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J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült: Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 25-én, 
               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  és 
                         Szántai Linda képviselők.                   
 
Igazolatlanul van távol:  Laczkó József képviselő. 
                            
Meghívott vendégként jelen vannak:  
                                           Mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
A nyilvános ülésen a lakosság részéről 4 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 
8 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes.  
 
A polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja elfogadni Szántai Linda és Balaskó 
György képviselőket. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                        25/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                        A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Szántai 
                                                        Linda és Balaskó György képviselőket elfogadta. 
 
Dr. Samu János polgármester a továbbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait: 
 
N a p i r e n d: 
 
1./  Előirányzat módosítások, 2009. évi költségvetési rendelet módosítása 
2./  Szavazatszámláló Bizottságok megválasztása 
3./  Egyebek 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül,  kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta:    
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                                                   26/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                   A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 
                                                        
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Előirányzat módosítások, 2009. évi költségvetési rendelet módosítása. 
           Előadó: Dr. Samu János polgármester elmondja, az előirányzat módosításokat évköz- 
                        ben a testület tárgyalta, ezek alapján készült a rendelet tervezet. A 2009. évi  
                        tervezett bevétel és kiadás 504.296 eFt volt, a módosított 551.054 eFt. 
                        A polgármester megkérdezi kinek van hozzászólása, véleménye. Mivel nincs 
                        hozzászólás, javasolja a rendelet módosítás elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló, módosított 1/2009.(II.15.) sz. rendelet 
módosításáról szóló 3/2010.(II.26.) sz. rendeletét megalkotta. 
 
                                                           3/2010.(II.26.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                           Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló, 
                                                           módosított 1/2009.(II.15.) sz. rendelet módosításáról 
                                                           szóló rendeletet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartal- 
                                                           mazza. 
 
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy:  Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása. 
           Előadó: Dr. Kovács Dénes aljegyző elmondja, mint mindenki előtt ismert, a választá- 
                        sok első fordulója április 11-ére van kitűzve,  20 nappal előtte meg kell válasz- 
                        tani a szavazatszámláló bizottságok tagjait.  Három szavazókörünk van, ismer- 
                        teti szavazókörönként javaslatát a tagokra és a póttagokra. 
 
1. sz. Szavazókör  Szabadság u. 10. 
Dávid Pál    Dózsa Gy. u. 48. 
Dudásné Kun Éva   Forgács I. u. 37. 
Halasiné Berényi Ágnes  Zalka M. u. 33. 
 
2. sz. Szavazókör  Bicskei út. 8. 
Sári István    Bicskei út 68. 
Szilágyi Györgyné  Szentmártonkátai út 23. 
Kertész Péterné  Szecsői út 14. 
 
3. sz. Szavazókör  Bicskei út 3. 
Tarnoki Mihályné  Forgács I. u. 5. 
Kaszás Györgyné  Kossuth L. u. 24. 
Sári Istvánné   Bicskei út 68. 
 
Póttagok: 
Józsáné Pap Katalin  Kölcsey u. 26. 
Tárnoki Lászlóné  Kölcsey u. 1/A 
Horváth Tiborné  Szentmártonkátai út 79. 
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Kissné Schmutczer Katalin Papp K. u. 93. 
Bajári Gézáné   Bicskei út 14. 
Árokszállási Sándorné Szentmártonkátai út 62. 
Rada Istvánné   Rákóczi u. 83. 
Gulyás Lászlóné  Rákóczi u. 79. 
Kun Zoltánné   Bicskei út 17. 
Szabó Sándorné  Arany J. u. 9. 
Bugyi Bernadett  Szentmártonkátai út 3. 
 
Dr. Samu János polgármester kéri a tagok elfogadását, amennyiben nincs más javaslat. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                         27/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület a Szavazatszámláló Bizottságokba 
                                                         az alábbi tagokat megválasztotta: 
                                                          
                                                         1. sz. Szavazókör  Szabadság u. 10. 
                                                         Dávid Pál                      Dózsa  Gy. u. 48. 
                                                         Dudásné Kun Éva  Forgács I. u. 37. 
                                                         Halasiné Berényi Ágnes Zalka M. u. 33. 
 
                                                        2. sz. Szavazókör  Bicskei út. 8. 
                                                        Sári István   Bicskei út 68. 
                                                        Szilágyi Györgyné Szentmártonkátai út 23. 
                                                        Kertész Péterné  Szecsői út 14. 
 
                                                       3. sz. Szavazókör  Bicskei út 3. 
                                                       Tarnoki Mihályné Forgács I. u. 5. 
                                                       Kaszás Györgyné Kossuth L. u. 24. 
                                                       Sári Istvánné  Bicskei út 68. 
 
                                                      Póttagok: 
                                             Józsáné Pap Katalin Kölcsey u. 26. 
                                                      Tárnoki Lászlóné  Kölcsey u. 1/A 
                                                      Horváth Tiborné  Szentmártonkátai út 79. 
                                                      Kissné Schmutczer Katalin  Papp K. u. 93. 
                                                      Bajári Gézáné  Bicskei út 14. 
                                                      Árokszállási Sándorné Szentmártonkátai út 62. 
                                                      Rada Istvánné  Rákóczi u. 83. 
                                                      Gulyás Lászlóné  Rákóczi u. 79. 
                                                      Kun Zoltánné  Bicskei út 17. 
                                                      Szabó Sándorné  Arany J. u. 9. 
                                                      Bugyi Bernadett  Szentmártonkátai út 3 
 
                                                      Határidő: azonnal. 
                                                      Felelős:   aljegyző. 
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3. EGYEBEK 
 
   1./  Dr. Samu János polgármester ismerteti a Polgári Védelem támogatási kérelmét. 
         A 2010. évi költségvetésünkben támogatást nem terveztünk, mivel tavaly tervezve 
         volt és nem vették igénybe. A korábbiakban 100 eFt támogatást adtunk. A támoga- 
         tást ifjúsági polgári védelmi vetélkedők szervezésére, lebonyolítására fordítják. Ja- 
         vasolja 100 eFt támogatást adni a költségvetési tartalék terhére. 
 
Dávid Kornélia Anikó  képviselő soknak tartja a 100 eFt-os támogatást. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül, 
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                                28/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                A Képviselő-testület a Nagykátai Polgári Védelmi  
                                                                Iroda működéséhez 100 eFt támogatást biztosít a  
                                                                2010. évi költségvetési tartalék terhére. 
 
                                                                Határidő: azonnal. 
                                                                Felelős:   polgármester. 
 
   2./  Dr. Samu János polgármester a továbbiakban a HDS TSE néven működő táncegyüttes 
         támogatási kérelmét ismerteti, 50 eFt támogatást szeretnének, a költségvetésünkben  
         nincs benne.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                                29//2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                A Képviselő-testület a HDS TSE részére 50 eFt 
                                                                támogatást biztosít a 2010. évi költségvetési tartalék 
                                                                terhére, a támogatás egyösszegben átutalható. 
 
                                                                Határidő: azonnal. 
                                                                Felelős:   polgármester. 
 
 
   3./  Dr. Samu János polgármester elmondja, a teakwondo klub vezetője Vágó Ferenc kéri, 
         a részükre biztosított 400 eFt támogatást egyösszegben kerüljön átutalásra. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                              30/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                              A Képviselő-testület hozzájárul a Tápiósági Tornádó 
                                                              Klub részére a 2010. évi költségvetésben biztosított 
                                                              400 eFt támogatás egyösszegű átutalásához. 
 
                                                              Határidő: azonnal. 
                                                              Felelős:   polgármester.                                                  
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   4./  Dr. Samu János polgármester a továbbiakban elmondja, az előző ülésen ismertetésre 
         került Szajcz Tibor kérelme, aki az Önkormányzat tulajdonában lévő, Papp K. u. 56. 
         sz. üzlethelyiséget bérli. Abban maradtunk, hogy a következő ülésen visszatérünk az 
         ügyre és döntést hozunk. A bérleti szerződés 2013. augusztus 31-én jár le, hosszú távú 
         20 éves bérlést szeretnének, vagy a megvásárlástól sem zárkóznak el. Felmerült, hogy 
         mivel hosszútávra kiható döntésről van szó, az ügyben a választások után a következő 
         testület döntsön. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás  nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                                  31/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                  A Képviselő-testület úgy döntött, hogy Szajcz Tibor 
                                                                  Zalka M. u. 25. szám alatti lakosnak, az Önkormány- 
                                                                  zat tulajdonában lévő, Papp K. u. 56. sz. ingatlan  
                                                                  bérletére vonatkozó  ügyében a választások után az  
                                                                  új testület döntsön. A jelen bérleti szerződés 2013. 
                                                                  augusztus 31-ig fennáll. 
 
                                                                  Határidő: azonnal. 
                                                                  Felelős:   polgármester. 
 
 
   5./  Dr. Samu János polgármester elmondja, a közművelődés szervező elkészítette a Torna- 
         csarnok és a Klubház éves munkatervét. Itt szeretné kiemelni, hogy a március 15-i ün- 
         nepség a Kulturális Bizottság döntése alapján március 12-én, pénteken 16 órakor lesz 
         megtartva a Tornacsarnokban. 17 órától koszorúzás lesz a kopjafánál, majd ünnepi  
         szentmise a templomban. 
         Kéri a munkatervvel kapcsolatos véleményeket. 
 
Erdélyi Sándor képviselő a gyermeknapi programokról érdeklődik, kültéri vagy beltéri 
program van tervezve és ezeket lehetne-e kibővíteni. 
 
Szabó Beáta közművelődés szervező elmondja, kinti és benti programok egyaránt lesznek, 
agyagozás, gyöngyfűzés, ügyességi versenyek. Ami a költségvetésbe belefér abból tudnak 
programot biztosítani. 
 
Dr. Samu János polgármester elfogadásra javasolja az éves munkatervet. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                                32/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                A Képviselő-testület  a Tornacsarnok és Klubház 
                                                                2010. évi munkatervét elfogadta. 
 
                                                                Határidő: azonnal. 
                                                                Felelős:   Szabó Beáta közművelődés szervező. 
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        6./  Dr. Samu János polgármester ismerteti, a Kulturális Bizottság ülésén felvetődött 
              és a Bizottság is támogatja a Tápióság névhasználat szabályozását, rendelet formá- 
              jában. Állásfoglalásuk, hogy ne önálló rendelet legyen, hanem a helyi címer és zász- 
              ló alapításáról és használati rendjéről szóló rendeletünk legyen kiegészítve, módo- 
              sítva. A Képviselő-testület bízza meg az aljegyzőt, hogy a rendelet tervezetet a kö- 
              vetkező  testületi ülésre készítse elő, a testületi ülés előtt a Kulturális Bizottság vé- 
              leményezze. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                                   33/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                   A Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a 
                                                                   helyi címer és zászló alapításáról és használati rend- 
                                                                   jéről szóló rendelet módosítását a következő ülésre 
                                                                   készítse elő. 
 
                                                                   Határidő:  következő testületi ülés. 
                                                                   Felelős:   aljegyző. 
 
   7./  Dr. Kovács Dénes aljegyző ismerteti, a köztisztviselők, közalkalmazottak cafetéria 
         keretét a Képviselő-testület elfogadta. A szabályzat elkészítéséhez segéletet kapott a 
         minisztériumtól. A köztisztviselői törvény és a polgármesterek tisztségéről szóló tör- 
         vény rendelkezéseit a cafetéria keretnél a polgármesterre is ki kell terjeszteni, a köz- 
         tisztviselők cafetéria kerete szerint kötelező a polgármesterre is alkalmazni. Az alanyi  
         jogon járó juttatást a köztisztviselőktől elvették, a cafetéria keretet a Képviselő-testület 
         megállapította. A Képviselő-testület a kiosztott -  polgármesterre vonatkozó - cafeté- 
         ria szabályzatban megszabja ennek rendjét. 
 
Kun Szilárd képviselő kérdése, ezáltal a költségek mennyiben módosulnak, mivel eredetileg 
nem terveztük. 
 
Dr. Kovács Dénes  aljegyző elmondja, a béreknél lesz megtakarítás, melyből a szükséges 
összeget át tudjuk tenni a cafetériába, nem kell most módosítani. Az éves keret időarányosan 
jár. 
 
Dr. Samu János polgármester bejelenti, hogy személyes érintettsége miatt a szavazásban nem 
kívánt résztvenni. 
 
Bartucz Attila  alpolgármester szavazásra teszi fel a polgármester cafetéria keretének és a 
juttatás rendjét szabályozó, polgármesterre vonatkozó szabályzat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 fő nem szavazott, ellenvélemény és tartózkodás 
nélkül, kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                              34/2010.(II.25.)sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                              A Képviselő-testület a polgármester cafetéria juttatását 
                                                              2010. évben, a köztisztviselőket megillető juttatásokkal 
                                                              megegyezően, bruttó 339.000.- Ft/év összegben álla- 
                                                              pítja meg. 
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                                                           A Képviselő-testület elfogadja a polgármesterre 
                                                           vonatkozó cafetéria szabályzatot. 
                                                             
                                                           Határidő: azonnal. 
                                                           Felelős:   aljegyző. 
 
   8./  Bartucz Attila alpolgármester elmondja, az előző ülésen jelezte, hogy a Kölcsey  
         utcában a villamosenergia hálózat kiépítését meg kellene oldani az építési telkek 
         miatt. Szeretné ha lépnénk az ügyben, önkormányzati feladatról van szó. 
 
Dr. Samu János polgármester ismerteti, a Kölcsey utcában az Ady Endre utca és a Mező 
Imre utca között nincs villanyvezeték, a telkekhez biztosítani kell a villamosenergia ellátás 
lehetőségét. Az ÉMÁSZ illetékeseivel beszélt, azt a tájékoztatást kapta, ha legalább három 
telket érint ingyen megcsinálják, vagy jelzik mennyiért. Szavazásra teszi fel az ügyet, a 
testület értsen egyet a Kölcsey utcában az elektromos hálózat kiépítésével az érintett 
ingatlanok vonatkozásában. A testület bízza meg a polgármestert, hogy az ügyben a tárgyalást 
megkezdje és a munkát megrendelje amennyiben nincs anyagi vonzata. Amennyiben a munka 
költsége ismert, az ajánlatról tájékoztassa a testületet. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                             35/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                             A Képviselő-testület kezdeményezi a Kölcsey utcában 
                                                             a Mező Imre utca és az Ady Endre utca közötti szakasz 
                                                             villamosenergia hálózat tervezését és kiépítését, az érin- 
                                                             tett ingatlanok vonatkozásában, amennyiben lehetőség 
                                                             van rá költségmentesen. 
                                                             A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,  
                                                             hogy az ÉMÁSZ-szal a kapcsolatot felvegye, a munkát 
                                                             megrendelje. 
 
                                                             Határidő: azonnal. 
                                                             Felelős:   polgármester. 
 
   9./  Dr. Kovács Dénes elmondja, mint ismeretes a testület előtt, a 0127/4 hrsz-ú, úgyneve- 
         zett körtésben többen felajánlottak tulajdoni részüket az Önkormányzatnak. A szerző- 
         dések elkészültek, a jogerős bejegyzéseket megkaptuk. El kell gondolkozni a haszno- 
         sításról, kötelezettségünk van. 
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, eszmei osztatlan tulajdonú ingatlanról van szó, 
lehetőség van, hogy kiméretjük a területet. 
 
  10./  Dr. Samu János polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a SÁG-ÉP Kft.-nek a tá- 
          bor üzemeltetésére vonatkozó szerződése 2009. december 31-ig volt érvényben. Java- 
          solja január 1-től hosszabbítsuk meg határozatlan időre, de legalább öt éves időtartamra. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
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                                                  36/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                  A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában 
                                                  lévő Tápióság, Templom tér 1. sz. alatti ingatlanát 
                                                  2010. január 1-től határozatlan időre, de legalább öt 
                                                  éves időtartamra üzemeltetésre átadja a SÁG-ÉP 
                                                  Nonprofit Kft.-nek. 
                                                  A Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy az  
                                                  üzemeltetési szerződést készítse el. 
 
                                                  Határidő: azonnal. 
                                                  Felelős:   polgármester, aljegyző. 
 
 
 
 11./  Dr. Samu János polgármester a továbbiakban ismerteti a következő ülés időpontját és 
         napirendi pontjait: 
 
         2010. március 25. 16.30 óra 
 
         N a p i r e n d: 
         1./  Nagykátai Rendőrkapitányság beszámolója 
         2./  2009. évi zárszámadás megtárgyalása 
         3./  A helyi címer és zászló alapításáról és használati rendjéről szóló rendelet módosítása 
         4./  Egyebek 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                               37/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                               A Képviselő-testület következő ülését 2010. március 
                                                               25-én, 16.30 órára összehívja. 
 
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 
 
 
 
                                      Szántai Linda          Balaskó  György           
                                                 jegyzőkönyv hitelesítők                      


