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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: Tápióság község Képviselő-testületének 2008. január 7-én, 17 órakor meg- 
               tartott  rendkívüli ülésén. 
 
Az ülés helye: Községháza nagyterme. 
 
Jelen vannak: Dr. Samu János polgármester,   
                         Bartucz Attila alpolgármester,                          
                         Balaskó György, Béres Károly, Dávid Kornélia Anikó,  
                         Hegedűs György, Kun Szilárd, Laczkó József és 
                         Szántai Linda képviselők. 
                          
Igazoltan van távol: 
                         Erdélyi Sándor képviselő. 
                          
Meghívott vendégként jelen vannak: 
                          Pap Anikó jegyző, 
                          Tóth Gábor iskolaigazgató. 
 
A nyilvános ülésen a lakosság részéről nem volt érdeklődő. 
 
Dr. Samu János polgármester köszönti a megjelent képviselőket, a meghívottakat, az ülést 
megnyitja. Jelenléti ív alapján megállapítja, a 9 fő képviselő közül 8 fő képviselő jelen van, 
így az ülés határozatképes.  
 
A polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja elfogadni Laczkó József és Szántai Linda   
képviselőket. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                            1/2008./I.7./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                            A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Laczkó 
                                                            József és Szántai Linda képviselőket elfogadta. 
 
A polgármester a továbbiakban ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait: 
 
N A P I R E N D: 
1./  Dr. Papp Károly Általános Iskola fűtéskorszerűsítése, pályázatírás kérdésének 
      megbeszélése 
2./  Egyebek 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül,  kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta:    
 
                                                         2/2008./I.7./ 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: Dr. Papp Károly Általános Iskola fűtéskorszerűsítése, pályázatírás kérdésének 
              megbeszélése. 
           Előadó:  Dr. Samu János polgármester ismerteti, a rendkívüli ülés összehívására 
                         azért kellett sort keríteni, mert elkészült az iskola fűtéskorszerűsítésére az 
                         állapotrögzítő felmérés és javaslatterv, amit minden képviselő megkapott. 
                         A maga részéről támogatná a pályázatot, el kell dönteni a pályázatírást kinek 
                         adjuk. Harmund Mónika és a K+F Kft jöhet számításba, a harmadik cég, akit 
                         Babos Úr ajánlott nem jelzett vissza. Javasolja, a testület úgy foglaljon állást, 
                         hogy sikerdíjas pályázatírást csináljunk. Babos Úrral beszéltek arról is, hogy 
                         elvállalnák-e az iskola hőszigetelésével kapcsolatos további munkákat is, 
                         ami a nyílászárók cseréjére, szigetelési munkákra vonatkozó. A tanulmány- 
                         terv elkészítését elvállalják, 5 napon belül el tudják készíteni 100 eFt-ért. 
                         Kéri a napirendi ponthoz kapcsolódó hozzászólásokat, megversenyeztessük 
                         esetleg a két számításba jöhető pályázatírót. 
 
Bartucz Attila  alpolgármester véleménye szerint a versenyeztetés idő,  a pályázatról már így 
is eléggé le vagyunk csúszva, 30-a a határidő. A sikerdíjjal kapcsolatban elmondja,  a K+F cég 
sem csinálja ingyen. A megvalósíthatósági tanulmányt meg kell csinálni mindenképpen, ezt a 
K+F Kft nem vállalja. Nem javasolja a pályázatírásra a K+F Kft-t.  
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, a rendelkezésünkre álló terv alapján meg tudják írni 
a pályázatot. 
 
Hegedűs György képviselő soknak találja a végösszeget, nem ennyiről volt szó. 30 millió Ft-
ot kellene fizetnünk csak az iskoláért. 
 
Bartucz Attila alpolgármester szerint figyelembe kell venni, hogy az energia ára mindig 
emelkedik. Ahogy működik az Önkormányzat nem igazán fér bele ez a nagy beruházás, magát 
az Önkormányzatot is meg kellene reformálni. Bízik abban, hogy egyszer más pályára lép az 
Önkormányzat, abba belefér ez a megvalósítás is, akkor elengedhetetlen része lesz. Most csak 
azt látja, szorítkozás van, kicsit abszurd, hogy az iskolába ennyi pénzt belerakunk. Bízik 
benne, hogy egyszer az Önkormányzat meg fog változni.  
 
Kun Szilárd képviselő azt szeretné kérdezni, hogy a KEOP 4.6 pályázati kiírás második 
körébe nem férünk már bele. Az a gondja, nem nézik a pályázatokat, a feltételek, határidők le 
vannak írva. Ezt mindig elmondja, de nem csinálunk semmit.  
 
Dr. Samu János polgármester szerint, ha jól dolgozik a pályázatíró a január 30-i határidőbe is 
beleférünk. A pályázatba a hőszigetelést is bele kell tenni. A pályázatíróról kell dönteni, 
akinek feladata, hogy megtalálja a legjobb pontot a pályázati lehetőségek között.  
 
Bartucz Attila  alpolgármester véleménye szerint  is a pályázatíróról döntsünk, erre Harmund 
Mónikát javasolja. Megvalósíthatósági tanulmány mindenképpen kell.  
 
Kun Szilárd képviselő véleménye szerint a K+F Kft a legjobb Magyarországon, végigviszi az 
egész pályázatot, profi cégről van szó. 
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Laczkó József képviselő szerint a pályázatírást  csinálja Harmund Mónika,  de tájékoztasson 
hova férünk bele. 
 
Dr. Samu János polgármester véleménye szerint bármelyik pályázatíró mellett dönt a testület, 
személyes találkozás szükséges, megbeszéljük mi az amit ajánlanak. 
 
Hegedűs György képviselő arról érdeklődik mi van akkor, ha Harmund Mónika nemleges 
választ ad. 
 
Dr. Samu János polgármester javasolja a döntést úgy meghozni, hogy a pályázatírással 
megbízzuk Harmund Mónikát, amennyiben nem tudja vállalni akkor a K+F Kft-t. Kéri 
döntsenek az ügyben. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                                 3/2008./I.7./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                                 A Képviselő-testület az általános iskola fűtéskor- 
                                                                 szerűsítésére a pályázatírással megbízza Harmund 
                                                                 Mónikát. Amennyiben a pályázatírást nem tudja 
                                                                 vállalni a  testület a feladattal a K+F Kft-t bízza meg. 
 
                                                                Határidő: kapcsolatfelvételre azonnal. 
                                                                Felelős:   polgármester. 
 
 
2. E G Y E B E K 
 
   1./  Kun Szilárd  képviselő elmondja, az előző ülésen döntöttek a Polgármesteri Hivatal  
         átvilágításáról. Hadnagy Zsolttal beszélt ebben az ügyben, 200 eFt-ért vállalja. A 
         szerződést a héten leküldi. 
 
Dr. Samu János polgármester azt szeretné tudni mi van akkor, ha másik céget is találunk és 
ajánlatot ad. Hadnagy Zsolt vizsgálati programot is küld? 
 
Kun Szilárd képviselő véleménye szerint Hadnagy Zsoltot kellene választani a költségvetés 
miatt is, hogy minnél előbb elkészüljön a vizsgálat, természetesen a vizsgálati programot is 
küldi.  Több környező településen is végzett már vizsgálatot. 
 
Dr. Samu János polgármester szavazásra teszi fel azt a javaslatot, hogy a Hivatal 
átvilágításával Hadnagy Zsoltot bízzuk meg. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                                4/2008./I.7./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                                A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal átvilágí- 
                                                                tásával megbízza Hadnagy Zsolt közigazgatási szak- 
                                                                értőt. 
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                                                                 Határidő: szerződéskötésre azonnal. 
                                                                 Felelős:   polgármester. 
 
   2./  Laczkó József képviselő elmondja, a decemberi ülésen szó volt arról, hogy a jegyző 
         helyettesítését meg kell oldani. Két megoldást említettek erre, aljegyzőt veszünk fel, 
         vagy a hivatalból helyettesíti valaki. 
 
Pap Anikó jegyző elmondja, nem arról volt szó, hogy a hivatalból helyettesíti valaki, hanem 
arról, hogy megfelelő végzettségű köztisztviselőt vehetünk fel, határozott idejű szerződéssel. 
A hivatalból is lehetne helyettesíteni, ha lenne megfelelő végzettségű köztisztviselő, de nincs. 
Aljegyzőt határozatlan időre lehet felvenni, pályáztatni kell, ami hosszadalmas folyamat. Ha 
köztisztviselőt alkalmazunk az állás betöltésére elég egy hirdetést feladni pl. a Tápiómenti 
2hetesben. A testületnek kell dönteni, szükség van-e aljegyzőre, de attól tart kifutunk az 
időből, március 1-től szeretne elmenni. 
 
Balaskó György képviselő szerint maradjunk az újsághirdetésnél, hogy megfelelő 
végzettségű köztisztviselőt akarunk felvenni határozott időre. Nem lehet halasztgatni a dolgot, 
mielőbb kell dönteni. Tudomásul kell venni, hogy rövid az idő. 
 
Bartucz Attila alpolgármester szerint maradjunk abban, hogy majd Hadnagy Zsolt szakértő 
véleményét kikérjük az ügyben.  Várjuk meg az átvilágítás eredményét, két hét már nem 
számít, így nem tud dönteni. 
 
Dr. Samu János polgármester szerint a megoldásról lehetne beszélni. A hivatalnak működni 
kell, helyettest alkalmazni kell, nincs összefüggésben a hivatal átvilágításával.  
 
Kun Szilárd képviselő arról érdeklődne milyen törvény van, ki helyettesíti a jegyzőt. 
 
Pap Anikó jegyző elmondja, kis település vagyunk, a törvény megadja a lehetőséget, hogy 
aljegyzőt nevezhetünk ki. Aljegyző azért van, hogy a jegyzőt akadályoztatása esetén 
helyettesíti. Tartós távolléte esetén a kiadmányozási jogot az SZMSZ szabályozza. Ez mindig 
le volt szabályozva.  
 
Kun Szilárd képviselő javasolja az Ügyrendi Bizottság üljön össze és a következő ülésre 
javaslatot tesznek a testület felé. 
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, a jegyző szeretne március 1-től elmenni, február 15-
től jó lenne az új személyt alkalmazni, hogy két hétig együtt dolgozzanak. Üljön össze az 
Ügyrendi Bizottság, döntést a jegyző helyettesítéséről  a január végi testületi ülésen hozzunk. 
 
   3./  Dr. Samu János polgármester tájékoztatásul elmondja a testületnek, volt olyan hír,  
         hogy három hónapra megkaptuk a felmentésre az engedélyt a szeméttelep hasznosításá- 
         ra, de ez nem igaz. Nem kaptunk engedélyt, 2007. december 31-én le van zárva a sze- 
         méttelep, a szemetet Ceglédre szállítják. Maczó Sándor szerződést kötött az ÖKÖVÍZ 
         Kft-vel, tehát január 1-től a szemétszállítás díja költségvetésünkből kiesik, csak az  
         egyéb falugondnoki teendők maradnak. Előreláthatólag január végén lesz a szerződés- 
         kötés a lakossággal, erre a helyiséget biztosítjuk. A lakosságot a cég kiértesíti az idő- 
         pontról.  
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         Tudomása szerint az ÖKÖVÍZ Kft. megállapodást köt az iskolával a szelektív 
         hulladékgyűjtésre, támogatnák az iskolát, a gyerekek hozzászoknának a szelektív 
         gyűjtéshez. Javasolja az iskolához kitenni a szelektív hulladékgyűjtő edényeket. 
        A cégekkel, üzletekkel a hulladék elszállítására külön megállapodást köt a Kft. 
        Térítésmentesen biztosít a cég a lakosságnak zsákot a szelektív gyűjtésre, ezt is 
        eljuttatják a lakosságnak tájékoztató anyaggal együtt. Az így gyűjtött hulladékot 
        havonta egyszer elszállítják az ingatlanok elől. A kukák mellé a településen három 
        helyen van lehetőség hulladékgyűjtő zsák vásárlására, ez 300 Ft körüli összegbe 
        kerül.  
 
 
A polgármester ismerteti, hogy a következő ülésre az előzőekben meghatározott időpontban, 
2008. január 31-én, 17 órakor 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 
 
 
 
 
 
                                   L a c z k ó  József           S z á n t a i  Linda 
                                                   jegyzőkönyv hitelesítők 
 


