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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ad Hoc Bizottsága 2014. április 
               22-én, 9.00 órakor megtartott ülésén. 

 
Az ülés helye:  Községháza nagyterme. 
 
Jelen vannak:   Dávid Kornélia Anikó Bizottság elnöke, 
                           Hegedűs György  Bizottság elnökhelyettese, 

                     Bugyi Sándor Bizottság tagja. 
 

Meghívottak: Mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
Dávid  Kornélia Anikó a Bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Jelenléti ív 
alapján megállapítja, hogy mindhárom bizottsági tag jelen van, így az ülés határozatképes. Ismerteti 
a napirendi pontokat: 

 
1./  Önkormányzat tulajdonában lévő KIA 2700 kisteherautó javításának megbeszélése 
2./  Falugondnoki tevékenység végzésére vonatkozó megbízási szerződés felülvizsgálata 
3./  Egyebek 
 
A Bizottság 9.00 órától dr. Pap Anikó jegyzőt, 9.30 órától Kun Szilárd polgármestert, 10.00 órától 
Bekech Józsefet a SÁG-ÉP Nonprofit Kft. ügyvezetőjét hallgatja meg. 
 
Dávid Kornélia Anikó  elnök: kérte a jegyzőtől 2013.09.01.-től a mai napig azon számlák 
kigyűjtését, melyet a SÁG-ÉP Nonprofit Kft. számlázott az Önkormányzat felé, ezt nem kapta meg. 
Ez azért lett volna fontos, hogy kiderüljön mennyi veszteséget hoz a Kft., jól tettük-e, hogy nem 
számoltuk fel a céget. Szerették volna látni gazdaságos-e a működés, ezt nem tudják megállapítani, 
számlákkal nincs alátámasztva. 
 
Dr. Pap Anikó jegyző: a beszámolóból látható mennyit költöttek szakfeladatonként karbantartásra, 
a fontos, határidős munkák miatt nem került sor a számlák kigyűjtésére. 
 
Bugyi Sándor bizottsági tag: arról van szó, azt szeretnék látni, hogy a falugondnoki feladatokon 
kívül mennyi összeget számlázott a Kft. az Önkormányzat felé. 2008-tól kb. 30 millió Ft-ról van 
szó, nem biztos, hogy megéri a Kft.-t működtetni. 
 
Dávid Kornélia Anikó elnök: javasolja végignézni a megbízási szerződést. A parlagfű mentesítés 
nem tudja miért kerül ki a szerződésből, ez maradjon benne. Javaslata, az ügyvezető határozatlan 
idejű megbízását határozott időre módosítani. A táborság bevételéről nem tudunk, az épületnek 
vannak fenntartási költségei és a Tornacsarnok használatáért sem fizettek. A 13.3 pont ne kerüljön 
ki a szerződésből. A parlagfű irtás legyen a legfontosabb feladat, hiszen ennek elmaradásáért 
500.000.- Ft büntetést kapott az Önkormányzat, melyről csak utólag értesült a testület. Az 
ügyvezető kötelezettsége lett volna a parlagfű mentesítés, benne volt a szerződésben. A gépjárművel 
kapcsolatban elmondja, 500 eFt-ért megvásárolták az autót, fél év sem telt el és 500 eFt-os javítási 
költségről beszélünk. Meg kell nézni, hogy felelőtlenül vették-e, milyen állapotban volt, illetve a 
nem megfelelő használatból adódott a meghibásodás. 
 
Dr. Pap Anikó jegyző: a Kft.-vel egy alapszerződés van a falugondnoki tevékenység végzésére, az 
aktuális helyzet miatt kell módosítani, de a tervezeten lehet változtatni.  Egyoldalúan azonban nem 
lehet szerződést módosítani, mindkét félnek el kell fogadni. Amennyiben az egyik fél nem írja alá a 
módosított szerződést, a régi szerződés marad. A táborral kapcsolatban a bevételekről, kiadásokról 
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kimuntatást lehet kérni a Kft.-től. A parlagfűvel kapcsolatos ellenőrzés során központilag 
feltérképezik a területet, értesítenek. Azon a területen volt parlagfű, ahol krumplit termesztettünk. 
Július 1-től folyamatos a parlagfű ellenőrzés, eddig mindig megtörtént a mentesítés. Most is felhívta 
a figyelmet a parlagfű irtására, de ez nem történt meg. Várható volt, hogy ebből büntetés lesz. 
 
Bugyi Sándor bizottsági tag: volt egy ügyirat a parlagfű ügyben, melyből kövekeztetni lehetett, 
hogy büntetést von maga után. Miért nem értesültek októberben arról, hogy büntetés várható?  Ha 
nincs közmunkás, akkor is el kell végezni a feladatot. 
 
Dávid Kornélia Anikó a Bizottság elnöke megköszöni dr. Pap Anikó jegyzőnek a megjelenést, a 
továbbiakban Kun Szilárd polgármester meghallgatására kerül sor. 
 
Dávid Kornélia Anikó Bizottság elnöke: ismerteti, áttekintették a falugondnoki tevékenység 
végzésére vonatkozó megbízási szerződést. A régi szerződésből a 13.3 pont is bekerül az új 
szerződésbe, továbbá marad a parlagfű mentesítés. Rengeteg közmunkás van, az útszegélyek eddig 
nem voltak rendezve, csak most végzik ezt, pedig a szerződésben eddig is benne volt.  
 
Bugyi Sándor bizottsági tag: a Kft. kötelessége ellátni a szerződésben vállalt feladatokat, a parlagfű 
mentesítéshez venni kell fűkaszát. 
 
Kun Szilárd  polgármester: meg kell nézni a külterületeket melyek vannak önkormányzati 
tulajdonban. A tankerület külön fizet a Kft.-nek az iskolában végzett feladatokért, ez plusz bevétel a 
cégnek. A cég likviditása jelenleg 0. Szeretné, ha a Bizottság a Felügyelő Bizottság tagjait is 
meghallgatná, szakmai döntés miatt. Korábban a testületet tájékoztatták, hogy előnyösebb ha a 
cégen keresztül látjuk el a falugondnoki feladatokat és nem szakfeladaton. 
 
Dávid Kornélia Anikó Bizottság elnöke: nem szeretnének ebbe belemenni, a Bizottság nem hívta 
meg a Felügyelő Bizottság tagjait, nem kívánják őket meghallgatni. 
 
Bugyi Sándor bizottsági tag: a falugondnoki tevékenység végzésére irányuló megbízási szerződés 
felülvizsgálata, valamint a gépjármű javításának megbeszélése a Bizottság feladata. 
 
Kun Szilárd polgármester: a gépkocsival kapcsolatban annyit tud mondani, amikor megvették a 
kocsit arról volt szó, hogy 70 km-es sebességnél többel nem lehet vele menni, mert forralja a vizet. 
Megnézették szerelővel, aki nem vállalta, másik helyre nem vitték el. A szociális tűzifa 
kiszállításánál ment tönkre az autó. 
 
Hegedűs György Bizottság elnökhelyettese: forralta a vizet már az elején, miért nem vitték vissza? 
A polgármester is tudott róla, hogy ez a problémája, az első útnál kiderült, hogy baj van a kocsival. 
 
Kun Szilárd polgármester: arról volt szó, hogy mielőbb meg kell nézetni. 500 eFt-ért vettünk egy 
használt autót. A javítás után biztos jó lesz a kocsi, a falugondnoki feladatok ellátásához kell a 
gépjármű. 
 
Dávid Kornélia Anikó Bizottság elnöke: a parlagfűvel kapcsolatban mit tud mondani? 
 
Kun Szilárd polgármester: július közepén ment ki a területre, akkor 3/4-ed része meg volt tiszítva, 
szólt, hogy a krumpliföld melletti területet is rendbe kell tenni, utána nem nézte meg, hogy ez 
megtörtént-e. Járt a Földhivatalnál, ahol azt a tájékoztatást kapta, hogy a bemérés szeptember 11-
12-én történt. Az értesítést október 25-én kaptuk meg, kényszerkaszálás nem volt elrendelve. 
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Dávid Kornélia Anikó Bizottság elnöke: a megbízási szerződésben benne van, hogy a palagfű 
mentesítés a Kft. feladata, a Kft. bevállalta a krumpli termesztést. Toldi Nándor volt a közmunkások 
munkafelügyelője, a közmunkásokat a Kft. felügyeli. Ki a felelős, hogy nem lett a terület parlagfű 
mentesítve? Az ügyvezetőnek kellett volna mondani. A büntetés nem lett a testület elé terjesztve. 
 
Bugyi Sándor bizottsági tag: törvény van rá, hogy le kell vágni a parlagfüvet, ezt ellenőrzik. A 
Képviselő-testület hozzájárulása nem kellett az 500 eFt büntetés kifizetéséhez, de tájékoztatást 
kellett volna adni a testület felé. 
 
Dávid Kornélia Anikó Bizottság elnöke megköszöni Kun Szilárd polgármesternek a megjelenést, a 
továbbiakban Bekech József ügyvezető meghallgatásával folytatódik az ülés. 
 
Dávid Kornélia Anikó  Bizottság elnöke: ismerteti, a Bizottság a megbízási szerződést átnézte, az 
előző szerződés szerinti 13.3 pontot kérik visszatenni a szerződésbe, plusz költség esetén a testület 
felé kell fordulni. Álláspontjuk, hogy  a parlagfű mentesítés is maradjon a szerződésben. A táborral 
kapcsolatban nem látják a bevételt, a költségeket. Szeretnék látni a számlákat, melyeket a cég az 
Önkormányzat felé nyújt be. 
 
Bekech József ügyvezető: a táborhoz egy évben egyszer szükséges nagyobb tételeket bevásárolni, 
tavaly vettek hűtőt, edényeket. A tábor vezetését személyesen nem tudja csinálni, erre a feladatra 
megbíz valakit. A számítások szerint 15 %-os nyereség van a táboron. A 13.3 pontot javasolja 
kiegészíteni azzal, hogy: „a cég üzemeléséhez szükséges dolgok”. A számlákkal kapcsolatban 
elmondja, kigyűjti, de május végére a zárással együtt tudja, a számlák a könyvelőnél vannak. 
Szerződés alapján vissza tudja keresni, a munkákról szerződés készül, az elvégzés után a teljesítés 
igazolását. Akkor hoz számlát, ha valami anyagot vesznek. A cég 2014. évben pénzügyileg nem áll 
rosszul, a nullához közel van. A parlagfű mentesítéssel kapcsolatban elmondja, a művelés alá nem 
vont területek nagyságát tudni kell, ehhez kellenek eszközök, legyenek mellékletben felsorolva a 
területek. 
 
Bugyi Sándor bizottsági tag: a gépkocsiról mit tud mondani az ügyvezető, úgy hallották már akkor 
forralta a vizet amikor megvették. 
 
Bekech József ügyvezető: amikor hazajöttek forralta a vizet, utána dolgoztak vele, 2-3 hetente 
kellett a vizet utána tölteni. A szerelő nem vállata, azt mondta valaki mással nézessék meg. Úgy 
gondolták, amíg megy nem költenek rá. 
 
Hegedűs György Bizottság elnökhelyettese: az eladót fel kellett volna hívni, hogy probléma van az 
autóval. Ki vezette a gépjárművet? 
 
Bekech József ügyvezető: felhívták az eladót, azt monta radiátor hibás az autó. Elsősorban Márton 
Tivadar járt az autóval, 1-2 esetben Medgyesi László az egyik közmunkás, decemberben pedig ő is 
vezette, amikor a tűzifát szállították. A januári fa kiszállítása során ment teljesen tönkre az autó. 
 
Dávid Kornélia Anikó Bizottság elnöke: jobban meg kellett volna nézni mit vesznek. 
 
Bekech József ügyvezető: több autót megnéztek, ezt is kipróbálták. Nagyon kellene az autó a 
tevékenységükhöz, a polgármester mondta, hogy vigyék el szerelőhöz, tudják mi van vele. Bruttó 
600 eFt-os javítási költségről van szó, ennek 1/3-át a cég be tudná vállalni részletekben, erről meg 
kellene állapodni. 
 
Hegedűs György Bizottság elnökehelyettese: a cégnek hány alkalmazottja van? A gépjárművet az 
eladónak vissza kellett volna vinni, vagy a javítást be kellett volna vállalnia, a testület felé a 
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problémát jelezni. Az Önkormányzat részéről nem fogja a javítást javasolni. Emberi mulasztásról 
van szó, vagy tudatlanságról. Megvették az autót, azóta kínlódtak vele. 
 
Bekech József ügyvezető: személyén kívül Márton Tivadar, Maka Zsolt a cég alkalmazottai. 
Márton Éva pénztárosi feladatokat lát el heti 3 órában. Az ÖKOVÍZ Kft.-től kapnak alapbért, a 
munkaidő 70 %-a nem a vízre megy el. Meg kell állapodni, nagyon fontos, hogy legyen autó, négy 
hónapja vannak autó nélkül, így nem lehet a falugondnoki feladatot vállalni. A polgármesterrel 
közölték mi van az autóval. 
 
Bugyi Sándor bizottsági tag: a falugondnoki megbízási szerződésben szerepel a parlagfű 
mentesítés, miért nem volt irtva. 
 
Bekech József ügyvezető: a művelés alá nem vont területek parlagfű mentesítése szerepel a 
szerződésben. A helikopteres ellenőrzést jelezte, utána levágták a parlagfüvet. 
 
Dávid Kornélia Anikó Bizottság elnöke: ki találta ki, hogy krumplit kell oda ültetni? Valaki 
felelős, hogy nem lett levágva a parlagfű. 
 
Bekech József ügyvezető: a polgármestertől kapták az utasítást, hogy krumplit kell venni és 
beültetni a területet. A közfoglalkoztatottaknak saját munkavezetőjük van, az Önkormányzat 
foglalkoztatja a közmunkásokat, nem a Kft. Nem kapott rá utasítást, hogy levágják a parlagfüvet, 
eddig nem tartozott hozzájuk a terület, előtte bérbe volt adva. Művelés alatt álló területről van szó. 
 
Bugyi Sándor bizottsági tag: a szerződés szerint a művelés alól kivett területek parlagfű 
mentesítése tartozik a Kft.-re. Önkormányzati területről van szó, a jegyzőt előzetesen nem 
értesítették, eljártak és kiszabták a büntetést. 
 
Dávid Kornélia Anikó  Bizottág elnöke megköszöni Bekech Józsefnek a megjelenést. A Bizottság 
álláspontjáról a testületet a 2014. április 24-i ülésén tájékoztatni fogják. 

 
Mivel  más megbeszélnivaló nem merült fel,  a Bizottság elnöke megköszönte a megjelenést és az 
ülést 11.30 órakor bezárta.    
 

Kmf. 
 
             
            Dávid Kornélia Anikó                                                            Hegedűs György 
                      elnök                                                                               elnökhelyettes 


