Tápióság Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2010. január 28-án, 17 órakor
megtartott ülésének
jegyzőkönyve

1/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása
2/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
3/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
SÁG-ÉP Nonprofit Kft. 2008. évről szóló
beszámolójának elfogadása
4/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
Vizsgálat folytatása a SÁG-ÉP Kft.-nél
5/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
Dávid Kornélia Anikó iskolai betekintése
6/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
2010. évi költségvetési tervezet elfogadása
7/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
Vízdíj megállapítására javaslat
8/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
Közfoglalkoztatási Terv tervezet elfogadása
9/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
Pályázat benyújtása településőr foglalkozt.
10/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
CKÖ Együttműködési Megállapodás elfog.
11/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
Köztisztviselők követelmény teljes. megh.
12/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
Közmeghallgatás összehívása
13/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
Tornacsarnok, Klubház bérleti díj meghat.
14/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
Sági Újság havi megjelenése
15/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
Következő ülés összehívása

Jegyzőkönyv
Készült: Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, mint tulajdonosnak a
SÁG-ÉP Nonprofit Kft. tulajdonosi értekezletén, és testületi ülésén 2010. január
28-án, 17 órakor.
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 2 fő érdeklődő volt.
Dr. Samu János polgármester köszönti a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket, az
ülést megnyitja. Elmondja, az ülést tulajdonosi értekezlettel kezdjük, majd testületi üléssel
folytatjuk. A 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 Bartucz Attila és Berényi
Tamás képviselőket.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
1/2010.(I.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Bartucz
Attila és Berényi Tamás képviselőket elfogadta.
Dr. Samu János polgármester a továbbiakban ismerteti a tulajdonosi értekezlet, majd a
testületi ülés napirendi pontjait:
Tulajdonosi értekezlet napirendje:
1./ Felügyelő Bizottság jelentése
2./ SÁG-ÉP Nonprofit Kft. ügyvezetőjének beszámolója
3./ 2010. évi költségvetés tervezése
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Testületi ülés napirendje:
1./
2./
3./
4./

2010. évi költségvetési tervezet megtárgyalása
Közfoglalkoztatási Terv megtárgyalása
Tájékoztatás településőr foglalkoztatásának lehetőségéről
Községi Önkormányzat és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Közötti
Együttműködési Megállapodás elfogadása
5./ A köztisztviselőkkel szemben 2010. évre meghatározandó teljesítmény
követlemények alapját képező célok
6./ Közmeghallgatás időpontjának kitűzése
7./ Egyebek

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
2/2010.(I.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta.
Tulajdonosi értekezlet
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Felügyelő Bizottság jelentése.
Előadó: Bekech József a SÁG-ÉP Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke
ismerteti, a 2008. évi beszámolóval kapcsolatos írásos jelentést a Bizottság
leadta. A beszámolót a könyvvizsgálóval átnézték, az Önkormányzat részéről a pótbefizetés megtörnént. A Felügyelő Bizottság a beszámolót elfogadta,
a Képviselő-testületnek is elfogadásra javasolják.
Dr. Samu János polgármester kéri, hogy amennyiben nincs hozzászólás, a testület fogadja el
a SÁG-ÉP Nonprofit Kft. 2008. évi beszámolóját.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
3/2010.(I.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a SÁG-ÉP Nonprofit Kft. 2008. évről
szóló beszámolóját elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

2. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: SÁG-ÉP Nonprofit Kft. ügyvezetőjének beszámolója.
Előadó: Árokszállási László ügyvezető a 2008-as évről nem sokat tud mondani, mivel
akkor nem ő volt az ügyvezető. A 2008. évi veszteség 1.800 eFt pótbefizetéssel
meg lett oldva. A hiány az alacsony vízdíjnak köszönhető, nem 100 %-ig a Kft.
vezetésének hibája.
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Bajkó Rita könyvelő jónak látja, hogy készült költségvetés, 2008-ban ilyen nem volt. A hitel
amíg tartott nem voltak problémák, ezután komoly tartozások halmozódtak fel a szállítók,
APEH felé. Nehéz ennyi bevételből jól gazdálkodni, a következő éveket megpróbálják
nyereségesre kihozni. Előrelépésnek tartja a vízdíj decemberi tételes elszámolását. Arról, hogy
ki, mikor, mennyit fizetett visszamenőleg nincs kimutatás. 2009. december 31-én a pénztárban
894 eFt-nak kellett volna lenni a főkönyv szerint, ezzel szemben ténylegesen 137 eFt volt.
Árokszállási László 2009. szeptember 1-től ügyvezető, a pénztárszintű működést október 1-től
végzi, akkor papíron 690 eFt-nak kellett a pénztárban lenni. Az Ad Hoc Bizottságnak ezt
jelezte, úgy gondolták a kintlévőségek listája nem jó, mely szerint december 31-én 1.872 eFt a
követelés. Az ügyvezetők között tételes átadás-átvétel nem volt. Vincze András július 31-én
86 eFt-tal zárt.
Árokszállási László ügyvezető elmondja, amikor ő kezdett nem vett át 690 eFt-ot.
Bartucz Attila alpolgármester elmondja, ki ne találják, hogy ő tüntette el a pénzt. Szeretné
megkérdezni hogyan tudják meg, hol van a pénz.
Bajkó Rita könyvelő véleménye szerint, 600 eFt-ot elkönyvelni sem lehet. Soha nem lett
megszámolva a pénz, mindig listáról dolgoztak, a hibákat a programra fogták. Év végén
tételest leltárt kell készíteni, vagy rossz a lista, vagy eltűnt a pénz. A bankban 500 eFt van, a
kettős könyvvitelnél mindennek két lába van.
Bartucz Attila alpolgármester elmondja, menet közben kiderült, a gázbekötés tervek, hűtők
számlája hiányzik, ez 85 eFt. Biztos van még ilyesmi, de lehet, hogy a könyvelésnél van a
hiba. Nem biztos, hogy Vincze András adata jó volt.
Dr. Samu János polgármester elmondja, Vincze András idejében 300 eFt beszedett vízdíjat
kerestek. A korábbiakban is így szedték a vízdíjat és nem volt probléma. Valahová eltűnt a
pénz.
Bekech József a Felügyelő Bizottság elnökének véleménye, az elmúlt másfél év alatt
bármikor történhetett a hiba.
Kun Szilárd képviselő elmondja, júliusban nem volt ilyen, hogy nincs meg a pénz, hiány van.
Bajkó Rita könyvelő elmondja, a könyvvizsgálat bizonylatonként megnéz mindent.
December 31-én kapott tételes listát, akármikor eltűnhetett a 600 eFt. A tulajdonosnak kell
eldönteni hogy könyveljék el. Lassan kezdenek úgy működni a dolgok, ahogy kellene, és most
jönnek elő a hibák. Úgy gondolja valamivel a könyvelést alá kell támasztani.
Balaskó György képviselő sok mindent nem ért, nem tudni hol van nyoma a dolgoknak, így
nem lehet csinálni, a számlamozgásokat nem lehet követni. A csekkes vízdíjbeszedésre
kellene áttérni.
Bekech József a Felügyelő Bizottság elnöke elmondja, a tulajdonosi értekezlet nyilvános
ülésként lett meghirdetve, kéri a jegyző nézzen ennek utána, nyilvános ülésen vagy zárt ülésen
kell ezeket a dolgokat tárgyalni. A vitát zárjuk le, a tulajdonosokat érinti mi történt 2009-ben,
pontot kell tenni a végére. A következő tulajdonosi értekezleten zártkörűen tárgyaljuk a
pénzügyeket.
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Dr. Kovács Dénes aljegyző elmondja, a tulajdonosi értekezlet mint testületi ülés működik, a
költségvetés a Képviselő-testületre tartozik.
Dr. Samu János polgármester úgy gondolja, a kialakult helyzetet tisztába kell tenni, ezután
lehet javaslatot tenni az ügyvezetőnek. Nem szégyen ha nem tudjuk a munkánkat elvégezni,
elszúrjuk a dolgot. Javasolja a vitát lezárni, az Ad Hoc Bizottság a könyvelővel és a jegyzővel
kiegészülve folytasson vizsgálatot a 600 eFt eltűnésének felderítésére. A vizsgálat
eredményéről adjanak jelentést a Pénzügyi Bizottságnak, erre három hetet javasol. Ha
szükséges a Kft. megalakulásától kezdve akár mindent végig kell nézni, vagy kénytelenek
vagyunk külső vizsgálattal ezt elvégeztetni. Meg kell keresni a 600 eFt-ot, közpénzről van
szó. Javasolja ebben döntsön a testület.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
4/2010.(I.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy vizsgálatot
kell folytatni a SÁG-ÉP Nonprofit Kft.-nél a 600
eFt-os hiány felderítésére.
A vizsgálatban az Ad Hoc Bizottság, az aljegyző
és a könyvelő vesz részt. A vizsgálat eredményéről a Pénzügyi Bizottságot kell tájékoztatni.
Határidő: 3 hét.
Felelős: aljegyző.

Dr. Samu János polgármester véleménye szerint, amíg a 2009-es évet nem tisztáztuk a 2010.
évi költségvetést nem tudjuk tárgyalni, javasolja ezt vegyük le a napirendről.
A polgármester elmondja, mielőtt rátérnénk a testületi ülés napirendi pontjainak tárgyalására
szeretné bemutatni Kapusi Attila r.századost, a Tápiószecsői Rendőrőrs parancsnokát és
Szabó Ferenc főtörzsőrmestert. Az ülésen elfoglaltságuk miatt a továbbiakban nem tudnak
résztvenni. Szabó Ferenc látja el a körzeti megbízotti feladatokat, Józsa Elek nyugdíjba
vonuló utódjaként. Kívánja, hogy eredményes munkát végezzenek a településen. Probléma
esetén jelezzenek az Önkormányzat felé és működjönek együtt a Polgárőrséggel.
Testületi ülés
1. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: 2010. évi költségvetési tervezet megtárgyalása.
Előadó: Dr. Samu János polgármester ismerteti, a 2010. évi költségvetés tervezetet a
Pénzügyi Bizottság részleteiben megtárgyalta. Módosításokat hajtottak végre,
elsősorban a kiadási oldalon, hogy a tartalék összege megemelkedjen. Néhány
feladat csökkentése mellett a tartalék 11.200 eFt-ra változott. 2009-ről 28.500
eFt pénzmaradvánnyal számolunk. A Kft.-nek a tábor felújítására átadtunk
500 eFt-ot, a Képviselő-testület olyan döntést hozott, hogy ezt nem kell visszafizetni, mivel az épület az Önkormányzat tulajdona és értéknövelő felújításról
van szó.
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A könyvvizsgáló megvizsgálta, hogy az elszámolás tekinthető-e beruházás jellegű
felújításnak vagy karbantartásról beszélhetünk. Amennyiben karbantartásról van
szó, az 500 eFt megfizetendő tartozás. A költségvetésben az irattár felújítására
kétmillió Ft-ot terveztünk, a Kft. bevállalhatja a munkát, szervezzék meg. Három
pályázatunk van benyújtva, amely közbeszerzési körbe tartozik. A nyertessel a
Kft. vegye fel a kapcsolatot, hogy mit tudnak vállalni, itt lesz a lehetőség. A vízdíj emelésről is beszélni kell, a környező településekhez képest el vagyunk maradva.
Balaskó György képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke egyetért az elhangzottakkal. Úgy
gondolja, a táboroztatásból tud a Kft. gyűjteni. Az Önkormányzat sok feladatot betervezett,
amit a Kft. el tud végezni, nem lesz anyagi gondjuk.
Dávid Kornélia Anikó képviselő a vízdíjnál nem javasolja az emelést, a Kft. gazdálkodja ki,
nem más települések vízdíjához kell csatlakozni. A költségvetéssel kapcsolatban az iskolánál
elmondja, a tagintézmény vezető kérte, hogy 300 eFt tankönyvtámogatást tegyünk be a
költségvetésbe, máshol nincs ilyen. Az óvodánál a játékra tervezett összeget luxusnak tartja,
ilyen megszorítások mellett. Büszke, hogy ennyi mindennel támogatjuk a gyerekeket, az
iskolában csoportbontás van, kis létszámú osztályok vannak a testület döntése alapján, máshol
ilyen sincs. Az Önkormányzat a tanárok továbbképzését fizeti, a cafetéria is csak adható. Ilyen
támogatások mellett elvárhatjuk, hogy színvonalas legyen az oktatás. Mint az Oktatási
Bizottság elnöke, szeretné a testület felhatalmazását kérni arra, hogy az iskolában a szakmai
munkába belenézhessen, a tanulók átlagteljesítményére kíváncsi.
Kiss Erika KITT igazgató elmondja, meglepte Dávid Kornélia Anikó, mint pedagógus
részéről ez az ellenséges hangnem. Szeretné elmondani, hogy az oktatás nem pedagógus
függő, a gyerek képességétől, a családi háttértől is függ a teljesítés. Egyértelműen nem lehet
az iskolára, pedagógusra hárítani a gyerekek teljesítését. Nem zárkóznak el a kérés ellen,
egyeztetni kell az ezirányú vizsgálatát. Szeretné még megjegyezni, hogy kis csoportokban is
nehéz dolgozni a gyerekekkel.
Dávid Kornélia Anikó képviselő megjegyzi, nem pedagógus ellenes, mert akkor nem
szavazta volna meg a dolgokat és nem is személyeskedésről van szó.
Bartucz Attila alpolgármester véleménye szerint a pedagógust nem lehet teljesen kivonni a
gyerekek teljesítéséből, döntő fontossága van a tanárnak. Támogatja Dávid Kornélia Anikó
kérésének teljesítését.
Tóth Gábor tagintézmény vezető elmondja, a Pénzügyi Bizottság ülésén is felvetődtek a
problémák. A felvételi átlagról minden évben beszámol a testületnek, tavaly büszkék voltak
olyan évfolyam volt. Egyre nagyobbak az elvárások, a szülők sok esetben nem tudnak segíteni
a gyerekeknek. Félévkor kevés bukás volt, a fölsőben 5 tanuló bukott 1-1 tárgyból. Az iskola
felvállalta az SNI-s tanulókkal való foglalkozást is. Szeretné elmondani, hogy a tanulók 40 %a hátrányos helyzetű, 68 fő veszélyeztetett, ez a kompetencia méréseknél figyelembe van
véve. Községi átlaghoz kell hasonlítani a mi iskolánkat. Tizenöt éve, amióta itt van az
iskolában bontásban tanulják a matematikát, magyart. A tankönyvtámogatást évek óta
megszavazta a testület, így az egyedülálló szülőket is tudták 40 %-ban támogatni.
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Van tartós tankönyv, de a minőségük nem túl jó. Ha nem tudja az Önkormányzat a támogatást
biztosítani, meg tudják oldani a tartós tankönyvek biztosítását, de akkor egyre több használt
könyvet kapnak a tanulók.
Erdélyi Sándor képviselő elmondja, minden évben beszámolnak az intézményvezetők a
végzett munkáról, eredményességről, ezt mindig elfogadta a testület. Az elért eredményekről
is rendszeresen tájékoztatva vagyunk. Az életminőséget jelentősen befolyásolja az oktatás
színvonala. A költségvetéssel összefügg mit tud nyújtani az iskola. Meggyőződése, hogy ha az
oktatás költségvetését csökkentjük, azzal befolyásuljuk a színvonalat. A játék beszerzése az
óvodába, iskolába is szükséges, ez a nevelés tartalmához hozzátartozik.
Kun Szilárd képviselő elmondja, az állami normatívák 2009-hez képest csökkentek, ez az
iskola esetén mínusz 10 millió Ft-ot jelent, melyet saját bevetelünkből kell kiegészíteni.
Balaskó György képviselő véleménye szerint az iskolának, óvodának tudomásul kellene
venni a normatíva csökkenést. Mivel 2009-ről megtakarításunk volt így nem érzik, hogy
kevesebbet kap az Önkormányzat. A Bizottság ülésén megköszönte, hogy az elmúlt év így
sikerült, a megszorításokat nem kell érezni, ennek ellenére a beruházásokból lehúztak, emelve
ezzel a tartalék összegét.
Dr. Samu János polgármester javasolja értsen egyet azzal a testület, hogy Dávid Kornélia
Anikó az iskolába látogathasson és a statisztikai adatokat megnézze.
Kiss Erika KITT igazgató szeretné kérni azt is határozza meg a testület, hogy az adatokat
milyen célra lehessen felhasználni.
Dávid Kornélia Anikó képviselő elmondja, a bontott csoportok érdeklik, elsősorban a
matematika. Kérése jóindulatú, szeretné látni milyen szívonalra jutottak.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
5/2010.(I.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy Dávid Kornélia
Anikó képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke az iskolánál a szakmai munkába, a
statisztikai adatokba betekintsen.
Az adatokat a csoportbontásos osztályok felvételi
eredményénekk megvizsgálata céljából használhatja fel.
Határidő: azonnal.
Felelős: Tóth Gábor tagintézmény vezető.
Dr. Samu János polgármester a költségvetési tervezet tárgyalását továbbfolytatva ismerteti a
Pénzügyi Bizottság ülésén javasolt változtatásokat. Amennyiben ezekkel a testület egyetért a
gazdálkodási tartalékunk 11.336 eFt-ra változik. Tápióság költségvetésének összege 289.133
eFt, a társulás miatt szerepel nálunk Tápiószentmárton költségvetése, ami 210.598 eFt.
Javasolja a testületnek a költségvetési tervezet elfogadását, melyet a közmeghallgatás elé
terjesztünk. Az ismertetett és elfogadott módosításokkal a költségvetést a rendelet alkotásra
előkészítjük.
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A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
6/2010.(I.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetési tervezetet
elfogadta, továbbdolgozásra alkalmasnak tartja, a közmeghallgatás elé terjeszthető.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
Dr. Samu János polgármester ide kapcsolódóan elmondja, a vízdíjjal kapcsolatban is állást
kell foglalnunk, hogy erről is tájékoztathassuk a lakosságot a közmeghallgatáson. Javasolja,
hogy a vízdíj összegét 150.- Ft/m3 –ben határozza meg a testület.
Hegedűs György képviselő a víz önköltség számítását figyelembe véve kevésnek találja ezt
az emelést, nem tudja a hiányt ki fogja fedezni. Azon is el kell gondolkodni, hogy az
óracseréket ilyen vízdíj mellett nem lehet elvárni.
Balaskó György képviselő szerint úgy kellene csinálni, hogy a bevétel fedezi a kiadást, és
elég lenne 10 %-ot emelni.
Kun Szilárd képviselő véleménye szerint foglalkozni kell a víz önköltségi árával.
Amennyiben a testület az önköltségi ár alatt állapítja meg a vízdíjat, fedezni kell valamiből a
hiányt, vagy ki kell gazdálkodni a Kft.-nek.
Dr. Samu János polgármester elmondja, az önköltségnél közvetlen és általános költségek
vannak, meg kell osztani ami csak a vízre vonatkozik. Figyelembe kell venni, hogy húsz éves
rendszerről van szó, nagy felújítások nem történtek. Ennyire alacsonyan nem lehet vizet
szolgáltatni, elfogadható emelés szükséges. Kéri aki egyetért azzal a javaslattal, hogy a
rendeletben 150.- Ft/m3-ben határozzuk meg a vízdíjat szavazza meg.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 3 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül,
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:
7/2010.(I.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a vízdíjat 150.- Ft/m3-ben javasolja
megállapítani.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a vízdíjról
szóló rendelet tervezetet készítse el és terjessze a testület elé.
Határidő: következő ülés.
Felelős: aljegyző.
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Közfoglalkoztatási Terv megtárgyalása.
Előadó: Dr. Kovács Dénes aljegyző elmondja, a Közfoglalkoztatási Terv tervezete elkészült, a kiküldött írásos anyaghoz képest annyi változás lenne, hogy a 6 fő
helyett 12 fővel számolnánk, ez plusz 400 eFt-os költséget jelent.
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Dr. Samu János polgármester elmondja, a tervet véleményeztetni kell a Munkaügyi
Központtal, a Szociálpolitikai Kerekasztallal, és ezután hagyja véglegesen jóvá a testület.
Amennyiben nincs hozzászólás, javasolja a tervezet elfogadását, hogy a véleményezők elé
kerülhessen.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
8/2010.(I.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi
Közfoglalkoztatási Tervének tervezetét elfogadta,
a véleményező szervek elé terjeszthetőnek tartja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
3. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Tájékoztatás településőr foglalkoztatásának lehetőségéről.
Előadó: Dr. Kovács Dénes aljegyző ismerteti, az IRM felhívása alapján lehetőség van
pályázatot benyújtani településőr foglalkoztatására. A részleteket az írásos
előterjesztés tartalmazza.
Kun Szilárd képviselő javasolja a munkaidő beosztásnál az éjszakai beosztást is. Arról
érdeklődik a továbbiakban, hogy ha a finanszírozás megszűnik, az állás is megszűnik-e.
Dávid Kornélia Anikó képviselő azt szeretné megkérdezni, hogy a személyekről a testület
dönt-e.
Dr. Kovács Dénes aljegyző elmondja, a testület hatásköre, RÁT-os lehet, vagy bárki, a
fizetésre pályázni kell.
Józsa Elek körzeti megbízott elmondja, mivel nyugállományba kerül, a nyugdíj mellett az
egyik állásra pályázna.
Dr. Samu János polgármester elmondja, döntést kell hozni pályázunk-e, 2 főt javasol.
Határozott időre lehet szerződést kötni, a pályázat egy évre szól. A személyek kiválasztására
pályázat útján kerülhet sor a testület döntése alapján.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
9/2010.(I.28.) sz. képviselő-tesületi határozat:
A Képviselő-testület pályázatot nyújt be az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium felhívása alapján
2 fő településőr foglalkoztatására.
Határidő: azonnal.
Felelős: aljegyző.
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4. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Községi Önkormányzat és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodás elfogadása.
Előadó: Dr. Kovács Dénes aljegyző ismerteti, a tervezet elkészült, melyet a Kisebbségi
Önkormányzat a tegnapi ülésén el is fogadott.
Dr. Samu János polgármester javasolja az Együttműködési Megállapodás elfogadását,
amennyiben nincs hozzászólás.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
10/2010.(I.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Tápióság Község Önkormányzata
és Tápióság Község Cigány Kisebbségi Önkörmányzata
közötti Együttműködési Megállapodást elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
5. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: A köztisztviselőkkel szemben 2010. évre meghatározandó teljesítmény követelmények alapját képező célok.
Előadó: Dr. Samu János polgármester ismerteti az írásos előterjesztés szerint a köztisztviselők teljesítmény követelmények alapját meghatározó célokat, és az
ezzel kapcsolatos feladatotkat. A polgármester megállapítja, hogy a napirendi
ponthoz nincs hozzászólás, így elfogadásra javasolja.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
11/2010.(I.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Köztisztviselők jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. tv. 34. § (3) és (5) bekezdése alapján a
melléklet szerint döntött a 2010. évi teljesítmény követelmények alapját képező célokról.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy
- a meghatározott teljesítmény követelmények alapján
gondoskodjon a jegyzővel szembeni teljesítmény követelmények 2010. február 28-ig történő kidolgozásáról,
és a jegyző részére írásos dokumentum formájában történő átadásáról;
- a jegyző teljesítmény értékelését 2010. december 20-ig
végezze el, s arról a testületet legkésőbb 2010. december
31-ig tájékoztassa;
- folyamatosan kísérje figyelemmel a jegyző köztisztviselők teljesítmény értékelésével kapcsolatos feladatellátását.
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Határidő: 2010. február 28., illetve a határozatban
megjelölt további határidők.
Felelős: polgármester.
6./ NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Közmeghallgatás időpontjának kitűzése.
Előadó: Dr. Samu János polgármester elmondja, a közmeghallgatás időpontjának
február 6-át, szombatot terveztük de a Tornacsarnokban a Nyugdíjas Klub
tart nagyszabású rendezvényt ezen a napon. A közmeghallgatás időpontjának
2010. február 5-e, péntek 18 órát javasolja. A lakosságot az időpontról plakátokon tájékoztatjuk és a település honlapjára is feltesszük.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
12/2010.(I.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a közmeghallgatást 2010.
február 5-én, 18 órára összehívja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
7./ EGYEBEK
1./ Dr. Samu János polgármester elmondja, szükséges a Tornacsarnoknál és a Klubháznál a használati díjakat szabályozni. A közművelődés szervező elkészített az igénybevételről egy kimutatást. A Tornacsarnoknál az alábbi javaslatok vannak a bérleti díjakra:
sportcélú igénybevétel 3.000.- Ft/óra (női torna, öregfiúk), ping-pong, csocsó, biliárd
1.000.- Ft/óra, vásárok 2.500.- Ft/óra, értekezlet, megbeszélés 2.000.- Ft/óra. El kell dönteni a bálok bérleti díját, legyen 3.000.- Ft/óra az előkészületen kívül a megkezdéstől a
befejezésig.
Hegedűs György képviselő szerint a báloknál jobb lenne napidíjat megállapítani, javasolja
20.000.- Ft legyen.
Berényi Tamás képviselő szerint a külsősöknek más tarifa legyen.
Szabó Beáta közművelődés szervező elmondja, a női tornások soknak találják a 3.000.Ft/óra bérleti díjat, szeretnék ha 2.000.- Ft/óra lenne meghatározva.
Dr. Samu János polgármester ismerteti a Klubház bérleti díjaira tervezett összegeket. A
termékbemutatók bérleti díja 1.500.- Ft/óra, értekezletek 1.500.- Ft/óra, családi rendezvények
3.000.- Ft/óra. Szeretné elmondani, hogy a ruhatár őrzése minden esetben a szervezők
feladata. Dönteni kell a táborozások alkalmával a Tornacsarnok használati díjáról, javasolja ez
10 eFt/nap legyen, amennyiben vizet is használnak 15 eFt/nap. A bálokra az intézményeinktől
ne kérjünk bérleti díjat, egyébként 20.000.- Ft legyen.
Dr. Kovács Dénes aljegyző elmondja, fix árakat kellene megállapítani, és ettől eltérni a
Képviselő-testület egyedi döntése szerint lehetne.
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A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel,
az alábbi határozatot hozta:
13/2010.(I.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Tornacsarnok és a Klubház
bérleti díját 2010. február 1-től az alábbiak szerint
határozza meg:
Tornacsarnok:
- felnőtt szabadidősport (öregfiúk, női torna, stb.)
2.000.- Ft/óra,
- sport (ping-pong, csocsó, biliárd) 1.000.- Ft/óra,
- vásárok 2.500.- Ft/óra,
- értekezlet, megbeszélés 2.000.- Ft/óra,
- tábor 10.000.- Ft/nap
- bálok (intézményeken kívül) 20.000.- Ft.
Klubház:
- termékbemutató 1.500.- Ft/óra,
- értekezletek 1.500.- Ft/óra,
- családi rendezvény 3.000.- Ft/óra.
Határidő: február 1.
Felelős: Szabó Beáta közművelődés szervező.
2./ Dr. Samu János polgármester a Sági Újság megjelenésével kapcsolatban elmondja,
negyedévente jelenik meg a lap, vannak dolgok amik addigra aktualitásukat vesztik.
Ezért jó lenne havonta megjelentetni négy oldalas formában, a legfontosabb dolgokról
tudnánk a lakosságot értesíteni. Negyedévente pedig maradna a nagyobb terjedelem.
Az ÖKOVÍZ Kft. rendszeresen szeretne hirdetni, ezért alkalmanként 10.000.- Ft díjat
fizetne. Kéri járuljon hozzá a testület az újság havonkénti megjelentetéséhez.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
14/2010.(I.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Sági Újság havonkénti megjelenéséhez hozzájárul, az előállítás költségét az
Önkormányzat 2010. évi költségvetésében biztosítja.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Szabó Beáta közművelődés szervező.

3./ Dr. Samu János polgármester a továbbiakban a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
elnökének kérelmét ismerteti a testülettel. A levél felolvasása után a polgármester
azt a javaslatot teszi, hogy a következő ülésre Zsigár Sándor készítsen részletes költségvetést, hogy eldönthessük támogatjuk-e elképzelésüket. Konkrétan terjesszék elő
mennyi támogatást szeretnének.
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4./ Dr. Samu János polgármester Szajcz Tibor Balázs kérelmét ismerteti a testülettel.
A Papp K. u. 56. szám alatti ingatlan alsó szintjét bérlik, bérleti szerződésük 2013.
augusztus 31-én jár le. Terveik között szerepel a meglévő bolti egységük kibővítése,
a befektetés miatt hosszú távú bérletre - 20 év - , illetve az épület megvásárlására
kérnének lehetőséget biztosítani a testület részéről. Bérlés esetén a bérleti díjat évente
inflációval növelten fizetnék.
Balaskó György képviselő véleménye, még 3 év van a bérletből, lehet fejleszteni, az ígéret
kevés.
Bartucz Attila alpolgármesster azt javasolja a következő testület döntsön, hosszútávú
szerződésről van szó.
Kun Szilárd képviselőnek is az a véleménye, hogy a következő testület döntsön.
Dr. Samu János polgármester javasolja a következő ülésen a kérelemre térjünk vissza, mivel
a bérlőknek hosszú távú terveik vannak és az nagyobb beruházást igényel szeretnének biztosra
menni, ezért kérik a hosszú távú bérlés vagy eladás lehetőségét.
5./ Dr. Samu János polgármester a szennyvízcsatornázással kapcsolatban tájékoztatja a
testületet, hogy a tegnapi napon a Kormány befogadta a Tápió-menti régió szennyvíz
pályázatát. A következő lépés, hogy az anyag kikerül Brüsszelbe. Az érintett településeknek ütemezés szerint dönteni kell az ivóvíz rendszerük átadásáról a csatornaművet
üzemeltető társulatnak. Erről később is ráérünk dönteni, az UNIO támogatási szándékához szükséges a testületi döntés. Szeretné felhívni a figyelmet, hogy ösztönözni kell a
lakosságot a Fundamentával kötött szerződések fizetésére, az egyeztetések szerint újabb
szerződéskötésre is lesz lehetőség.
6./ Dr. Samu János polgármester a következő ülés időpontját és napirendi pontjait ismerteti:
2010. február 15. 17 óra
Napirend:
1./ 2010. évi költségvetés megtárgyalása, rendeletalkotás
2./ Vízdíj elfogadása, rendeletalkotás
3./ Közfoglalkoztatási Terv elfogadása
4./ SÁG-ÉP Nonprofit Kft. 2010. évi költségvetése
5./ Egyebek
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
15/2010.(I.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület következő ülését 2010. február
15-én, 17 órára összehívja.
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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

Bartucz Attila
Berényi Tamás
jegyzőkönyv hitelesítők
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