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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: Tápióság község Képviselő-testületének 2008. december 11-én, 17 órakor  
               megtartott rendkívüli ülésén. 
 
Az ülés helye: Községháza nagyterme. 
                          
Jelen vannak: Dr. Samu János polgármester,   
                         Bartucz Attila alpolgármester,                          
                         Béres Károly, Dávid Kornélia Anikó, Erdélyi Sándor, 
                         Hegedűs György, Kun Szilárd és Szántai Linda képviselők. 
 
Igazolatlanul vannak távol: 
                          Balaskó György és Laczkó József  képviselők. 
                            
Meghívott vendégként jelen van: 
                          Kovács Dénes aljegyző. 
 
A nyilvános ülésen a lakosság részéről  nem volt érdeklődő. 
 
Dr. Samu János polgármester köszönti a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket, az 
ülést megnyitja.  Jelenléti ív alapján megállapítja, a 9 fő képviselő közül 7 fő képviselő jelen 
van, így az ülés határozatképes.   
 
A polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja elfogadni Béres Károly és Dávid Kornélia 
Anikó képviselőket. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                          196/2008.(XII.11.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                          A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Béres 
                                                          Károly és Dávid Kornélia Anikó képviselőket elfogadta. 
 
A polgármester a továbbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait:  
 
N A P I R E N D: 
1./  Polgármester tájékoztatója 
2./  Tápiómenti Területfejlesztési Társulás folyószámla hitelkeret megújítása 
3./  Ivóvízmű kút helyreállítására pályázat benyújtása 
4./  Egyebek 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül,  kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta:    
                                                         197/2008.(XII.11.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
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1. N A P I R E N D  TÁRGYALÁSA 
Tárgy: Polgármester tájékoztatója. 
            Előadó:  Dr. Samu János polgármester tájékoztatja a Képviselő-tetületet a 2008. 
                          október 1. - november 30. közötti központosított állami támogatások, 
                          működési célra átvett pénzeszközök alakulásáról. A polgármester ismerteti 
                          továbbá  a képviselői tiszteletdíjak második féléves felajánlása miatti vál- 
                          tozásokat. 
                          Mivel a napirendi ponthoz nincs hozzászólás,  a polgármester elfogadásra 
                          javasolja a tájékoztatót. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                 198/2008.(XII.11.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                 A Képviselő-testület a polgármester tájékoztatóját, valamint 
                                                 a képviselői tiszteletdíjak felajánlásának ismertetését elfogadta. 
 
                                                 Határidő: azonnal. 
                                                 Felelős:   polgármester. 
 
 
2. N A P I R E N D  TÁRGYALÁSA 
   Tárgy: Tápiómenti Területfejlesztési Társulás folyószámla hitelkeret megújítása. 
              Előadó: Dr. Samu János polgármester ismerteti a Tápiómenti Területfejlesztési 
                           Társulás megkeresését, a folyószámla  hitelkeret megújítására vonatkozóan. 
                           A Társulás 2005. decemberben kötött szerződést a hitelkeret igénybevéte- 
                           lére az OTP Bankkal. A hitelkeret nem került felhasználásra, a szerződést 
                           minden évben meg kell hosszabbítani. A 20 település testületi döntése szük- 
                           séges, hogy a hitellehetőség megmaradjon. 
 
Kun Szilárd  képviselő elmondja, különböző okok miatt késik a beruházás. Az okokat nem 
tudja, évek óta meg kell újítani a terveket, aminek költsége van.  Úgy gondolja fizesse meg, 
aki miatt késeik a beruházás.  A csatornázást az emberek csak ígérgetésnek veszik, ebből 
adódik, hogy az előtakarékoskodást nem fizetik. 
 
Bartucz Attila  alpolgármester arról érdeklődik, mennyire látunk bele mire költik a pénzt, 
tudjuk-e mennyi pénz ment idáig el. 
 
Dr. Samu János polgármester tájékotatásul elmondja, az előterjesztés szerint a tendertervek 
március 31-ig készülnek el. Nem a társulás, tervezők problémájából adódik a csúszás, az 
UNIÓ kérdése mennyire hatélkony a Tápió-vidék csatornázási tevékenysége. A tervben 
minden lakóingatlan bekötése szerepelt, át kellett terveztetni, vannak települések ahol utcák is 
kikerülnek a csatornázásból, a hatékonyság érdekében. Elvárás, hogy az üzemeltetésre nagy 
létszámú munkaszervezet jöjjön létre, ez többe kerül mintha megbízás alapján végeznék a 
feladatot. A Fundamenta lakossági szerződéseket kötött, kérik a befizetések szorgalmazását. 
Az ígéretek szerint 2012-re el kell készülni a rendszernek. 296 millió Ft-ot nyertünk a 
rendszerhez, ehhez 300 millió Ft-ot kell a társulás részéről biztosítani, melyet hitelből tudnak 
fedezni. A pontos pénzügyi információkról a Társulástól kérhetünk beszámolót.  
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Amennyiben nincs több hozzászólás, javasolja a három határozat meghozatalát, amely a 
hitelkeret megújításához szükséges. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal,  ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                          199/2008.(XII.11.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                          Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
                                          a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Közbeszerzési Bizottságát, 
                                          hogy a Társulás számlavezetésére és folyószámla-hitelkeret nyújtá- 
                                          sára beérkező ajánlatok közül a Társulás számára összességében  
                                          legkedvezőbbet kiválassza. 
                                          A Képviselő-testület megbízza a Társulás elnökét, hogy a számla- 
                                          vezetésre és folyószámla-hitel nyújtására a szerződést a kiválasz- 
                                          tott bankkkal aláírja. 
 
                                          Határidő: azonnal. 
                                          Felelős:   polgármester. 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                           200/2008.(XII.11.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                           Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tápiómenti 
                                           Területfejlesztési Társulás által felvett 300 millió Ft folyószámla- 
                                           hitelre és járulékaira 3,55 %-os lakosságaránya alapján, 10.644.136 
                                           Ft mértékű készfizető kezességet vállal. 
                                           Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futam- 
                                           ideje alatt az Önkormányzatra jutó törlesztőrészlet összegét és a 
                                           hitel járulékait a többi fejlesztési kiadást megelőzően minden év- 
                                           ben a költségvetés összeállításakor figyelembe veszi és jóváhagyja. 
 
                                           Határidő: azonnal. 
                                           Felelős:   polgármester. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                              201/2008.(XII.11.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                              Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik 
                                              arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és a  
                                              jelen kezességvállalásból adódó kötelezettségeit figyelembe véve 
                                              nem esik az 1990. évi LXV. tv. 88. § (2) bekezdésében meghatá- 
                                              rozott korlátozás alá. 
 
                                              Határidő: azonnal. 
                                              Felelős:   polgármester. 
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3. N A P I R E N D  TÁRGYALÁSA 
   Tárgy: Ivóvízmű kút helyreállítására pályázat benyújtása. 
              Előadó: Dr. Samu János polgármester ismerteti, 2008. november 22-én a település 
                           fő ivóvízmű kútja meghibásodott, szakértői vélemény alapján szűrőszakadás 
                           következett be. A jelenlegi vízadó a 4. sz. kút, amely kisebb teljesítményű. 
                           A VIKUV-ot megkerestük, a helyreállítás költsége 3.500 eFt + ÁFA lenne. 
                           A Regionális Területfejlesztési Tanácsot megkerestük, pályázat útján, vis 
                           maior keretből 70 %-os támogatásra van lehetőség. Javasolja pályázat be- 
                           nyújtását a testület fogadja el, hiszen elengedhetetlen a kút helyreállítása, 
                           de saját erőből megoldani nem tudjuk. A pályázathoz szükségesen 30 % saját 
                           erő, 1.260 eFt biztosítását a vízmű üzemeltetője által befizetett bérleti díj cél- 
                           tartalékba helyezéséből lehetne biztosítani. Kérelmeztünk 2 millió Ft előle- 
                           get, hogy a munkát el tudjuk indítani, mert a pályázatból hónapok múlva 
                           várható támogatás. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri dönteni a pályázat 
                           benyújtásáról. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                          202/2008.(XII.11.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                          Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 
                                          nyújt be a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácshoz 
                                          vis maior támogatás igénylésére, az ivóvízmű kút helyreállítási 
                                          munkáira. A Képviselő-testület a vis maior helyzetet saját erejéből 
                                          nem tudja megoldani. 
                                          A pályázathoz szükséges 1.260 eFt saját erőt a Képviselő-testület a 
                                          vízmű üzemeltetője által befizetett 2008. évi bérleti díj céltartalék- 
                                          ba helyezéséből biztosítja. 
 
                                          Határozat: pályázat benyújtására azonnal. 
                                          Felelős:     polgármester. 
 
 
3./ E G Y E B E K 
 
    1./  Dr. Samu János polgármester ismerteti, az előző ülésen a testület úgy döntött, hogy 
          2009. január 1-től a házi segítségnyújtást a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás 
          megbízásával, társulási formában kívánjuk megoldani. A napokban érkezett az üggyel 
          kapcsolatos újabb megkeresés, négy újabb határozat meghozatala szükséges, december 
         18-ig, ezért ma döntenünk kell. Az írásos anyagot és a határozati javaslatokat a képvise- 
          lők megkapták, kéri a döntések meghozatalát. 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
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                                           203/2008.(XII.11.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                           Tápióság Község Önkormányzata a házi segítségnyújtási felada- 
                                           tokat és átmeneti elhelyezést biztosító ellátást a Tápió-vidéki 
                                           Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő Kistérségi 
                                           Gondozási Központ közös fenntartású intézmény jogerős műkö- 
                                           dési engedélyének megszerzését követően közös feladatellátás- 
                                           ként kívánja megoldani. 
 
                                           Határidő: azonnal. 
                                           Felelős:   polgármester. 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                              204/2008.(XII.11.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                              Tápióság Község Önkormányzata a Tápió-vidéki Többcélú 
                                              Kistérségi Társulással kötendő Feladatellátási szerződést, 
                                              mely a házi segítségnyújtás ellátására irányul a csatolt mel- 
                                              lékletnek megfelelően elfogadja.  
 
                                              Határidő: azonnal. 
                                              Felelős:   polgármester. 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal,  ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                          205/2008.(XII.11.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                          Tápióság Község Önkormányzata a Tápió-vidéki Többcélú 
                                          Kistérségi Társulással kötendő szerződést, mely az átmeneti 
                                          elhelyezést biztosító ellátások ellátására irányul a csatolt 
                                          mellékletnek megfelelően elfogadja. 
 
                                          Határidő: azonnal. 
                                          Felelős:   polgármester. 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                          206/2008.(XII.11.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                          Tápióság Község Önkormányzata a Tápió-vidéki Többcélú 
                                          Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosításait 
                                          a csatolt mellékletnek megfelelően elfogadja. 
 
                                         Határidő:  azonnal. 
                                         Felelős:    polgármester. 
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   2./  Dr. Samu János polgármester ismerteti, hogy az ÖKOVÍZ Kft-vel a hulladékkeze- 
         lési közszolgálati szerződésünk 2008. december 31-el lejár. A Kft a szolgáltatást 
         2009. január 1-től változatlan áron kívánja folytatni. Javasolja a szerződés megkö- 
         tését 2009. március 31-ig, a Duna-Tisza Közi Regionális Hulladékgazdálkodási 
         Program indulásáig.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                           207/2008.(XII.11.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                           Tápióság Község Önkományzata a hulladékkezelési 
                                                           közszolgáltatás – kommunális szilárd hulladékgyűjtés, 
                                                           szállítás, elhelyezés, ártalmatlanítás – elvégzésére meg- 
                                                           bízza 2009. január 1-től 2009. március 31-ig terjedő idő- 
                                                           szakra az ÖKOVÍZ Kft. 
 
                                                           Határidő: szerződéskötésre december 31. 
                                                           Felelős:   polgármester. 
 
 
   3./  Dr. Kovács Dénes aljegyző bejelenti a képviselő-testületnek, hogy 2008. december  
         9-én a közigazgatási szakvizsgát sikeresen megszerezte. 
 
   4./  Dr. Kovács Dénes aljegyző a továbbiakban elmondja, a hivatal köztisztviselői vonat- 
         kozásában a jegyző javaslatára, a polgármester jóváhagyásával jutalom adható. Szeretné 
         azonban a testület véleményét kikérni, egyfajta motivációként tekinthető a további mun- 
         kához. Az év során sok plusz feladat jelentkezett a napi feladatok mellett. 1.700 eFt 
         bérmagtakarítás várható, ebből a keretből szeretne 700 eFt-ot jutalomként szétosztani. 
 
Bartucz Attila  alpolgármester nem tartja jó ötletnek jutalom osztását, nem ilyen időket élünk, 
Ha marad pénz, tartsuk meg jövőre. A hivatali dolgozókról van szó, szeretne érdeklődni mi a 
helyzet az iskolánál, óvodánál. Év elején meghatározzuk a bérkeretet, ez nem arról szól, hogy 
ha maegmarad szét kell osztani. Megérti, hogy sok a munka, de hol nem így van. Etikailag 
nem támogatja jutalom osztását. 
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, a közalkalmazottakat érintően előzőleg is a testület 
döntött a bérmaradvány szétosztásáról. Az óvodánál az idén is lesz bérmaradvány, mutatkozik 
valamennyi bérmaradvány a könyvtárnál, egészségügynél is. Az iskolánál nincs egyedül, itt a 
Poltnénak való kifizetés elvitte a bérkeretet. Érzelmileg tudja a dolgot kezelni, hogy 
spóroljunk, de most van itt ez a lehetőség, a bérmaradvány. Ez abból adódik, hogy a jegyző 
GYES-re ment, az aljegyző bére alacsonyabb. Pénzügyileg nem áll rosszul az Önkormányzat, 
támogatja az aljegyző előterjesztését. 
 
Kun Szilárd képviselő véleménye, jövőre sokkal nehezebb évre számíthatunk, a 
bérmaradványt a gazdálkodási tartalékba tegyük, biztosítva, hogy senkit ne kelljen elküldeni. 
Nem hallotta egy önkormányzatnál sem, hogy jutalmat osztanak. Tartsuk meg a pénzt 
fejlesztésre. 
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Erdélyi Sándor képviselő elmondja, nem saját maguknak, hanem a hivatali dolgozóknak 
szeretnénk jutalmat adni. Nem emlékszik mikor kaptak utoljára jutalmat. Egyetért azzal, hogy 
meg kell fogni a pénzt, de nem rossz befektetés az emberi erőforrás. Sok helyre jó lenne az 
összeg, de megszavazza a köztisztviselők jutalmazását. 
 
Dr. Kovács Dénes aljegyző elmondja, ha megnézzük mitől vonzó ma a köztisztviselői 
életpálya, hát elmondhjató, hogy helyben van, attól. A köztisztviselők elismerést nem kapnak. 
Ha a 700 eFt összeget soknak tálálják, legyen 500 eFt, ez úgy gondolja nem döntené el a 
település sorsát. 
 
Béres Károly képviselő támogatja a köztisztviselők, óvodai dolgozók jutalmazását. Úgy látja 
azt büntetjük, aki takarékoskodik a bérrel. A feladatok megoldását átszervezéssel, 
átcsoportosítással tudják megoldani. A munkahelyi vezető tudja mi a dolga, a személyes 
osztást döntsék el.  
 
Dávid Kornélia Anikó és Hegedűs György képviselők is támogatják a köztisztviselők 
jutalomban részesítését.  
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, a Hivatalnál a bérmegtakarítás 60 %-a a 700 eFt, 
amit szeretnének kiosztani. A Képviselő-testület hatásköre a közalkalmazottak jutalmazása, 
javasolja a bérmegtakarítás 50-60 %-át oszthassa szét az óvoda is.  
 
Bartucz Attila  alpolgármester véleménye szerint, ha a falugyűlés elé úgy megyünk, hogy 
hitelt tervezünk a jövő évi költségvetésbe, nem kellene jutalmat osztani. 
 
Dr. Kovács Dénes aljegyző az elhangzott vélemények alapján javasolja, a testület ne vesse el 
a köztisztviselők jutalmazását, a költségvetés elfogadásakor térjenek vissza rá. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                           208/2008.(XII.11.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                           A Képviselő-testület a köztisztviselők jutalmazásának 
                                                           lehetőségére a 2009. évi költségvetés elfogadásakor  
                                                           visszatér. 
 
                                                           Határidő: 2009. február 15. 
                                                           Felelős:   aljegyző. 
 
 
   5./  Dávid Kornélia Anikó  képviselő ismerteti, az adventi ünnepségre december 21-én, 
         16 órakor kerül sor a templomban, melyen szeretnék ha a testület tagjai résztvennének. 
          Az ünnepségen sok gyermek szerepel, jó lenne ha az ajándékozásukra tudnánk támoga- 
          tást biztosítani. 
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, az évi kulturális rendezvényekre tervezett keretből 
tudnánk 20 eFt támogatást biztosítani a szereplők ajándékozására. 
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                      209/2008.(XII.11.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                      A Képviselő-testület a 2008. évi kulturális rendezvényekre 
                                                      tervezett keretből 20.000.- Ft támogatást biztosít az adventi 
                                                      ünnepségen szereplők ajándékozására. 
 
                                                      Határidő: azonnal. 
                                                      Felelős:   polgármester. 
 
 
A polgármester a továbbiakban elmondja, a következő ülésre az előzőekben meghatározottak 
szerint, 2009. január 29-én, 17 órakor kerül sor. Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a 
polgármester megköszönte a megjelenést és a rendkívüli ülést 19.30 órakor bezárta. 
 
 
                                                                    Kmf. 
 
 
                    Dr. Kovács Dénes                                        Dr. Samu János 
                            aljegyző                                                   polgármester 
 
 
 
 
                                      Béres Károly                  Dávid Kornélia Anikó 
                                                        jegyzőkönyv hitelesítők                                                         


