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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, mint tulajdonosnak a  
               SÁG-ÉP  Nonprofit Kft. tulajdonosi értekezletén, és testületi ülésén 2009. decem- 
               ber 17-én, 17 órakor. 
 
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 és                                                         
                         Kun Szilárd  képviselők.       
 
Igazoltan van távol:  Szántai Linda képviselő.                    
 
Igazolatlanul van távol:  Laczkó József képviselő. 
                            
Meghívott vendégként jelen vannak:  
                                           Mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
A nyilvános ülésen a lakosság részéről nem volt érdeklődő. 
 
Dr. Samu János polgármester köszönti a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket,  az 
ülést megnyitja. Elmondja, az ülést tulajdonosi értekezlettel kezdjük, majd testületi üléssel 
folytatjuk. A tulajdonosi értekezletről az érintett feleket 15 nappal korábban ki kellett 
értesíteni, a testületi ülést az SZMSZ-ünk szerint öt nappal előbb kell összehívni. A 
polgármester jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 9 fő képviselő közül 7 fő képviselő jelen 
van, így az ülés határozatképes.  
 
A polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja elfogadni Kun Szilárd és Balaskó György 
képviselőket. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                        220/2009.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                        A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Kun 
                                                        Szilárd és Balaskó György képviselőket elfogadta. 
 
Dr. Samu János polgármester a továbbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait: 
 
N A P I R E N D: 
 
1./  SÁG-ÉP Nonprofit Kft. ügyvezetőjének beszámolója a 2008-as gazdasági év  
      teljesítményéről 
2./  Felügyelő Bizottság beszámolója 
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3./  Pótbefizetés lehetősége 
4./  A 2008-as gazdasági év könyvvizsgálói véleményezése 
5./  Intézkedési tervek jóváhagyása 
6./  Elektronikus ügyintézésről szóló rendelet hatályon kívül helyezése 
7./  Egyebek 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül,  kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta:    
       
                                                   221/2009.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                   A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 
 
Bekech József a Felügyelő Bizottság elnöke a napirendi pontok tárgyalása előtt elmondja, a 
2008-as beszámolót a mai napig nem látta. Hétfőn összeült a Felügyelő Bizottság, ahol az 
elnök megválasztása megtörtént. A Bizottság a 2010. évi költségvetést átnézte, a jelenlegi 
helyzetet megtárgyalták. A 2008-as év hiányairól lista készült, de ez nem az értékelés. Az éves 
beszámolót akkor tudják értékelni, amikor megkapják.  
 
Dr.  Samu János polgármester elmondja, a 2008. évi beszámolót minősítésnek nem tudjuk 
elfogadni, nem Felügyelő bizottsági jelentés. Azt szeretné kérdezni a Felügyelő Bizottság 
elnökétől, hogy a beszámoló és a könyvvizsgálói átvilágítás átnézése után mikorra tud a 
Bizottság írásos jelentést leadni. 
 
Bekech József a Felügyelő Bizottság elnöke elmondja, a Bizottság január 15-ig elkészíti 
írásos jelentését. 
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, a Felügyelő Bizottságnak a mérleg valódiságáról is 
nyilatkozni kell. A mérleget a könyvelő adja át a Felügyelő Bizottság elnökének. A mai napon 
az 1. és 2. napirendi pontot, az ügyvezető és a Felügyelő Bizottság beszámolóját nem tudjuk 
tárgyalni, javasolja ezeket elnapolni. Amennyiben a Bizottság írásos véleményét január 13-ig 
leadja, úgy január 28-ra össze tudjuk hívni a tulajdonosi értekezletet.  
 
Bekech József a Felügyelő Bizottság elnöke elmondja most, hogy a könyvelőtől átvették a 
beszámolót a bizottság el tudja készíteni a jelentését. A Bizottság egyik tagja azonban az 
eddigi munkában nem vett részt, nem tudja bevállalja-e az aláírást. Azt szeretné még tudni, 
milyen dátumú legyen a beszámoló véleményezése. 
 
Dr. Kovács Dénes aljegyző elmondja, a beszámolóval csúszásban vagyunk, a tényleges 
véleményezés dátuma legyen, december vagy január. A beszámolót a mindenkori Felügyelő 
Bizottságnak kell véleményezni és aláírni, csonka bizottság nem elég. Az új tag tudjuk, hogy 
felelősséggel nem tartozik, de véleménye lehet. 
 
Dr. Samu János polgármester javasolja az 1. és 2. napirendi pont, az ügyvezető és Felügyelő 
Bizottság beszámolójának elnapolását. Ezeket a napirendeket a testület 2010. január 28-án, 17 
órakor tárgyalja a következő tulajdonosi értekezleten. A Felügyelő Bizottság írásos 
véleményezését a 2008. évi beszámolóról január 13-ig kérjük leadni. 
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                       222/2009.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                       A Képviselő-testület a SÁG-ÉP Nonprofit Kft. ügyvezető- 
                                                       jének és a Felügyelő Bizottság beszámolóját a 2010. január 
                                                       28-án, 17 órakor tartandó tulajdonosi értekezletre elnapolja. 
                                                       A napirendekkel kapcsolatos írásos előterjesztést január 
                                                      13-ig kell a Polgármesteri Hivatalba eljuttatni. 
 
                                                       Határidő: azonnal, ill. január 13. 
                                                       Felelős:   polgármester. 
 
Az 1. és 2. napirendi pont elnapolásra került. 
 
3. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Pótbefizetés lehetősége. 
           Előadó: Dr. Samu János polgármester elmondja, a november 26-i ülésen döntött a tes- 
                         tület arról, hogy a SÁG-ÉP Nonprofit Kft. Alapító Okiratát módosítjuk, biz- 
                         tosítjuk a pótbefizetés lehetőségét. A 2008. évi veszteség fedezetére 1.800 eFt 
                         pótbefizetést írtunk elő az önkormányzat 2009. évi költségvetési tataléka ter- 
                         hére. Amennyiben a Kft. 2009-ben és 2010-ben is veszteséges lesz, el kell  
                         gondolkodni hogyan legyen tovább. 
 
Bakk Mária Ilona  könyvvizsgáló elmondja, a pótbefizetéssel a 2008. évi veszteség pótlásra 
kerül. Azért javasolta a pótbefizetés lehetőségét és nem a törzstőke emelést, mert ezzel a 
lehetőség adott a változásra. 
 
4./ NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: A 2008-as gazdasági év könyvvizsgálói véleményezése. 
           Előadó: Bakk Mária Ilona  könyvvizsgáló elmondja, a könyvvizsgálói véleményezést 
                        megküldte, az előző testületi ülésen részletesen beszámolt a tapasztalatairól.  
                        Az átvilágítási jelentés kiadásához szükséges volt a teljességi nyilatkozat és az 
                        önkormányzat döntése a pótbefizetésről. Ezek birtokában a jelentés elkészült, a 
                        Képviselő-testület megkapta. Újszerű dolgot nem tartalmaz az előző ülési be- 
                        számolóhoz képest. A teljességi nyilatkozatban a vezető nyilatkozik, hogy a 
                        beszámolót a legjobb tudása szerint állította össze és milyen intézkedéseket  
                        kell tenni.  
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, a probléma 2009-ben is ugyanaz, mint 2008-ban 
volt. A könyvvizsgálói jelentés része a 2009. évi észrevételek. Véleménye szerint személyi 
felelősség van benne, hogy idáig jutott a Kft. 
 
Bakk Mária Ilona könyvvizsgáló néhány észrevételt szeretne tenni a szabályozottsággal 
kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy elkészüljön az SZMSZ, a legalapvetőbb működési pontok 
nincsenek szabályozva. Az SZMSZ-t az alapítónak el kell fogadni, ez szabályozza azt is, hogy 
a kötelező szabályzatokat ki lépteti életbe. Szabályozni kell a döntési pontokat, miben kell a 
tulajdonos döntése. Az ellenőrzési pontokat is be lehet vinni a szabályzatba. Az 
utalványozásoknál fontos tudni mire mentek el a költségek. A számlára rá kell írni mire 
használták fel. 
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Ezt az Önkrományzat követelje meg a Kft-től, legyen rálátása a bevételekre, kiadásokra, 
közpénz felhasználásról van szó, ami nyilvános. A szabályzatokat jól kell kialakítai, ezen áll 
vagy bukik minden.  
 
Kun Szilárd  képviselő azt szeretné megtudni, ha nincs utalványozás a könyvelő 
befogadhatja-e a számlákat. 
 
Bakk Mária Ilona  könyvvizsgáló ismerteti, nem mond ellent a számviteli törvénynek, de 
nem elég az ügyvezető hozzájárulása, közpénzről van szó, nem egyszemélyes vállalkozásról.  
 
Dr. Samu János polgármester Bajkó Rita könyvelő levelét ismerteti a testülettel. 
 
Bajkó Rita könyvelő elmondja, a leírtakhoz képest a helyzet változatlan.  Árokszállási László 
ügyvezető nem kapott semmilyen összeget, 0-val kezdték a bevételt, kiadást. Nincs semmi 
lepapírozva, nem tudják megmondani mennyi van a pénztárban. Vincze András 17 eFt-tal 
számolt le, augusztusban nagy a káosz, Árokszállási László szeptember 1-től ügyvezető. A 
vízdíjak nincsenek dokumentálva. Az elkészített szabályzatok nála vannak, nincsenek 
jóváhagyva. Nincs SZMSZ, így nem tudja ki hagyja jóvá a szabályzatokat. A tábor 
felújításával kapcsolatban elmondja, a felújítási összeg nincs aktiválva, erre vonatkozóan 
nincs szerződése, nincsenek a dolgok lepapírozva. A leadott bizonylatok alapján az épület 
értéknövekedése 500 eFt. Szó volt róla, hogy a vízmű riasztóját az önkormányzat fizeti ki. 
 
Árokszállási László elmondja, a vízdíjat Balázsné szedi, akinek megbízási szerződése van. 
 
Bakk Mária Ilona  könyvvizsgáló elmondja, a pénzkészletet napra készen kell vezetni, ehhez 
belső szabályzatban kell rendelkezni. Amíg ez nem valósul meg a pénzkezelés nincs rendben. 
A vízdíj beszedőnek beszedési megbízás kell, a beszedésről nyilvántartást kell vezetni. A  
pénzkezelési megbízás nem ugyanaz mint a szerződés. A legalapvetőbb dolgok nincsenek 
meg, a vezető dolga, hogy törvényessen működjönek. A szabályzatokat az ügyvezető írja alá 
és a Képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra. Felhívja a figyelmet, hogy az APEH 
folyószámla tartozást sürgősen rendezni kell. Hónapok óta rendezetlen számlák vannak. 
Komoly feladatok, amiket nem lehet halogatni. Úgy látja ugyanazok a hibák, hiányosságok 
mint voltak. 
 
Dr. Samu János polgármester javasolja, Árokszállási László az SZMSZ, szabályzatok 
elkészítésében kérjen segítséget a jegyzőtől. 
 
Dr. Kovács Dénes aljegyző elmondja, a munkaköri leírásokat a közmunkásoknak is ő 
készítette, nem tud róla, hogy a vízdíj beszedése Balázsné feladatai között szerepelne. Más a 
segítség és más, hogy megcsinálja valaki helyett, pénzkezelési megbízást még nem csinált. A 
felszólításokat is megcsinálta, de úgy gondolja nem a jegyzőnek kell mindent elkészíteni az 
ügyvezető helyett. 
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, elhangzottak az ügyvezető feladatai. 
Legfontosabbak a szabályzatok, SZMSZ, Felügyelő Bizottság ügyrendje, pénzkezelési 
megbízás, pénzbeszedő munkaköri leírása, leltározás. Javasolja, a Képviselő-testület utasítsa 
az Ad Hoc Bizottságot, hogy vegyenek részt a leltározási folyamat ellenőrzésében, az év végi 
elszámolásban és amennyiben törvénytelenséget tapasztalnak jelezzék. A tábor riasztójának 
költségét vállalta az Önkormányzat, a vízmű riasztójáról nem volt szó. 
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A vízdíj önköltség számításával kapcsolatban elmondja, a költségeket meg kell osztani, a 
dologi, személyi kiadásokat. 15 %-os emelésnél többet nem javasol. A veszteséget az 
Önkormányzat mint tulajdonos pótbefizetés címén rendezi. Lakossági támogatás a 
vízfogyasztásnál is lehetne, jobban hangzik mint a nagyobb mértékű emelés. A 2010. évi 
költségvetést át kell dolgozni, érthetőbbé kell tenni. A költségvetésre és a vízdíj emelésre a 
januári ülésen térjünk vissza. A polgármester a tábor felújításával kapcsolatban elmondja, az 
épület önkormányzati tulajdonban van, az épület értékét növeljük 500 eFt-tal és eltekinthetünk 
a Kft-nek a felújításra nyújtott kölcsön visszafizetésétől. Erről kéri a testület döntését. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                               223/2009.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                               A Képviselő-testület a SÁG-ÉP Nonprofit Kft-nek a 
                                                               tábor felújítására biztosított 500 eFt kamatmentes köl- 
                                                               csön visszafizetésétől eltekint, mivel a felújítással az  
                                                               Önkormányzat tulajdonában álló Templom tér 1. sz. 
                                                               épület értéke növekedett. 
 
                                                               Határidő: azonnal. 
                                                               Felelős:   polgármester. 
 
5. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Intézkedési tervek jóváhagyása. 
           Előadó: Tóth Gábor tagintézmény vezető elmondja, Kiss Erika KITT igazgató helyett 
                        ő a napirendi pont előadója. Az intézmény minőségirányítási tevékenységéhez 
                        kapcsolódóan elkészült az intézkedési terv, mely az egész intézményre vonat- 
                        kozik, egyöntetűen a négy tagintézményre. A terv elkészítése a tagintézmények 
                        közös munkája. Az intézkedési terv három részből tevődik össze, a minőség- 
                        fejlesztésből, teljesítményértékelésből és az országos kompetenciamérésen való 
                        eredményes szereplésből. A minőségbiztosítási rendszer nálunk mindkét intéz- 
                        ményben működik 8, illetve 9 éve. A teljesítményértékelési rendszert a 2008/ 
                        2009-es tanévben kellett kidolgozni, a fenntartónak el kellett fogadni, ebben a 
                        tanévben működtetni kell. Komolyan kell venni, működtetni kell, az óvoda  
                        jelentős összeget nyert erre pályázaton. A komnpetenciamérést eredményesen 
                        vették, az előzőhöz képest sikerült javítani. A november 25-i tagintézmény ve- 
                        zetői értekezlet az intézkedési tervet elfogadta, a közoktatási törvény szerint a 
                        fenntartónak is jóvá kell hagyni.  Felelősöket, határidőket tartalmaznak a ter- 
                        vek, melyeket be kell tartani.  
 
Balaskó György képviselő arról érdeklődik, látszik-e ez a rendszer, milyen hatással van a 
gyerekekre, van-e értelme csinálni. 
 
Tóth Gábor tagintézmény vezető elmondja, a  gyerekeken az látszik, hogy szabados világban 
élünk. Nagy problémák vannak, a közoktatás rossz irányban halad. Nehéz a tanári pálya a mai 
világban, mások a munkakörülmények, mint korábban. 
 
Erdélyi Sándor képviselő úgy gondolja a minőségirányítás minden területen fontos. 
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Dávid Kornélia Anikó  képviselő, mint pedagógus véleménye szerint oda kellene 
visszamenni, hogy a külsős szemlélő lásson bele a dolgokba, mint régen a szakfelügyelő. 
Felesleges pénzkidobásnak tartja, amit a szakértőknek kifizetnek. A törvény szerint el kell 
fogadni, de ettől nem lesz jobb az oktatás. Véleménye szerint a sági iskola jó helyzetben van a 
környéken, bontva van a magyar és a matematika oktatás, kislétszámú osztályok vannak, 
ehhez kimagasló eredmény kellene. Úgy gondolja, hogy a tanár személyisége határoz meg 
mindent. Itt is alkalmassági vizsga kellene, aki nem alkalmas ne menjen tanárnak. 
 
Dr. Samu János polgármester javasolja a KITT minőségirányításhoz kapcsolódó intézkedési 
tervét a 2009/2010-es tanévre vonatkozóan fogadja el a testület. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                      224/2009.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                      Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                      a Közoktatáis Intézmény Tápióság-Tápiószentmárton 
                                                      Óvodája és Általános Iskolája 2009/2010-es tanévre 
                                                      vonatkozó, minőségirányítási tevékenységhez kapcsoló 
                                                      intézkedési tervét elfogadja. 
 
                                                      Határidő: azonnal. 
                                                      Felelős:   Kiss Erika igazgató. 
 
6. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Elektronikus ügyintézésről szóló rendelet hatályon kívül helyezése. 
            Előadó: Dr. Kovács Dénes aljegyző elmondja, az írásos előterjesztés tartalmazza 
                         miért szükséges az elektronikus ügyintézésről szóló rendelet hatályon kívül 
                         helyezése. Az ügyfélkapun keresztül van lehetőség bizonyos ügyekben az 
                         elektronikus kapcsolatfelvételre, biztosítanunk kell az elektronikus ügyin- 
                         tézés lehetőségét. Kéri a 4/2005.(X.4.) sz. rendeletét a testület helyezze ha- 
                         tályon kívül. 
 
Dr. Samu János polgármester megállapítja, a napirendhez nincs hozzászólás, javasolja a 
rendelet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
a 11/2009.(XII.18.) sz. rendeletét, a közigazgatási hatósági eljárában az elektronikus 
ügyintézésről szóló, 4/2005.(X.4.) sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről megalkotta. 
 
                                                           11/2009.(XII.18.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                           A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus 
                                                           ügyintézésről szóló 4/2005.(X.4.) sz. rendelet hatályon 
                                                           kívül helyezéséről szóló rendeletet a jegyzőkönyv  
                                                           4. sz. melléklete tartalmazza. 
 
Dr. Kovács Dénes aljegyző ehhez kapcsolódóan elmondja, megkeresést kaptunk az érdi és a 
budaörsi önkormányzattól, mivel pályázatot kívánnak benyújtani az „Elektronikus helyi 
közigazgatási infrastruktúra fejlesztése” c. operatív program keretében.  
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Ehhez kérik támogatásunkat egy szándéknyilatkozat formájában, hogy amennyiben pályázatuk 
támogatásra kerül csatlakozunk a rendszerhez. A szándéknyilatkozat egyidejűleg több 
megvalósítandó pályázathoz is adható, jogkövetkezménnyel nem jár és visszavonható. 
Támogatja a szándéknyilatkozatot. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                           225/2009.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                           Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                           támogatja Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és 
                                                           Budaörs Város Önkormányzata által az Új Magyarország 
                                                           Fejlesztési Terv támogatási rendszeréhez a KMOP-2009- 
                                                           4.7.1. kódszámú, „Elektronikus helyi közigazgatási infra- 
                                                           struktúra fejlesztése” c. Operatív Program keretében be- 
                                                           nyújtásra kerülő pályázatát. 
 
                                                           Határidő: szándéknyilatkozatra azonnal. 
                                                           Felelős:   polgármester. 
 
7. EGYEBEK 
 
   1./  Dr. Samu János polgármester Ráduly Ferenc plébános Úr meghívását tolmácsolja a 
         testületnek, a december 20-án, 16 órakor kezdődő adventi ünnepségre és az azt követő 
         vendégvárásra. 
 
   2./  Dr. Samu János polgármester a továbbiakban ismerteti, az EU Élelmiszersegély Prog- 
         ram II. fordulója keretében 12 tonna élelmiszert kaptunk, mely kiosztásra került, 450 
         családot tudtunk élelmiszerrel támogatni. 
 
   3./  Dávid Kornélia Anikó  képviselő elmondja, az iskolai honlapon keresztül elérhető 
         Tápióság nem hivatalos honlapja, erre véletlenül bukkantak rá. Az anyag nagy része 
         a hivatalos honlapról van áttéve, de több pontatlanság van rajta. A település hivatalos 
         honlapját térítésmentesen készítik, hivatalos tárhelyünk van. Más néven kellene csi- 
         nálni, nem Tápióság nem hivatalos honlapjaként. Szeretné megkérdezni, hogy az 
         iskolaigazgatónak van-e erről a honlapról tudomása. 
 
Tóth Gábor tagintézmény vezető elmondja, egy információs csatornáról van szó, 
önszorgalomból készíti Pongor Zoltán pedagógus, aki az iskola honlapját is szerkeszti. 
Információs jelleggel hozta létre ezt az oldal, rosszirányú szándéka nincs. 
            
 
Kun Szilárd  képviselő elmondja, hozzászólást írt a honlapra, amikor megtudta ki üzemelteti. 
Nem tudja miért nem a hivatalos honlapra ír Pongor Zoltán. Az iskola honlapjáról viszont a 
hivatalos honlapot nem lehet elérni. 
 
Dr. Samu János polgármester úgy gondolja, a honlap működtetésére engedély kellett volna, 
tiltott tevékenységről van szó. A Képviselő-testület szólítsa fel Pongor Zoltánt, hogy a nem 
hivatalos honlapot szüntesse be, azonnal vegye le az iskola honlapjáról.  Tápióságnak egy 
hivatalos honlapja van, más honlap működtetéséhez a testület nem járul hozzá. 
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                            226/2009.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                            A Képviselő-testület felhívja Tóth Gábor tagintézmény- 
                                                            vezetőt, hogy tegyen intézkedést az iskola honlapjáról 
                                                            elérhető Tápióság nem hivatalos honlapjának azonnali 
                                                            megszüntetésére. 
 
                                                            Határidő: azonnal. 
                                                            Felelős:   Tóth Gábor tagintézmény vezető. 
 
 
   4./  Dr. Samu János polgármester ismerteti a következő ülés időpontját és napirendi  
         pontjait: 
 
        2010. január 28. 17 óra 
 
        Napirend: 
        1./ SÁG-ÉP Kft. ügyvezetőjének beszámolója 
        2./ Felügyelő Bizottság beszámolója 
        3./ 2009. évi költségvetési tervezet megtárgyalása 
        4./ Egyebek 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                          227/2009.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                          A Képviselő-testület következő ülését 2010. január  
                                                          28-án, 17 órára összehívja. 
 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester megköszönte a megjelenést és az 
ülést 20.30 órakor bezárta. 
 
                                                                     Kmf. 
 
 
 
                    Dr. Kovács Dénes                                                 Dr. Samu János 
                          aljegyző                                                             polgármester 
 
 
 
                                           Kun Szilárd                 Balaskó György 
                                                      jegyzőkönyv hitelesítők 


