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J e g y z ő k ö n y v 

 
 
Készült: Tápióság község Képviselő-testületének 2007. április 5-én, 17 órakor meg- 
               tartott soron kívüli ülésén. 
 
Az ülés helye: Községháza nagyterme. 
 
Jelen vannak: Dr. Samu János polgármester,                                                                                                                    
                         Bartucz Attila alpolgármester,                         
                         Dávid Kornélia Anikó, Hegedűs György, 
                         Kiss Zoltán,  Kun Szilárd, Szántai Linda és  
                         Tóth György képviselők. 
 
Igazoltan  vannak távol: 
                      Bakaskó György és Laczkó József  képviselők. 
 
Meghívott vendégként jelen vannak:  Jelenléti ív szerint. 
                          
A nyilvános ülésen a lakosság részéről  15 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 jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja elfogadni Szántai Linda és Tóth György  
képviselőket. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                             39/2007./IV.5./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                             A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Szántai 
                                                             Linda és Tóth György képviselőket elfogadta. 
                                                                                                                            
A polgármester elmondja, a soron kívüli ülés összehívására azért került sor, mert a testület az 
előző ülésen nem tárgyalta a 2006. évi költségvetés teljesítését, ugyanis azt a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság nem tudta véleményezni. Most ugyanebben a helyzetben vagyunk,  a 
Bizottság elnökének betegsége miatt nem ülésezett. Az előző ülésen elfogadott SZMSZ-ünk 
szerint a bizottságoknak alelnököt választunk. Javasolja ezt az első napirendi pontként 
tárgyalni, a gazdasági program tárgyalását pedig elnapoljuk, előkészítés hiánya miatt.   A 
polgármester a továbbiakban ismerteti a napirendi pontokat: 
 
N A P I R E N D: 
1./ Bizottságok alelnökeinek megválasztása 
2./ Beszámoló a 2006. évi költségvetés teljesítéséről, zárszámadási rendelet 
3./ Egyebek 
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                                40/2007./IV.5./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                                A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait 
                                                                elfogadta. 
 
 
1. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA 
Tárgy: Bizottságok alelnökeinek megválasztása. 
          Előadó: Dr. Samu János polgármester javaslatot tesz a bizottságok alelnökeinek 
                       személyére. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság alelnökének Kun Szilárd 
                       képviselőt javasolja, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság alelnökének 
                       Tóth Györgyöt. A Szociális Bizottság alelnökének Szántai Linda, az Ügy- 
                       rendi Bizottság alelnökének Laczkó József képviselő a javaslata. A polgár- 
                       mester megállapítja a bizottságok alelnökeire nincs más javaslat, az érintet- 
                       tek vállalják a tisztséget, javasolja elfogadásra. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                                 41/2007./IV.5./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                                 A Képviselő-testület a Pénzügyi és Gazdasági Bizott- 
                                                                 ság alelnökének Kun Szilárd képviselőt megválasz- 
                                                                 totta. 
 
                                                                 Határidő: azonnal. 
                                                                 Felelős:   polgármester. 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                                  42/2007./IV.5./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                                  A Képviselő-testület az Oktatási, Kulturális és Sport 
                                                                  Bizottság alelnökének Tóth György képviselőt meg- 
                                                                  választotta. 
 
                                                                  Határidő: azonnal. 
                                                                  Felelős:   polgármester. 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                                    43/2007./IV.5./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                                    A Képviselő-testület a Szociális Bizottság alelnö- 
                                                                    kének Szántai Linda képviselőt megválasztotta. 
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                                                                      Határidő: azonnal. 
                                                                      Felelős:   polgármester. 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi ahtározatot hozta: 
 
                                                                     44/2007./IV.5./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                                     A Képviselő-testület az Ügyrendi Bizottság alelnö- 
                                                                     kének Laczkó József képviselőt megválasztotta. 
 
                                                                     Határidő: azonnal. 
                                                                     Felelős:    polgármester. 
 
 
Dr. Samu János polgármester szünetet rendel el, amíg a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
véleményezi a 2006. évi költségvetés teljesítését. 
 
 
2. N A P I R E N D  TÁRGYALÁSA 
   Tárgy: Beszámoló a 2006. évi költségvetés teljesítéséről, zárszámadási rendelet. 
              Előadó: Dr. Samu János polgármester elmondja, a napirendi ponttal kapcsolatos írá- 
                           sos anyagot megkapták, a szünetben a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság meg- 
                           tárgyalta. Felkéri a Bizottság alelnökét ismertesse állásfoglalásukat. 
 
Kun Szilárd a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság alelnöke elmondja, a Bizottság megtárgyalta 
a 2006. évi költségvetés teljesítését, a zárszámadási rendeletet egyhangúlag elfogadásra 
javasolják. 
 
Dr. Samu János polgármester megállapítja, a napirendi ponttal kapcsolatban nincs 
hozzászólás, javasolja a zárszámadási rendelet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról szóló 7/2007./IV.5./ sz. rendeletét megalkotta. 
 
                                                                           7/2007./IV.5./ sz. önkormányzati rendelet: 
                                                                           Az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról 
                                                                           szóló rendelet szövegét a 2. sz. melléklet tar- 
                                                                           talmazza. 
 
Dr. Samu János polgármester a zárszámadás kapcsán javasolja a jegyző és a polgármester 
megbízását, a 2007. évi költségvetési tervünk ismeretében pályázat benyújtására a 
forráshiányos önkormányzatok támogatására. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
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                                                                 45/2007./IV.5./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                                 A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt és a pol- 
                                                                 gármestert pályázat benyújtásával a forráshiányos 
                                                                 önkormányzatok támogatására. 
 
                                                                 Határidő: azonnal. 
                                                                 Felelős:   polgármester, jegyző. 
 
 
3. E G Y E B E K 
 
   1./  Pap Anikó jegyző ismerteti, a közbeszerzési törvény szerint az önkormányzatnak  
         közbeszerzési tervet kell készíteni április 15-ig, az adott évre vonatkozóan. A köz- 
         beszerzési tervet nyilvánosan kell kezelni, bárki belekinthet, év közben van lehe- 
         tőség a módosításra. A tervben az általános iskola fűtésének korszerűsítése, sport- 
         centrum kialakítása és az óvoda bővítése szerepel. A közbeszerzés fedezete önerő 
         és támogatás. A közbeszerzési terv jóváhagyását a Képviselőt-testület végzi, kéri 
         a testületet az előterjesztéssel kapcsolatos véleményét mondja el. 
 
Dr. Samu János polgármester az óvoda bővítésre tervezett 30 millió Ft-os költséget javasolja 
100 millió Ft-tal  megemelni, így az összes közbeszerzési költségünk 320 millió Ft-ra 
alakulna. Mivel a közbeszerzési tervhez nincs hozzászólás, javasolja elfogadásra. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                                   46/2007./IV.5./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                                   A Képviselő-testület a 2007. évi összesített közbe- 
                                                                   szerzési tervet elfogadta. 
 
                                                                   Határidő: folyamatos. 
                                                                   Felelős:   polgármester, jegyző. 
 
 
   2./  Pap Anikó jegyző a továbbiakban tájékoztatást ad arról, hogy a 2006. évi II. fordulós 
         NCA pályázatban sikeresen részt vettek civil szervezeteink, összességében 1 millió 
         Ft támogatást nyertek. A Tápióságért Alapítvány 300 eFt-ot, a Nyugdíjas Klub 200 eFt- 
         ot, a Polgárőrség 200 eFt-ot, a Boldogabb Óvodás Évekért Alapítvány pedig 300 eFt-ot 
         kapott. Szeretné megköszönni Debre Istvánné munkáját, aki nagyon sokat dolgozott 
         ezekkel a pályázatokkal. 
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, ezt a folyamatot tovább fogjuk csinálni, sajnos 
voltak sikertelen kísérleteink. 
 
Kun Szilárd képviselő ismerteti, hogy Pest megye Közgyűlése úgy döntött, hogy az óvodai 
alapítványt 200 eFt-tal támogatja, amit Maka Renátó gyógykezelésére szeretnének 
felhasználni.  
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Horváth  Imréné óvodavezető elmondja, Maka Renátó negyedik őssejtbeültetésére gyűjtenek, 
ami Kijevben történik. Egy jótékonysági koncertet is rendezett a Még egy esélyt Alapítvány, 
ahol 500 eFt-ot gyűjtöttek össze, amit nem kapott meg a család. Segítséget kérnek, hogyan 
lehetne a hiányzó 1 millió Ft-ot összegyűjteni. Márciusban mentek volna a kezelésre, de az 
összeg nem volt meg, így nem jutottak el Kijevbe.  Folytatják a gyűjtést, szórólapoznak, de 
valami új lehetőséget kellene találni. 
 
Szajcz Miklós a Nyugdíjas Klub elnöke elmondja, ők már többször  szerveztek, illetve részt 
vettek jótékonysági műsoron, ahol szép összegek összegyűltek. Javasolja csináljanak egy ilyet 
Tápióságon, amelynek bevételét Maka Renátó gyógykezelésére ajánlanák. Vannak 
ismerettségei, felajánlja segítségét ennek megszervezésében. 
 
   3./  Dr. Samu János polgármester ismerteti, az előző ülésen részt vett Del Medico Mihály 
         a Mindenki közlekedik Alapítvány kuratóriumának elnöke, aki ismertette, hogy területet 
         szeretnének közlekedési park kialakítására. A régi labdarúgó pályát megnézte, a terület 
         megfelelne. A településrendezési tervünk szerint ez a terület rekreációs parknak van 
         megjelölve, módosításra lenne szükség. Javasolja, hogy térjünk erre vissza egy részle- 
         tes tanulmány után. Kérjünk írásos beadványt, költségvetés melléklésével. 
 
   4./  Dr. Samu János polgármester tájékoztatja a testületet a pogrányi együttműködéssel 
         kapcsolatban többször megkereste Hajdu László polgármester, a testvértelepülési kap- 
         csolat  hivatalos szintre emelése ügyében. Konkrét javaslatot tett, 2007. június 30. és 
         július 1-re meghívnák a Képviselő-testületet, ahol közös testületi ülésen döntenének 
         a két település hivatalos együttműködése ügyében, természetesen előzetes vélemé- 
         nyezés után.  Ezt az ügyet részünkről is elő kell készíteni, szóljon hozzá a  testület,  
         amennyiben határozatával megerősíti ezt az elképzelést, akkor folytatja a tárgyalást. 
          
Bartucz Attila  alpolgármester azt szeretné tudni, hogy ennek a finanszírozása a 
költségvetésből megy-e. 
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, az ünnepségek finanszírozására 300 eFt van 
tervezve, ebből az autóbusz költségét meg tudnánk oldani, ami 70-80 eFt. A Nyugdíjas Klub 
is hozzá tud járulni a költségekhez.  A vendéglátást a pogrányiak állják, természetesen 
személyes ajándékot viszünk. 
 
Bartucz Attila alpolgármester véleménye szerint a szórakozás már meg van, a munka hol 
lesz. Tervet kellene készíteni hogyan lehetne az önkormányzat költségvetését javítani, erre 
nem lát erőfeszítést, csak állunk. Nem csak a szórakozásra kellene költeni. A 
kapcsolatteremtés, faluépítés fontos dolog, ezzel foglalkozunk, de hogy mit kéne csinálni 
azzal meg semmit. Ezzel van a gondja.  
 
Kiss Zoltán képviselő szerint több éves hagyományról van szó, aminek semmi köze a 
költségvetéshez.  
 
Dr. Samu János polgármester szivesen várja az elképzeléseket, hogy mivel foglalkozzunk. 
Elfogadtuk a közbeszerzési tervet, amire lehet pályázunk. Javaslatot kér, hogy milyen 
bevételre tegyünk szert. Le kellene írni, hogy legyen miről beszélnünk. Az intézmények 
feladatfinanszírozási vizsgálatát is már hetek óta rágjuk.  
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Bartucz Attila  alpolgármester szerint az a baj, hogy nem látják át a dolgokat, nem ő a 
polgármester, nem neki kell letenni a terveket. Neki van egy terve, amin pillanatnyilag 
dolgozik, nagyon szivesen leteszi, megtárgyalhatják a következő testületi ülésen. A 
szándéknak meg kellene lennie. 
 
Kun Szilárd képviselő véleménye szerint ciklusprogramot a polgármesternek is le kellene 
tenni, a Pénzügyi Bizottság is fog adni egy anyagot, ezt összefésüljük. 
 
Pap Anikó jegyző szerint amikor önkormányzati választásokról beszélünk és valaki jelölteti 
magát képviselőnek, vagy polgármesternek, úgy gondolja azért teszi, hogy valamit a faluért 
tegyen és a falu lakosságának érdekeit képviselje. Nem az felé kellene menni, hogy kinek mit 
kellene csinálni, hanem közösen mit kellene csinálni. A gazdasági programról a novemberi 
vagy decemberi ülésen elmondta, hogy ezt el kell készíteni, ehhez javaslatokat kér, együtt kell 
kidolgozni, de ezzel sem tartunk sehol. Közösen kell dolgozni, közös nevezőre kell jutni. 
 
 
Dr. Samu János polgármester a továbbiakban ismerteti, hogy a következő ülésre az 
előzőekben meghatározott időpontban, 2007. április 26-án kerül sor. Mivel több kérdés, 
hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 18 órakor 
bezárta. 
 
 
                                                                        Kmf. 
 
 
 
 
                     P a p  Anikó                                                   Dr. S a  m u  János 
                          jegyző                                                             polgármester 
 
 
 
 
 
 
                                   S z á n t a i  Linda                 T ó t h  György 
                                                      jegyzőkönyv hitelesítők 


