Tápióság Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2010. szeptember 23-án, 17 órakor
megtartott ülésének
jegyzőkönyve

123/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása
124/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
125/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
KITT Nevelési és Pedagógiai Program mód.
126/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
KITT Alapító Okiratának módosítása
127/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
Központi orvosi ügyelet ellátása az International Ambulance Service Kft. által
128/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
ÖKOVÍZ Kft. szerződés meghosszabbítása
129/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
Logopédiai ellátás költségének biztosítása
130/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
SÁG-ÉP Kft. tájékoztatójának elfogadása
131/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
Választási ellátmányra 75 eFt biztosítása
132/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
Fogorvosi állás betöltésére pályázat kiírása
133/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
Táncversenyre Tornacsarnok biztosítása
134/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
Iratselejtezésről döntés elhalasztása
135/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
Esélyegyenlőségi Terv elkészítése
136/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
Sportkörnek 200 eFt támogatás biztosítása
137/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
Papp K. u. 127. sz. ingatlan ivóvíz ellátása

Jegyzőkönyv

Készült: Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 23-án,
17 órakor megtartott ülésén.
Az ülés helye: Községháza nagyterme.
Jelen vannak: Dr. Samu János polgármester,
Balaskó György,
Berényi Tamás,
Dávid Kornélia Anikó,
Erdélyi Sándor,
Hegedűs György,
Kun Szilárd és
Szántai Linda képviselők.
Igazolatlanul vannak távol: Bartucz Attila alpolgármester és
Laczkó József képviselő.
Meghívott vendégként jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint.
A nyilvános ülésen a lakosság részéről 15 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 Balaskó György és Berényi
Tamás képviselőket.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
123/2010.(IX.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Balaskó
György és Berényi Tamás képviselőket elfogadta.
Dr. Samu János polgármester ismerteti az ülés napirendi pontjait:
N a p i r e n d:
1./
2./
3./
4./
5./
6./
7./

KITT Nevelési és Pedagógiai Programjának módosítása
KITT Alapító Okiratának módosítása
Központi orvosi ügyelet ellátására kiírt közbeszerzési eljárás eredményének jóváhagyása
ÖKOVÍZ Kft. hulladékszállítási közszolgálati szerződés meghosszabbítása
Logopédiai ellátás fedezetének biztosítása
Tájékoztató a SÁG-ÉP Nonprofit Kft. 2010.06.17.-2010.09.16. közötti működéséről
Egyebek
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
124/2010.(IX.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta.
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: KITT Nevelési és Pedagógiai Programjának módosítása.
Előadó: Kiss Erika igazgató elmondja, a nyár folyamán a közoktatási törvényt több
ízben módosították, vissza lehet térni az alsó tagozaton a hagyományos osztályzásra. Eddig az 1-3. osztályban szöveges értékelés volt, 4. évvégén volt
osztályzat. Sokan kifogásolták, biztosan ezért is módosult. A Pedagógiai
Program módosításaival már ettől az évtől bevezetésre kerülthet ez az értékelés. A szülők ezirányú érdeklődése nálunk is jelentkezett, a nevelőtestületek
elfogadták és támogatják a változást. A Képviselő-testület járuljon hozzá,
hogy 2. év végétől és a 3-4. évfolyamon bevezethessék a változást. A törvény
szeptember 1-től hatályos, ha 60 napon belül beterjesztik, ettől a tanévtől
életbe lép. A Képviselő-testület jóváhagyását kéri.
Dr. Samu János polgármester megkérdezi, van-e az elhangozottakkal kapcsolatban kérdés,
vélemény.
Dávid Kornélia Anikó képviselő elmondja, mint pedagógus örömmel fogadja, hogy újra
buktathatók a gyerekek. Az 5. osztályba úgy mennek a gyerekek, hogy nem tudnak írni,
olvasni. Jó döntés a kormány részéről, jobban odafigyelnek a szülők, gyerekek.
Erdélyi Sándor képviselőnek lenne egy kérdése, azok a gyerekek akik tudnak róla, mi a
véleményük.
Kiss Erika KITT igazgató elmondja, az évközi értékelést az iskolák eldöntötték, hogy %-os
értékelés, szöveges, vagy osztályzat legyen. Szerették az osztályzatot, a végső értékelés volt
szöveges. Tapasztalat, a gyerekek, szülők szeretik az osztályzatot.
Hegedűs György képviselő is egyetért a rendszer visszaállításával.
Dr. Samu János polgármester kéri a Képviselő-testület fogadja el a Pedagógiai Program
módosításait.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
125/2010.(IX.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Közoktatási Intézmény, Tápióság-Tápiószentmárton Óvodája és Általános Iskolája többcélú
intézmény Nevelési és Pedagógiai Programjának
módosításait elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
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2. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: KITT Alapító Okiratának módosítása.
Előadó: Dr. Kovács Dénes aljegyző elmondja, az Alapító Okirat módosítása
azért vált szükségessé, mert belső ellenőrzés zajlott a tárulásnál, apróbb
hibákat jegyeztek meg. A jelenlegi szabályozás nem használja a napköziotthonos szót, ki kellett venni az óvodák elnevezésénél. A jogelőd
intézményeket meg kellett határozni, ezeken a pontokon módosul az
Alapító Okirat.
Dr. Samu János polgármester a napirendi ponthoz kapcsolódóan elmondja, a Pénzügyi
Bizottság tárgyalta a tápiósági óvodát illetően, az óvodába felvehetőek legyenek a 2,5 éves,
szobatiszta gyermekek, akik szülei dolgoznak.
Kiss Erika KITT igazgató elmondja, a Pénzügyi Bizottság támogatja a 2,5 éves gyermekek
felvételét, természetesen megfelelő feltételekkel. Az Alapító Okiratban ahol az szerepel, hogy
a 3-7 éves gyermekek óvodai nevelése, ezt 2,5 évesre kell módosítani. Az egyéb szabályozást
az SZMSZ-ben kell szabályozni. A Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a következő ülésre
módosítják az SZMSZ-t.
Dr. Samu János polgármester elmondja, a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, támogatja a 2,5
éves gyermekek óvodai felvételét, a részletek szabályozása az SZMSZ-ben történik, amit már
az új Képviselő-testület fog tárgyalni. Javasolja a KITT Alapító Okiratának módosítását
elfogadni.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
126/2010.(IX.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Közoktatási Intézmény, Tápióság-Tápiószentmárton
Óvodája és Általános Iskolája többcélú intézmény
Alapító Okiratának módosításait és az egységes szerkezetű Alapító Okiratát elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
3. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Központi orvosi ügyelet ellátására kiírt közbeszerzési eljárás eredményének
jóváhagyása.
Előadó: Dr. Samu János polgármester ismerteti, a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi
Társulás közbeszerzési eljárást írt ki a központi orvosi ügyelet ellátására, mivel
a feladatot ellátó International Ambulance Service Kft. szerződése lejárt. Az
eljárás eredményesen lezárult, újra ez a Kft. nyerte el a szolgáltatást. A cég az
OEP központi támogatás terhére végzi a szolgáltatást, a településeknek plusz
költséget nem jelent, a lakosság meg van elégedve. Kéri a testület hagyja jóvá
a Kistérségi Társulás határozatát.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
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127/2010.(IX.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
jóváhagyja a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás
31/2010. (IX.03.) sz. határozatát, melynek értelmében a
2010. augusztus 6-án kiírásra került „Megbízási szerződés
a központi orvosi ügyelet ellátásra” c. közbeszerzési
eljárás nyertesének az International Ambulance Service
Kft.-t (1145 Budapest, Thököly út 165.) nyilvánítja.
Felkérik a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester
4. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: ÖKÖVÍZ Kft. hulladékszállítási közszolgálati szerződés meghosszabbítása.
Előadó: Dr. Samu János polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az ÖKOVÍZ
Kft.-vel a hulladékkezelési közszolgáltatásra vonatkozó szerződésünk szeptember 30-án lejár. Negyedévente megtettük ezt a döntést, hogy szerződést
hosszabbítottunk. 2011. január 1-től indul a Duna-Tisza közi nagytérségi
rendszer, eddig az időpontig szükséges a szerződés meghosszabbítása, változatlan feltételek mellett.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással,
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:
128/2010.(IX.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a hulladékkezelési közszolgáltatás – kommunális hulladékgyűjtés, szállítás, elhelyezés, ártalmatlanítás – elvégzésére
megbízza 2010. október 1-től 2010. december 31-ig tartó
időszakra az ÖKOVÍZ Kft.-t (Cegléd, Pesti út 65.).
Határidő: szerződés módosítására azonnal.
Felelős: polgármester.
5. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Logopédiai ellátás fedezetének biztosítása.
Előadó: Dr. Samu János polgármester elmondja, a településünkön másik öt településsel együtt Bene Judit látja el heti nyolc órában az óvodában és iskolában a
logopédiai feladatokat. A korábbiakban heti 6 órát a településünk finanszírorozott, 2 órát a Kistérségi Társuláson keresztül megyei forrásból kapta meg.
A két óra anyagi vonzata havi 26.400.- Ft, melyet a továbbiakban nem finanszíroznak. El kell dönteni, az Önkormányzat akarja-e ezt az ellátást, ha igen
a plusz két óra finanszírozását, díjazását be kell vállalni. Mint polgármester
a szeptember hónapot bevállalta, az iskola így indult.
Ha úgy dönt a testület, a költségvetési tartalék terhére négy hónapot meg
tudunk finanszírozni.

5

Kiss Erika KITT igazgató bízik benne, hogy ez nem nagy teher a Képviselő-testület
gazdálkodásában, mint amennyi haszna van. Nagyon sok gyerek igényli a feladatellátást,
mindenképpen szükség van rá. Kéri a Képviselő-testület támogatását.
Magda Lászlóné pedagógus szerint, mindenképpen szükség van logopédus segítségére.
Tárnoki Lászlóné tagintézmény vezető elmondja, az óvodában 20 beszédhibás és 2 SNI-s,
beszédfogyatékos gyermek van. Mindenképpen szükség van a logopédusra, előre is
megköszöni, ha a testület biztosítja a lehetőséget.
Balaskó György képviselő elmondja, egyetért vele, hogy ebben az évben biztosítsuk az
ellátást, a következő testületre, a jövő évre vonatkozóan ne döntsünk.
Dr. Samu János polgármester elmondja, 2010. december 31-ig volt szó, tekintettel arra, hogy
költségvetést érint, ami naptári évre van. Javasolja, a logopédus 26.400.- Ft-os havi plusz
költségét 2010. szeptember 1-től december 31-ig vállaljuk fel a költségvetés gazdálkodási
tartaléka terhére.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
129/2010.(IX.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az óvodai és iskolai logopédiai
ellátás heti + 2 órájának anyagi vonzatát, havi 26.400.Ft-ot, 2010. szeptember 1. - 2010. december 31. közötti
időszakra az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének
gazdálkodási tartaléka terhére biztosítja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
6. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Tájékoztató a SÁG-ÉP Nonprofit Kft. 2010.06.17. – 2010.09.16. közötti működéséről.
Előadó: Dr. Kovács Dénes ügyvezető elmondja, 2010. június 17-én bízta meg a testület a Kft. ügyvezetésével, amely akkor likviditási problémákkal küzdött, ez
főként a kinntlévőségekből adódott. A hátralékosoknak 380 felszólítást küldtek ki, majdnem négymillió forint összegben. 24 részletfizetést kötöttek, elindultak a szűkítések. Alvállalkozóval szerződést kötöttek a korábbi mérnöki
feladatokat ellátó személy helyett. A közüzemi szerződéseket elkezdték kötni,
egyenlőre csak az új fogyasztókkal. Az adminisztráció terén bevezették a havi
számlázást, ez a havi mérőleolvasás bediktálásán vagy átalánydíj fizetésén
alapszik. A havi számlázás, fizetés bevezetése fontos volt a havi kiadások
szempontjából. Újítás, hogy személyesen lehet befizetni a Kft. ügyfélszolgálatán, illetve lehetőség van a Takarékszövetkezetben is befizetésre. Az ügyfélszolgálat a Polgármesteri Hivatal épületébe került, ezáltal az elérhetőségük
javult. A lakosság egy része kifogásolta, hogy nincs lehetőség sárga csekkes
fizetésre. Az előállítást és az egyéb ezzel járó költségeket a Kft. nem tudja
felvállalni, csak úgy ha rendelkezésre állási díjat vezetnek be, vagy vízdíjat
emelnek.
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A falugondnoki feladatok ellátásával kapcsolatban elmondja, a feladatot a
Kft. megbízás keretében látja el. A Kft.-nek az Önkormányzat felé fennálló
tartozása fejében kompenzálásra kerül az összeg. Egyéb munkák is kompenzálásra kerültek, ezáltal a Kft. tartozása csökkent, tartalékuk viszont nincs,
mivel nem jutottak bevételhez. A közterületi zöldmunkákkal kapcsolatban
ismerteti, a parlagfűmentesítés sikerült, egyéb munkálatok nem teljesek,
ennek oka, hogy a fűkaszák tönkre mentek, egy újat sikerült kigazdálkodniuk.
A Kft. vagyoni helyzetéről elmondja, a szállítói tartozások nagy része ki
lett fizetve, a még fennálló tartozás át lett ütemezve. Az Önkormányzat felé
van a Kft.-nek a legnagyobb adóssága 3.600 eFt. Az APEH felé fennálló
tartozást az Önkormányzat kölcsönként kifizette, kétszer pótbefizetést eszközöltek, ami kölcsön erejű, ha van nyereség akkor kell visszafizetni.
A fogyasztók 70 %-a fizet határidőben havonta, 15 % esetében behajtási
eljárást kell folytatni.
A Kft. likviditása helyreállt, elmondható, jelentős szállítói tartozása, adótartozása nincs, az önkormányzati tartozást leszámítva.
Kéri a napirendi ponthoz kapcsolódó kérdéseket, hozzászólásokat.
Balaskó György képviselő elmondja, a Képviselő-testület elfogadott egy vízdíj rendeletet
júniusban, abban rendelkezésre állási díj is szerepelt.
Dr. Kovács Dénes ügyvezető elmondja, rendelet tervezet volt, a testület levette napirendről.
Kun Szilárd képviselő kiegészítésként elmondja, a Kft. költségvetése nincs elfogadva,
pályázatok munkáiból 5 millió Ft bevétel volt tervezve, ami úgy néz ki nem fog teljesülni. Az
Önkormányzat költségvetésében a hitel visszafizetése szerepel, ha az 5 millió Ft bejött volna.
Javaslata, a kompenzálást szüntessük meg, a hitelt hosszabb idő alatt fizessék vissza.
Balaskó György képviselő véleménye szerint, nem törvényszerű, hogy a Kft. ügyvezetője az
aljegyző, a köztisztviselői törvény szerint díjazásban nem részesülhet. A Képviselő-testület az
összeférhetetlenséget nem vizsgálta. Profi cégvezetőt kell keresni, fél éve ezt mondja.
Dr. Samu János polgármester elmondja, a könyvvizsgálóval egyeztettünk, nincs jogi kifogás,
hogy az aljegyző az ügyvezető. A Kft. tartozásával kapcsolatban úgy gondolja, keressenek
olyan lehetőséget, amivel bevételhez jutnak, ne csináljunk átütemezést. Elfogadható
eredménye legyen a Kft.-nek ne veszteség, egyébként tőkevisszapótlási kötelezettsége lesz a
testületnek. Köszöni a beszámolót és Kovács Dénes munkáját.
Erdélyi Sándor képviselő elmondja, amióta a Kft.-ről beszélünk, likviditási probléma volt,
folyamatos lejárt számlák, soha nem voltak rendben a szabályzatok, dokumentumok. Pár
hónapja történt változás, most halljuk először, hogy nincs likviditási gond, ezt nagyon
pozitívnak tartja. Nehéz helyzetben vannak, a megoldandó problémákot halogatni kell, gondol
itt a vízórák cseréjére. Reméli továbbra is így fejlődik a cég.
Galambosi Zoltán a Jobbik Helyi Szervezetének elnöke elmondja, itt volt azon az ülésen
amelyen megszavazták Kovács Dénes kinevezését, elképzelés volt a vízdíj emelés. Kérdése
lenne, a Kft.-vel kapcsolatos feljelentés hol tart, a rendőrség mire jutott.

7

Dr. Samu János polgármester elmondja, a rendőrségi eljárás folyik, menet közben nem adnak
ki tájékoztatást, csak ha lezárul az ügy. Szavazásra teszi fel a Kft. tájékoztatójának
elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:
130/2010.(IX.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a SÁG-ÉP Nonprofit Kft. 2010.
06.17. – 09.16. közötti működéséről szóló tájékoztatót
elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
7. EGYEBEK
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző bejelenti a jelenlévőknek, hogy 2010. szeptember 20-tól ismét
dolgozik, megköszöni dr. Kovács Dénes aljegyző eddigi munkáját.
1./ Soltiné dr. Pap Anikó jegyző elmondja, az előző ülésen már szó volt róla, hogy az
október 3-i választásra 60 eFt ellátmányra lenne szükség. A résztvevők száma ismeretében az összeg pontosításra került, így kéri az ellátmányra 75 eFt-ot biztosítson a
testület.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
131/2010.(IX.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a 2010. október 3-i önkormányzati választás ellátmányára 75 eFt-ot biztosít az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének gazdálkodási
tartaléka terhére.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
2./ Soltiné dr. Pap Anikó jegyző a fogorvosi állással kapcsolatban elmondja, ki kell
írni a pályázatot, mivel a fogorvosunk 2010. december 31-ig dolgozik. A korábbiakban már többször is írtunk ki pályázatot, kéri a felhatalmazást a pályázat kiírására.
Kun Szilárd képviselő elmondja, úgy írjuk ki a pályázatot, hogy vállalkozás formájában
vállalja, a praxisjogot ingyen átadja a fogorvos.
Dr. Samu János polgármester javasolja a jegyzőt megbízni a fogorvosi pályázat
előkészítésével.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
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132/2010.(IX.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatanák Képviselő-testülete
pályázatot ír ki a fogorvosi állás betöltésére vállalkozási
formában, 2011. január 1-től.
Határidő: pályázat kiírására azonnal.
Felelős: jegyző.
3./ Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a Happy Dance SE október 16-án táncversenyt
rendez a Tornacsarnokban, kérik, hogy a bérleti díjat ne kelljen fizetni.
Dr. Samu János polgármester javasolja a rendezvényre a Tornacsarnok térítésmentes
biztosítását.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
133/2010.(IX.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Happy Dance SE által 2010.
október 16-án megrendezésre kerülő táncversenyre
a Tornacsarnokot térítésmentesen biztosítja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
4./ Soltiné dr. Pap Anikó jegyző elmondja, az irattár felújításra került, nagy szükség
lenne az ügyiratok szakszerű selejtezésére. Az 1960-2007 közötti iratok selejtezésére,
rendezésére, a selejtezett iratok elszállítására a Saxus Kft-től kaptunk ajánlatot, a
vállalkozási díj 331.000.- Ft + ÁFA.
Kun Szilárd képviselő javasolja, más cégtől is kérjünk ajánlatot.
Kiss Erika KITT igazgató külsősként javasolja elfogadni, az iskolában kevesebb anyagot
selejteztetett, árban nagyon kedvező az ajánlat.
Dr. Samu János polgármester elmondja, a selejtezésnek szabályai vannak van amit meg kell
őrizni, nem selejtezhető. Elfogadható az ajánlat, mert csak a megsemmisítésre kaptunk
nagyobb összegű ajánlatot. Nagyon fontos lesz megcsinálni, a felújított helyiségbe el tudjuk
helyezni az iratokat. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat irodájának lehetőségét biztosítani
kell, az épület egyik helyiségében van erre mód. Kéri a Képviselő-testület fogadja el az
előterjesztést.
Hegedűs György képviselő is úgy gondolja, hogy megnyugtatásként lehetne még ajánlatot
kérni.
Kun Szilárd képviselő véleménye szerint, hagyjuk a következő testületre a döntést.
Dr. Samu János polgármester szavazásra teszi fel, hogy az iratselejtezésről a következő
testület döntsön.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással,
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:
134/2010.(IX.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy az Önkormányzat iratainak selejtezéséről a következő testület
döntsön.
Határidő: következő testületi ülés.
Felelős: polgármester.
5./ Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, esélyegyenlőségi tervvel minden településnek
rendelkezni kell, 2011. december 31-ig el kell készíteni. Nagyon fontos, mert a meghirdetett pályázatokra ezzel kell menni. A Kistérségen keresztül szakértő megkeresett
bennünket, 120 eFt + ÁFA összegért elkészíti az esélyegyenlőségi tervet.
Dr. Kovács Dénes aljegyző elmondja, Közoktatási Esélyegyenlőségi Tervünk van, ez az
oktatásról szól. Jó ez az ajánlat, az oktatás melletti további területre vonatkozik. A szakértő a
térségben több helyre leszerződött, ezért kedvező az ár. Egy területre vonatkozóan a terv
elkészítése drágább volt.
Dr. Samu János polgármester javasolja, az esélyegyenlőségi terv elkészítésére megbízást
adni, 120 eFt + ÁFA összegért.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot kapta:
135/2010.(IX.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület megbízza az Ariadne Kulturális
Alapítványt (2461 Tárnok, Dózsa Gy. u. 9.) a Települési
Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Program elkészítésével, 120 eFt + ÁFA díjazásért.
Határidő: elkészítésre: 2011. december 31.
Felelős: polgármester.
6./ Soltiné dr. Pap Anikó jegyző a Sportkör támogatási kérelmét ismerteti a testülettel.
Plusz költségek jelentkeztek, a bírói költségek megemelkedtek, mivel a csapat felkerült a megye II. osztályába. A betörés során ellopták a fűkaszát, szükséges egy új
beszerzése, ezért fordultak az Önkormányzathoz támogatásért.
Hegedűs György képviselő a betöréssel kapcsolatban elmondja, az öltözőre van biztosítás, a
mellette lévő épületre nincs, ahol az eszközöket tárolták.
Kun Szilárd képviselő elmondja, mint a megyei szövetség tagja külön kikérte a bírói díjakat,
ez valóban plusz költséget jelent, ezt mindenképpen támogatná. Javasolja vegyünk egy
fűkaszát a Kft-nek és kölcsön adja a Sportkörnek, így az ÁFA összegét is vissza tudjuk
igényelni. Hosszú évek óta társadalmi munkában végzik a terület rendbetételét.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással,
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:
136/2010.(IX.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület 200.000.- Ft támogatást biztosít
a Sportkörnek a bírói díjakra és fűkasza beszerzésére
az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének gazdálkodási tartaléka terhére.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
7./ Dr. Kovács Dénes aljegyző, a SÁG-ÉP Nonprofit Kft. ügyvezetője ismerteti, az előző
ülésen egy lakossági kérelmet ismertettek ivóvíz bekötésre vonatkozóan a Papp K.
utcában. A testület részletes költségvetést kért a munkálatokra vonatkozóan, két változatot is készítettek. Az egyik tűzcssap áthelyezése nélküli, ez 332.816.- Ft, a másik
változat tűzcsap áthelyezéssel 709.605.- Ft. A Kft. a költséget nem tudja állni, az
Önkormányzat határskörébe tartozik a közmű fejlesztése.
Kun Szilárd képviselő javaslata, vékonyabb vezetékkel megoldani, egyszer kell kiásni az
árkot, nem kell négyszer. Tápiószentmártonban ilyen bekötést csinálnak, a lakos kiáshatja az
árkot, vagy hozzá kell járulnia pluszba.
Berényi Tamás képviselő elmondja, a költségvetés nagyobb részét a földmunka teszi ki, 260
eFt többletköltség van a vastagabb csőnél.
Dr. Kovács Dénes ügyvezető nem hiszi, hogy bevállalhatják és nem is szívesen vállalná be,
hogy az utcán a lakos ásson. Egyedi helyzetről van szó, belterület, de nem vitték végig a
vezetéket. A közműfejlesztési hozzájárulás 25 eFt telkenként, a bekötés 50 eFt, ha ásni kell
ennél több. Véleménye szerint egyenlő jogot kell minden lakosnak biztosítani.
Dr. Samu János polgármester elmondja, mind a négy érintettet kötelezni kell a
közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésére, ez 100 eFt. Amennyiben az erősebb csővel
történik a munka, 50 eFt legyen a közműfejlesztési hozzájárulás.
Berényi Tamás képviselő elmondja, az érintett telkekre az építési engedélyhez a
vízműszolgáltató előzetes nyilatkozatát be kell nyújtani. Meg kell oldani a bekötést.
Dr. Samu János polgármester kompromisszumos megoldást javasol, az olcsóbb megoldást
válasszuk és a költségek megosztása 50-50 %-ban történjen.
Bekech József a Pénzügyi Bizottság tagja, elmondja az ülésen több százezer forintról
döntöttek. Szeretné kérni az illetékeseket, akik összeállítják a napirendi pontokat, a Pénzügyi
Bizottsághoz nyújtsák be megvitatásra az ilyen ügyeket.
Dr. Samu János polgármester elmondja, ezek az ügyek a Bizottság ülése után vetődtek fel. El
lehet napolni a következő testületnek, de a következő testület is ebből a költségvetésből fog
gazdálkodni. Javasolja az előterjesztés szerinti kisebbik költség igénybevétele mellett 50-50
%-os arányban vállalva a érintett ingatlanra a vízbekötést.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
137/2010.(IX.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Tápióság, Papp K. u. 127. sz.
ingatlan ivóvíz ellátásához a tűzcsap áthelyezése
nélküli, 332.816.- Ft-os költséget fogadja el. A
költség 50 %-át az Önkormányzat vállalja, 50 %
az ingatlan tulajdonosát terheli.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

Erdélyi Sándor képviselő elmondja, azt a feladatot kapta a Képviselő-testület tagjaitól, hogy
méltassa a polgármester Urat és az elmúlt húsz évet. Megtiszteltetésnek vette, és a Képviselőtestület nevében megköszöni dr. Samu János polgármesternek a településért végzett húsz éves
munkáját. A köszöntést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
Kun Szilárd képviselő, mint Pest Megye Közgyűlésében a polgármester Úrral együtt dolgozó
képviselőként köszöni meg munkáját, békés nyugdíjas éveket kíván.
Kiss Erika igazgató a KITT nevében köszöni meg dr. Samu János polgármester Úrnak
munkáját, Szajcz Miklós pedig a Nyugdíjas Klub nevében kíván boldog nyugdíjas éveket.
Dr. Samu János polgármester elmondja, meglepődött, hogy ilyen szép számmal jelen vannak
az általa utoljára vezényelt ülésen. Jól esett, hogy ismerős arcok jelentek meg, akikkel az
utóbbi húsz évben együtt dolgozott. Munkája során igyekezett politikamentesen irányítani, a
legfontosabb számára Tápióság érdeke volt. A Képviselő-testülettel mindig megtalálták azt a
hangot, hogy döntéseik előbbre vigyék a települést. Sok mindenen átesték, lehetett volna sok
minden szebb, jobb. El kell mondani, elég fontos jellemzője munkájának, mindenkit úgy
próbált meg terelni, hogy ne politizáljanak, legfontosabb a falu érdeke. Úgy gondolja, a
továbbiakban nyugdíjasként is együtt akar élni a helyi közösséggel, hasznára szeretne lenni a
településnek. Mindenkinek azt kívánja legyen tápiósági, mindenkire szükség van, ami
Tápióság javára van, az legyen a legfontosabb. Megköszöni mindenkinek a jószándékú
megemlékezést, segítséget. Ha munkájára a továbbiakban szükség lesz, szívesen áll
rendelkezésre, de nem akar tolakodni. Mégegyszer köszön mindent.
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 19.30
órakor bezárta.
Kmf.

Soltiné dr. Pap Anikó
jegyző

Dr. Samu János
polgármester

Balaskó György
Berényi Tamás
jegyzőkönyv hitelesítők
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