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J e g y z ő k ö n y v 

 
 
Készült: Tápióság község Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor  
               tartott kihelyezett ülésén. 
 
Az ülés helye: ÁMK M űvelődési Ház Tápiószentmárton. 
 
Jelen vannak: Dr. Samu János polgármester,   
                         Bartucz Attila alpolgármester,                          
                         Balaskó György,  Béres Károly, Dávid Kornélia Anikó,  
                         Hegedűs György, Kun Szilárd és Laczkó József képviselők. 
                          
Igazoltan vannak távol: 
                        Erdélyi Sándor és Szántai Linda képviselők.                          
 
 
Dr. Samu János polgármester köszönti a megjelent képviselőket az ülést megnyitja.  Jelenléti 
ív alapján megállapítja, a 9 fő képviselő közül 7 fő képviselő jelen van, így az ülés 
határozatképes.   
 
A polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja elfogadni Kun Szilárd és Laczkó József 
képviselőket. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                            42/2008./II.25./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                            A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Kun 
                                                            Szilárd és Laczkó József képviselőket elfogadta. 
 
A polgármester a továbbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait: 
 
N A P I R E N D: 
1./  Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Víziközmű-társulat szervezési programja 
2./  Egyebek 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül,  kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta:    
                                                         43/2008./II.25./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 
 
1. N A P I R E N D  TÁRGYALÁSA 
Tárgy: Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Víziközmű-társulat szervezési programja. 
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Tóth János Tápiószentmárton polgármestere köszönti a megjelenteket, a 6 település 
Képviselő-testületét, akik ebben a közös beruházásban vannak. A szennyvízcsatornázással 
kapcsolatban elmondja, 1999-ben kezdték tervezni, a közös terv elkészült, többször 
kísérleteztek EU-s pályázat elnyerésével. A többszöri kísérlet kudarcot vallott, most 
eljutottunkk odáig, hogy valamennyi kitételnek eleget tudunk tenni. A pályázat benyújtásának 
feltétele az önerő biztosítása, ezért gyorsultak fel az események. Az elnyerhető támogatás a 
beruházás 85 %-a, 15 % önerőt biztosítani kell. Az önerő biztosítása érdekében víziközmű-
társulatot kell létrehozni. Lehetőség van a lakossági hozzájárulás lakástakarékpénztáron 
keresztül, részletekben  történő  megfizetésére. A szervezőmunka első lépcsője ez a találkozó. 
A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás, a Szervező és Előkészítő Bizottság a Víziközmű-
társulat szervezésével és a jogi háttér biztosításával az N-Alexander Kft-t bízta meg. A 
településeken folyamatosan lakossági fórumokat tartanak és megkezdték a víziközmű-társulat 
szervezését. 
 
Nagy Sándor az N-Alexander Kft.  ügyvezető igazgatója köszönti a jelenlévőket. Cégükről 
elmondja, miskolci székhelyűek, 15 éve működnek. Fő tevékenységük biztosítási közvetítés, 
víziközmű társulat szervezése, hitelközvetítés. 200 önkormányzatnál végeztek hasonló 
munkát, igaz 27.000 ingatlant érintő társulat még nem volt. Közös összefogással, közös 
víziközmű-társulat létrehozása szükséges. Az Előkészítő Bizottság megalakult, májusra a 
társulatot létre kell hozni.  
 
Zupcsán László az N-Alexander Kft. üzleti vezetője elmondja, az előzőekben pályázathoz 
testületi határozattal az önkormányzati önerő igazolása elegendő volt. A mostani helyzet más, 
már a pályázati szakaszban is biztosítani kell az önerőt, enélkül nem tudjuk a pályázatot 
beadni. Az események felgyorsultak, víziközmű-társulat szükséges, az önkormányzatok az 
önerőt nem tudják biztosítani csak a lakosság bevonásával. A víziközmű-társulat megalakítása 
a törvényi feltételek szabályozásával történik. A megalakítást társadalmi szervek vagy 
önkormányzatok kezdeméynezhetik testületi döntéssel. A társulat szervezésének segítését, 
gyakorlati szervezést vállalták, de szoros együttműködés szükséges. A társulat alakuló 
közgyűlésén 2/3-os jelelnlétet kell biztosítani. A törvény biztosítja azt a lehetőséget, hogy 
minden 100 ingatlantulajdonost 1 fő megbízott képviseljen. A továbbiakban a társulat 
gyakorlati szervezésével kapcsolatban elmondja, az első lépésben az ingatlantulajdonost 
értesíteni kell a lakossági fórumról, ezután szándéknyilatkozata szükséges társulatba való 
belépésről. Amennyiben az ingatlantulajdonosok több mint 2/3-a pozitív szándéknyilatkozatot 
ad, akkor lehet a társulatot megalapítani. A társulat jogi személy, társulati hitel felvételére 
jogosult, ami nagyon fontos. A pályázati szakaszban nem tudunk elindulni önerő biztosítása 
nélkül. A feltételeknek meg kell felelni, maximálisan összefogva. A társulat megalakulása 
után küldött értekezletre kerül sor, az ingatlantulsjdonosokat küldöttek képviselik, akik 
szavaznak. A társulat működését törvény határozza meg, speciális gazdálkodó szervezet lesz, 
célja a közmű megépítésében való részvétel. A 265 eFt-os hozzájárulást mindenkinek meg 
kell fizetni, aki nem lép be a társulásba kényszerbelépővé válik, a tartozás közadók módjára 
behajtható. A hozzájárulás megfizetésére lehetőség van a Fundamenta  Lakástakarék-
pénztáron keresztül, 100 hónapon át 1.960.- Ft-os befizetéssel. A 196.000.- Ft befizetés mellé 
30 %-os állami támogatás és 3 %-os betéti kamat jár, ebből jön össze a 265 eFt.  
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Kovács Norbert projekt menedzser elmondja, ez a 3. pályázat, aminek meg kell felelni. 
UNIÓ-s szakértők segítik a projekt előkészítését, a feltételek megfelelését vizsgálják, így 
küldik Brüsszelbe. Ilyen típusú, ennyi települést érintő beruházás nem volt még 
Magyarországon, vidéki szempontból a legnagyobb projekt. 
 
Tóth János Tápiószentmárton polgármestere megköszöni a tájékoztatást, kéri azokat a 
testületeket amelyek az előzőekben még nem hozták meg a szükséges döntést, határozzanak 
most. 
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, mivel a testületünk már döntött, áttérhetünk a 
következő napirendi pontra. 
 
2./  E G Y E B E K 
 
   1./  Dr. Samu János polgármester ismerteti, az előző testületi ülésen azt a megbízást kapta  
         a testülettől, hogy a jegyző helyettesítésének megoldására vegye fel a kapcsolatot a tá- 
         piószentmártoni jegyzővel. Megbeszélték Wenhardt Lászlónéval, hogy vállalja a helyet- 
         tesítést az aljegyzői állás betöltéséig, hetente kétszer, kedden délelőtt és csütörtökön  
         délután lenne hivatalunknál. Kéri a testületet adjon megbízást Wenhardt Lászlónénak a 
         helyettesítésre. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                                 44/2008./II.25./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                                 A Képviselő-testület 2008. március 1-től az aljegyzői 
                                                                 állás betöltéséig a jegyzői feladatok ellátásával meg- 
                                                                 bízza Wenhardt Lászlónét. 
                                                                 A Képviselő-testület a bérezést bruttó 50.000.- Ft/hó 
                                                                 + 10.000.- Ft/hó költségtérítésben határozza meg. 
 
                                                                 Határidő: március 1. 
                                                                 Felelős:   polgármester. 
 
 
   2./  Dr. Samu János polgármester a továbbiakban ismerteti a következő ülés időpontját és 
         napirendi pontjait: 
  
       2008. március 11. 18 óra 
 
      N a p i r e n d: 
      1./  Önkormányzati Kft alakítása 
      2./  Egyebek 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
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                                                                45/2008./II.25./  sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                                A Képviselő-testület következő ülését 2008. március 
                                                                11-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 
 
 
 
 
 
                                         K u n  Szilárd                 L a c z k ó  József 
                                                  jegyzőkönyv hitelesítők 
            


