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J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült: Tápióság község Képviselő-testületének 2007. október 15-én, 18 órakor meg- 
               tartott rendkívüli ülésén. 
 
Az ülés helye: Községháza nagyterme. 
 
Jelen vannak: Dr. Samu János polgármester,   
                         Bartucz Attila alpolgármester,                                                                                                                      
                         Balaskó György,  Béres Károly, Dávid Kornélia Anikó, 
                         Hegedűs György és Laczkó József képviselők. 
                          
Igazoltan vannak távol: 
                         Erdélyi Sándor, Kun Szilárd és Szántai Linda képviselők. 
                          
Meghívott vendégként jelen van:   
                        Pap Anikó jegyző. 
 
A nyilvános ülésen a lakosság részéről nem volt érdeklődő. 
 
Dr. Samu János polgármester köszönti a megjelent képviselőket, a meghívott vendéget, az 
ülést megnyitja. Ismerteti, hogy a rendkívüli ülést a képviselők kezdeményezték összehívni. A 
polgármester jelenléti ív alapján megállapítja, a 9 fő képviselő közül 6 fő képviselő jelen van, 
így az ülés határozatképes. 
 
A polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja elfogadni Balaskó György és Bartucz 
Attila  képviselőket. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                            115/2007./X.15./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                            A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Balaskó 
                                                            György és Bartucz Attila képviselőket elfogadta. 
 
A polgármester a továbbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait: 
 
N A P I R E N D: 
1./  Iskolai fűtéshez kapcsolódó kutatófúrások 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                             116/2007./X.15./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                             A Képviselő-testület az ülés napirendi pontját elfogadta. 
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 N A P I R E N D  TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Iskolai fűtéshez kapcsolódó kutatófúrások. 
           Előadó: Bartucz Attila alpolgármester elmondja, közben annyi változott, hogy 
                        megoldódott a helyzet, meg tudják oldani próbafúrás nélkül a tervezést. 
                        Amikor megkezdik az első fúrást a mérőkocsi kijön és megoldja ezt a prob- 
                        lémát. Ami újabb problémát vet fel: segítő szándékát próbálja nyújtani, nem 
                        feltételezi, hogy a polgármester szándékosan nem akar előrébb haladni az 
                        ügyben. Azt a segítséget tudja nyújtani, ha bármilyen probléma van ezzel a 
                        pályázattal kapcsolatban és nem tud továbbjutni, akkor hívja fel és együtt  
                        megoldják. Ne az legyen, hogy azt hisszük minden rendben van, működik a 
                       dolog és közben megáll.  
 
Dr. Samu János polgármester elmondja,  múlt héten szerdán volt a testületi ülés, másnap 
reggel Tóth Gábor iskolaigazgatótól megkapta Horváth Ferenc elérhetőségét, aki ezt a fúrást 
végezné. Érdeklődött, megkérte sziveskedjen tájékoztatást adni erről az egész dologról. 
Ígéretet tett, hogy estig emailben tájékoztató árajánlatot fog küldeni, mennyibe kerülne ez az 
egész. Várta az emailt, illetve telefonon is próbálta elérni, de nem volt elérhető. Megkeresést 
kapott az alpolgármestertől, hasonlóképpen a jegyző is. Ebből megint az derült ki, hogy 
alkalmatlan a feladata ellátására, holott arról volt szó, hogy már másnap reggel szerette volna 
az ügyet tovább folytatni. Valószínű, hogy vagy Horváth Ferenc hívta fel az alpolgármestert, 
vagy fordítva, de azt a tájékoztatást kapta ma reggel Horváth Ferenctől, hogy csak akkor tud 
velünk foglalkozni ha létesítési engedélyek is lesznek, ugyanis az alpolgármestertől azt a 
tájékoztatást kapta, hogy köztük nézeteltérések vannak.  Nincsenek nézeteltérése, azt szeretné 
ha ez a dolog elindulna és hivatalosan menne a maga útján. A testület az előző ülésen 10 igen 
szavazattal döntött az iskola geotermikus fűtéséről. Nem tudja mit kellene csinálnia, az 
alpolgármester azt mondta, hogy beleavatkozik a munkájába.   
 
Bartucz Attila  alpolgármester szerint kizárt dolog, hogy azt mondta volna a polgármester 
beleavatkozik a munkájába, ezt tagadja. Horváth Ferenccel soha nem találkozott, nem tud a 
nevében beszélni. Ködösítve érzi ezt a dolgot, nem is tudta, hogy a munkálatok milyen 
engedélyhez kötöttek. A jegyző mondta, hogy törvénytelenségbe nem megy bele, tudják hogy 
engedélyköteles és akkor nem lépnek, ez zavarja,  áll a dolog.  
 
Dr. Samu János  polgármester elmondja, nem áll a dolog, a KÖVIZIG-gel felvette a 
kapcsolatot, tájékozódott milyen engedélyek kellenek.  Engedélyek nélküli fúrásnál 1 millió Ft 
bírságra lehet számítani. Feljelentős világban élünk, úgy gondolta tegyük az ügyet hivatalossá.   
Ki lett tűzve ez a mai testületi ülés, várja a további elképzelések alakulását. Két céggel beszélt 
még ebben az ügyben, Tóth Gábor épületgépésszel és Forgó Zoltánnal a HÉV-Sugár Kft-től. 
Forgó Zoltán holnap reggel 8 órára kijön a helyszínre, bejárjuk a terepet, mindenről tájékoztat, 
mond egy költségvetést. Akit érdekel a téma lehet vele találkozni.   Jó lenne több árajánlatot 
befogadni.  
 
Bartucz Attila alpolgármester szerint semmi akadálya, ez ugyis a kivitelezést érinti, a 
tervezéssel már megegyeztünk, hogy a Thermo Kft végzi.  
 
Balaskó György képviselő véleménye, amíg nincs megtervezve a rendszer senki nem tudja 
hány fokos a víz, ezért kellett volna próbafúrás. Arról nem volt szó, hogy a próbafúrást 
engedélyeztetni kell.  
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Bartucz Attila alpolgármesternek nem azzal van kifogása, hogy nem megyünk bele 
engedélyek nélkül a fúrásba,  hanem megint állt a dolog. Ma szeretné szavazásra bocsátani, 
hogy a Thermo Kft-t bízzuk meg a tervek elkészítésével. Azt érzi, hogy megint csúszik a 
dolog.  
 
Balaskó György képviselő szerint az előző ülésen 10 igen szavazattal megszavaztuk, hogy a 
Thermo Kft-t bízzuk meg a tervezéssel, ki végzi a kivitelezést ez merülhet fel.  
 
Dr. Samu János polgármester véleménye, mindegy ki csinálja a terveket, október 25-től indul 
a pályázat, Forgó Zoltán is fel tudja vállalni, a Thermo Kft is felvállalja a tervek készítését. Az 
alpolgármester kérte, hogy azt szeretné ha asztalmunka történne, örülne ha így lenne, nem 
keresztbe telefonálások. Indítsuk el a dolgot, kérjünk árajánlatot, ki vállalja hogy október 25-
re elkészül, a kedvezőbb ajánlatot fogadjuk el. Az iskolánál 2 éve padlócsere történt a felújítás 
során,  a szakember véleménye szerint padlófűtést kell csinálni, vagy falfűtést. Gázkazánnal rá 
lehetne segíteni, de ehhez korszerű radiátor rendszer kell. 
 
Bartucz Attila alpolgármester elmondja, idejött valaki aki beállította ezt a padló meg 
falfűtést, honnan tudja, hogy a Léderer mit tervez. Nem az olcsóságot kell nézni, hanem profi 
szakemberre kell bízni a tervezést. Ne húzzuk megint hetekig, induljon meg a munka. A 
tervezést csinálja meg a Thermo Kft. 
 
Dr. Samu János polgármester véleménye szerint, ha a Hév-Sugár Kft lejön a helyszínre egy 
telefonhívásra, akkor Léderertől is elvárnánk, hogy eljöjjön. Arról volt szó, hogy akkor jön el 
ha komollyá válik a munka.  
 
Bartucz Attila  alpolgármester elmondja, Léderer András annyira elfoglalt, hogy nem tud 
eljönni. Holnap Budapesten tudnak vele találkozni. Ha ide lejön Léderer, attól még nem lesz 
érdemi munka. A polgármester azért van, hogy amit megszavaz a testület azt képviseli.  
 
Dr. Samu János polgármester nem tudja mennyire vegyük komolyan Léderer Andrást mint 
üzletembert abban az esetben, ha több tízmillió forintos beruházzással kapcsolatos elképzelése 
van és nincs három órája, hogy lejöjjön. Megírjuk a szerződést, meghallgatjuk, mindenki tehet 
fel neki kérdést, megejtenénk a helyszíni bejárást.  
 
Bartucz Attila  alpolgármester elmondja, a geofizikus megnézte a területet. Azt látja csak 
húzódik az ügy.  A Thermo Kft a tervezést elvégzi, azért kell bemenni, hogy szerződjünk 
velük. Amint megvan a szerződést nekiállnak a munkának. 
 
Balaskó György képviselő javasolja, hozza el a szerződést és aláírjuk, leülünk, beszélgetünk 
vele és nem húzódik az ügy.  Az alpolgármester elmondta, addig nem terveznek amíg nincs 
szerződés. 
 
Pap Anikó jegyző ismerteti a szerződés aláírásához a polgármester és a jegyző is szükséges. 
Meg kellett volna kérdezni, hogy holnap el tudnak-e menni szerződést kötni, nem csak az 
alpolgármester leszervezi a polgármester Úr háta mögött. A múltkor is csak a testületi ülésen 
értesültek, hogy már a geofizikus járt az iskolánál. Az alpolgármesternek nem az a feladata, 
hogy a polgármester háta mögött eldöntse a dolgokat az Önkormányzat nevében. 
Kötelezettsége is van nem csak joga. 
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Bartucz Attila  alpolgármester  szerint a falu érdekében bármit megtehet. 
 
Laczkó József képviselő szerint, ha valahová egy árajánlatot bead megnézi hová. Joga van 
egy képviselőnek, hogy elhozzon ide vállalkozót, hogy szemrevételezze a területet. Nem 
történt megrendelés, nem történt birtoksértés, mert az iskolaigazgató jelen volt. Egyetért, hogy 
Léderer András jöjjön ide, de ezt eldönthettük volna már szerdán, azóta eltelt egy hét, utólag 
keressük a kákán a csomót. Sorra meg vannak szegve a testületi határozatok. 
 
Balaskó György képviselő javasolja emailben hívjuk meg Léderer Andrást, hozzon le 
szerződést, hogy aláírjuk. Üzletről van szó, akkor már biztos eljön. Eddig arról volt szó, azért 
nem jön, mert nem vesz bennünket komolyan.  Az az együttműködés amelyik csak az egyik 
félnek kell, nem együttműködés. 
 
Bartucz Attila alpolgármester szerint a testület feladata, hogy felkérik a polgármestert, hogy 
járjon el a testület nevében, akik úgy döntöttek, hogy megbízzák a Thermo Kft-t a terv 
elkészítésére.  
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, a 17 év alatt egyetlen szerződéskötés sem történt, 
ami nem itt a Hivatalban lett volna aláírva. Egymillió forintos munkára három árajánlatot 
kellett bekérni, ha ez a fűtés 25 millió Ft, akkor ez huszonötszörös felelősség.  Ilyen 
tekintetben is szeretné, hogy Léderer András eljöjjön. Komolytalannak veszi a testületet, 
holott tíz igen szavazattal eldöntöttük, hogy megcsináljuk ezt a munkát. Holnap felhívja 
telefonon Léderer Andrást és ha olyan elfoglalt jöjjön helyette valaki más.  Ha erre nincs ideje 
hogy lejöjjön, hogy készül el a pályázat.  
 
Bartucz Attila  alpolgármester szándékos időhúzást vél felfedezni. Két üléssel ezelőtt már 
dönthettünk volna az ügyben, ma már tervünk lenne, 25-én letehettük volna az asztalra.  
Az alpolgármester felhívja telefonon Léderer Andrást, a beszélgetés kihangosításra kerül. 
Telefonon megállapodnak, hogy Léderer András holnap 18 órára lejön Tápióságra. 
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, holnap 8 órára jön Forgó Zoltán, aki el tud jönni a 
bejárásra és a tájékoztatóra várjuk erre az időpontra. Léderer András pedig 18 órakor jön, 
akkor testületi ülés keretében itt találkozunk a Hivatalban. 
 
A polgármester megállapítja nincs több hozzászólás, megköszöni a megjelenét és az ülést 
19.30 órakor bezárja. 
 
                                                                       Kmf. 
 
 
 
                       P a p  Anikó                                                   Dr. S a m u  János 
                             jegyző                                                            polgármester 
 
 
 
 
                                     B a l a  s k ó  György        B a r t u c z  Attila 
                                                  jegyzőkönyv hitelesítők 


