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J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült: Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 2-án,  
              17 órakor megtartott rendkívüli ülésén. 
 
Az ülés helye: Községháza nagyterme. 
                          
Jelen vannak: Dr. Samu János polgármester,   
                         Bartucz Attila alpolgármester,                          
                         Balaskó György,                           
                         Dávid Kornélia Anikó,  
                         Erdélyi Sándor, 
                         Hegedűs György,                          
                         Szántai Linda képviselők. 
 
Igazoltan van távol: Kun Szilárd képviselő: 
 
Igazolatlanul van távol: Berényi Tamás és Laczkó József képviselők. 
                            
Meghívott vendégként jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
A nyilvános ülésen a lakosság részéről  1 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 
6 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. 
 
A polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja elfogadni Bartucz Attila és Dávid 
Kornélia Anikó  képviselőket. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                          20/2009.(III.2.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                          A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Bartucz 
                                                          Attila és Dávid Kornélia Anikó képviselőket elfogadta. 
 
A polgármester a továbbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait: 
 
N A P I R E N D: 
1./  Előirányzat módosítások, 2008. évi költségvetési rendelet módosítása 
2./  Könyvvizsgálói feladat ellátására megbízás 
3./  SÁG-ÉP Nonprofit Kft szerződés módosítása 
4./  Szociálpolitikai kerekasztal létrehozásáról szóló rendelet elfogadása 
5./  Egyebek 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül,  kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta:    
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                                                         21/2009.(III.2) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 
 
1. N A P I R E N D  TÁRGYALÁSA 
Tárgy:  Előirányzat módosítások, 2008. évi költségvetési rendelet módosítása 
            Előadó: Dr. Samu János polgármester ismerteti, az anyag az évközi előirányzat mó- 
                         dosításokat tartalmazza, rendelet formájában. A rendelet tervezetet a mellék- 
                         leteivel együtt elkészítettük. Megköszönni a hivatal dolgozóinak a 2008.évi 
                         gazdálkodási, számviteli munkáját. Szeretné megkérdezni kinek van a napi- 
                         rendhez kapcsolódó kérdése.  A polgármester megállapítja, a 2008. évi költ- 
                         ségvetési rendelet módosításához nincs hozzászólás, javasolja elfogadásra. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel  
az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló, 3/2008.(II.15.) sz. rendelet módosításáról 
szóló 2/2009.(III.3.) sz. rendeletét megalkotta. 
 
                                                           2/2009.(III.3.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                           Az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 
                                                           3/2008.(II.15.) sz. rendelet módosításáról szóló rendelet 
                                                           szövegét a 2. sz. melléklet tartalmazza. 
 
 
2. N A P I R E N D  TÁRGYALÁSA 
Tárgy: Könyvvizsgálói feladat ellátására megbízás 
           Előadó: Dr. Samu János polgármester elmondja, a számviteli törvény rendelkezései  
                        szerint, a hitel és a 300 millió Ft feletti költségvetésünk miatt könyvvizsgálót 
                        kell megbíznunk. A feladatra jelentkezett Baloghné Kovács Magdolna bejegy- 
                        zett könyvvizsgáló. Az írásos ajánlatát megküldtük a képviselőknek. A kör- 
                        nyékbeli Önkormányzatok megelégedéssel alkalmazzák a feladatra, tisztessé- 
                        ges munkát végez, elfogadható áron.  
 
Bartucz Attila  alpolgármester szerint kár, hogy ezt nem tudtuk előre, meg lehetett volna 
spórolni a könyvvizsgáló díját. A 3. évet úgy tudnánk megúszni, hogy az Önkormányzat 
visszafizeti a hitelt, a Kft pedig továbbítaná az Önkormányzat részére a kamatokkal együtt.  
 
Erdélyi Sándor képviselő szerint a hitel visszafizetésének költsége van. 
 
Dr. Kovács Dénes aljegyző véleménye, érdemes fél évet várni, nem tudjuk hogy teljesülnek a 
tervezett bevételeink. Érdeklődni lehet a visszafizetés lehetőségéről. 
 
Dr. Samu János polgármester úgy gondolja, felvesszük a bankkal a kapcsolatot és utána 
visszatérünk a dologra. Javasolja Baloghné Kovács Magdolnát megbízni a könyvvizsgálói 
feladatokkal. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, elellenvélemény és tartózkodás nélkül, 
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta: 
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                                                 22/2009.(III.2). sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                 A Képviselő-testület megbízza Baloghné Kovács 
                                                 Magdolna bejegyzett könyvvizsgálót az Önkormányzat 
                                                 2008. évi és 2009. évi könyvvizsgálói feladatainak ellátására. 
                                                 A feladat ellátásának díjazása 400 eF + ÁFA /év összeg.                   
 
                                                 Határidő: szerződéskötésre azonnal. 
                                                 Felelős:   polgármester.  
 
 
3. N A P I R E N D  TÁRGYALÁSA 
Tárgy: SÁG-ÉP Nonprofit Kft szerződés módosítása 
           Előadó: Dr. Kovács Dénes aljegyző ismerteti, a részletes előterjesztést az írásos anyag 
                        tartalmazza. A Pénzügyi Bizottság ülésén 2 millió Ft átalánydíj fizetését java- 
                        solta a Kft-nek az önkormányzati ingatlanok gondnoki feladatai ellátásáért, ez  
                        a költségvetésbe beépítésre került. Vincze András ügyvezetővel átnézték,  
                        egyeztették a szerződés módosítását, a szerződéshez tartozó 1. sz. mellékletet, 
                        mely a gondnoki feladatokat részletezi. Kisebb változások kerültek a szerződés 
                        módosításába, mint a hóeltakarítás, valamint a jogszabályi változások miatti 
                        módosítások.  
 
Vincze András ügyvezető elmondja, egyeztették a módosításokat, az elmúlt időszakban az 
iskolagondnoki feladatok a szerződésben ellátás nélkül szerepeltek. A feladathoz mindig 
hozzá lett rakva, a javadalmazáshoz nem. Most valamennyi önkormányzati intézményről van 
szó, a módosításokkal elfogadható a szerződés. 
 
Dávid Kornélia Anikó képviselő nem érti, a papírgyűjtési mérlegelési feladatok bonyolítása 
miért a Kft feladata, a tanárok és a gyerekek is el tudnák végezni. 
 
Bartucz Attila alpolgármester elmondja, a Kft feladata a tetőszerkezetek kisjavítása, ez plusz 
feladat, korábban az önkormányzat karbantartásként fizette. 
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, a tetőszerkezetek kisjavítása, ácsmunkát nem 
igénylő feladatot takar, cserép lecsúszások, csatorna tisztítás. Létrehoztuk a Kft-t, egy éve 
azon vitakozunk mit csináljanak. Minden héten lehetne szerződést módosítani. 
 
Bartucz Attila  alpolgármester véleménye szerint az a baj, hogy nem jó irányba tekintve 
nézzük a Kft-t. Meg kell erősíteni egy céget, hogy működni tudjon. Nem azért kell a pénz, 
hogy elszórják, hanem tudjanak mozogni, munkahely teremtő programjaik legyenek. Kivenné 
a szerződésből az ilyen feladatokat, meg kellene nézni egy év alatt mennyi pénzt fordítottunk 
karbantartásra.  
 
Dr. Kovács Dénes aljegyző szerint a szakmunkát és az egyéb tevékenységet külön lehet 
választani. Április 1-től bekapcsolódnak a Kft munkájába a szociális segélyből kikerülők, akik 
az egyéb tevékenységbe részt tudnak venni. Véleménye szerint a Kft olyan munkát vállaljon, 
amit szakszerűen meg tud csinálni.  
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Vincze András ügyvezető úgy gondolja, azzal van a probléma, hogy a feladat az összes 
önkormányzati intézményre ki lett terjesztve. Kérte, számolják össze a korábbiakban 
vállalkozóknak kifizetett összegeket, ezt osztjuk el 12-vel, ez legyen a fizetés. Az egészségház 
teljes lefolyórendszerét át kell nézni, amit decemberben javítottak. Az iskola fűtési rendszere 
is több helyen lyukas volt. 
 
Józsáné Pap Katalin az ülésen megjelent érdeklődő elmondja, a szociális segélyben 
részesülők halálra unják magukat, mert nem tudnak nekik munkát adni. 
 
Vincze András ügyvezető erre nem tud mit mondani, amikor munkát adott nekik, inkább nem 
jöttek dolgozni. Jelenleg 6 főnek kellene dolgozni, 2 meg sem jelent, 2 ledolgozta, 2 részben 
dolgozta le az előírt óraszámot.  
 
Bartucz Attila  alpolgármester véleménye szerint, az a legnagyobb gond, aki ledolgozza és aki 
nem dolgozza le a segély összegét, az is ugyanúgy megkapja.  
 
Dr. Kovács Dénes aljegyző ismerteti, az új törvény módosításai alapján felül kellett vizsgálni 
minden szociális segélyben részesülőt, rendelkezésre állási támogatatást fognak kapni. A 
Munkaügyi Központtól várjuk a részleteket, március 1-től szerettük volna a munkát indítani, 
de ez eltolódik április 1-re. Közfoglalkoztatási tervet kell készíteni, melyet a testületnek el kell 
fogadni.  
 
Dr. Samu János polgármester úgy gondolja, ha Vincze András ügyvezető egyeztetett az 
aljegyzővel, a szerződés módosítását átbeszélték, nincs ellenvetése, akkor el kell fogadni és 
alá kell írni. Megvannak a Kft feladatai, mindenfajta költségük van. Nem tudja ráfizet-e a Kft 
ha tisztességgel elvégzi a feladatokat. Úgy gondolja, a Kft azért van, hogy az önkormányzati 
feladatokat elvégezze, nem az önkomrányzaton kell, hogy megerősödjönek. 
 
Bartucz Attila  alpolgármester elmondja, régen az volt a gyakorlat, hogy a javítások költségét 
kifizettük, tartsuk ezt a továbbiakban is. Az a gond, hogy nem partnerként tekintenek a Kft-re. 
Javaslatot tenne a gondnoki feladatok részletezésére. Valamennyi önkormányzati fenntartású 
intézményben ellátandó feladatok a következők lennének: kisebb tisztasági meszelések; nyári, 
tavaszi nagytakarításokban közreműködés; tetőszerkezetek hó és jégmentesítése; lefolyóárkok 
tisztítása; csatornák tisztítása. Nevelési, oktatási feladatot ellátó intézményekben ellátandó 
feladatok: udvari játékok kisjavítása, festése; homokozók, távolugró gödör karbantartása; 
papírgyűjtés mérlegelési feladatainak lebonyolítása; óvodai, iskolai rendezvények, ünnepségek 
helyszíneinek előkészítése; hulladékgyűjtő edények ki-, behordása. 
 
Balaskó György képviselő véleménye szerint nem kihúzni kellene, hanem odaírni pontosan 
mit értünk ezalatt. Véleménye szerint a karbantartás állagmegőrzést jelent. Úgy gondolja 
Bartucz Attila nem a Kft. A tervezet szerint kell hagyni az egészet, vitás kérdések esetén a 
jegyzővel kell konzultálni. 
 
Dr. Kovács Dénes aljegyző szerint nincs szabályozva, hogy a + 2 millió Ft-ért mit ad cserébe 
a Kft, ezért kell módosítani a szerződést. Két havi összeget már megkaptak szerződés nélkül, 
a testület határozata alapján.  
 
Erdélyi Sándor képviselő szerint, pár hónap eltelteltével meglátjuk hogy működik a dolog. 
 



 6

Dr. Samu János polgármester az elhangzottak figyelembe vételével javasolja elfogadásra a 
szerződés módosítását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                          23/2009.(III.2.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                          Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                          a határozat mellékletét képező, a SÁG-ÉP Nonprofit Kft- 
                                                          vel a falugondnoki tevékenyésge elvégzésére 2008. szep- 
                                                          tember 23-án, határozatlan időre kötött megbízási szer- 
                                                          ződés módosítását jóváhagyja és felhatalmazza a polgár- 
                                                          mestert a szerződés aláírására. 
 
                                                         Határidő: azonnal. 
                                                         Felelős:   polgármester, aljegyző. 
 
 
4. N A P I R E N D  TÁRGYALÁSA 
   Tárgy: Szociálpolitikai kerekasztal létrehozásáról szóló rendelet elfogadása. 
              Előadó: Dr. Kovács Dénes aljegyző ismerteti, a törvényi rendelkezés értelmében 
                           a 2000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzat helyi szociálpoli- 
                           tikai kerekasztalt köteles létrehozni. Az ezzel kapcsolatos rendelet terveze- 
                           tet elkészítettük. A közfoglalkoztatási tervet véleményezni kell a szociál- 
                           politikai kerekasztalnak, melyet a március 26-i ülésre szeretnénk a testü- 
                           let elé terjeszteni.  
 
Bartucz Attila  alpolgármester a kerekasztal tagjai közül a kistérségi társulás vezetőjét 
kihúzná. Kéri a testületet az alpolgármester szavazati joggal rendelkező tagként kerüljön be a 
kerekasztal tagságába, a gyermekek érdekeit szeretné képviselni.  
 
Dávid Kornélia Anikó képviselő egyetért az alpolgármeter bekerülésével a kerekasztali tagok 
közé, és javasolná minden bizottsági elnököt is bevenni. 
 
Dr. Kovács Dénes aljegyző elmondja, a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás vezetője 
azért van a kerekasztal tagjai között, mert vannak kistérségi szintű feladataink. A kerekasztal 
véleményt alkot, kezdeményezhet a testület felé, de a döntés a Képviselő-testületé. 
 
Erdélyi Sándor képviselő véleménye szerint a testületet kisebbségben kell hagyni a szavazati 
joggal rendelkező tagok között, a döntés úgyis a testületé. 
 
Dr. Samu János polgármester javasolja az eredeti előterjesztés szerint a rendelet 
megalkotását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
a szociálpolitikai kerekasztal létrehozásáról szóló 3/2009.(III.3.) sz. rendeletét megalkotta. 
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                                                                  3/2009.(III.3.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                                  A szociálpolitikai kerekasztal létrehozásáról szóló 
                                                                  rendelet szövegét a 4. sz. melléklet tartalmazza. 
 
5. E G Y E B E K 
 
  1./  Erdélyi Sándor képviselő elmondja, a szociális segély ledolgozására rendeletet hoztunk, 
        szeretne érdeklődni miért nem így járunk el, miért kapja meg az is a segélyt, aki nem dol- 
        gozza le. 
 
Dr. Kovács Dénes aljegyző ismerteti, a rendelet szerint aki nem dolgozza le a meghatározott 
óraszámot a segély 25 %-át vissza lehet tartani, ezt alkalmaztuk is. Átmeneti időszakról van 
szó, április 1-től foglalkoztatva lesznek az emberek. A rendeletünk egyébként is törvénysértő. 
 
Dr. Samu János polgármester úgy látja eredmény az is, amit eddig el tudtunk érni. Egyetért a 
felvetéssel, de a törvénytelen rendeletünket nem kellene még továbbtetézni. 
 
Bartucz Attila  alpolgármester véleménye szerint egy hónapot sem kellene elengedni. Nem 
biztos, hogy törvénysértő amit csinálunk. Az Alkotmánybíróságnak ki kell mondani, hogy 
törvénytelen. Más önkormányzatoknál működik a dolog. Mindenképpen valamilyen szankciót 
kapjon, aki nem dolgozza le a segélyt. 
 
  2./  Dr. Samu János polgármester ismerteti, hogy Cser János lemondása óta még mindig 
        nincs a Kft Felügyelő Bizottságának elnöke és hiányzik egy tag a Pénzügyi és Gazda- 
        sági Bizottságból. Szeretné továbbá felhívni a figyelmet, hogy a Pénzügyi Bizottságnak 
        a március 26-i ülésre értékelhető előterjesztést kell kidolgozni a közlekedési táborral 
        kapcsolatban.  
 
  3./  Dávid Kornélia Anikó  képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 
        ismerteti, az 1848-as forradalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepségre 
        március 13-án, pénteken kerül sor a Tornacsarnokban. Az ünnepi beszédet Bartucz 
        Attila alpolgármester mondja. Az ünnepség után koszorúzás lesz a kopjafánál. 
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, a következő ülésre az előzőekben meghatározottak 
szerint március 26-án, 17 órakor kerül sor. 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az 
ülést 19.30 órakor bezárta. 
 
                                                                      Kmf. 
 
 
                   Dr. Kovács Dénes                                              Dr. Samu János 
                          aljegyző                                                         polgármester 
 
 
 
                                Bartucz Attila                  Dávid Kornélia Anikó 
                                              jegyzőkönyv hitelesítők 


