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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 15-én,  
              17 órakor megtartott ülésén. 
 
Az ülés helye: Községháza nagyterme. 
                          
Jelen vannak: Dr. Samu János polgármester,   
                         Bartucz Attila alpolgármester,  
                         Balaskó György ,                                                    
                         Berényi Tamás, 
                     Dávid Kornélia Anikó, 
    Erdélyi Sándor, 
                         Hegedűs György,                                                                
                         Kun Szilárd és 
                        Szántai Linda képviselők.                          
 
Igazolatlanul van távol:  Laczkó József képviselők. 
                            
Meghívott vendégként jelen vannak:  
                                           Mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
A nyilvános ülésen a lakosság részéről 6 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 
8 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes.  
 
A polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja elfogadni Hegedűs György és Kun Szilárd 
képviselőket. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                        155/2009.(X.15.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                        A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Hegedűs 
                                                        György és Kun Szilárd képviselőket elfogadta. 
 
Dr. Samu János polgármester a továbbiakban az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban 
elmondja, a meghívó szerint az 1. és a 2. napirend is a Kft-t érinti, javasolja együtt tárgyalni. 
Ismerteti a napirendi pontokat: 
 
N A P I R E N D: 
1./  SÁG-ÉP Nonprofit Kft beszámolója, könyvvizsgáló megbízása 
2./  Egyebek 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal,  ellenvélemény és tartózkodás nélkül,  
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:    
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                                                   156/2009.(X.15.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                   A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 
 
1. N A P I R E N D  TÁRGYALÁSA 
Tárgy:  SÁG-ÉP Nonprofit Kft beszámolója. 
            Könyvvizsgáló megbízása. 
            Előadó: Árokszállási László ügyvezető ismerteti, a hiányzó szabályzatok elkészültek, 
                         egy pénztárost alkalmaznak, a vízdíjat hivatalosan szedik a beszedők. A kinnt- 
                         lévőségek nagy részét nehezen fogják beszedni, de ennek érdekében mindent 
                         megtesznek. A régóta tartozóknál a nyomást csökkenteni fogják, a jogszabályi 
                         lehetőségeket a jegyzővel egyezteti. A cég tartozásával kapcsolatban elmond- 
                         ja, amit beszednek azzal tudnak gazdálkodni, ami nagyon fontos azt fizetik  
                         először be. A vízdíj tartozás nagyon sok, 1 millió Ft körül van. 
 
Bajkó Rita könyvelő elmondja, az egyeztetésük óta érdemi változás nincs, a szabályzatokat 
elkészítette. Nagyon fontos lett volna az ÁFA analitika, amit most kapott meg. A 
követelésekből nem tudta kivezetni a rendszertelen számlák listáját, hiteles mérleget nem 
tudott készíteni. Az eredménykimutatást, főkönyvi kivonatot elküldte. A befolyó vízdíj a 
feltételezések szerint a kötelezettségek egy részét fedezi. A szeptember 30-i állapot szerint a 
Kft tartozása 4.400 eFt, ehhez  jön még az október 20-án esedékes 600 eFt ÁFA, tehát 5 
millió Ft-ról beszélhetünk.  
 
Kun Szilárd  képviselő elmondja elhangzott, hogy 5 millió Ft a Kft tartozása. A III. 
negyedéves vízdíj, a kinntlévőség, az Önkormányzat tartozása fedezi-e ezt az összeget, erre 
kér választ a könyvelőtől. Véleménye szerint az elszámoltatáson kívül az ügyvezető 
bejegyzése a legfontosabb. 
 
Bajkó Rita könyvelő elmondja, a III. negyedévi vízdíjat számlázták, nem tudja mennyi a 
behajtandó követelés, ha 5 millió Ft lenne, azt el kellene utalni. A következő hónapban nem 
tudnának semmit fizetni. Nincs listája a tartozásokról, de a kötelezettségeket akkor sem fedezi 
erre az évre. A Kft tartozik az Önkormányzat felé is 1 millió Ft-tal, plusz az 500 eFt rövid 
lejáratú hitellel.  
 
Balaskó György képviselő elmondja, véleményét a korábbiakban már kifejtette. Be kell 
fejezni ezt az egészet, új lapot kell indítani. A vízművet nekünk kell működtetni, nem szabad 
eladni. Az a lehetőség van még, hogy koncesszióban lehetne működtetni. Végig tudjuk 
csinálni egy Kft-vel, pontosan ellenőrizve. 
 
Dr. Kovács Dénes aljegyzőnek is lenne kérdése, nem érti az ügyvéd mit vár. Vincze Andrást 
öt évre bíztuk meg a Kft ügyvezetőjének, munkaviszonyát közös megegyezéssel július 31-el 
megszüntettük. Nem tudja, ha a mai nappal visszahívjuk mi lesz a július 31-i megszüntetéssel. 
Vincze András hozzájáruló nyilatkozata szükséges.  A legjobb megoldás  az lenne, ha a július 
31-i munkaviszony megszüntetést az ügyvezető visszahívásáról való döntésnek tekintené a 
testület. 
 
Vincze András volt ügyvezető elmondja, a két hónap gazdálkodásához nincs köze, holott az ő 
neve alatt megy. Az elszámoláskor 500 eFt vízdíj hátralékkal adta át a céget, 4.500 eFt 
beszedhető bevétellel. A két hónap alatt történtek olyan dolgok, amik nem az ő felelőssége. 
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Nagyon fontos a visszahívás. Cser János is több mint egy éve lemondott a Felügyelő Bizottság 
elnökségéről, a felelősség nem az övé. 
 
Balaskó György képviselő elmondja, a számviteli szabályok áthágása miatti helyzet volt az, 
amiért az ügyvezetőtől megváltunk, bár nem ő volt a hibás, hanem aki elvezetgette rossz 
irányba. Cser Jánost nem terheli felelősség, bár a cégbírósági bejegyzés szerint ő a Felügyelő 
Bizottság elnöke, lemondása után a kijelentése elmaradt. Cser János Bartucz Attila miatt 
mondott le, vissza kellene hívni mert ért ehhez a dologhoz. Visszajönne, csak hívni kellene, 
ehhez azonban megváltozott körülmények kellenének, a korábbiakban is Cser János a 
szabályok szerint szerette volna végezni a munkáját.  
 
Vincze András volt ügyvezetőnek hozzáfűznivalója lenne, adminisztrációs hiányosságok 
miatt váltották le. A Kft  három főre lett tervezve, menet közben kiderült, hogy vízdíj 
beszedőt, pénztárost kell felvenni, ezek bére nem volt tervezve. Revízió volt tavaly, nem szólt 
arról milyen nyilvántartásokat kell vezetni. 
 
Bartucz Attila alpolgármester úgy látja mindenki megpróbálja bűnbakként kezelni, Cser 
János nem miatta ment el. Azzal kapcsolatban, hogy mennyire vezette Vincze András kezét, 
azt szeretné mondani, csak azt javasolta, decemberben ne vegyenek traktort, részletekbe nem 
ment bele. Úgy gondolja ennyi pénzből nem lehet vízművet üzemeltetni sehol, ne menjünk el 
ez mellett. A hitelt is ki kell termelni, kellő eszközökre, emberállományra van szükség.   
 
Balaskó György képviselő úgy gondolja, a teljesen pontatlan pénzügyi fegyelem miatt nem 
lehet működtetni a céget. Beszámolás tárgya lett volna, mit léptek annak érdekében, hogy a 
hátralékosok fizessenek. 
 
Dr. Kovács Dénes aljegyző elmondja, a tartozást be kell hajtani, ezt nem lehet kihagyni. A 
szóbeli közlés nem elég, írásos felszólítás szükséges, tértivevénnyel. 
 
Bartucz Attila  alpolgármester tájékoztatásul elmondja, napokon belül megtörténik a 
felszólítások kikézbesítése, valamint a szűkítőket is megvették.  
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, hivatalos emberek vannak, akiknek intézkedni 
kellene a hátralékok behajtására. A Kft nem tud elszámolni azért nem fizetik a vízdíjat, ez is 
felvetődött a lakosság körében.  A helyzeten azzal lehet változtatni, hogy ezt meg kell 
szüntetni, ilyen ne legyen. A lakosságot rá kell venni, hogy a kötelező szolgáltatást kötelező 
fizetni. A vízdíj emeléssel probléma van, ha megemeljük a nem fizetők aránya emelkedni fog. 
 
Kun Szilárd képviselő véleménye szerint a lakosság felelőtlensége is és az Önkormányzat 
felelőssége is meg van a dologban. Sok helyről hallotta, hogy ha nincs szankció nem fizet. A 
vízdíjjal kapcsolatban elmondja, ha nem emelünk akkor az Önkormányzatnak ki kell 
egészíteni, hogy működni tudjon a Kft. Két év alatt egyszer volt emelés, a belső ellenőr 
észrevételezte, hogy nagyon alacsony a vízdíj. Nem tudjuk, hogy eltűntek a pénzek, mert nincs 
elszámolás. 
 
Dr. Samu János polgármester szerint nem arról van szó, hogy bárki ellopott pénzt, a 
probléma az elszámolás hiánya, így mindenki joggal feltételezhet bármit. A könyvelő a III. 
negyedévi számlákkal nem találkozott.  
 



 6

Bartucz Attila  alpolgármester úgy gondolja, nem az a probléma, hogy nem tudnak 
elszámolni. Tegnap voltak a programozónál, aki összepakolta a gépet. Korábban rosszul lettek 
kezelve a dolgok, voltak problémák, de nem azt jelenti, hogy a pénzzel van gond. 
 
Vincze András volt ügyvezető elmondja, a számítógépet, a programot meg kellett tanulni, ezt 
a fia csinálta, mitől esett szét a gép nem tudja. Volt pár számla amit tévedésből rendezetté 
tettek és a valóságban nem voltak fizetve, ezek félre lettek téve, 56 eFt összegről volt szó. 
 
Dávid Kornélia Anikó  képviselő véleménye, a szabályokat be kell tartani, pontosan mindent 
le kell könyvelni, a pénztáros foglalkoztatása kötelező. A Kft alakulásakor a szükséges 
eszközök nem álltak rendelkezésre, mindent meg kellett vásárolni, a hitelt is törlesztik, bérleti 
díjat fizetnek. Ezzel nem akarja védeni a Kft-t, de önkormányzati Kft-ről van szó. Nem 
szeretné a lakosságot vízdíj emeléssel megterhelni. ha van pénzünk pótoljuk ki, hogy a Kft-
nek legyen bevétele. Szeretné ha pontosan, naprakészen minden el lenne számolva. 
 
Bencsik Andrásné érdeklődő szerint azelőtt nem volt ilyen probléma, amíg más üzemeltetett. 
Mindenhol beszélik, hogy a Kft nem tud fizetni, kikötik még a villanyt is. 
 
Dr. Samu János polgármester véleménye szerint a megoldást kellene megkeresni, a Kft az 
Önkormányzat tulajdonában van, önállóan gazdálkodik. A legfőbb felelős a Képviselő-
testület, pontot kell tenni a helyzetre. Rendezetlen állapot a Felügyelő Bizottság, az ügyvezető. 
Összeférhetetlenségi kérdések merültek fel. A legfontosabb, hogy utalványozási joga legyen 
az ügyvezetőnek. Tegnap is a beszedett vízdíjból kellett a villanyszámla tartozást befizetni, 
mert különben kikapcsolták volna az áramot, ez a június, július hónapokra esedékes összeg 
volt, ami 210 eFt. Augusztusra 300 eFt körüli a villanyszámla. E-mail-en is érkezett 
megkeresés, hogy táboroztatási jutalék címén 230 eFt-ot várnak a Kft-től. Úgy látja nagyon 
komoly működési problémák vannak, a cégbíróságon nincsenek átvezetve a változások. 
Bekech József által elhangzott, hogy Bartucz Attilát ne vonja senki felelősségre. Szeretné ezt 
tisztába tenni, Bartucz Attila alpolgármesternek nincs joga felelősségre. A testület döntsön 
arról, hogy Bartucz Attila holnaptól tekintsen el a kft ügyeibe való beavatkozástól. Az 
ügyvédnél a papírokat tegyük rendbe, a Felügyelő Bizottságba Bartucz Attila személye nincs 
bejegyezve. A Felügyelő Bizottságot egészítsük ki, Cser Jánost hozzuk vissza. Javasolja egy 
három tagú ad hoc bizottságot létrehozni, ebbe a bizottságba Berényi Tamás, Kun Szilárd és 
Hegedűs György képviselőket javasolja, akik vállalják a feladatot. A bizottság a Kft tételes 
átvizsgálását kezdje meg a megalakulástól. Bajkó Rita könyvelő biztosítson mindent a 
bizottság munkájához. Az ügyvezetőt segíteni kell, hogy a szerződésben vállalt 
kötelezettségeit teljesíteni tudja. A Felügyelő Bizottság feladata törvényileg szabályozott, a 
hiányosságokat a tulajdonos felé jelezniük kell. Kérjük tisztességesen lássák el feladatukat. A 
törvényi előírásoknak megfelelően a költségvetési szervek által fenntartott társasságoknak 
könyvvizsgálót kell alkalmazni 2009.január 1-től. Bakk Mária Ilona könyvvizsgáló, a 2 BM-
Audit Kft ügyvezetője vállalja a feladatot, 200 eFt + ÁFa összegért elvégzi a Kft 2009. évi 
könyvvizsgálatát, valamint a 2008. évi utólagos könyvvizsgálatot szintén 200 eFt + ÁFA 
összegért. Október 20-án tudná kezdeni munkáját, az ad hoc bizottsággal közösen a teljes 
átvizsgálást. Kéri a testület döntését Bartucz Attila Kft-hez fűződő kapcsolata ügyében, ad hoc 
bizottság felállítására és a könyvvizsgáló megbízására. 
 
Bartucz Attila  alpolgármester elmondja, nem életcélja a Kft. Árokszállási Lászlót meg lehet 
kérdezni, hogy szándéka csak segítő. Ha most elmegy, nem biztos, hogy azzal a legtöbbet 
segít. Úgy tervezte, hogy egy hét és mindent átad. 
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Kun Szilárd  képviselő úgy gondolja, Bartucz Attilának igaza van, ő volt  a szoftver 
frissítésnél. Kéri, hogy az ad hoc bizottság munkáját segítse. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                                157/2009.(X.15.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                A Képviselő-testület felhívja Bartucz Attila alpol- 
                                                                gármestert, hogy a SÁG-ÉP Nonprofit Kft ügyeibe 
                                                                való beavatkozástól tekintsen el. 
                                                                A Képviselő-testület továbbá Bartucz Attila alpol- 
                                                                gármestert visszahívja a Felügyelő Bizottságból 
 
                                                                Határidő: azonnal. 
                                                                Felelős:   polgármester. 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal., ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                              158/2009.(X.15.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                              Képviselő-testület Ad Hoc Bizottságot hoz létre a 
                                                              SÁG-ÉP Nonprofit Kft működésével kapcsolatos 
                                                              ügyek rendbetételére, munkájuk segítésére. 
                                                              A bizottság tagjai: Berényi Tamás, Kun Szilárd és 
                                                              Hegedűs György képviselők. 
 
                                                             Határidő: azonnal. 
                                                             Felelős:   polgármester. 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                              159/2009.(X.15.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                              Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
                                              mint a SÁG-ÉP Nonprofit Kft alapítója megválasztja a 
                                              2 BM-Audit Kft-t (1133 Budapest, Pannónia u. 116. IV/28. 
                                              cégjegyzék száma: 01-09-734121, kamarai nyilvántartási 
                                              száma: 002322) a SÁG-ÉP Nonprofit Kft 2009. üzleti évre 
                                              szóló könyvvizsgálatára 200 eFt + ÁFA összegért, valamint 
                                              a 2008. évi utólagos könyvvizsgálatára 200 eFt + ÁFA össze- 
                                              gért. A könyvvizsgálói feladatokat a 2 BM-Audit Kft nevében 
                                              Bakk Mária Ilona bejegyzett könyvvizsgáló (kamarai tagsági 
                                              száma: 006487) látja el.   
                                              Tekintettel arra, hogy a Kft-t 2009. évtől az államháztartásról 
                                              szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 100/N § alapján könyvvizsgálati 
                                              kötelezettség terheli, a tárgyévi 200 eFt + ÁFA összegű díjat 
                                              a Kft költségvetésébe kell beépíteni. 
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                                              A 2008. évi könyvvizsgálati díjat az Önkormányzat 
                                              biztosítja 2009. évi költségvetése terhére.  
                                                                               
                                              Határozat: azonnal. 
                                              Felelős:     polgármester. 
 
 
Bekech József a Felügyelő Bizottság tagja szeretné megkérdezni, hogy a 2008.-tól eltelt 
időszakkal mit teszünk, a bizottsági változással kapcsolatban. 
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, a cégbírósági bejegyzés szerint most is Cser János a 
Felügyelő Bizottság elnöke. Ezt hagyjuk így és javasolja a Képviselő-testület Cser János 
felelősségétől tekintsen el 2008.09.04.-től az igent mondásáig. Az ügyvezető váltást az ügyvéd 
küldje el a cégbírósághoz. A közös megegyezéssel történő munkaviszony megszüntetést 
tekintsük visszahívásnak 2009. július 31-i hatállyal. 
 
Dr. Kovács Dénes aljegyző elmondja, Cser János lemondását a Képviselő-testület elfogadta, 
nem lett lefuttatva a cégbíróságon. Szabálytalan helyzetben vagyunk. 
 
Bartucz Attila  alpolgármester elmondja, a holnapi napon feltétlenül el kell juttatni az 
ügyvédnek a határozatot a visszahívásról, egyébként a közzététteli díj lejár. 
 
Dr. Samu János polgármester kéri a testület döntését Vincze András ügyvezető 
visszahívásáról. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                        160/2009.(X.15.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                        Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                        a 114/2009.(VII.9.) sz. határozatában Vincze András ügy- 
                                                        vezetői jogviszonyát 2009. július 31-i hatállyal, közös 
                                                        megegyezéssel megszüntette. A Képviselő-testület ezen  
                                                       döntését a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 
                                                       24. § (2) bekezdésének, valamint 31. §ának rendelkezéseire 
                                                       figyelemmel az ügyvezető visszahívásáról való döntésnek 
                                                       tekinti. 
 
                                                       Határidő: azonnal. 
                                                       Felelős:   polgármester. 
 
 
2. E G Y E B E K 
 
   1./  Dr. Samu János polgármester ismerteti, a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Ta- 
         nácsa szeptember 30-án elfogadta az Alapító Okirat módosítását, valamint az egységes 
         szerkezetű Alapító Okiratot. Ezt a Képviselő-testületnek is el kell fogadni, ismerteti a 
         módosításokat. 
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A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
           
                                                         161/2009.(X.15.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                         a csatolt mellékletnek megfelelően elfogadja a Tápió- 
                                                         menti Területfejlesztési Társulás Tanácsa által 2009. 
                                                         szeptember 30-án elfogadott Alapító Okirat módosítását, 
                                                         valamint az egységes szerkezetű Alapító Okiratot. 
 
                                                         Határidő: azonnal. 
                                                         Felelős:   polgármester. 
 
 
   2./  Dr. Samu János polgármester a továbbiakban tájékoztatja a testületet, hogy a Nagykáta 
         Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okirata 
         módosításait is el kell fogadni. Ismerteti a módosításokat, és mivel nincs hozzászólás ké- 
         ri elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                       162/2009.(X.15.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                       Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                       a Nagykáta Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő 
                                                       és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módo- 
                                                       sításait a csatolt mellékletnek megfelelően elfogadja. 
 
                                                       Határidő: azonnal. 
                                                       Felelős:   polgármester. 
        
 
 
   3./  Dr. Samu János polgármester tájékoztatásul elmondja, tárgyaltak a Leader HAJT-A  
         Csapat képviselőivel a pályázatok előkészítéséről. Mint az előző ülésen már ismertetésre  
         került a Nyugdíjas Klub fellépő ruhák beszerzésére, a Sportkör az öltöző felújítására, 
         korszerűsítésére, a SÁG-ÉP Kft pedig a tábor felújítására pályázik. Ezek a pályázatok 
         bruttó 100 %-os támogatottságúak. Javasolja a pályázat benyújtásáig felmerülő költsé- 
         geket a testület vállalja fel. Az Önkormányzat az ÚMVP III. tengelyén belül szeretne 
         pályázni közterület fásítására, játszótér építésére, buszmegállók kialakítására. A pályá- 
         zatok 10 %-os nettó finanszírozásúak, az ÁFA-t biztosítanunk kell, ez 6.250 eFt. 
         Úgy gondolja ilyen támogatás mellett célszerű lenne a pályázatokat elindítani. A pá- 
         lyázat benyújtásához néhány érintett ingatlan rendeltetés módosítása szükséges, ebben 
         a testületnek kell dönteni. Határozni kell továbbá a felmerülő költségek felvállalásáról 
         és a pályázat benyújtsáról. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
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                                                      163/2009.(X.15.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                      Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                      megkeresi a Nagykátai Földhivatalt az alábbi önkor- 
                                                      mányzati tulajdonú ingatlanok rendeltetésmódosítása 
                                                      ügyében, mely pályázat benyújtásához  szükséges: 
                                                      3 hrsz-ú ingatlanon található épület ifjúsági tábor, 
                                                      6 hrsz-on található épület könyvtár, 
                                                      5, 7, 10 hrsz-ú ingatlanok beépítetlen terület helyett 
                                                      közterület, 
                                                      458 hrsz-ú ingatlan beépítetlen terület helyett közterület, 
                                                      1468 hrsz-ú ingatlan temető helyett közterület. 
 
                                                      Határidő: azonnal. 
                                                      Felelős:   polgármester. 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                      164/2009.(X.15.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                      A Képviselő-testület a Leader programban pályázó 
                                                      civil szervezeteknek – Nyugdíjas Klub, Sportrkör, SÁG-ÉP 
                                                      Nonprofit Kft – a pályázat benyújtásáig felmerülő költségét 
                                                      az Önkormányzat átvállalja és költségvetéséből biztosítja. 
 
                                                      Határidő: folyamatos. 
                                                      Felelős:   polgármester. 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                 165/2009.(X.15.) sz. képvielő-testületi határozat: 
                                                 Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Leader 
                                                 program keretében és az ÚMVP III. tengelyén belül pályázatot 
                                                  kíván benyújtani az alábbiak szerint: 

- Templom tér 10 hrsz. játszótér építése, 
- Dózsa Gy. u. 1468 hrsz. játszótér építése, 
- Templom tér 6 hrsz. lépcső felújítása, padok elhelyezése, 
- Papp K. u. – Kossuth L. u. összekötő úton 345, 457, 458, 

740 hrsz. díszfasor telepítése, pihenőhelyek kialakítása, 
feljáró lépcső felújítása, 

- buszmegállók kialakítása. 
A nettó 100 %-os pályázati támogatás mellé az Önkormányzat  
az ÁFA összegét 2010. évi költségvetéséből biztosítja. 
 
Határidő: azonnal, ill. folyamatos 
Felelős:   polgármester. 
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Dr. Kovács Dénes aljegyző elmondja, a Sportkör és és Kft pályázatához szüséges, hogy az 
önkormányzati tulajdonú létesítményeket, a sportöltözőt és az ifjúsági tábort a pályázat 
elnyerését követően határozatlan időre, de legalább öt évre térítésmentesen használatba adjuk. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                    166/2009.(X.15.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                    Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                    az Önkormányzat tulajdonában álló, Templom tér 1. sz. 
                                                    alatti ifjúsági tábort a Leader pályázat elnyerését követően 
                                                    határozatlan időre, de legalább 5 évre térítésmentesen  
                                                    használatba adja a SÁG-ÉP Nonprofit Kft-nek. 
 
                                                   Határidő:  pályázat elnyerése. 
                                                   Felelős:    polgármester. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
   
                                                167/2009.(X.15.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                az Önkormányzat tulajdonában álló, 387/2 hrsz-on lévő 
                                                sportöltözőt a Leader pályázat elnyerését követően hatá- 
                                                rozatlan időre, de legalább 5 évre térítésmentesen hasz- 
                                                nálatba adja a Tápiósági Sportkörnek. 
 
                                               Határidő: pályázat elnyerése. 
                                               Felelős:   polgármester. 
 
Dr. Samu János polgármester még ide kapcsolódóan elmondja, a Dózsa György utcai 
játszótéren elhelyezett eszközök szabvány nélküliek, nem ellenőrzöttek. Veszélyes eszköznek 
minősített játékok, amelyeket le kell bontani. A játékokat Gulyás Károlytól kaptuk, meg kell 
kérdezni igényt tart-e rájuk. A játszótéri pályázathoz hatósági szemlét tartanak. 
 
Berényi Tamás képviselő javasolja egy tájékoztató táblát helyezzünk ki. 
 
   4./  Dr. Samu János polgármester a pályázatok kapcsán elmondja, az Arany J.utcai  
         buszmegálló indulási oldala gondot okoz. A takarítást a Kft elvégzi, a hangoskodás, 
         zajkeltés zavarja az érintett ingatlan tulajdonosát, amit már többször kifogásolt. A meg- 
         oldás az lenne, ha az indulási oldalon a buszmegállót megszüntetnénk és a felszállás is 
         a leszálló megállóban történne. Az autóbuszok direkt megfordulását segítve, az időköz- 
         ben magáningatlanra került „megállni tilos” táblát a Kft-nek ki kell helyezni. Az ügy- 
         ben megkeressük a Volánbusz Zrt-t, hogy járuljanak hozzá a megálló megszüntetéséhez, 
         amennyiben nem látják akadályát a megvalósításnak. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
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                                                          168/2009.(X.15.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                          A Képviselő-testület az Arany J. utcai végállomáson, 
                                                          az indulási oldalon lévő buszmegálló megszüntetése 
                                                          mellett döntött. 
                                                          A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy  
                                                          a megálló megszüntetése ügyében vegye fel a kapcsolatot 
                                                          a Volánbusz Zrt-vel. 
 
                                                          Határidő: azonnal. 
                                                          Felelős:   polgármester. 
 
   5./  Dr. Samu János polgármester ismerteti a Happy Dance Se beadványát, melyben 
         bejelentik, hogy október 17-én a Tornacsarnokban táncversenyt rendeznek. Javasolja, 
         a testület járuljon hozzá, hogy a Tornacsarnok bérleti díj fizetésétől tekintsünk el a 
         verseny rendezésére. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                          169/2009.(X.15.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                          A Képviselő-testület a Happy Dance Se által 2009.  
                                                          október 17-i amatőr táncverseny megrendezéséhez a 
                                                          Tornacsarnok igénybevételét térítésmentesen biztosítja, 
                                                          a bérleti díj fizetésétől eltekint. 
 
                                                          Határidő: azonnal. 
                                                          Felelős:   polgármester. 
 
   6./  Dr. Samu János polgármester a továbbiakban a Nagykátai Rendőrkapitányság 
         pályázati felhívását ismerteti a testülettel, településőr alkalmazására. Elmondja, 
         a Polgárőrségünk alacsony létszámára tekintettel, a szolgálat beosztása nehézkes. 
         A pályázati lehetőséget vegye fontolóra az Önkormányzat. 
 
   7./  Dr. Kovács Dénes aljegyző elmondja, a korábbiakban a testület fogadott el felaján- 
         lásokat az Önkormányzat részére, a 0127/4 hrsz-ú, körtés területén lévő, osztatlan 
         közös ingatlanból. A helyszíni bejárás során többen felajánlást tettek, ismerteti ezeket. 
         Az adás-vételi szerződés elkészítéséhez egyenként határozatban kell elfogadni a 
         felajánlásokat. Érkezett ajánlat a 0127/8 hrsz-ú ingatlanban tulajdoni hányaddal ren- 
        delkezőktől is. 
 
A  Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                           170/2009.(X.15.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                           Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-tesülete 
                                                           100.- Ft-os névleges vételáron elfogadja Szabó Gáborné 
                                                           1239 Budapest, Táncsics M. u. 121. szám alatti lakos 
                                                           által felajánlott, a tápiósági 0127/4 hrsz-ú ingatlanban  
                                                           lévő 91/23668-ad tulajdoni részét.      
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                                                          Határidő: azonnal. 
                                                          Felelős:   polgármester. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                         171/2009.(X.15.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                         100.- Ft-os névleges vételáron elfogadja Balaskó 
                                                         Györgyné 2253 Tápióság, Arany J. u.  15/A sz. alatti 
                                                         lakos által felajánlott, a tápiósági 0127/4 hrsz-ú ingat- 
                                                         lanban lévő 820/23668-ad tulajdoni részét. 
 
                                                        Határidő: azonnal. 
                                                        Felelős:   polgármester. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                        172/2009.(X.15.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                        Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                        100.- Ft-os névleges vételáron elfogadja Kele Imréné 
                                                        2254 Szentmártonkáta, Bacsó B. u. 43. sz. alatti lakos 
                                                        által felajánlott, a tápiósági 0127/4 hrsz-ú ingatlanban 
                                                        lévő 820/23668-ad tulajdoni részét. 
 
                                                        Határidő: azonnal. 
                                                        Felelős:   polgármester. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel  
az alábbi határozatot hozta: 
                                                   173/2009.(X.15.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                   Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                   100.- Ft-os névleges vételáron elfogadja Kunsági István 
                                                   2764 Tápióbicske, Damjanich u. 77. sz. alatti lakos 
                                                   által felajánlott, a tápiósági 0127/4 hrsz-ú ingatlanban 
                                                   lévő 47/23668-ad tulajdoni részét. 
 
                                                   Határidő: azonnal. 
                                                   Felelős:   polgármester. 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                   174/2009.(X.15.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                   Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                   100.- Ft-os névleges vételáron elfogadja Schulcz Jenőné 
                                                   1137 Budapest, Radnóti M. u. 14/A sz. alatti lakos által 
                                                   felajánlott, a tápiósági 0127/4 hrsz-ú ingatlanban lévő 
                                                   204/23668-ad tulajdoni részét. 
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                                                   Határidő: azonnal. 
                                                   Felelős:   polgármester. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                     175/2009.(X.15.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                     Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                     100.- Ft-os névleges vételáron elfogadja Sominé Fenyvesi 
                                                     Olga 5100 Jászberény, Tigris u. 7. sz. alatti lakos által 
                                                     felajánlott, a tápiósági 0127/4 hrsz-ú ingatlanban lévő 
                                                     415/23668-ad tulajdoni részét. 
 
                                                     Határidő: azonnal. 
                                                     Felelős:   polgármester. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                     176/2009.(X.15.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                     Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                     100.- Ft-os névleges vételáron elfogadja Tauber 
                                                     Lászlóné 1073 Budapest, Dob u. 82. II. 9. szám alatti 
                                                     lakos által felajánlott, a tápiósági 0127/4 hrsz-ú ingat- 
                                                     lanban lévő 47/23668-ad tulajdoni részét.                                                   
 
                                                     Határidő:  azonnal. 
                                                     Felelős:     polgármester. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                       177/2009.(X.15.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                       Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                       100.- Ft-os névleges vételáron elfogadja Forgács Gyula 
                                                       2253 Tápióság, Papp K. u. 77. sz. alatti lakos által fel- 
                                                       ajánlott, a tápiósági 0127/4 hrsz-ú ingatlanban lévő 
                                                       49/23668-ad tualjdoni részét. 
 
                                                       Határidő: azonnal. 
                                                       Felelős:   polgármester. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                       178/2009.(X.15.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                       Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                       100.- Ft-os névleges vételáron elfogadja Krajcsik 
                                                       Mihály 2253 Tápióság, Dózsa Gy. u. 15. sz. alatti  
                                                       lakos által felajánlott, a tápiósági 0127/8 hrsz-ú ingat- 
                                                       lanban lévő 99/4137-ed tulajdoni részét. 
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                                                       Határidő: azonnal. 
                                                       Felelős:   polgármester. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                      179/2009.(X.15.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                      Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                      100.- Ft-os névleges vételáron elfogadja Kiss Sándorné 
                                                      2735 Dánszentmiklós, Rózsa u. 6/B szám alatti lakos 
                                                      által felajánlott, a tápiósági 0127/8 hrsz-ú ingatlanban 
                                                      lévő 891/4137-ed tulajdoni részét. 
 
                                                      Határidő: azonnal. 
                                                      Felelős:   polgármester. 
 
 
   8./  Dr. Samu János polgármester a továbbiakban ismerteti a következő ülés időpontját és 
         napirendi pontjait: 
 
        2009. november 12. 17 óra 
 
        N a p i r e n d: 
        1./  2009. évi költségvetési rendelet módosítása 
        2./  Beszámoló a 2009. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről 
        3./  2010. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
        4./  Egyebek 
              - Zárt ülés: Bursa ösztöndíjpályázatok elbírálása 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határoztatot hozta: 
                                                              180/2009.(X.15.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                              A Képviselő-testület következő ülését 2009. november 
                                                              12-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 
 
 
 
                                         Hegedűs György             Kun Szilárd 
                                                      jegyzőkönyv hitelesítők 
          
 


