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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 28-án,  
              17 órakor megtartott ülésén. 
 
Az ülés helye: Községháza nagyterme. 
                          
Jelen vannak: Dr. Samu János polgármester,   
                         Bartucz Attila alpolgármester,                          
                         Balaskó György,        
                         Berényi Tamás,                                                
                         Erdélyi Sándor és                    
                         Kun Szilárd képviselők. 
                          
Igazoltan vannak távol:  Dávid Kornélia Anikó, 
                                          Hegedűs György és Szántai Linda képviselők. 
 
Igazolatlanul van távol:  Laczkó József képviselő. 
                            
Meghívott vendégként jelen vannak:  
                                          Mellékelt jelenléti ív szerint.                                           
 
A nyilvános ülésen a lakosság részéről  három 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 
5 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes.  
 
A polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja elfogadni  Bartucz Attila és Berényi 
Tamás képviselőket. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                         73/2009.(V.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Bartucz 
                                                         Attila és Berényi Tamás képviselőket elfogadta. 
 
A polgármester a továbbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait: 
 
N A P I R E N D: 
1./  Költségvetési tájékoztató 
2./  Az Önkormányzat költségvetési szerveinek felülvizsgálata, 
      alapító okiratok módosítása 
3./  Tápiómenti Területfejelsztési Társulási Tanács határozati javaslatainak jóváhagyása 
4./  Egyebek 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül,  kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta:    
 
                                                         74/2009.(V.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 
1. N A P I R E N D  TÁRGYALÁSA 
Tárgy:  Költségvetési tájékoztató. 
            Előadó: Dr. Samu János polgármester ismerteti a központosított állami támogatások 
                         és a működési célra átvett pénzeszközök alakulását január 1. és május 28.  
                         között. A polgármester megállapítja, a napirendhez nincs hozzászólás, java- 
                         solja elfogadásra. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                          75/2009.(V.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                          A Képviselő-testület a polgármester tájékoztatóját 
                                                          elfogadta. 
 
                                                          Határidő: azonnal. 
                                                          Felelős:    polgármester. 
 
 
2. N A P I R E N D  TÁRGYALÁSA 
Tárgy: Az Önkormányzat költségvetési szerveinek felülvizsgálata, alapító okiratok 
           módosítása. 
           Előadó: Dr. Kovács Dénes aljegyző ismerteti, a Képviselő-testületnek felül kell 
                        vizsgálni az alapító okiratokat, az új jogszabály szerint módosítani szükséges 
                        és be kell nyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A módosításokat elkészítettük 
                        az írásos előterjesztés szerint. 
 
Dr. Samu János polgármester javasolja az alapító okiratok módosításának elfogadását, 
amennyiben a napirendi ponthoz nincs hozzászólás. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
76/2009.(V.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a költségvetési 
szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv.(továbbiakban: Kt.) alapján az 
Önkormányzat közfeladatainak ellátását a felülvizsgálatot követően is a jelenlegi 
intézményi szervezeti formában látja el, a határozat 1. sz. mellékletében felsorolt 
szervezetek útján. 
 
A fentiek alapján, a Kt. rendelkezéseire figyelemmel megalkotott következő módosító 
okiratokat : 
- Közoktatási Intézmény, Tápióság-Tápiószentmárton Óvodája és Általános Iskolája  
  (2/A sz. melléklet), 
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- Tápióság Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (2/B. sz. melléklet) és a  
   módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratokat : 
- Közoktatási Intézmény, Tápióság-Tápiószentmárton Óvodája és Általános Iskolája 
  (3/A. sz. melléklet), 
- Tápióság Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (3/B. sz. melléklet), valamint a 
   Körzeti Egészségügyi Szolgálat megszüntető okiratát  (4. sz. melléklet) 
a Képviselő-testület a mellékletekben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   Dr. Kovács Dénes aljegyző. 
 
3. N A P I R E N D  TÁRGYALÁSA 
Tárgy: Tápiómenti Területfejlesztési Társulási Tanács határozati javaslatainak jóváhagyása. 
            Előadó: Dr. Samu János polgármester ismerteti, a Képviselő-testületnek el kell fo- 
                         gadni a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Alapító Okiratát, Társulási 
                         Megállapodását és egyéb határozatok meghozatala is szükséges, az írásos 
                         előterjesztés alapján. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri az Alapító Okirat 
                         elfogadását. 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                                77/2009.(V.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
                                                                a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Alapító  
                                                                Okiratát a csatolt melléklet szerint elfogadta. 
 
                                                                Határidő: azonnal. 
                                                                Felelős:   polgármester. 
 
 
Dr. Samu János polgármester a továbbiakban ismerteti, a Tápiómenti Területfejlesztési 
Társulás eredeti Társulási megállapodásában pirossal vannak jelezve a változások. 
 
Balaskó György képviselő szerint az 1. sz. mellékletben érdekes dolgok vannak. Nem tudja a 
csatornadíjat hogy fogják fizetni az emberek. 
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, az anyag a beruház előkészítésének díjtételeit 
tartalmazza, az előkészítő költségeket. A próbaüzemet követően fizetési kötelezettségünk 
megszűnik. Az előkészületekre nincs uniós támogatás, 295 millió Ft állami támogatást 
kaptunk erre, ehhez tettük az önerőt. 27,6 milliárd Ft a bekerülés költsége, ehhez 4,1 milliárd 
Ft önerő biztosításáról kellett gondoskodni a társulásnak, melyet pályáztatást követően a 
Kereskedelmi és Hitelbank fog biztosítani. A hitel felvételt június 2-ig fel kell mutatni. A 
csatornamű társulat megalakult, a 66,66 %-ot meghaladta a jegyzés, a rendszernek 
kényszertagjai vannak. Az önerő ingatlanonként 15,1 %, így jön ki a 260 eFt/ ingatlan.  
 
Balaskó György képviselő indítványa: az egész csatorna kérdést függesszük fel, amíg az 
ország talpra áll. Tíz éve megy már ez az egész, semmmit nem fog megszavazni.  
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Dr. Samu János polgármester szavazásra teszi fel a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 
Társulási Megállapodását és az írásos előterjesztés szerint szükséges döntéseket. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül, 
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta: 
 
78/2009.(V.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közigazgatási hivatal észrevételei és 
az érvényben lévő KEOP 1.2.0 alapján Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 22/2009. 
(V.21.) sz. határozata által módosított Társulási Megállapodást elfogadja a csatolt 
mellékletnek megfelelően. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   polgármester. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül, 
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta: 
 
79/2009.(V.28.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
 
1. Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő Testülete az előterjesztést megtárgyalta. 
 
2. Az Önkormányzat a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulatnak az 
„érdekeltségi egység”, illetve az egy érdekeltségi egységre jutó hozzájárulás mértékét 
megállapító, 2008. május hó 20. napján meghozott 1/2008. és 2/2008. számú határozatában 
foglaltakat elfogadja. 
 
3. Az Önkormányzat a projekt megvalósítására irányuló pályázat második fordulós anyagához 
elkészített Cost Benefit Analysis (CBA) tanulmányban meghatározott díjképzési szabályokat 
elfogadja és a megvalósítást követő 10 évig, magára nézve kötelező érvényűnek tekinti. 
 
4. Az Önkormányzat kijelenti, hogy a projekt megvalósítását követő 10 évben a díjképzés 
elsődleges alapelve a rendszer fenntarthatóságának, önfenntartó képességének biztosítása. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   polgármester. 
 
A Képviselő-testület  5 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül, 
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta: 
 
80/2009.(V.28.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
 
1. Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő Testülete az előterjesztést megtárgyalta. 
 
2. Az Önkormányzat, mint a Tápió-menti régió szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása” 
tárgyú és a 1067/2005. számú Kormány Határozat hatálya alá tartozó nagyprojekt (a 
továbbiakban: projekt) kedvezményezettje, figyelemmel NFH-ENV-8/2005 azonosítószámú 
Támogatási Szerződésben, illetve a KEOP 1.2.0-2009 számú Pályázati Útmutatóban 
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foglaltakra is, a PIU szervezet és az általa igénybe vett szolgáltatók által elkészített „Második 
fordulós pályázat”-nak az Európai Unió részére történő benyújtását támogatja. 
 
3. Az Önkormányzat, figyelemmel a KEOP 1.2.0-2009 számú Pályázati Útmutatóban 
foglaltakra, kijelenti, hogy a projekt megvalósulását követő 5 évben a 3/2009. (III. 10.) KvVM 
rendelet vagy ennek hatályon kívül helyezése esetén, az ennek helyébe lépő jogszabály alapján 
csatornadíj támogatást nem igényel. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   polgármester. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül, 
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta: 
 
81/2009.(V.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 
1. Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő Testülete az előterjesztést megtárgyalta. 
 
2. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a NFH-ENV-8/2005 azonosítószámú Támogatási 
Szerződésben, foglaltak szerint megindult és a 1067/2005. Kormány rendelet hatálya alá 
tartozó nagyprojekt sikeres megvalósítása eredményeként létrejövő közművagyon, a projekt 
lezárását követően legalább 5 évi időtartamra a Társulás, mind Kedvezményezett osztatlan, 
közös tulajdonában marad. 
 
3. Az Önkormányzat támogatja, hogy a projekt eredményeként létrejövő közművagyon részét 
képező szennyvíz hálózatot, tisztítóműveket és komposztálót a KÁTA HIDRO KFT H-2760 
Nagykáta, Egreskátai út 27. szám alatti székhelyű gazdasági társaság végezze. 
 
4. Az üzemeltetési szerződést, a CBA-ban meghatározott pénzügyi és finanszírozási 
feltételeknek megfelelően kell megkötni. A közszolgáltatási díj képzésére, mértékére 
vonatkozó előírások meghatározásánál a Társulás tagjai kötelesek a KEOP projekt CBA-ját és 
a Társulási Megállapodásban meghatározott díjképzési/díjmegállapítási módszert alkalmazni. 
 
5. Az Önkormányzat határoz arról, hogy az osztatlan közös tulajdon esetleges megszűnésétől, 
megszüntetésétől függetlenül, a társulási megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítése 
mellett, változatlan feltételekkel fenntartják a KEOP projekt keretében létrejött víziközmű-
vagyon üzemeltetésére közösen kiválasztott közszolgáltatóval kötött üzemeltetési szerződést, 
az abban foglalt határidő lejártáig. 
 
6. Az Önkormányzat a részére rendelkezésre bocsátott „Átalakulási terv”-ben foglaltakkal 
egyetért, azt elfogadja. Ezzel összefüggésben kinyilvánítja szándékát avonatkozásban, hogy a 
projekt megvalósulását követően a működtető gazdasági társaságban üzletrészt vásároljon. 

 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   polgármester. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül, 
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta: 
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82/2009.(V.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
 
1. Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő Testülete az előterjesztést megtárgyalta. 
 
2. Az Önkormányzat a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat – mint 
Társberuházó - által rendelkezésre bocsátott pénzeszközökön túl vállalja a CBA 
tanulmányban meghatározott önerő, reá eső hányadrészének biztosítását, a Tápiómenti 
Területfejlesztési Társulás által felvett hitel vagy kibocsátott kötvény, esetlegesen ezen 
forrásallokációs technikák vegyes alkalmazásával. 
 
3. Az Önkormányzat, figyelemmel a 19/2009. (IV. 08.) ÖM rendeletben foglaltakra, a projekt 
sikeres elbírálása esetén, támogatja, hogy a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás pályázatot 
nyújtson be az Önerő Alaphoz. 
 
Azon esetben, amennyiben a Társulásnak az Alaphoz benyújtott pályázata nem sikeres, úgy a 
kieső önrész mértékét az Önkormányzat, a Társulás közreműködésével, más forrásból vállalja 
biztosítani. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   polgármester. 
 
4. E G Y E B E K 
 
   1./  Dr. Samu János  polgármester elmondja,  a korábbiakban a Közoktatási Intézmény 
         Tápióság-Tápiószentmárton Óvodája és Általános Iskolája társulás közös KEOP pá- 
          lyázatot nyújtott be. Mi az általános iskola nyílászárók cseréjét szerettük volna a pá- 
          lyázati támogatással megvalósítani, de a beadott pályázatunk nem nyert. Ugyanebben 
          a témában, 75 %-os támogatással CÉDE pályázat benyújtására van lehetőség, java- 
          solja a pályázat benyújtását. Tápiószentmárton az általános iskola fűtésének korsze- 
          rűsítésére szeretne pályázni. Mint gesztor településnek nekünk kell a pályázathoz a 
          határozatokat meghozni. 
 
A Képviselő-tstület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                     83/2009.(V.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                     Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                     pályázatot nyújt be a KMRFT-CÉDE-2009. pályázati kiírás 
                                                     alapján a Közoktatási Intézmény Tápióság-Tápiószentmár- 
                                                     ton Óvodája és Általános Iskolája (KITT) közoktatási intéz- 
                                                     ményi társulás gesztor önkormányzataként a tápiósági tag- 
                                                     intézmény, Dr. Papp Károly Általános Iskola (2253 Tápió- 
                                                     ság, Papp K. u. 1.) nyílászáróinak cseréje tárgyában. 
                                                     A tervezett beruházás összköltsége 9.755.210.- Ft + 
                                                     2.374.366.- Ft ÁFA, összesen: 12.129.576.- Ft, melyből a 
                                                     támogatás mértéke 10.310.139.- Ft, az önerő 1.819.437 Ft. 
                                                     Az Önkormányzat a pályázathoz szükséges önerőt 2009. évi 
                                                     költségvetéséből biztosítja. 
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                                                     Határidő: pályázat benyújtására azonnal. 
                                                     Felelős:   polgármester. 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                     84/2009.(V.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                     Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                     pályázatot nyújt be a KMRFT-CÉDE-2009. pályázati kiírás 
                                                     alapján a Közoktatási Intézmény Tápióság-Tápiószentmár- 
                                                     ton Óvodája és Általános Iskolája (KITT) közoktatási intéz- 
                                                     ményi társulás gesztor önkormányzataként a tápiószentmár- 
                                                     toni tagintézmény, Kubinyi Ágoston Általános Iskola 
                                                     (2711 Tápiószentmárton, Kossuth L. u. 100.) fűtési rendsze- 
                                                     rének korszerűsítése tárgyában. 
                                                     A tervezett beruházás összköltsége 16.148.276.- Ft + 
                                                     3.930.404.- FtÁFA, összesen: 20.078.680.- Ft, melyből a 
                                                     támogatás mértéke 17.066.878.- Ft, az önerő 3.011.802 Ft. 
                                                     A pályázathoz szükséges önerőt Tápiószentmárton Önkor- 
                                                     mányzata sikeres pályázat esetén biztosítja. 
 
                                                     Határidő: pályázat benyújtására azonnal. 
                                                     Felelős:   polgármester. 
 
 
   2./  Dr. Samu János polgármeter ismerteti Zajacz Ágnes r. alezredes, a Nagykátai Rendőr- 
         kapitányság vezetőjének megkeresését. A Tápiószecsői Rendőrőrs őrsparancsnokának  
         Kalmár András r.fhdgy. kinevezését tervezi, ehhez kéri a testület véleményét. Javasolja 
         a kinevezést támogassa a testület. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                   85/2009.(V.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                   Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                   támogatja Kalmár András r.fhdgy. kinevezését a Tápió- 
                                                   szecsői Rendőrőrs őrsparancsnokának. 
 
                                                   Határidő: azonnal. 
                                                   Felelős:   polgármester. 
 
 
   3./  Dr. Samu János polgármester Béres Károly Szentmártonkátai u. 1. szám alatti lakos 
         kérelmét ismerteti a testülettel. Az Önkormányzattól bérli 2009. január 1-től 5 éves 
         időtartamra a 018/17 hrsz-ú területet. Szeretné a képviselő-testület hozzájárulását kérni, 
         hogy a bérelt terület az agrár környezet gazdálkodási rendszerbe bevonásra kerülhessen. 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                  86/2009.(V.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                  Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                  hozzájárul, hogy Béres Károly Tápióság, Szentmártonkátai 
                                                  u. 1. szám alatti lakos által bérelt 018/17 hrsz-ú ingatlan 
                                                  az agrár környezet gazdálkodási rendszerbe bevonásra ke- 
                                                  rüljön. 
 
                                                  Határidő: azonnal. 
                                                  Felelős:   polgármester. 
 
 
   4./  Dr. Samu János polgármester a továbbiakban ismerteti a tesülettel Nagy Attila buda- 
         pesti lakos ingatlantulajdonainak felajánlását. A tápiósági 526 hrsz-ú ingatlan 3/36-od, 
         a 713 hrsz-ú ingatlan 3/36-od és a 0127/4 hrsz-ú ingatlan 50/23668-ad tulajdoni hánya- 
         dával rendelkezik, melyeket térítésmentesen felajánl az Önkormányzat részére. 
         Javasolja a testület fogadja el a felajánlott ingatlanok tulajdoni hányadát. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                       87/2009.(V.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                       Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                       elfogadja Nagy Attila 1031 Budapest, Kadosa u. 47. 
                                                       I./8. sz. alatti lakos által térítésmentesen felajánlott, 
                                                       alábbi ingatlantulajdoni részeit: 
                                                       tápiósági 526 hrsz-ú ingatlan 3/36-od, 713 hrsz-ú 
                                                       ingatlan 3/36-od és a 0127/4 hrsz-ú ingatlana 50/23668-od. 
 
                                                      Határidő: azonnal. 
                                                      Felelős:   polgármester. 
 
 
   5./  Dr. Samu János polgármester tájékoztatásul elmondja, 2009. június 21-én a pogrányi 
         búcsúba meghívást kaptunk, a labdarúgók és a Nyugdíjas Klub tagjai utaznak. A kiu- 
         tazó csoport vezetésével dr. Kovács Dénes aljegyzőt bízzuk meg. A busz költsége 120 
         eFt, a Nyugdíjas Klub kérése, hogy ennek 50 %-át finanszírozza az Önkormányzat. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                    88/2009.(V.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                    A Képviselő-testület a Nyugdíjas Klub pogrányi utazásához 
                                                    a buszköltséget 60 eFt-tal támogatja. 
 
                                                    Határidő: június 21. 
                                                    Felelős:   polgármester. 



 10

Szajcz Miklós a Nyugdíjas Klub elnöke megköszöni a testületnek a támogatást. 
 
   6./  Dr. Samu János polgármester Lesti Judit hivatali dolgozó kérelmét ismerteti a Kép- 
         viselő-testülettel. Kérelmező hozzájárult, hogy ügyét nyilvános ülésen tárgyaljuk. 
         Lesti Judit a Szolnoki Főiskolán tanul, szakirányt kell választania. Pénzügy-számvitel 
         szakra szeretne jelentkezni, amely 1,5 éves képzés, 125 eFt-ba került félévente. 
         Kéri a testület támogatását, a tandíjon kívül más költség megtérítésére nem tart igényt 
         és vállalná, hogy a diploma megszerzésétől számított plusz  3 évig dolgozna a Polgár- 
         mesteri Hivatalban. Javasolja a testület támogassa a kérelmet. 
 
Dr. Kovács Dénes aljegyző elmondja, több hete beszéltek a támogatásról, a költségvetésbe 
nincs tervezve, ezért kell a testületnek megtárgyalni és dönteni. A maga részéről is javasolja a 
támogatást.  
 
Tóth Gábor tagintézmény vezető, mint volt osztályfőnök elmondja, Lesti Judit a legjobb 
tanuló volt, a tantestület legnagyobb megelégedésére dolgozott. Javasolja, hogy a testület 
támogassa tanulmányait. 
 
Bartucz Attila  alpolgármesternek nem tetszik, hogy az utolsó pillanatban terjesztik elő. 
 
Kun Szilárd  képviselő elmondja, amennyiben egy félévről szavaznak el tudja fogadni. 
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, a pénzügy-számvitel szak nem államilag támogatott, 
figyelembe kell venni, hogy a pénzügyön nincs főiskolai végzettségű dolgozó. Javasolja a 
három féléves támogatást, tenni kell, hogy a fiatalok itt maradjanak. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                       89/2009.(V.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                       Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                       Lesti Judit (Tápióság, Bicskei u. 37.) pénzügyi előadónak 
                                                       a Szolnoki Főiskola, pénzügy-számvitel szakon végzendő 
                                                       tanulmányait 3 x 125 eFt/félév, összesen 375 eFt összeg- 
                                                       gel támogatja. 
                                                       A Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt a tanulmányi szer- 
                                                       ződés megkötésére. 
 
                                                       Határidő: folyamatos. 
                                                       Felelős:   aljegyző. 
 
 
   7./  Tóth Gábor tagintézmény vezető szeretne az iskola májusi hónapjáról beszámolni a 
          testületnek. A felvételi eljárások befejeződtek, 25 tanuló az első helyre nyert felvételt, 
          ez 70 %. A másodikként megjelölt helyre 8, a harmadik helyre 3 tanuló nyert felvételt. 
          Mindenkinek sikeres volt a felvételi eljárása. Gimnáziumban 3, szakközépiskolában 23, 
          szakiskolában 10 tanuló tanul tovább. Lezajlottak az erdei iskola programok, amiket 
          2001. óta szerveznek az 5-6. osztályos tanulók részére. A helyi értékek, népszokások 
          megismertetésére néprajzi gyűjtést indítottak, szeretnék ezt népszerűsíteni.  
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         Az iskolában két szakértői ellenőrzés zajlott, melynek eredményeként dícséretben 
         részesültek. Lezajlottak a körzeti versenyek, az atlétika versenyről egyéni és csapat- 
         érmekkel térhettek haza. A gyermeknapot az időjárás miatt a jövő hétre halasztották. 
         A ballagásra június 13-án, 10 órakor kerül sor, melyre mindenkit szeretettel várnak. 
 
 
   8./  Bartucz Attila  alpolgármester elmondja, hogy ha az előzőekben már említett erdő 
         vételben a testület akar résztvenni 1.200 eFt-ért lenne rá lehetőség. A területet  fa és 
         munkateremtés miatt gondolja, a gyérítésből 700 eFt-ot ki lehetne hozni. 
 
Dr. Samu János polgármester véleménye, az lenne az ideális ha a földterület a településen 
lenne. Javasolja, hogy az I. féléves költségvetési beszámolót várjuk meg, ezután térjünk vissza 
rá. 
 
 
   9./ Nagy Lajos az ülésen megjelent érdeklődő elmondja, személyes problémája van. A  
        szomszédban lévő veszélyes fa kivágása miatt fordult a Hivatalhoz. Határozatot ka- 
        pott, melyben elrendelésre került a veszélyes fák kivágása, de intézkedés nem történt, 
        a munka elvégzését nem ellenőrizték. 
 
Dr. Kovács Dénes tájékoztatásul elmondja, az ügyben a másodfok az Államigazgatási 
Hivatal, nem a Képviselő-testület.  Jogszabályértelmezést kért, a határozatot vissza fogja 
vonni. Az Államigazgatási Hivatal és a Környezetvédelmi Minisztérium állásfoglalását is 
megkérte. A hivatalos állásfoglalás után vissza fogja vonni a határozatot, birtokvédelmet 
kérhet a bíróságtól, erre már tavaly felhívta az ügyfél figyelmét. Hibázott, hogy határozatot 
hozott, törvénytelen. A határozat lehetőséget biztosított mindkét fél részére a fellebbezésre, 
ezzel nem éltek. Az ügy a továbbiakban a bíróságra tartozik. 
 
 
   10./  Dr. Samu János polgármester a továbbiakban ismerteti a következő ülés időpontját 
           és napirendi pontjait: 
 
           2009. június 25. 17 óra 
 
 
           N a p i r e n d: 
           1./ Közművelődés szervezői állásra érkezett pályázatok elbírálása 
           2./ Egyebek 
 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
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                                                              90/2009.(V.28.) sz. képviselő-testületi határozat:                                                                                                              
                                                              A Képviselő-testület következő ülését 2009. június 
                                                              25-én, 17 órára összehívja. 
 
 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az 
ülést 19 órakor bezárta. 
 
                                                                       Kmf. 
 
 
 
                 Dr.  Kovács Dénes                                                         Dr. Samu János 
                        aljegyző                                                                     polgármester 
 
 
 
                                             Bartucz Attila            Berényi Tamás 
                                                        jegyzőkönyv hitelesítők 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
                         


