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J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült: Tápióság község Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án, 17 órakor meg- 
               tartott ülésén. 
 
Az ülés helye: Községháza nagyterme. 
 
Jelen vannak: Dr. Samu János polgármester,   
                         Bartucz Attila alpolgármester,                                                                                                                                                                          
                         Balaskó György, Dávid Kornélia Anikó,   
                         Hegedűs György és Laczkó József képviselők. 
                          
Igazoltan  vannak távol: 
                        Kun Szilárd és Szántai Linda képviselők. 
 
Igazolatlanul van távol: 
                         Kiss Zoltán képviselő. 
 
Meghívott vendégként jelen vannak:  Jelenléti ív szerint. 
 
A nyilvános ülésen a lakosság részéről 20 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 
5 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. Tóth György képviselő jelezte, hogy  
késve tud csatlakozni. 
 
A polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja elfogadni Bartucz Attila és Dávid 
Kornélia Anikó képviselőket. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                            91/2007./VIII.30./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                            A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Bartucz 
                                                            Attila és Dávid Kornélia Anikó képviselőket elfogadta. 
 
A polgármester a továbbiakban ismerteti a napirendi pontokat: 
 
N A P I R E N D: 
1./  Beszámoló a két ülés között tett intézkedésekről 
2./  Gézengúz Napközi Otthonos Óvoda beszámolója 
3./  Dr. Papp Károly Általános Iskola beszámolója 
4./  Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Program 
5./  Bursa Hungarica Felsőokatási Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás 
6./  Faluközpont kialakítása pályázat 
7./  Egy Új Irány 
8./  Egyebek 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                                92/2007./VIII.30./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                                A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait 
                                                                elfogadta. 
 
 
1. N A P I R E N D  TÁRGYALÁSA 
   Tárgy: Beszámoló a két ülés között tett intézkedésekről. 
             Előadó: Dr. Samu János polgármester ismerteti a 2007. július 27.-augusztus 27. 
                          közötti központosított állami támogatásokat, illetve a működési célra 
                          átvett pénzeszközt. A továbbiakban elmondja, a képviselői tiszteletdíjaknál 
                          a felajánlások miatt előirányzat módosítás szükséges. Ez a 2007. április 1.- 
                          július 31. közötti időszakra vonatkozik. A képviselői tiszteletdíjakra terve- 
                          zett összeget 226 eFt-tal csökkentjük, a meghatározott céloknál pedig nö- 
                          veljük. A polgármester ismerteti a felajánlásokat, majd megállapítja nincs 
                          hozzászólás, így javasolja elfogadásra. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                     93/2007./VIII.30./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                     A Képviselő-testület a képviselői tiszteletdíjak felajánlása 
                                                     miatt az alábbi költségvetési előirányzat módosításokat teszi: 
 
                                                    Kiadás csökken eFt-ban: 
                                                    7511153 Képviselői tiszteletdíj   226 
 
                                                   Kiadás nő eFt-ban: 
                                                   751153 Katolikus egyház    66 
      Boldogabb Óvodás Évekért Al.  22 
      Siklóernyős Klub Gödöllő   48 
      Nyugdíjas Klub    15 
      Gyerek foci Tápiószecső   66 
                                                   801115 Gézengúz Óvoda         9  
 
                                                   Határidő: azonnal. 
                                                   Felelős:   polgármester. 
 
 
2. N A  P I R E N D  TÁRGYALÁSA                
   Tárgy: Gézengúz Napközi Otthonos Óvoda beszámolója. 
              Előadó: Horváth Imréné óvodavezető elmondja, az írásos anyagban beszámol az 
                           elmúlt tanévben végzett munkáról, valamint a 2007/2008-as tanévre való 
                           felkészülésről. A létszámban már változás van az írásos anyag elkészülte  
                           óta, a jelenlegi gyermeklétszám 93 fő. Várja a beszámolóval kapcsolatos 
                           észrevételeket, kérdéseket. 
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Dr. Samu János polgármester a pszichológus munkájáról szeretne tájékoztatást kérni, 
valamint az SNI-s gyerekekkel kapcsolatban. A gyermekvédelmi munkáról szóló 
beszámolóban mindig arról van szó,  hogy nagy a veszélyeztetett gyermekek aránya. Szeretne 
érdeklődni, hogy az összes gyermek tekintetében mennyi a veszélyeztetett és mennyi az SNI-s 
gyermekek száma. 
 
Horváth Imréné óvodavezető elmondja, a magatartásproblémás gyermekek esetében kérték a 
pszichológus segítségét. A problémát megbeszélték, de a pszichológus a szülőnek mást 
mondott, mint a pedagógusnak. Nem volt partner a nevelésben, az iskolában is ez a probléma. 
Megoldást keresnek erre a dologra. A gyermekek környezetéből adódik a veszélyeztetettség, 
vannak akik anyagi helyzetük miatt, egészségügyileg, elhanyagolt állapotuk, illetve italos 
szülői háttér miatt kerülnek ebbe a helyzetbe. Amennyiben a gyermek otthon gondozást nem 
kap, sajátos nevelést igényel, mert elmarad a fejlődésben.  Ehhez szakember kell, 
pszichológus, gyógypedagógus, logopédus. Hátrányos helyzetű családokból kerülnek ki az 
SNI-s gyermekek. A családokat szeretnék megynyerni nevelőpartnernek. Az SNI-s 
gyermekekkel kapcsolatban elmondja, az 5 éves korúakat mérik fel, a szülő belelegyezésével. 
Az elmaradást fejlesztik, éves terv alapján. Az óvodás gyermekek 8 %-a veszélyeztetett, 15 % 
SNI-s.  
 
Dávid Kornélia Anikó képviselő elmondja, az SNI-s gyermekek nem feltétlenül 
veszélyeztetettek. 
 
Dr. Samu János polgármester megköszöni az óvodavezető beszámolóját, és mivel a 
napirenddel kapcsolatban nincs több hozzászólás, javasolja elfogadásra. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                              94/2007./VIII.30./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                              A Képviselő-testület a Gézengúz Napközi Otthonos 
                                                              Óvoda beszámolóját elfogadta. 
 
                                                              Határidő: azonnal. 
                                                              Felelős:   óvodavezető. 
 
Dr. Samu János polgármester bejelenti, hogy megérkezett Tóth György képviselő, így a 
testület létszáma 7 főre változott. 
 
3. N A P I R E N D  TÁRGYALÁSA 
    Tárgy: Dr. Papp Károly Általános Iskola beszámolója. 
               Előadó: Tóth Gábor iskolaigazgató elmondja, az írásos anyag részletesen tartalmaz- 
                             za az elmúlt tanév eseményeit. Folyamatosan újabb bevételi forrásokhoz  
                             igyekeznek hozzájutni, a 2006/2007-es tanévben ez 682 eFt volt. Ez az ösz- 
                             szeg nagy segítséget nyújt programjaik megvalósításához. Ezúton szeretné 
                             megköszönni Kun Szilárd képviselőnek a megyei támogatásban nyújtott se- 
                             gítségét. Az iskolai programok plusz feladatot jelentenek a tantestületnek, 
                             de nagyon aktívak, szeretettel fordulnak a gyermekek felé. Nyáron három 
                             tábort is szerveztek, egy zempléni, egy úszótábor és egy kézműves tábor  
                             volt.  
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                           A versenyeredményeket is tartalmazza az írásos beszámoló, körzeti verse- 
                           nyeken is szép eredményekkel büszkélkedhetnek. Az SNI-s gyermekek 
                           felzárkóztatásával kapcsolatban elmondja, az iskolai pszichológussal problé- 
                           ma merült fel. Kiderült, a szülők felé nem postázták a szakvéleményt, illetve  
                           nem a szakvélemény pontos tartalmát ismertette. Volt olyan eset is, hogy az  
                           egész tanév során nem készült el a szakvélemény. A bizalmatlanság nagyon  
                           rossz, sajnálja, hogy a pszichológus tevékenysége így alakult. 
                           A tankönyvellátással kapcsolatban elmondja, a tartós tankönyvellátást ebben  
                           a tanévben vezették be, az ingyenes tankönyvet nem tudják teljes egészében  
                           újjal biztosítani, használt tankönyvet is kapnak a tanulók.  
                           Az iskola festése az előző testületi ülésen nem kapott támogatás, a javítást 
                           az iskolagondnok elvégezte, a szekrényeket felújították. 
                           Az új tanév 240 fővel indul, 18 pedagógus státusszal. A létszámcsökkentés 
                           nagy leterheltséget, visszalépést jelent. A szakkörök, választható tanórák egy  
                           része fizetős lesz, ingyenes körben nem tudják biztosítani, a 400 órára történő 
                           csökkentés miatt. Az előzőekben is voltak fizetős választható órák, az órabér 
                           költségét leosztották a szülők felé. Sajnálja, hogy ez így alakul, biztosan lesz 
                           aki járna, de nem tudja megfizetni az 1000 – 1500 Ft-os havidíjat.  
 
Dr. Samu János polgármester megköszöni a beszámolót, mivel nincs hozzászólás javasolja 
az iskola beszámolójának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                  95/2007./VIII.30./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                  A Képviselő-testület a Dr. Papp Károly Általános Iskola 
                                                  beszámolóját elfogadta. 
 
                                                  Határidő: azonnal. 
                                                  Felelős:   iskolaigazgató. 
 
 
4./ N A P I R E N D  TÁRGYALÁSA 
     Tárgy: Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Program. 
                Előadó: Dr. Samu János polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja,  
                             a programban résztvevő önkormányzatok zártkörű részvénytársaságot kí- 
                             vánnak létrehozni a működtetésre, ehhez a testület döntése szükséges.  
                             A polgármester ismerteti a határozati javaslatot, majd megállapítja, hogy  
                             nincs hozzászólás, így javasolja elfogadásra. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                   96/2007./VIII.30./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                   Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
                                                   Duna-Tisza Közi Nagytérség települési szilárd hulladék 
                                                   kezelésének megoldására beruházott és létrejött vagyon 
                                                   működtetése érdekében alapítóként Zártkörű Részvény- 
                                                   társaság alapítását határozza el. 
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                                               A  Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a létrejött 
                                               vagyontömeg a beruházásban résztvevő önkormányzatok 
                                               osztatlan közös tulajdona, mely minden települést a hitelesített 
                                               vagyonmérleg tervezet szerint illet meg. 
                                               A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a további- 
                                               akban a Zrt-vel kapcsolatos ügyekben eljárjon és az Önkormány- 
                                               zatot képviselje. Ezen megbízás a helyhatósági választási ciklus 
                                               végéig tart, a választást követően meghosszabbítható. 
                                              A Képviselő-testület elfogadja a mellékelt szindikátusi szerző- 
                                              dést, annak aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
 
                                              Határidő: azonnal. 
                                              Felelős:   polgármester. 
 
Dr. Samu János polgármester a napirendhez kapcsolódóan tájékoztatásul elmondja, a 
szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges hulladéktároló edények beszerzése tárgyában felhívást 
küldtünk ki a lakosság részére, erre 800 visszajelzés érkezett. Ebből 160-an nem igényelnek 
kukát, mert rendelkeznek azzal. Az igényeket lejelentettük, a leszállításra két hét múlva kerül 
sor, bizományba kapjuk, a lakosság a befizetés után átveheti az igényelt edényt. A 
szemétszállítás Nagykátára történik, ahol átrakó állomást alakítottak ki. A veszélyes hulladék 
és a lom leadására is  Nagykátán alakítottak ki  hulladékgyűjtő udvart. Tehát 2008. január 1-
től nem lesz lomtalanítás a telelpülésen, a lomot Nagykátára kell beszállítani, ahol ingyen 
átveszik. A szelektív hulladékgyűjtésre egy gyűjtőszigetet kaptunk, javasolja lehetőség szerint, 
amennyiben költségvetésünk lehetővé teszi még két sziget kiépítését.  
 
Bartucz Attila alpolgármester arról érdeklődik, ha több hulladékgyűjtő sziget jár, miért nem 
kaptuk meg. Jogorvoslattal lehet-e élni, minden település így járt vagy csak mi nem kaptuk 
meg a gyűjtőszigetet. Szeretné tudni mennyibe kerül a két gyűjtősziget kialakítása.  
 
Balaskó György képviselő úgy gondolja, az érdekelné az embereket mennyibe fog kerülni a 
szemétszállítás. A polgármester tudja-e képviselni a falu lakosságát, van-e ereje hozzá. Ha 
nem vállalja a falu lakosságának érdekeit mondjon le. 
 
Dr. Samu János elmondja, a rendszer így is többe került, a  központi működés feltételeit kell 
biztosítani, ezért kapott mindenki kevesebb gyűjtőszigetet.  Egy sziget kialakítása 400 eFt-ba 
kerül. A kukákat szállító cég tudja szállítani a gyűjtőszigetet is, ha igényeljük. A 
szemétszállítás összegére vonatkozóan nem illetékes összeget mondani, kidolgozás alatt áll, a 
próbaüzem most folyik, mindent kalkulálni kell. Kb. évi 20 eFt-os szemétszállítási díjra kell 
számolni. A fizetendő díj az igényelt hulladékgyűjtő edény méretére lesz megállapítva. A 
település képviseletére, ha úgy gondolják megbízhatják a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
elnökét is. 
 
5. N A P I R E N D  TÁRGYALÁSA 
   Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás. 
              Előadó: Pap Anikó jegyző elmondja, az Önkormányzat a kezdetek óta csatlakozik 
                           a pályázati rendszerhez. Minden fordulókor döntést kell hozni a Képviselő- 
                           testületnek a pályázathoz való csatlakozásról. Az előterjesztést írásban is 
                           megkapta a testület, kéri döntsönek az ügyben. 
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                         97/2007./VIII.30./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                         Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-tetülete  
                                                         csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj- 
                                                         pályázat 2008. évi fordulójához. 
                                                         A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy október 1-ig 
                                                         írja ki a pályázatot és az Önkormányzat hirdetőtábláján 
                                                         tegye közzé. 
 
                                                         Határidő: azonnal, ill. folyamatos. 
                                                         Felelős:   jegyző. 
 
 
6./ N A P I R E N D  TÁRGYALÁSA 
    Tárgy: Faluközpont kialakítása pályázat. 
               Előadó: Bartucz Attila alpolgármester elmondja, az ülésen jelen van a K + F Kft 
                            képviselője, kéri tájékoztassa a testületet. 
 
Cser József a K+F Kft. üzletág vezetője köszönti a Képviselő-testületet. Elmondja, cégük 11 
éve működő családi vállalkozás, pályázatírással foglalkoznak. Célkitűzésük a projektek 
menedzselése, ebbe bele tartozik a forrás biztosítása, kedvező feltételű hitelek megszerzése is. 
Cégük 2006-ban csak sikerdíjas konstrukcióban dolgozott, elsők voltak a pályázatíró cégek 
között. 200 milliárd forint támogatást és adókedvezményt értek el a megbízóiknak. A 
településre vonatkozóan az előzetes tárgyalások alkalmával három téma körvonalazódott, az 
iskolai geotermikus fűtés megoldása, az önkormányzati intézményrendszer egy helyre 
koncentrálása, csónakázótó, pihenőpark megvalósítása. Tudvalevő, hogy minden projektet 
meg kell finanszírozni. Ehhez tudni kell mennyi önerőt tudnak biztosítani, illetve 
kötvénykibocsájtási konstrukcióra gondolnak. Cégük három bankkal áll kapcsolatban, a 
sikerdíjat a banktól kapják  nem az önkormányzattól. Kötvénykibocsátás 500 millió Ft-nál 
már biztosan nyereséges, ezt is segíti a cég, valamint vállalják a pályázatok figyelését, 
megírását, a befektetők felkutatását. Mindezekhez a Képviselő-testület döntése szükséges. 
 
Bartucz Attila alpolgármester arról érdeklődik, lehet-e tudni, hogy a sikerdíj hány %.  A 
bevételből is részesülnek? 
 
Balaskó György képviselő elmondja, az anyagot tegnap kapták meg, nem tudták tüzetesen 
átnézni. Szeretné tudni mi az első lépés. 
 
Cser József elmondja, a sikerdíj az írásos ajánlatban le van írva, vannak kedvezmények. Az 
ötlettől a megvalósításig résztvesznek a folyamatban, a működtetést is figyelemmel kísérik. A 
sikerdíj egyedi megállapodás kérdése, a 8 millió Ft-ot nem haladja meg, a bevételből nem 
kapnak. Az első lépés az együttműködési megállapodás megkötése, amely pénzügyi 
elkötelezettséget nem jelent.  
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, az együttműködési megállapodásban szabályozva 
vannak a kitételek a megbízó és megbízott között. Meg kell beszélnünk mit akarunk, ez nem a 
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Kft-re vonatkozik, javaslatot tesznek a testületnek. Javasolja a kapcsolatfelvételt, a szükséges 
szerződések aláírását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                      98/2007./VIII.30./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                      Tápióság Község Önkormányzata megbízza a K+F Kutatás- 
                                                      fejlesztési Tanácsadó Központot az önkormányzati fejlesz- 
                                                      tési feladatok segítése érdekében pályázatírással, pályázati 
                                                      pénzforrások és kedvező feltételű hitelek megszerzésében 
                                                      való közreműködéssel, az ezzel kapcsolatos munka elvég- 
                                                      zésével. 
                                                      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szük- 
                                                      séges szerződések aláírásával. 
 
                                                     Határidő: azonnal. 
                                                     Felelős:   polgármester. 
 
 
Bartucz Attila alpolgármester a geotermikus fűtéssel kapcsolatban kéri a véleményeket. 
 
Laczkó József képviselő szerint tervpályázatot kellene kiírni. A Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság üljön össze, a településrendezési tervet vegyék elő. Legalább három céget bízzanak 
meg. 
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, az Önkormányzat finanszírozási programját október 
végéig elkészíti a K+F Kft. A kötvénykibocsátással kapcsolatos tennivalókat, a bankok 
ajánlatait elküldik. A Pénzügyi Bizottság, illetve a testület ülésén megtárgyalja.  
 
Dávid Anikó Kornélia  képviselő elmondja, a geotermikus fűtés még odébb van, addig is 
fűteni kell. Szeretne érdeklődni milyen állapotban van az iskolában a jelenlegi fűtési rendszer. 
 
Tóth Gábor iskolaigazgató az előzőekben kérte a testületet, hogy a nyáron újítsák fel a 
rendszert, mosatást vagy radiátor cserét kellett volna elvégezni, de a testület nem járult hozzá. 
Kezdődik az iskola, a vizsgálatok megállapították, hogy a fűtésre sok plusz költség megy el. 
 
Bartucz Attila  alpolgármester ismerteti, szeptember 28-án jelenik meg a pályázati kiírás, el 
kell indítani a fűtésre. Kevesebbe kerül a pályázat elindítása, mint a jelenlegi fűtés 
korszerűsítése. Javasolja, hogy csak a geotermikus fűtésre indítsunk pályázatot. Az építési 
engedélyhez tervet kell készíteni. 
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, a K+F Kft-vel leülünk, eldöntjük mit akarunk. 
Össze kell hívni a Pénzügyi Bizottságot, a testületet, szakértőket, hogy elindíthassuk a dolgot. 
 
Bartucz Attila  alpolgármester elmondja, nem arról van szó, hogy nekünk kell tervezni, elvi 
hozzájárulás kell, határidőt kitűzni, szakembert idehívni.  
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Laczkó József képviselő ismerteti, hogy minden pályázat utófinanszírozású. Amíg nincs 
kötvény, nem lehet pályázni, mert nem tudjuk finanszírozni. A kötvénykibocsátás kb. két 
hónap, a pályázatot pénz nélkül hogyan indítsuk el. 
 
Bartucz Attila  alpolgármester nem érti minek van testületi ülés, ha semmit  nem fontos 
megbeszélni. A geotermikus fűtést 20-25 millió Ft-ból meg lehet oldani. 
 
 
7./  N A P I R E N D  TÁRGYALÁSA 
      Tárgy: Egy Új Irány. 
                 Előadó: Bartucz Attila alpolgármester kéri az írásos előterjesztés véleményezését. 
 
Balaskó György képviselő, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a bizottsági 
ülésen megtárgyalták az anyagot, rendes, szép munka. Egyedül ő szavazta meg, a többiek 
nemmel szavaztak. Ezzel megszavazták a jövő évi adóemelést. 
 
Bartucz Attila  alpolgármester elmondja, a kiadásokat szeretné csökkenteni, de csak a rossz 
oldalát nézték.  Új ötlete van, a testület bízza meg a polgármestert, építési hulladékfeldolgozó 
rendszer kialakítása ügyében folytasson tárgyalásokat. 
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, a Pénzügyi Bizottság végigtárgyalta az 
előterjesztést, köszönet a törekvésért. A Bizottság elvetette a javaslatot, el kell dönteni a 
testület kíván-e vele foglalkozni. Laczkó József képviselő felvetette, komoly gond lesz, ha 
nem lesz sittlerakó, az építési hulladékot nem fogja senki elszállítani. Ebbe bele kellene 
kapaszkodni, jelentős beruházás az építési hulladékfeldolgozó rendszer. Ilyen irányba érdemes 
befektetni. A polgármester ilyen irányú felhatalmazását tisztelettel elfogadja. 
 
Erdélyi Sándor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja kéri a testület támogatását ezzel a 
projekttel kapcsolatban. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                     99/2007./VIII.30./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                     A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy 
                                                     tájékozódjon építési hulladékfeldolgozó rendszer kiala- 
                                                     kítása ügyében. 
                                                   
                                                     Határidő: folyamatos. 
                                                     Felelős:   polgármester. 
 
 
8./ E G Y E B E K 
 
   1./  Józsa Elek körzeti megbízott ismerteti a testülettel, hogy az elmúlt egy hónap 
         alatt 8 rendőri intézkedést igénylő eset történt, ebből egy lopás a Kínai üzeltben. 
         Egy közlekedési baleset történt, egy garázdaság esetében folyik eljárás. A Főkapi- 
         tányságtól kapott a Tápiószecsői Rendőrőrs gépkocsit, így gyakrabban fognak a 
         településen megfordulni, a rendőri jelenlét fokozódni fog. 
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   2./  Pap Anikó jegyző ismerteti, a fogorvosi állásra pályázati kiírásunk az Egészségügyi 
         Közlönyben megjelent, egy érdeklődő volt a XVII. kerületből, de pályázatát nem 
         nyújtotta be, tehát határidőig egy pályázat sem érkezett.  A Képviselő-testület az elő- 
         zőekben úgy döntött, hogy Révkomáromy László fogorvos 2007. december 31-ig 
         maradhat közalkalmazotti jogviszonyban. Még egy próbálkozást fel kell vállalni, 
         újra meg kell hirdetni az állást. Amennyiben ez sem lesz eredményes, 2008. január 
         1-től dr. Révkomáromy László továbbra is vállalja közalkalmazottként a fogorvosi 
         feladatok ellátását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                         100/2007./VIII.30./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület újabb pályázatot ír ki a fogorvosi 
                                                         állás betöltésére. Amennyiben a pályázat sikertelen, úgy 
                                                         Dr. Révkomáromy László 2008. január 1-től továbbra 
                                                         is közalkalmazottként végzi a fogorvosi feladatokat. 
 
                                                         Határidő: pályázat kiírására azonnal. 
                                                         Felelős:   polgármester. 
 
 
   3./  Dávid Kornélia Anikó képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport bizottság elnöke 
         ismerteti, a Bizottság ülésén a községi honlap jelenlegi és leendő készítőjét is meg- 
         hallgatta. Az új készítő színvonalas, látványos és ingyenes honlap készítést ajánl. 
        A Bizottság javasolja, hogy Dudás Milánt bízzuk meg a honlap készítésével, miután 
        az előző szerződést felbontjuk, jó lenne ha nem ingyen dolgozna.  
 
Pap Anikó jegyző elmondja, a jelenlegi honlap készítővel 2007. november 1-én jár le a 
szerződésünk. Nyáron a honlap nem működött, ezt az időszakot nem számlázza le. Az új 
honlap készítéséhez az ötleteket szivesen várják. 
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslata a 
testületnek, hogy a lejáró szerződést ne hosszabbítsa meg, 2007. november 1-től a honlap 
szerkesztésével bízzuk meg Dudás Milánt, ugyanezzel a díjazással. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                     101/2007./VIII.30./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                     A Képviselő-testület 2007. november 1-től megbízza 
                                                     Dudás Milánt Tápióság honlapjának szerkesztésével. 
                                                     A Képviselő-testület a honlap szerkesztéséért 108 eFt/ 
                                                     év összeget biztosít. 
 
                                                    Határidő: szerződéskötésre október 31. 
                                                    Felelős:   polgármester.         
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   4./  Pap Anikó jegyző az ingatlanvagyon kataszterrel kapcsolatosan tájékoztatja a 
         testületet, hogy a munka határidőre elvégzésre került. Minden fel van fektetve, 
         az előírásokat teljesítettük. Meg vagyunk elégedve, a tervezettől még olcsóbban 
         kijöttünk, 800 eFt-ba került. 
 
   5./  Pap Anikó jegyző ismerteti, az Antenna Hungária Zrt. antenna helybérleti szerző- 
         désünk 2007. május 1-én lejárt. A cég az új szerződés tervezetet megküldte, ebben 
         393.324.- Ft bérleti díj szerepel. Javaslatuk a bérleti díjat 500 eFt/év összegben ha- 
         tározza meg a testület, a bérleti díj emelése a KSH által közzétett árindexen alakul- 
         jon a továbbiakban. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                      102/2007./VIII.30./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                      Tápióság Község Önkormányzata az Antenna Hungária 
                                                      Zrt. antenna helybérletét 2007. június 1-től 500 eFt/év 
                                                      összegben határozza meg.                                            
                                                      A bérleti díj emelése a KSH által közzétett, a tárgyévet 
                                                      megelőző év januártól decemberig terjedő időszakára 
                                                      számított ipari termelői árindexen alakul. 
 
                                                     Határidő: azonnal. 
                                                     Felelős:   polgármester. 
 
 
   6./  Pap Anikó jegyző a továbbiakban kérelemmel fordul a Képviselő-testülethez. 
         Szeretné a Bicskei u. 7/A szám alatti szolgálati lakást határozatlan időre bérbe  
         venni. Kéri a testület hozzájárulását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                       103/2007./VIII.30./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                       A Képviselő-testület a Tápióság, Bicskei u. 7/A számú 
                                                       szolgálati lakást 2007. szeptember 1-től határozatlan 
                                                       időre bérbe adja Pap Anikó jegyző részére, 3 hónap 
                                                       felmondási idő kikötésével. 
                                                       A Képviselő-testület a bérleti díjat 11.400.- Ft/hó összeg- 
                                                       ben határozza meg.                                                        
 
                                                       Határidő: azonnal. 
                                                       Felelős:   polgármester. 
 
   7./  Dr. Samu János polgármester ismerteti a következő ülés időpontját és napirendi 
        pontjait: 
 
       2007. szeptember 27.  17 óra. 
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      N a p i r e n d: 
      1./  Beszámoló a két ülés között tett intézkedésekről 
      2./  Körzeti megbízott tájékoztatója 
      3./  Működési támogatás felhasználása 
      4./  A település egyes területeire való behajtás rendjéről és a 
            fizetendő díjakról szóló önkormányzati rendelet 
     5./  Egyebek 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                              104/2007./VIII.30./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                              A Képviselő-testület következő ülését 2007. szeptem- 
                                                              ber 27-én, 17 órára összehívja. 
 
 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az 
ülést 19 órakor bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
                      P a p  Anikó                                                       Dr. S a m u  János 
                            jegyző                                                                polgármester 
 
 
 
 
                                B a r t u c z  Attila          D á v i d  Kornélia Anikó 
                                              jegyzőkönyv hitelesítők 
         
               
                  
                  


