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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: Tápióság község Képviselő-testületének 2008. február 14-én, 17 órakor meg- 
               tartott  ülésén. 
 
Az ülés helye: Községháza nagyterme. 
 
Jelen vannak: Dr. Samu János polgármester,   
                         Bartucz Attila alpolgármester,                          
                         Balaskó György,  Béres Károly, Dávid Kornélia Anikó,  
                         Erdélyi Sándor, Hegedűs György,  
                         Laczkó József  és Szántai Linda képviselők.                                                   
                          
Meghívott vendégként jelen vannak: 
                          Mellékelt jelenléti ív szerint.                           
 
A nyilvános ülésen a lakosság részéről 2 fő érdeklődő volt. 
 
Dr. Samu János polgármester köszönti a megjelent képviselőket, a meghívottakat, az 
érdeklődőket az ülést megnyitja.  Jelenléti ív alapján megállapítja, a 9 fő képviselő közül 8 fő 
képviselő jelen van, így az ülés határozatképes.  Kun Szilárd képviselő jelezte, hogy később 
fog érkezni. 
 
A polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja elfogadni Erdélyi Sándor és Hegedűs 
György képviselőket. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                            28/2008./II.14./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                            A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Erdélyi 
                                                            Sándor és Hegedűs György képviselőket elfogadta. 
 
A polgármester a továbbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait: 
 
N A P I R E N D: 
1./  2008. évi költségvetés megtárgyalása, rendeletalkotás 
2./  Előirányzat módosítások, 2007. évi költségvetési rendelet módosítása 
3./  Könyvtár SZMSZ módosítása, Könyvtárhasználati Szabályzat jóváhagyása 
4./  Települési szilárd hulladék kezelésére szervezett közszolgáltatásról és a 
      közszolgáltatás díjáról szóló rendeletek módosítása 
5./  Csatornamű Vízgazdálkodási-társulat érdekeltségi hozzájárulásával 
      kapcsolatos javaslat 
6./  Polgármester helyettesének kijelölése a kistérségi fejlesztési tanácsban 
7./  Egyebek 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül,  kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta:    
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                                                         29/2008./II.14./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 
 
1. N A P I R E N D  TÁRGYALÁSA 
   Tárgy: 2008.  évi költségvetés megtárgyalása, rendeletalkotás 
           Előadó:  Dr. Samu János polgármester ismerteti a Tápiómenti 2hetes megkeresését, 
                          amely költségvetést érintő. Az újság szerkesztője 82.170.- Ft támogatást sze- 
                          retne kérni az Önkormányzattól, csatolva van Czerván György országgyűlési 
                          képviselő ajánlása is. A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás megszüntette 
                          a támogatást, így nehéz helyzetbe került az újság szerkesztése. 
 
Bartucz Attila alpolgármester véleménye, az újságok saját magukat kell, hogy eltartsák. 
Rengeteg pénz a 82 eFt, ő is tudna újságot fenntartani, ha adnak rá pénzt. Eleve hiánnyal indul 
a költségvetésünk.  
 
Dr. Samu János polgármester a továbbiakban elmondja,  a községi honlap szekesztésével 
Dudás Milánt bízta meg az előzőekben a testület. A Képviselő-testület határidőnek szabta a 
január 31-t, hogy el kell készülnie a honlapnak. Ellenkező esetben a megbízást visszavonjuk 
és itt megmarad 100 eFt-unk. Felajánlást kaptunk, hogy Dávid Pál ingyen vállalja a honlap 
szerkesztését. Lenne költséghely, amennyiben támogatni kívánjuk az újságot. Erről döntsön a 
testület. 
 
Laczkó József  képviselő a maga részéről nem támogatná az újságot. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 6 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül, 
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                                   30/2008./II.14./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                                   A Képviselő-testület a Tápiómenti 2hetes újság 
                                                                   szerkesztését nem támogatja. 
 
                                                                   Határidő: azonnal. 
                                                                   Felelős:   polgármester. 
 
 
Bartucz Attila alpolgármeter elmondja, az előző ülésen olyan döntés született, hogy a sport 
támogatását 800 eFt-ról 400 eFt-ra csökkentette a testület. Mivel Kun Szilárd képviselő nincs 
jelen, szeretné ismertetni, olyan probléma áll fenn, hogy a sportosok abbahagyják 
tevékenységüket, ha nem kapják meg a 800 eFt támogatást. Véleménye szerint szavazzák meg 
a + 400 eFt-ot, a későbbiekben  megoldást javasol. Ha megszűnik a sport, nehéz az 
újrakezdés. 
 
Laczkó József képviselő elmondja, 5 korosztályos csapatról van szó, a nevezési díjakra, bírói 
költségekre megy el az önkormányzati támogatás. A labdarúgók 3 millió Ft-os költségvetéssel 
számolnak, rendszeresen pályáznak. Támogatás kell, hogy tudjanak működni. Ha csak a 400 
eFt támogatást kapják, akkor nem is kérik. 
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Dr. Samu János polgármester véleménye szerint, ha úgy dönt a testület, hogy 800 eFt 
támogatást biztosít a sportnak meg kell jelölni a forrását. 100 eFt van a honlaptól és 300 eFt-
tal megemelhetjük a deficitet. Figyelembe kell venni, hogy más civil szervezetek támogatását 
is lehúztuk. 
 
Béres Károly képviselő úgy gondolja, mindenki előállhatna joggal, akinek a támogatását 
csökkentettük. Nézzük meg mi a helyzet az iskolával, óvodával, mindenhonnan lehúztunk. Az 
előző ülésen eldöntöttük, hogy 400 eFt támogatást kap a sport, így vittük a falugyűlés elé a 
költségvetési tervezetet. Véleménye szerint irányelvet kellene tartani, minden héten ne 
módosítsunk. 
 
Balaskó György képviselő egyetért Béres Károllyal, nem tartja magát a testület a 
megszavazott dolgokhoz. Egyik héten ezt szavazza meg, a másik héten mást. Meg kell 
gondolni, amikor megszavazzák. Arról volt szó, hogy hiánnyal indulunk, soknak tartottuk a 82 
eFt-ot az újság támogatására, most meg 400 eFt-ról beszélünk. Mindenkinek spórolni kell, ha 
megkapják a támogatást jön a többi szervezet is kérni és jogosan.  Nem kötelező feladata az 
önkormányzatnak a sport. 
 
Hegedűs György képviselő javasolja megadni a sportnak a + 400 eFt támogatást. 
 
Dr. Samu János polgármester szavazásra teszi fel a labdarúgók 800 eFt-os támogatását. 
Forrása átcsoportosítással a honlaptól a 100 eFt, 300 eFt –tal pedig emelkedik a hiányunk. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 4 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül, 
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                                   31/2008./II.14./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                                   A Képviselő-testület a 21/2008./II.7./ sz. határozatát 
                                                                   visszavonja. 
                                                                   A Képviselő-testület a 2008. évi költségvetésből a 
                                                                   labdarúgók részére 800 eFt támogatást biztosít.                                          
 
                                                                   Határidő: azonnal, ill. folyamatos. 
                                                                   Felelős:   polgármester. 
 
 
Tóth Gábor iskolaigazgató a költségvetéssel kapcsolatban szeretne észrevételt tenni, a túlóra, 
helyettesítésre vonatkozóan. A polgármester Úr jelentős költségcsökkentésre tett javaslatot az 
iskolával kapcsolatban. A szeptembertől esedékes tantárgyfelosztást elkészítette, a túlórák 
aránya nem változott. Ez azért van, mert hiába lesz eggyel kevesebb osztály, a fölső 
évfolyamot nem érinti, egy 8. osztály ballag, egy 5. osztály lesz. Egy tanítói státusz 
megszűnik, Jáger Mária nyugdíjba vonul. A túlórára tervezett összeg nem lesz elég, kb. 300 
eFt pluszról van szó. A Zárda iskola megszüntetése miatt nagyon sok szülő megkereste. A 
változástól nagyon féltik gyermeküket, 55 tanulót érint. Bízik benne, hogy erre nem kerül sor, 
úgy gondolja ezt a lépést csak akkor lépi meg a testület, ha a gyermekek jogai nem sérülnek. A 
normatívák drasztikusan csökkentek, az SNI-s tanulók támogatásából kivonult az állam, ez 4 
millió Ft-ot jelent. Ez belekényszeríti az önkormányzatot is különböző lépésekbe. Kéri a 
Képviselő-testületet a Szabadság utcai iskola megszüntetését és az osztályok összevonását is 
tartsa szem előtt, mérlegelve a gyermekek érdekeit. 
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A polgármester bejelenti megérkezett Kun Szilárd képviselő, így a Képviselő-testület száma 
teljes. 
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, február 15-ig el kell fogadni a 2008. évi 
költségvetést. Jelenleg 4.500 eFt-os hiánynál tartunk. Az előző ülésén intézményfenntartói  
társulás alakításáról döntött a testület, több település is jelentkezne az együttműködésre. A 
költségvetést több bizottsági ülés, testületi ülés tárgyalta. Ha úgy látjuk, menet közben módja 
lesz a testületnek a változtatásra, gondol itt a Szabadság utcai iskolára, túlórára. A 
költségvetést meg kell alkotni. 
 
Kun Szilárd képviselő véleménye, ezen a költségvetésen ne változtassunk. Valószíni, hogy az 
intézményfenntartói társulás létre fog jönni, ez által kedvezményekhez jutunk.  
 
Dr. Samu János polgármester kéri a 2008. költségvetési rendelet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, elllenvélemény és tartózkodás nélkül, 
kézfelemeléssel az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008./II.15./ sz. 
rendeletét megalkotta. 
 
                                                                     3/2008./II.15./ sz. önkormányzati rendelet: 
                                                                     Az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 
                                                                     rendeletet  a 2. sz. melléklet tartalmazza. 
 
 
2. N A P I R E N D  TÁRGYALÁSA 
   Tárgy: Előirányzat módosítások, 2007. évi költségvetési rendelet módosítása. 
              Előadó: Dr. Samu János polgármester a napirendi ponthoz kapcsolódóan elmondja, 
                           a testületi üléseken rendszeres ismertetésre kerültek az előirányzat módosítá- 
                           sok, most ezt kell rendelettel elfogadni. Kéri akinek van hozzászólása mond- 
                           ja el. 
                           A polgármester megállapítja, nincs hozzászólás, így javasolja a rendelet elfo- 
                           gadását. 
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 
kézfelemeléssel a 4/2008./II.15./ sz. önkormányzati rendeletét, a 10/2007./X.26./ sz. 
rendelettel módosított,  az Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2007./II.16./ rendelet 
módosításáról megalkotta. 
                                                                  4/2008./II.15./ sz. önkormányzati rendelet: 
                                                                  Az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló, 
                                                                 10/2007./X.26./ sz. rendelettel módosított, 3/2007. 
                                                                 /II.16./ sz. önkormányzati rendelet módosításáról 
                                                                 szóló rendeletet a 3. sz. melléklet tartalmazza. 
 
3. N A P I R E N D  TÁRGYALÁSA 
   Tárgy: Könyvtár SZMSZ módosítása, Könyvtárhasználati Szabályzat jóváhagyása. 
              Előadó: Dr. Samu János polgármester ismerteti, a Képviselő-testület az előző  
                           ülésén úgy döntött, hogy 2008. március 1-től a könyvtárost részmunkaidő- 
                           ben foglalkoztatja, ezáltal a könyvtár nyitvatartási ideje is változik.  
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                    A könyvtáros a községi könyvtárban a feladatokat napi 4 órában látja el, két  
                    órában pedig az iskolai könyvtárban. A döntésnek megfelelően aktualizálni kell 
                    Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint a Könyvtárhasználati 
                    Szabályzatot. Ezeket írásos formában a képviselők megkapták, kéri akinek van 
                    ezzel kapcsolatban véleménye, javaslata mondja el. 
 
Bartucz Attila alpolgármester a nyitvatartással kapcsolatban javasolná, valamelyik nap 
legyen későbbi időpontig is nyitva a könyvtár.  Lehetne pénteken a nyitvatartás 16-18 óráig. 
 
Dr. Samu János polgármester javasolja, amennyiben nincs több hozzászólás, az elhangzott 
nyitvatartási idő módosítással elfogadni a Könyvtár SZMSZ-t és a Használati Szabályzatot. 
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                                     32/2008./II.14./sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                                     A Képviselő-testület a Közművelődési Könyvtár 
                                                                     Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja. 
 
                                                                     Határidő: azonnal. 
                                                                     Felelős:   polgármester. 
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                                    33/2008./II.14./ sz. Képviselő-testületi határozat:           
                                                                    A Képviselő-testület a Közművelődési Könyvtár 
                                                                    Használati Szabályzatát jóváhagyja. 
 
                                                                    Határidő: azonnal. 
                                                                    Felelős:   polgármester. 
 
 
Bartucz Attila  alpolgármester javasolná a könyvtárnál meghatározni az  Internet használati 
díjat és a nyomtatásra is megoldást kellene találni.  Az Internet használati díjra 150.- Ft/órát 
javasol, a  nyomtatás pedig legyen 25.- Ft/oldal. 
 
Dr. Samu János  polgármester szavazásra teszi fel az Internet használati és nyomtatási díjra 
tett javaslatot. 
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                                  34/2008./II.14./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                                  A Képviselő-testület a Közművelődési Könyvtárnál 
                                                                  2008. március 1-től az Internet használati díjat 150.- 
                                                                  Ft/óra, a nyomtatást 25.- Ft/oldal összegben állapítja 
                                                                  meg. 



 8

                                                             Határidő: március 1. 
                                                             Felelős:   polgármester. 
 
 
4. N A P I R E N D  TÁRGYALÁSA 
   Tárgy: Települési szilárd hulladék kezelésére szervezett közszolgáltatásról és a közszolgál- 
               tatás díjáról szóló rendeletek módosítása. 
               Előadó: Dr. Samu János polgármester ismerteti,  a szemétszállításnál probléma 
                            merült fel, hogy a kis utcákba, közökbe a szállító jármű nem tud bemenni. 
                            Az eddigiekben az ingatlantulajdonosok kivitték a szemetet a köz, illetve 
                            utca végére, de a kukákat, néhány kivétellel már nem hajlandóak kivinni. 
                            Ezért lenne szükséges a szilárd hulladék kezelésére szervezett közszol- 
                            gáltatásról szóló rendeletet módosítani, mellékletben felsorolni azokat az 
                            ingatlanokat ahol kötelesek a hulladékgyűjtő edényt az utca végére kitenni. 
                            A másik probléma, hogy  az egyedülálló ingatlantulajdonosk jelezték, szá- 
                            mukra elegendő lenne 60 l-es hulladékgyűjtő edény. Az önkormányzati 
                            rendeletünk a 80 l-es és a 120 l-es gyűjtőedény utáni közszolgáltatási díjat 
                            tartalmazza. Javasolja a rendeletet a 60 l-es tárolóedény díjával kiegészíteni, 
                            melyet az egyedülállóak vehetnek igényben. Ha nincs hozzászólás, javasolja 
                           a rendeletek módosítását. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül, 
kézfelemeléssel az 5/2008./II.15./ sz. rendeletét, a települési szilárd hulladék kezelésére 
szervezett közszolgáltatásról szóló 14/2007./XII.21./ rendelet módosításáról megalkotta. 
 
                                                               5/2008./II.15./ sz. önkormányzati rendelet: 
                                                               A települési szilárd hulladék kezelésére szervezett 
                                                               közszolgáltatásról szóló 14/2007./XII.21./ sz. rendelet 
                                                               módosításáról szóló rendelet szövegét a 5.sz. melléklet 
                                                               tartalmazza. 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül, 
kézfelemeléssel a 6/2008./II.15./ sz. önkormányzati rendeletét, a települési szilárd 
hulladékkezelés közszolgáltatásának díjáról szóló 15/2007./XII.21./ sz. rendelet módosításáról 
megalkotta. 
                                                            6/2008./II.15./ sz. önkormányzati rendelet: 
                                                            A települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatásának 
                                                            díjáról szóló 15/2007./XII.21./ sz. rendelet módosításá- 
                                                            ról szóló rendelet szövegét a 6. sz. melléklet tartalmazza. 
 
5./ N A P I R E N D  TÁRGYALÁSA 
   Tárgy: Csatorna Vízgazdálkodási-társulat érdekeltségi hozzájárulásával kapcsolatos javaslat. 
               Előadó: Dr. Samu János polgármester ismerteti a csatorna beruházásra tervezett  
                            érdekeltségi hozzájárulást 265 eFt-ban állapította meg a Szervező és Előké- 
                            szítő Bizottság ingatlanonként. Az összeg nagysága miatt lehetőség van la- 
                            kástakarék pénztáron keeresztül, állami támogatás igénybevételével a hoz- 
                            zájárulást teljesíteni. Ezáltal 100 hónapon keresztül 1960.- Ft-os befizetés 
                            teljesítése szükséges, ehhez jön az állami támogatás és a kamatbevétel. 
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                          Ahol már kötöttek LTP szerződést és engedményezték a beruházásra, betud- 
                          ják a hozzájárulás megfizeésébe az összeget. A pályázathoz az önerő garantál- 
                          tan kell. Településünkön a lakossági fórum április 2-án, 18 órakor lesz, a szer- 
                          szervezésre április 5-én, 6-án kerül sor. A csatornázással kapcsolatban a beru- 
                          házáshoz tartozó hat település testületi ülést tart Tápiószentmártonban, feb- 
                          ruár 25-én. 
                          Javasolja az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének lehetőségéről a döntést 
                          meghozni. 
 
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta: 
 
35/2008./II.14./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tápiómenti Területfejlesztési 
Társulás és a Szervező és Előkészítő Bizottság által a beruházás tervezett forráshiányának 
megfelelően kialakított érdekeltségi hozzájárulásának megfizetési lehetőségeit megismerte és 
azt elfogadja, támogatja. 
A Szervező és Előkészítő Bizottság a forráshiányt figyelembe véve a megalakításra kerülő 
víziközmű-társulat tagjainak 265 eFt érdekeltségi hozzájárulást állapított meg ingatlanonként. 
Az összeg nagysága miatt a Szervező és Előkészítő Bizottság kereste a lehetőségeket, hogy a 
tulajdonosoknak a lehető legkedvezőbb feltételeket tudja biztosítani. Ez pedig a lakástakarék- 
pénztár (LTP) amelyen keresztül speciális kedvezményeket, 30 % állami támogatást tudunk 
biztosítani. 
A Lakástakarék-pénztár igénybevétele esetén (a 265 eFt összegű társulati hozzájárulás 
teljesítése érdekében) érdekeltségi egységenként havonta 1.960.- Ft befizetés szükséges 100 
hónapon keresztül, mely összesen: 196.000.- Ft. Ehhez ad az állam 30 % támogatást, valamint 
a befizetések után 3 % kamatbevétel is képződik, melyek mértéke kiadja a hozzájárulás teljes 
összegét. 
Azokon a településeken, ahol már kötöttek LTP szerződéseket és azt engedményezték a 
beruházásra, az Önkormányzatokra, minden településen külön egyeztetve betudjuk a 
hozzájárulás megfizetésébe. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Kun Szilárd Előkészítő Bizottság tagja 
 
                                            
6. N A P I R E N D  TÁRGYALÁSA 
   Tárgy: Polgármester helyettesének kijelölése a kistérségi fejlesztési tanácsban. 
              Előadó: Dr. Samu János polgármester ismerteti, a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi 
                            Társulás 2008. február 1-i tanácsülésén megvitatásra került  a tanácstagok 
                             helyettesítése.  A törvényi rendelkezés szerint a testületnek határozatban 
                             kell szabályozni a polgármester helyettesítését. A helyettesítésre az alpol- 
                             gármestert javasolja.  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta: 
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                                                            36/2008./II.14./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                            Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                            felhatalmazza Bartucz Attila alpolgármestert, hogy a 
                                                            polgármestert – mint fejlesztési tanács tagot – akadá- 
                                                            lyoztatása esetén teljes jogkörrel képviselje a Tápió- 
                                                            vidéki Többcélú Kistérségi Társulás kistérségi fejlesz- 
                                                            tési tanács ülésein. 
 
                                                            Határidő: azonnal. 
                                                            Felelős:   polgármester. 
 
7./  E G Y E B E K 
 
   1./  Dr. Samu János tájékoztatja a Képviselő-testületet, az előző ülésen jelezte, hogy a 
         vízművet üzemeltető ÉP-KÖZ-KEZ Kft. szóban bejelentette,  nem kíván tovább 
         üzemeltetni. Ezt a bejejlntést február 8-án írásban is megerősítették, úgyhogy innen  
         számít a három hónapos felmondási idő. 
 
   2./  Dr. Samu János  a továbbiakban tájékoztatást ad arról, hogy az eboltásra március 8-án, 
         szombaton 8-12 óra között kerül sor, a pótoltásra pedig március 28-án, pénteken 14-18  
         óra között. Elmondja továbbá, hogy három évente kötelező ebösszeírást végezni, ez  eb- 
         ben az évben esedékes, az eboltásig elvégzésre kerül.  
 
   3./  Dr. Samu János polgármester ismerteti a testülettel, hogy dr. Kása Gábor ügyvéd már- 
         cius 1-től helyben lehetőséget biztosít a lakosság ügyeinek intézésére. Minden héten 
         csütörtökön 14.45 – 16 óra között fog ügyfélfogadást tartani a Polgármesteri Hivatalnál. 
         Megállapodást kell kötni az ügyvéd Úrral erre vonatkozóan,  a helyiséget térítésmente- 
         sen biztosítjuk. Dr. Kása Gábor az Önkormányzat vonatkozásában térítésmentes jogi,  
         szakmai tanácsadást biztosít, segíti a Képviselő-testület működését, jogi szakmai tanács- 
         adással.  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                              37/2008./II.14./sz. Képviselő-tesületi határozat: 
                                                              A Képviselő-testület hozzájárul dr. Kása  Gábor 
                                                              ügyvéd kihelyezett ügyfélfogadásához 2008. március 
                                                              1-től, ehhez a helyiséget térítésmentesen biztosítja.  
                                                              A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
                                                              megállapodás aláírására. 
 
                                                              Határidő: megállapodás aláírására március 1. 
                                                              Felelős:   polgármester. 
 
   4./  Dr. Samu János polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a jegyző betegállományban 
         van, az előző ülésen hozott döntés alapján az aljegyzői állásra a pályázatot kiírtuk. Kun 
         Szilárd javaslatára a beadási határidő a Belügyi Közlönyben való megjelenéstől számí- 
         tott 30 nap. Az aljegyzői állás betöltéséig a jegyző helyettesítését meg kell oldani, a tér- 
         ségben működő jegyzők közül valakit meg kellene bízni. 
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Kun Szilárd képviselő javasolná, ha a tápiószentmártoni jegyző vállalná hetente két napot a 
helyettesítést az jó lenne, meg kellene keresni. 
 
Dr. Samu János polgármester megbízást kér a kapcsolat felvételére Wenhardt Lászlóné 
tápiószentmártoni jegyzővel, a helyettesítés megbeszélésére. 
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                           38/2008./II.14./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                           A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az  
                                                           aljegyzői állás betöltéséig a jegyző helyettesítésére vegye 
                                                           fel a kapcsolatot a tápiószentmártoni jegyzővel. 
 
                                                          Határidő: azonnal. 
                                                          Felelős:   polgármester. 
 
   5./  Dr. Samu János elmondja, a testület előző ülésén kifejezte szándéknyilatkozatát  
         intézményfenntartói társulás létrehozásáról. Három település részéről érkezett jelzés 
         a megalakítás tárgyában, Kóka, Tóalmás, Tápiószentmárton. Javasolná, a tárgyalások 
         folytatására a polgármesteren kívül jelöljön ki valakit a testület. Kun Szilárd képviselő 
         vállalja a feladatot, kéri a testület fogadja el. 
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                         39/2008./II.14./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület az intézményfenntartói társulás 
                                                         megalakítása ügyében szükséges előkészítésekkel 
                                                         megbízza a polgármestert és Kun Szilárd képviselőt. 
 
                                                         Határidő: azonnal, illetve folyamatos. 
                                                         Felelős:   polgármester, Kun Szilárd képviselő. 
 
 
   6./  Bartucz Attila  alpolgármester szeretné, ha a testület meghallgatna egy előadásból ösz- 
         szevágott anyagot, amelyen Nógrádi Zoltán Mórahalom polgármestere beszél. 
         Az anyag meghallgatása után az alpolgármester elmondja, arra akart rávilágítani, hogy 
         valamit tenni kell, az előkerült hiányosságok megszüntetésére. Mentális probláma van  
         Tápióságon, ha nem tudunk változtatni ezen be fog csődölni a falu. Mindenki zsarolja 
         az Önkormányzatot, valamilyen szinten joggal, bár lehetne ezt másképpen csinálni, ki- 
         használni a lehetőségeket. A vízdíj emelést a testület nem fogadta el, a szerződést fel- 
         bontották. Nem szabad megengedni, hogy a lakosságot terhelje. Az Önkormányzat va- 
         gyonának gyarapítására non-profit társaságot kellene alapítani, számításai szerint 18- 
         20 millió Ft-os összeg van, amit jelen pillanatban meg tudnánk fogni a falunak. Erre 
         vonatkozóan kidolgoznak egy tervet,  ez kb. két hét, addig kéri az elégséges szolgál- 
         tatáson kívül más kiadás ne legyen.  
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Balaskó György képviselő véleménye szerint jól látható a tendencia, visszafelé fejlődés, az 
állami elvonások miatt, amelyek folytatódni fognak. Vannak települések amelyek megállnak a 
lábukon, a környékünkön nincs ilyen, nincs kitől tanulni.  Jó csapatmunkával el lehetne 
indítani ezt az egész dolgot, a vízmű lehetne az első lépcső, fokozatosan tovább lehetne 
fejleszteni. Ha el merünk kezdeni valamit, vagy sikerül vagy nem, ha nem sikerül akkor sem 
mondhatjuk el, hogy nem próbáltuk meg.  
 
Erdélyi Sándor képviselő úgy gondolja, hibába esnénk ha azt hinnénk Tápióság Mórahalom. 
A külső körülmények, környezet eltérése egy dolog. Egyetért az elhangzottak közül azzal, 
hogy valamit tenni kell, de nem felelőtlenül, a közösség pénzét kockáztatva. Nem az 
elképzeléssel, hanem a kidolgozatlansággal van a gond, alaposan, szakmai hozzáértéssel kell 
csinálni. Konkrét, kidolgozott munkával kell előállni, ehhez kell egy csapat.  
 
Kun Szilárd képviselő véleménye, a pártoskodást félre kell tenni, szeretné hangsúlyozni, 
hogy fő célunk a közélet jobbá tétele. Összefogással lehet előre jutni, kidolgozzák a 
lehetőségeket. Mindenkitől kéri az összefogást, dolgozzanak együtt. 
 
Dr. Samu János polgármester összefoglalva elmondja, három hónapja van a testületnek 
megszervezni a vízmű üzemeltetését, amely kötelező feladat. Támogatja a Kft létrehozására a 
kidolgozást, az alpolgármester irányításával. Mindenre kitőrően, körültekintően ki kell 
dolgozni, szakmai szempontból megtárgyalni, a település érdekeit figyelembe véve. A 
Képviselő-testület döntsön a Kft előkészítésére a részletek kidolgozásáról, határidőt szabva. 
Vegyék figyelembe, hogy a vízdíj ne legyen drágább a jelenleginél. 
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                                    40/2008./II.14./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                                    A Képviselő-testület úgy döntött, hogy önkormány- 
                                                                    zati Kft alakításához részletes kidolgozást készít. 
                   
                                                                    Határidő: kidolgozásra 2 hét. 
                                                                    Felelős:  alpolgármester. 
 
 
   7./  Dr. Samu János polgármester ismerteti a következő ülés időpontját és napirendi  
         pontjait: 
 
         2008. február 25. 18 óra 
 
         N a p i r e n d: 
         1./  Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Víziközmű-társulat szervezési programja 
         2./  Egyebek 
 
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta: 
 
 



 13

         
                                                                   41/2008./II.14./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                                   A Képviselő-testület következő ülését 2008. február  
                                                                   25-én, 18 órára összehívja. 
 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az 
ülést 19.45 órakor bezárta. 
 
 
                                                                    Kmf. 
 
 
 
                    P a p  Anikó                                                     Dr. S a m u  János 
                         jegyző                                                               polgármester 
 
 
 
 
 
                                      E r d é l y i  Sándor             H e g e d ű s  György 
                                                             jegyzőkönyv hitelesítők 
                                        
                                                           
 
 
 
 
                                                     
 
                                
        
 
    
          
                                                      
 
 
 
 
 


