség van
a hulladék gyűjtőszigetes gyűjtésére és ezen kívül az intézményi szelektív gyűjtésre, valamint működik a házhoz menő gyűjtés is. A házhoz menü gyűjtés
keretében havonta egyszer elszállítják a pet palackot, amelyhez cserezsákot
biztosítanak. Elmondható, hogy a szelektív hulladékgyűjttőkbe nem mindig a
megfelelő hulladék kerül. A szelektíven gyűjtött hulladék a ceglédi válogatóműbe kerül, ahol mérlegelés után fajtánként válogatják, bálázás után az újrahasznosítás helyszínére szállítják.
Dr. Samu János polgármester megköszöni a tájékoztatást, majd elmondja, a településen egy
gyűjtősziget került kialakításra, háromra lenne szükség. Kérte, hogy az eredeti szerződésnek
megfelelően a három gyűjtőszigetet biztosítsák, ezáltal hatékonyabb lenne a gyűjtés. Azt a
választ kapta, hogy utánanéznek.
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: 2009. évi beszámoló.
Előadó: Dr. Samu János polgármester beszámolójában elmondja, a lakosság száma öt
fővel csökkent, a halálesetek száma meghaladja a születések számát. A szociális intézkedésekkel kapcsolatban elmondja, a szociális rendeletünk szerint a
szociális segély összegét le kellett dolgozni, ez a szociális foglalkoztatás bevezetésével megszűnt. Az év során 12 főt foglalkoztattunk, a Kft. irányításával.
Az ápolási díjban részesülők száma elég magas, decemberben 24 fő részesült
méltányos alapon, 8 fő alanyi és fokozott ápolást igénylő után a támogatásban.
A házigondozottak száma 6 fő, 33 fő veszi igénybe a jelzőrendszeres ellátást.
A 2009-es évről elmondható, hogy eredményes gazdálkodást folytattunk, 2008ról 27,3 millió Ft megtakarításunk volt. Ez az év végére 28,5 millió Ft-ra emelkedett. Az év során minden kötelező feladatot ellátunk, a sportot és a civil
szervezeteket kiemelkedően támogattuk. Az elmúlt évre 304 millió Ft volt a
tervezett bevételünk, a teljesítés 348 millió Ft-ra alakult, a kiadásunk 319
millió Ft volt. Fejlesztésként az iskola nyílászáróinak cseréjét tudtuk megvalósítani pályázati támogatással. 12 millió Ft-os beruházásról van szó, amely
utólagos finanszírozással működik. Az ivóvízmű kút szűrőcseréjét is meg
kellett oldani, amelyhez 75 %-os vis maior támogatást kaptunk. Egy kisebb,
elengedhetetlen felújításra került sor az elmúlt évben a Polgármesteri Hivatalban.
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2009. évben pályázatot nyújtottunk be, ezáltal kötelezettséget vállaltunk 2010-re.
Két játszóteret szeretnénk kialakítani, egy nagyobbat a régi temető helyén és egy
kisebbet a Templom téren. Tervezzük a Nyárfás úton a fasor felújítását, pihenőpadokkal, a lépcső felújítását. Terveink között szerepel öt buszmegálló építése.
A pályázatok 75 %-os támogatottságúak. Pályázatot nyújtottak be a civil szervezetek is a Leader program keretében, a Nyugdíjas Klub fellépő ruhákra, a Sportkör az öltöző felújítására, a Kft. a tábor felújítására pályázott. Ezek 100 %-ban
támogatott pályázatok. 47,5 millió Ft összegű pályázati pénzt szeretnénk felhasználni.

3. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: 2010. évi költségvetési tervezet ismertetése.
Előadó: Dr. Samu János polgármester elmondja, a 2009. évről áthozott 28,5 millió Ft
tartalékunk jelentős része feladattal terhelt. A pályázatainkhoz biztosítani kell
a 25 %-os saját erő részt, erre 5 millió Ft-ot céltartalékba helyeztünk. A terv
szerint 11.300 eFt céltartalék marad, melyet az előre nem látható feladatokra
használunk. Szeretnénk pályázat útján a Tornacsarnok teljes felújítását elvégezni, erre keressük a lehetőséget. A gyermeklétszám csökkenése miatt az
iskolánál 10 millió Ft-tal, az óvodánál 3,6 millió Ft-tal kevesebb normatívát
kapunk, melyet máshonnan kell előteremteni. Szerencsénk, hogy Tápiószentmártonnal a társulást megcsináltuk, az elmúlt évben ez 17,5 millió Ft-ot jelentett, az idén 14,5 millió Ft-ra számítunk. Így is 31 millió Ft-ot kell biztosítani a két intézményhez. A gazdasági helyzet az adóbefizetéseknél is érzékelhető. A tervezett költségvetésünk akkor igaz, ha a Kft. a 6.200 eFt-ot
visszafizeti az Önkormányzatnak. Felhívja a Kft. vezetésének figyelmét,
hogy amennyiben lehetőség lesz rá a fejlesztési munkában is vegyenek részt,
ezzel plusz bevételhez juthatnak, ne csak a vízszolgáltatást és a kommunális
feladatokat lássák el. A csatornázással kapcsolatban tájékoztatja a lakosságot,
hogy január 27-én a Kormány határozata megszületett, a pályázat befogadásra
került. A pályázat ezután kikerül Brüsszelbe, a közbeszerzési kiírást a társulat
ebben az évben elindítja. 2012. nyarára a csatornának és a tisztítóműveknek
készen kell lenni, egy év próbaüzem után 2013-ra el kell számolni. 37 milliárdos beruházásról van szó, részünkről 6,5 milliárd Ft szükséges. A K&H
Bank bevonásával a hitelgaranciára sor került, ezt vissza kell fizetni. Fedezete a lakossági bekötések, melyre a Fundamentán keresztül előtakarékosságra
van lehetőség. A tájékoztatás szerint a fizetési morál nagyon rossz, az ingatlanok arányában 46 %-os a fizetés. Fontos a vállalt kötelezettség teljesítése, az
állami támogatást akkor kapják meg. Aki nem kötött szerződést - a lakosság
40 %-a – új szerződéskötésre lesz lehetőség, de rövidebb idő alatt kell nagyobb összeggel fizetni. A próbaüzemre 55-60 %-os rákötés szükséges. A vízdíjjal kapcsolatban elmondja, a környező településekhez képest el vagyunk
maradva, a bevételből nincs fedezet a felújításra, óracserére. A Képviselő-testület ülésén javasolták a víz árát 150.- Ft/m3 + ÁFA összegben megállapítani.
A költségvetésünk tervezett végösszege 290 millió Ft. Ennyiben szerette volna
a 2010. évre vonatkozóakat ismertetni.
4. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Közbiztonság helyzetéről tájékoztató.
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Előadó: Józsa Elek körzeti megbízott tájékoztatójában elmondja, a 2009. évi bűncselekményekre vonatkozóan pontos számot nem tud mondani, mivel a rendszerük nem működik. A bűncselekmények száma az utóbbi években 70 körüli,
a lopások, betöréses lopások száma is az előzőekhez hasonló. Munkája során
igyekezett minnél több helyszíni munkát végezni, sikeres felderítések, kisebbnagyobb volumenű ügyek voltak. Az állatlopások, kerékpárlopások esetében
kevesebb volt a felderítés, a betöréses lopásoknál viszont sikeres felderítések
voltak, helyi bűnözők is vannak. Igyekezett a lakosságot tehermentesíteni, volt
amiben sikerült, volt amiben nem. Probléma esetén ezután is számíthatnak
segítségére.
Dr. Samu János polgármester megköszöni Józsa Elek tájékoztatóját. Elmondja, a körzeti
megbízottunk hosszabb ideje betegállományban van, Szabó Ferenc helyettesíti. Tájékoztatást
ad arról, hogy a Képviselő-testület ülésén döntött arról, a törvényi lehetőséget kihasználva,
pályázat útján 2 fő településőrt szeretnénk foglalkoztani. A költségeket a központi
költségvetés biztosítja, a személyeket pályázat útján válasszuk ki. A településőrnek a rendőr
kordinálásával jelző, figyelő dolga lesz, független szolgálatot jelent. A polgárőrség felújítására
szeretnénk indíványt tenni a vezetők felé.
5./ EGYEBEK
Dr. Samu János polgármester elmondja, a Képviselő-testületnek két döntés meghozatala
szükséges. A tápiószentmártoni iskola belső elektromos hálózatának cseréjére pályázatot
kívánnak benyújtani, mivel mi vagyunk a KITT gesztor önkormányzata, nekünk kell a döntést
meghozni. A pályázathoz szükséges még a két település Közoktatási Intézkedési Tervének
elfogadása. Kéri a határozatokat hozza meg a testület.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 fő nem szavazott, ellenvélemény és tartózkodás
nélkül, kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:
18/2010.(II.5.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéséről szóló 1/2010.(I.19.) ÖM rendelet
alapján a Közoktatási Intézmény Tápióság-Tápiószentmárton Óvodája és Általános Iskolája (KITT) közoktatási intézményi társulás gesztor önkormányzataként a tápiószentmártoni tagintézmény, a Kubinyi Ágoston Általános Iskola
(2711 Tápiószentmárton, Kossuth L. út 100.) belső elektromos
hálózatának cseréje tárgyában.
A tervezett beruházás összköltsége 21.217.598.- Ft +
5.304.400.- Ft ÁFA, összesen: 26.521.998- Ft, melyből a
támogatás mértéke 20.000.000.- Ft, a saját erő 6.521.998.- Ft.
A pályázathoz szükséges saját erőt Tápiószentmárton Önkormányzata a 2010. évi költségvetésének általános tartaléka
terhére biztosítja.
Határidő: pályázat benyújtására azonnal.
Felelős: polgármester.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 fő nem szavazott, ellenvélemény és tartózkodás
nélkül, kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:
19/2010.(II.5.) sz. képvielő-testületi határozat:
Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Tápióság Község – Tápiószentmárton Nagyközség
Közoktatási Intézkedési tervét a 2010-2016. időszakra
vonatkozóan elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
6. HOZZÁSZÓLÁSOK
Kiss Gyula:
Az elmúlt évben elhangzott a gyalogátkelőhely létesítése, szeretné megkérdezni ez miért nem
történt meg. A vízdíjjal kapcsolatban elmondja, nem érdekli hol mennyit fizetnek, az emelést
a mi pénztárcánk bánja. Hány %-os emelésről van szó?
Paragh Béláné:
Problémája, hogy a településen nagyon elszaporodtak a patkányok, kiirtásuk majdnem
lehetetlen, sokba is kerül. Nem szégyellni kellene, hanem összefogni és irtani. Ehhez kér
segítséget.
Kovács László:
Már régebb óta problémája a szomszédos, elhanyagolt állapotban lévő romos ingatlan.
Balesetveszélyes és van aki szemétlerakónak használja.
Dr. Samu János polgármester a zebrával kapcsolatban elmondja, pályázat útján szerettük
volna megcsinálni. El kell dönteni hányat és hová akarunk. A számítások szerint öt helyre
kellene gyalogátkelőhelyet kiépíteni, költsége egymilló forint/ db. Előírások vannak, melyeket
be kell tartani, ennek költsége is többmillió forint. Fontos feladatnak tartja a
gyalogátkelőhelyek kialakítását. A vízdíjjal kapcsolatban elmondja, a tervezett emelés 18 %.
Mindenki érdeke, hogy tisztességes vízellátás legyen, fontos a biztonságos működtetés. Az
Önkormányzat kötelező feladata az ivóvíz biztosítása. A vízdíjba már korábban be kellett
volna építeni az amortizációs hányadot, amit felújításra, óracserékre lehetett volna használni.
A mostani vízdíj csak a kitermelésre elég. A polgármester a továbbiakban a patkányokkal
kapcsolatos felvetésre elmondja, ahol rend és tisztaság van nincs patkány, de a szomszédból is
átmegy. Az ügyben az ÁNTSZ-el fel kell venni a kapcsolatot, jelzés kell hol van fertőzés.
Dr. Kovács Dénes aljegyző Kovács László hozzászólásával kapcsolatban elmondja, a jelzett
József u. 24. szám alatti ingatlan ügyében. A hatáskörrel rendelkező nagykátai
építéshatósággal felvettük a kapcsolatot. Az építéshatóság kötelezte a tulajdonost az épület
bontására. Az egyik tulajdonos szociális otthonban van, ezért felvettük a kapcsolatot a
szociális otthonnal is. Szemetet az ingatlanon nem lehet gyűjteni, az önkormányzati
rendeletünk szerint ez szabálysértés, amely pénzbírsággal sújtható.
Horváth Zoltán:
Arról szeretne érdeklődni, nem lehetne olcsóbb a vízdíj, ha nem a Kft. üzemeltetne.
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Ofella József:
Azt szeretné megkérdezni, az előzőekben említett Kft. tartozása miből adódik. A Kft. az ígérte
nem emelnek vízdíjat.
Berényi András:
Kinek a felelőssége, hogy a szerszámokat, gépeket eltulajdonították a Kft.-től. Véleménye
szerint nem otthon kellett volna ezeket tárolni, hanem beriasztózott helyiségben, amire lett
volna lehetőség. Ki téríti meg ezt a kárt?
Sári István:
A Kft. egyetlen menő projekte a táborozás, szeretne közelebbi adatot erről, mennyit hozott a
falunak. Nem érti miért kell felújítani a tábor épületét, ha a Kft. már felújította. A Képviselőtestület korábban arról döntött, hogy a tervezett közlekedési tábornak nincs helye a
településen.
Bartucz Attila alpolgármester elmondja, a Kft. részéről soha nem hangzott el, hogy nem
emelnek vízdíjat. Korábban is azon a véleményen volt, hogy a vízdíj emelést megszavazná, de
nem maszeknak. Húsz évvel ezelőtt hibás döntést hoztak, hosszútávú tervet nem készítettek.
A későbbiekben olyan tervek vannak, hogy a víz beolvad a csatornába, és egyforma árak
lesznek. A Kft. megalakulásakor a vízmű üzemeltetésére nem volt eszköz, hitelt kellett
felvenni, amit ki kell termelni. A legnagyobb problémának azt látja, hogy a Kft. ellenségként
kezelik. Nem a dolgozókkal van a baj, nem teremtik meg a lehetőséget. A tábor bevételével
kapcsolatban pontos összeget nem tud mondani, ebben az évben nyereséges lesz. 26 fővel
tudnak működni, a jövőben kell gondolkozni és nagyobbat csinálni.
Dr. Samu János polgármester a vízzel kapcsolatban szeretne pontosítani. 1990-ben helyezték
üzembe a vízművet, akkor a PVCSV működtette, ahogy Pest megyében mindenütt. A
felszámolás után, pályázat útján a váci Tápió-vízmű Kft. lett az üzemeltető, a cég saját
eszközeivel dolgozott. Kun Sándor üzemeltetése alatt szintén a saját eszközeit használta. A
Kft. eszközeit 1.300 eFt értékben elvitték betöréses lopás alkalmával. A Kft. eredeti
elképzelése nem valósult meg, Bartucz Attila alpolgármesternek bevételt produkáló tervei
voltak. A Kft. 2008. évi vesztesége miatt az Önkormányzat 1.800 eFt pótbefizetést eszközölt.
A benyújtott pályázat kapcsán a tábort öt évig üzemeltetni kell. Az elmúlt év júliusa óta
minden testületi ülés napirendjén szerepel a Kft. Könyvvizsgálót is fogadtunk, mivel
elszámolási gondok vannak, három hetet kaptak ennek rendezésére. A Kft.-t mindenképpen
rendbe kell hozni, dolgozni kell, pontosan elszámolni mindennel.
A polgármester megállapítja az ülésen nincs több kérdés, hozzászólás, megköszönte a
megjelenést és a közmeghallgatást 20.00 órakor bezárta.
Kmf.
Dr. Kovács Dénes
aljegyző

Dr. Samu János
polgármester

Dávid Kornélia Anikó
Erdélyi Sándor
jegyzőkönyv hitelesítők
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