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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 16-án,  
              17 órakor megtartott ülésén. 
 
Az ülés helye: Községháza nagyterme. 
                          
Jelen vannak: Dr. Samu János polgármester,   
                         Bartucz Attila alpolgármester,                          
                         Balaskó György,  
                         Berényi Tamás,  
                         Dávid Kornélia Anikó,  
                         Erdélyi Sándor, 
                         Hegedűs György, 
                         Kun Szilárd képviselők. 
 
Igazoltan van távol: Szántai Linda képviselő: 
 
Igazolatlanul van távol: Laczkó József képviselő. 
                            
Meghívott vendégként jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
A nyilvános ülésen a lakosság részéről  7 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 ismerteti, a 
vagyonnyilatkozatok leadásra kerültek egy fő kivételével, aki az ülésen nincs jelen. 
 
A polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja elfogadni Kun Szilárd és Balaskó György  
képviselőket. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                          15/2009.(II.16.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                          A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Kun 
                                                          Szilárd és Balaskó György képviselőket elfogadta. 
 
A polgármester a továbbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait: 
 
N A P I R E N D: 
1./  2009. évi költségvetés megtárgyalása, rendeletalkotás 
2./  Egyebek 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül,  kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta:    
 
                                                         16/2009.(II.16.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
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1. N A P I R E N D  TÁRGYALÁSA 
Tárgy:  2009. évi költségvetés megtárgyalása, rendeletalkotás 
            Előadó:  Dr. Samu János polgármester ismerteti, többszöri tárgyalás után, az elhang- 
                          zottak figyelembe vételével, valamint a közmeghallgatáson ismertetettek után 
                          elkészítettük a 2009. évi költségvetési rendelet tervezetünket. Kéri akinek van 
                          észrevétele, javaslata tegye meg. 
 
Bartucz Attila  alpolgármester kéri a 14. § kibővítését. A kiadási előirányzatok közötti 
átcsoportosítás jogát 500 eFt összeghatárig a polgármesterre átruházza a Képviselő-testület. Itt 
legyen benne az, hogy a következő képviselő-testületi ülésen történő beszámolási köte-
lezettséggel.  
 
Erdélyi Sándor képviselő a 12. § (4) bekezdését nem érti, nincs hiányunk. 
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, most  többletbevételünk van. Amennyiben a 
jelenlegi költségvetéshez képest hiány mutatkozik, vagy bevételi kiesésünk lesz, a szabadon 
felhasználható többletbevétel csak költségvetési hiány csökkentésére használható fel. 
Tájékoztatásul elmondja, 2009. február 1-től a házi szociális gondozás átkerült a kistérséghez, 
a dolgozókat átvették. A decemberi és a januári járulékokat nekünk kell fizetni. A 
szakfeladaton megtakarításunk lehet, de a normatívát is át kell adni. Az év közi ÁFA emelés 
minden dologi kiadást érinteni fog, mivel nincs még elfogadva nem tudjuk érvényesíteni. Az 
év során a költségvetési rendeletünket lehet és kell is módosítani. Amennyiben a 2009. évi 
költségvetéssel kapcsolatban nincs több hozzászólás, javasolja a rendelet megalkotását. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló, 1/2009.(II.17.) sz. rendeletét megalkotta. 
 
                                                           1/2009.(II.17.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                           Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 
                                                           rendelet szövegét a 2. sz. melléklet tartalmazza. 
 
 
 
2./ E G Y E B E K 
 
   1./  Dr. Samu János polgármester ismerteti a Képviselő-testülettel Dósa László és neje 
         Forgács I. u. 88. szám alatti lakosok kérelmét. 1985-ben vásárolták meg az 1038/3 
         hrsz-ú ingatlant, ehhez tartozik az 1042 hrsz-ú ingatlan is. A területet azóta is hasz- 
         nálják, de valami oknál fogva az még az Önkormányzat tulajdonában szerepel. A 
         tulajdoni viszonyok rendezéséhez kérik a Képviselő-testületet a területet térítésmen- 
         tesen adja tulajdonukba. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
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                                                        17/2009.(II.16.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                        A Képviselő-testület az 1042 hrsz-ú, 615 m2 nagyságú 
                                                        önkormányzati tulajdonú ingatlanát térítésmentesen  
                                                        Dósa László (sz.: Tápiószecső, 1954.03.27. an.: Bereczki 
                                                        Mária) és Dósa Lászlóné (Nagy Ilona sz.: Cegléd, 1954. 
                                                        11.13. an.: Bucsai Margit) Tápióság, Forgács I. u. 88. sz. 
                                                        alatti lakosok tulajdonába adja. 
                                                        A tulajdonjog rendezésével kapcsolatos költségek Dósa  
                                                        Lászlót és Dósa Lászlónét terhelik. 
 
                                                        Határidő: azonnal. 
                                                        Felelős:   polgármester 
 
    
2./  Bartucz Attila  alpolgármester elmondja, több probléma van a Kft-vel kötött szerződéssel 
      kapcsolatban, nincs szabályozva, sok a vita arról, hogy a karbantartásba mi tartozik bele.  
      Elmondja, hogy a vízórák szétfagyása nem tartozik bele. 
 
Balaskó György képviselő elmondja, a vízhálózat eternit csőből épült, UNIÓ-s pályázati 
lehetőség van PVC csőcserére. Utána kellene nézni, 5-10 évre elnyújtva is jó lenne, hogy az 
önrészt fedezni tudjuk, vagy arra is kell pályázni. 
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, utána fogunk nézni a dolognak. A Kft szerződését 
pedig felül kell vizsgálni. Tájékoztatásul elmondja, az ivóvízmű kút felújítása elkészült, 
holnap lesz a műszaki átadás, üzembe helyezés. A szivattyú felújítását is beletettük a 
munkálatokba, kiderült, hogy öntvényhibás volt. A munka elvégzéséért 2 millió Ft-ot 
kifizettünk az előlegből amit kaptunk, a saját erő részt tudjuk még kifizetni, a fennmaradó 
részt pedig a pályázati támogatásból. 
 
   3./  Kun Szilárd  képviselő arról érdeklődik,  a Leader programban milyen pályázati lehető- 
         ségek vannak, úgy tudja a hármas tengelyről már lemeradtunk. A környékbeli önkor- 
         mányzatok tudtak róla. Szeretne továbbá érdeklődni Tápióságot kik képviselik a prog- 
         ramban. 
 
Dr. Samu János polgármester ismerteti a programban a képviselőket: a civil szférát Juhász 
János a Tápióságért Alapítvány kuratóriumának elnöke képviseli, a vállalkozói szférát Béres 
Károly, az Önkormányzatot pedig a polgármester.  Úgy tudja pályázati kiírás májusban lesz. 
 
   4./  Dr. Samu János javasolja pályázatíróval felvenni a kapcsolatot, a környező települések 
         Kóka, Tóalmás is megbízást adtak pályázatfigyelésre, sikerdíjas pályázatírásra és úgy 
         tudjuk nyertek is pályázaton. A pályázatfigyelés díja 10 eFt/hó. Kéri döntést hozni az 
         ügyben. 
 
Bartucz Attila  alpolgármester nem tartja jó ötletnek, hogy figyeljék a pályázati kiírásokat és 
ezért fizessünk havonta 10 eFt-ot.  
 
Kun Szilárd  képviselő javasolja pályázatíróval szerződés kötését, szükség van a 
pályázatíráshoz személyére. 
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Erdélyi Sándor képviselő szerint is fel kell vállalni a pályázatírót.  
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül, 
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                            18/2009.(II.16.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                            A Képviselő-testület pályázatok figyelésére, pályázat- 
                                                            írásra sikerdíjas pályázatírót bíz meg. 
                                                            A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 
                                                            a pályázatíróval vegye fel a kapcsolatot, valamint  
                                                            megbízza a szerződés aláírásával. 
 
                                                            Határidő: azonnal. 
                                                            Felelős:   polgármester. 
 
 
 
5./  Szajcz Miklós a Nyugdíjas Klub elnöke arról szeretne érdeklődni, hogy az árkok takarítá- 
      sa kire tartozik. 
 
Dr. Kovács Dénes aljegyző elmondja, fő szabály, hogy az ingatlan tulajdonosának 
kötelessége az árok rendbetétele, de vannak kiemelt helyek, amelyet a tulajdonos terhére 
elvégez a Kft. 
 
 
   6./  Bartucz Attila  alpolgármester szerint 30 eFt-ot kellene a költségvetésben elkülöníteni a 
          lakosság informálására. 
 
 
   7./  Dr. Samu János polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet a következő ülés idő- 
         pontjáról és napirendi pontjairól: 
 
        2009. március 26.  17 óra 
 
        N a p i r e n d: 
        1./  Rendőrkapitányság beszámolója 
        2./  Közfoglalkoztatási terv tárgyalása 
        3./  2008. évi zárszámadás  
        4./  Egyebek 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                                  19/2009.(II.16.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                  A Képviselő-testület következő ülését 2009. március 
                                                                  26-án, 17 órára összehívja. 
 



 6

 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az 
ülést 18 órakor bezárta. 
 
 
                                                                         Kmf. 
 
 
 
                    Dr. Kovács Dénes                                            Dr. Samu János 
                           aljegyző                                                        polgármester 
 
 
 
 
 
                                           Kun Szilárd               Balaskó György 
                                                          jegyzőkönyv hitelesítők 
 
 
 
 


