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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: Tápióság község Képviselő-testületének 2008. május 29-én, 17 órakor  
               megtartott testületi ülésén. 
 
Az ülés helye: Községháza nagyterme. 
 
Jelen vannak: Dr. Samu János polgármester,       
                         Bartucz Attila alpolgármester,                                                                  
                         Balaskó György,  Dávid Kornélia Anikó,  
                         Erdélyi Sándor, Hegedűs György és 
                         Szántai Linda  képviselők. 
                          
Igazoltan van távol: 
                         Laczkó József képviselő. 
                          
Igazolatlanul van távol: 
                         Béres Károly képviselő. 
 
Meghívott vendégként jelen vannak: 
                         Mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
A nyilvános ülésen a lakosság részéről 3 fő érdeklődő volt. 
 
Dr. Samu János polgármester köszönti a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket, az 
érdeklődőket,  az ülést megnyitja.  Jelenléti ív alapján megállapítja, a 9 fő képviselő közül 6 fő 
képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. Kun Szilárd képviselő jelezte, hogy később 
fog érkezni.  
 
A polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja elfogadni  Hegedűs György és Szántai 
Linda képviselőket. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                          95/2008./V.29./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                          A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Hegedűs  
                                                          György és Szántai Linda képviselőket elfogadta. 
 
A polgármester a továbbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait: 
 
N A P I R E N D: 
1./ Költségvetési tájékoztató 
2./ Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Alapító Okirat módosításának elfogadása 
3./ Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata Alapszabályának 
     elfogadása 
4./ Tápióság Község Dr. Papp Károly Díj alapításáról és adományozásáról 
5./ Egyebek 
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül,  kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta:    
                                                         96/2008./V.29./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 
1. N A P I R E N D  TÁRGYALÁSA 
Tárgy: Költségvetési tájékoztató. 
            Előadó:  Dr. Samu János polgármester ismerteti a 2008. március 28. és május 29.  
                          közötti időszak központosított állami támogatásait és a működési célra 
                          átvett pénzeszközöket. A polgármester elmondja, ebben az időszakban je- 
                          lenik meg az önkormányzati Kft alakításához, működéséhez felvett 8 millió 
                          Ft hitel. Kéri a tájékoztatóval kapcsolatos hozzászólásokat. 
                          A polgármester megállapítja az előterjesztéshez nincs hozzászólás, így java- 
                          solja elfogadásra. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                       97/2008./V.29./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                       A Képvsielő-testület a polgármester tájékoztatóját a két 
                                                       ülés közötti eseményekről elfogadta. 
 
                                                       Határidő: azonnal. 
                                                       Felelős:   polgármester. 
 
 
2. N A P I R E N D  TÁRGYALÁSA 
   Tárgy: Tápiómenti Területfejelsztési Társulás Alapító Okiratának módosítása. 
              Előadó: Dr. Samu János polgármester ismerteti a testülettel, hogy a Társulás Alapító 
                           Okiratának kisebb módosításai szükségesek, a megnevezések pontosítása 
                           végett. Az írásos előterjesztést a képviselők megkapták, kéri a módosítások 
                           elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                        98/2008./V.29./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                        Tápióság Község Önkormányztának Képviselő-testülete 
                                                        a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás módosított és 
                                                        egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát jóváhagyja. 
 
                                                        Határidő: azonnal. 
                                                        Felelős:   polgármester. 
 
 
3. N A P I R E N D  TÁRGYALÁSA 
   Tárgy: Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási-társulata Alapszabályának  
               elfogadása. 
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             Előadó: Dr. Samu János polgármester elmondja,  a Társulat Alapszabályát az  
                          Alakuló Közgyűlés megtárgyalta és elfogadta, a Képviselő-testületeknek 
                          is jóvá kell hagyni. Kéri ha van a napirendi ponthoz hozzászólás mondják  
                          el, illetve elfogadásra javasolja az Alapszabályt. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                            99/2008./V.29./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                            Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                            a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási- 
                                                            társulata Alapszabályát elfogadta. 
 
                                                            Határozat: azonnal. 
                                                            Felelős:   polgármester. 
 
4. N A P I R E N D  TÁRGYALÁSA:  
   Tárgy: Tápióság Község Dr. Papp Károly Díj alapításáról és adományozásáról szóló rendelet 
               megalkotása. 
               Előadó: Dr. Samu János polgármester tájékoztatásul elmondja, a Képviselő-testület 
                            ülésén és az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság ülésén is felvetődött a 
                            Dr. Papp Károly Díj adományozása. Célja, ne csak díszpolgári cím legyen  
                            alapítva, hanem speciális díj is, a kiemelkedőt alkotók díjazására az oktatás, 
                            kultúra és sport területén. A rendelet tervezetet elkészítettük, a díjjal oklevél 
                            és emléktárgy járna. A díj adományozására a képviselők, bizottságok, civil 
                            szervezetek, alapítványok, a korábban ezzel a  díjjal elismert személyek te- 
                            hetnek javaslatot. Az emléktárgy milyen értékű legyen, erről is dönteni kell, 
                            10 eFt-ot javasol. Kérdése, véleménye van-e a testületnek. 
 
A polgármester bejelenti, megérkezett Kun Szilárd képviselő, így a testület létszáma 8 főre 
alakult. Mivel a Papp Károly Díj rendelettel kapcsolatban nincs hozzászólás, javasolja a 
rendelet megalkotását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással, 
kézfelemeléssel a 9/2008./V.30./ sz. rendeletét, A Tápióság Község Dr. Papp Károly Díja 
alapításáról és adományozásáról megalkotta. 
 
                                                                 9/2008./V.30./ sz. önkormányzati rendelet: 
                                                                 Tápióság Község Dr. Papp Károly Díja alapításáról 
                                                                 és adományozásáról szóló rendelet szövegét az 5. sz. 
                                                                 melléklet tartalmazza. 
 
5. E G Y E B E K 
 
   1./  Wenhardt Lászlóné mb. jegyző ismerteti, a Közigazgatási Hivatal törvényességi 
          észrevételt tett az Önkkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatá- 
          ról szóló rendelettel kapcsolatban. A rendelet 5. § (1) bekezdése felsorolja, hogy 
          kiket kell meghívni a testületi ülésre, itt a civil szervezetket konkrétan is fel kell 
          sorolni. Emiatt szükséges a rendelet módosítása, kéri elfogadni. 
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
a 10/2008.(V.30.) számú rendeletét, az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló, többször módosított 5/2007.(III.30.) rendelet módosításáról megalkotta. 
 
                                                          10/2008./V.30./ sz. önkormányzati rendelet: 
                                                          Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési  
                                                          Szabályzatáról szóló, többször módosított 5/2007.(III.30.) 
                                                          rendelet módosításáról szóló rendelet szövegét a 6.sz. 
                                                          melléklet tartalmazza. 
 
 
  2./  Wenhardt Lászlóné mb. jegyző a továbbiakban elmondja, az Intézményfenntartói 
         Társulás ügyében Tápiószentmárton és Tápióság közös megbeszélést tartott. Az Úri- 
         Mende társulási megállapodás alapján pontról pontra, saját elképzeléseik szerint 
         elkészítették a társulási megállapodást. Az anyagot az illetékeseknek átadta, a holnapi 
         napon újabb egyeztetésre kerül sor. 
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, a következő egyezetésen az intézményvezetők is 
résztvesznek. A jövő héten az iskolában, óvdában  sor kerülhet a fórumok egyeztetésére, 
véleményezésére. Az egyeztető fórumok után az eredményt elkészítik, ezután kerülhet sor 
ismét testületi ülésre. A szakértő nem örült, hogy a jegyzők elkészítik a tervezetet, 25 eFt-os 
számlát fog küldeni. A közös fenntartású intézmény elnevezése Közoktatási Intézmény 
Tápióság-Tápiószentmárton lenne, rövidített neve: KITT. 
 
   3./  Dr. Samu János polgármester ismerteti, a Képviselő-testület a 2008. áprilisi ülésén 
         döntést hozott a Pannon GSM bérleti szerződése ügyében. A határozat szerint a bérleti 
         díjat 500 eFt összegben határoztuk meg, amely évente módosul a KSH által hivatalosan 
         közzétett ipari termelői árindex változás mértékével. A testület úgy döntött, hogy a 
         szerződést csak 2 évre kössük meg. Felvettük a Pannonnal a kapcsolatot, az árat elfogad- 
         ják, de rövid időre nem szerződnek, ragaszkodnak a 15 éves szerődéskötéshez. Javasolja 
         a 15 éves szerződéskötést elfogadni, egyébként a bérleti díjtól elesünk. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                           100/2008./V.29./ sz. Képviselő-testületi határozat:                                                                 
                                                           A Képviselő-testület a Pannon GSM bérleti szerződését 
                                                           2008. december 1-től 2023. december 31-ig meghosz- 
                                                           szabbítja. 
                                                           A Képviselő-testület az éves bérleti díjat 500 eFt-ban 
                                                           határozza meg, amely évente módosul a KSH által 
                                                           hivatalosan közzétett ipari termelői árindex változás 
                                                           mértékével. 
 
                                                           Határidő:  azonnal. 
                                                           Felelős:    polgármester. 
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   4./  Csámpai Gyula a helyi sportegyesület utánpótlás vezetője tájékoztatja a testületet arról, 
          hogy az egyesület 2006-ban Moldáviában vett részt egy labdarúgó tornán. Most ők sze- 
          retnének nálunk eltölteni pár napot, a vendéglátást szeretnék viszonozni. Egy a mi tele- 
          pülésünkhöz hasonló településről van szó, a testvértelepülési kapcsolat felvételét kezde- 
          ményeznék, ebben kérne támogatást.  
          Szeretnék továbbá, ha az önkormányzat a vendéglátást támogatná. 25 főről lenne 
          szó, akiknek a szállást 2 éjszakára, ellátást kellene biztosítani, ennek költsége 
          200 eFt körüli összeg. A látogatás után a moldáv csapat együtt utazna tovább a 
          helyi csapatunkkal Spanyolországba, ahol egy tornán vesznek részt.  
 
Kun Szillárd  képviselő véleménye szerint az összeget nehéz előteremteni, a költségvetésben 
nincs tervezve, tudni kellene hogyan állunk. Jó lett volna év elején jelezni.  Tudomása szerint 
pályázatból a sportkör 150 eFt-ot fog kapni.  
 
Balaskó György képviselő elmondja, szereti  a sportot, nem lát problémát abban ha valaki 
támogatást akar adni, csak nevesítse meg honnan. Szabad pénz nincs a költségvetésben, 
adósságunk van. 
 
Hegedűs György képviselő véleménye, a testvértelepülési kapcsolattól nem kellene 
elzárkózni, ha már jelezték, hogy ezt szeretnék.  
 
Kun Szilárd  képviselő szerint anyag kellene a moldáv településről, ezután tudnánk dönteni a 
testvértelepülési kapcsolatról. Tájékoztatásul elmondja, tudomása van róla, hogy Csámpai 
Gyula a gyermek labdarúgó szövetség elnökségébe be fog kerülni, így nagyobb lehetőség lesz 
a sportcentrum kihasználására.  
 
Erdélyi Sándor képviselő egyetért Balaskó György képviselővel, de figyelembe kell venni, 
hogy a tápióságiak élvezték a moldávok vendégszeretetét, most viszonozni kellene és nem 
lehet elzárkózni. 
 
Dr. Samu János polgármester úgy gondolja, a szándékot kifejezhetjük, hogy akarjuk-e a 
testvértelepülési kapcsolatot. A lényeg, hogy a találkozó létrejöhet-e, biztosítani tudjuk-e a 
vendég csapat ellátását. Forrást nem tud megjelölni a támogatásra, de igyekszik a 
kapcsolatokat megmozgatni, illetve megnézzük a költségvetést is honnan tudnánk 
átcsoportosítani.  
 
   5./ Dr. Samu János polgármester ismerteti, 2008. május 24-én Futónap került megrende- 
        zésre a településen, Gulyás István az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjának 
        szervezésében. A bizottsági ülésen szóba került, hogy 20 eFt-tal kellene támogatni a 
        rendezvényt, ezt a Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták. Felvetődött a kérdés, hogy 
        a nevezési díjakból mennyi bevételre tettek szert, szükséges-e a támogatás. 
 
Tóth Gábor iskolaigazgató elmondja, a nevezési díjakból 12.000.- Ft jött be, így nem 
ráfizetéses a rendezvény. A 20.000.- Ft támogatásra szükség van, ez fedezné a pólók 
költségét. 
 
Dr. Samu János polgármester javasolja 20 eFt-ot biztosítani a költségvetésből a Futónapra. 
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                    101/2008./V.29./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                    A Képviselő-testület a Futónap költségeihez 20.000.- 
                                                    Ft támogatást biztosít a 2008. évi költségvetésből. 
                                                    Határidő: azonnal. 
                                                    Felelős:   polgármester. 
 
   6./  Bartucz Attila  alpolgármester tájékoztatásul elmondja, Maczó Sándor fogathajtó 
         versenyt rendez az iskolakertben június 21-én. 120 eFt-ot kellene összegyűjteni a 
         díjazásra. A tiszteletdíjából szeretne erre a célra felajánlást tenni, Márton Tivadar 
         és Bekech József is felajánlja tiszteletdíját.  
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, a felajánlások a költségvetésből átcsoportosításra 
kerülnek a tiszteletdíjakból. Egyéni felajánlásokat lehet tenni, az Önkormányzat rendszerint 
kupával támogatja a rendezvényt. 
 
   7./  Bartucz Attila  alpolgármester az önkormányzati Kft működéséről ad tájékoztatást.  
         Kicsit nehezen, de elindultak, körmükre ég a munka, úgy kapták a területet, hogy nem 
         győznek utánadolgozni. Több csőtörés is volt már, itt olyan gond van, hogy van olyan 
         terület ahol nincs megjelölve hol megy a vezeték. Nagy hiányosságok vannak a Kun 
         Sándor által átadott dokumentációban. A módosításokról, bekötésekről nincs doku- 
         mentáció, az órák nincsenek hitelesítve. A vízmű épületén a villámhárítás nincs meg- 
         oldva. A Kft személyi állományáról elmondja, az ügyvezető Vincze András, Gergely 
         János a jelenlegi dolgozójuk és június 1-től közös megegyezéssel az iskolától átjön a 
         Kft-hez Orbán Márton. Társadalmi munkával is van aki segíti a Kft-t.  A jövő héten 
         megérkezik az autó is, az ebédszállítást meg tudják oldani, egyszerűbb ha a konyhán 
         dolgozó elszállítja az ebédet. A gépjárművet és a költségeket biztosítják, de a dolgozó 
         bérét a Kft nem tudja átvállalni. Jó lenne, ha az Önkormányzat felhívná Kun Sándor 
         figyelmét, határidőt szabva, hogy a vízművel kapcsolatos hiányzó dokumentumokat 
         adja át, hiszen az Önkormányzat vette vissza a vízművet. 
 
Kun Szilárd  képviselő véleménye szerint a falugondnoki feladatokat így nem szabadott volna 
átvenni, meg kellett volna nézni mit vesznek át. A falugondnok szándékosan hagyta úgy a 
területeket, a szemetesek nem voltak ürítve, a buszmegállókat sem takarították.  
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, a Kft-nek megállapodást kell kötni az 
Önkormányzattal a feladatok ellátására. A téli hóeltakarításra a Kft nincs felkészülve. A 
parlagfű is nagy probléma, az önkormányzati tulajdonú külterületeken is komoly gond, oda 
kell rá figyelni, mert a Földhivatal ellenőrzi az ingatlanok rendbetételét.  A szerződéshez 
előterjesztést kell készíteni, milyen feladatok kerülnek a Kft-hez ki kell dolgozni. A vízművel 
kapcsolatban elmondja, a Kft ügyvezetője keresse meg Kun Sándort, hogy adja át a hiányzó 
dokumentumokat, a Kft vette át a vízművet, az Önkormányzatnak csak jelen voltak a 
képviselői az átadás-átvételen. 
 
Kun Szilárd képviselő arról szeretne érdeklődni, hogy állunk az igényelt közmunkásokkal.  
 
Dr. Samu János polgármester ismerteti, a Kistérségi Társulástól azt a tájékoztatást kaptuk, 
hogy még nem kaptak választ a leadott igényükre.  
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Dr. Kovács Dénes aljegyző elmondja, a Kft-nél lenne lehetőség a szabálysértési bírságok 
közérdekű munkára történő átváltoztatása esetén a ledolgozásra.  
 
   8./  Tóth Gábor iskolaigazgató az iskolai eseményekről szeretne tájékoztatást adni a testü- 
         letnek. Körzeti kórustalálkozót szerveztek, amelyen 9 kórus vett részt, a tápiósági kórus 
         kiemelkedően szerepelt. Az atlétika versenyek lezajlottak, körzeti és megyei szinten. 
         Nagy sikereket értek el, II. korcsoportos fiú csapatuk körzeti bajnok lett, III. korcsopor- 
         tos lánycsapatuk szintén körzeti bajnok lett, a megyében 8. helyezést értek el, ezen kívül 
         öt egyéni érmet is elértek. Az erdei iskolai programok is lezajlottak, az 5. évfolyamosok 
         három napos programon vettek részt, a 6. osztályosok Tápiógyörgyére mentek, öt napos 
         programjuk volt. A 8. évfolyamosok magyar szóbeli vizsgája a mai napon zajlott, min- 
         denki sikeres vizsgát tett, szép eredmények is születtek. Sajnálatos módon a közelmúlt- 
         ban betörtek az iskolába, az igazgatói irodából a lemezszekrényből a pénzt vitték el. 
         A Tápióságért Alapítvány felajánlotta támogatását, hogy a tervezett programokat meg 
         tudják tartani, melyet ezúton is megköszön Juhász János Úrnak, a kuratórium elnökének. 
         Szeretné kérni a Képviselő-testülettől, hogy az iskola költségvetésénél a DÖK-nál sze- 
         replő költséghelyen, vagy belső átrendezéssel, vagy túllépés engedélyezésével 30-40 
         eFt-ra lenne szükség, amely fedezné az év során hátralévő rendezvényeket. 
 
   9./  Dr. Samu János polgármester az Önkormányzat nevében megköszöni Wenhardt 
         Lászlóné munkáját, aki jegyzői munkája mellett településünkön is három hónapig  
         végezte a jegyzői feladatotokat és segítette az aljegyző bevezetését a közigazgatási  
         munkába. 
 
   10./ Dr. Samu János polgármester ismerteti a következő ülés időpontját és napirendi  
          pontjait: 
 
         2008. június 12. 17 óra 
 
         N a p i r e n d: 
         1./ Intézményfenntartói társulással kapcsolatos megbeszélés, döntéshozatal 
         2./ Egyebek 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                                102/2008./V.29./sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                                A Képviselő-testület következő ülését 2008. június 
                                                                12-én, 17 órára összehívja. 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester megköszönte a megjelenést és az 
ülést 19 órakor bezárta. 
                                                                    Kmf. 
 
           Wenhardt Lászlóné                                                       Dr. Samu János 
                 mb. jegyző                                                                polgármester 
 
 
                                      Hegedűs György                 Szántai Linda                       
                                                      jegyzőkönyv hitelesítők 


