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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 3-án,  
              17 órakor megtartott rendkívüli ülésén. 
 
Az ülés helye: Községháza nagyterme. 
                          
Jelen vannak: Dr. Samu János polgármester,   
                         Bartucz Attila alpolgármester,                          
                         Balaskó György,       
                         Berényi Tamás, 
                     Dávid Kornélia Anikó, 
                         Hegedűs György és                                                                  
                         Kun Szilárd képviselők.                          
 
Igazoltan vannak távol:  Erdélyi Sándor és Szántai Linda képviselők. 
 
Igazolatlanul van távol: Laczkó József képviselő. 
                            
Meghívott vendégként jelen vannak:  
                                         Mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
A nyilvános ülésen a lakosság részéről 1 fő érdeklődő volt. 
 
Dr. Samu János polgármester köszönti a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket, az 
érdeklődőt, az ülést megnyitja. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 9 fő képviselő közül 6 
fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes.  
 
A polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja elfogadni Hegedűs György és Kun Szilárd 
képviselőket. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                        133/2009.(IX.3.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                        A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Hegedűs 
                                                        György és Kun Szilárd képviselőket elfogadta. 
 
A polgármester a továbbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait: 
 
N A P I R E N D: 
1./  Pályázatok elbírálása (iskola nyílászárók cseréje) 
2./  Egyebek 
     
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül,  kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta:    
                                                         134/2009.(IX.3.) 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:  Pályázatok elbírálása (iskola nyílászárók cseréje). 
            Előadó:  Dr. Samu János polgármester elmondja, a rendkívüli ülés összehívására 
                          az iskola nyílászárók cseréje ügyében került sor, az idő sürgetése miatt. A 
                          munkák elvégzésére három cégtől érkezett ajánlat. Az első ajánlatot a 
                          Meridian-Duo Kft nyújtotta be, 12.480.033.- Ft összeggel. Ajánlatuk tel- 
                          jes körű kivitelezésre vonatkozik, bontással számolva, helyreállítási mun- 
                          kákkal. A cég a szolgálati lakás és a technika terem nyílászárók cseréjét is 
                          elvégezné. Aluplast Ideal 4000 profilból dolgoznak, a cég előleget nem kér, 
                          a fizetési határidő a számlák benyújtásától számított 90 nap, két év garan- 
                          ciát vállalnak. 
                          A második ajánlatot a Fenestra ’99 Kft adta, 11.984.361.- Ft összeggel. A 
                          takarást külön kérésre, 1.500.- Ft/méter összegért vállalnák, ez 500 méterre 
                          számolva 750 eFt-ot jelentene. 3 millió Ft-ot kellene foglalóként fizetni, a 
                          fizetési határidő az átadás-átvételt követően 30 napos határidővel, a garancia 
                          egy év. 
                          A harmadik ajánlat a Kapcsoló Kft-től érkezett, 11.883.762.- Ft végösszeggel, 
                          3.500 eFt előleget kérnek. Gealan 6 légkamrás profillal dolgoznak, egy év 
                          garanciát vállalnak, a tokot nem szedik ki. 
                          Ez a három ajánlat érkezett, két cég kicseréli a tokot, a kőműves munkákat is 
                          elvégzi. Két cég a kiszedett nyílászárókat térítésmentesen elszállítja, egy cég 
                          140 eFt-ot számol ezért. A pályázók személyesen megjelentek, a tájékoztatón 
                          több képviselő jelen volt, kéri mondják el véleményüket a beadott ajánlatok- 
                          kal kapcsolatban.  
 
Berényi Tamás képviselő elmondja, törvény szerint négy év az előírt szavatosság. A beépítést 
tartja fontosnak, egy év letelte után a finombeállításokat el kell végezni, ezt az egyeztetések 
során a cégek be is vállalták. Magánvéleménye, hogy ekkora beruházásnál a tokcserével 
vadonatúj szerkezetünk lenne. Bármelyik cég nyeri el a munkát, kötelessége, hogy a külső 
homlokzat sérülését kijavítsa, ehhez megfelelő biztosítással rendelkezzen. Hasonló árakról 
beszélünk, két cég úgy számolt, hogy nem szedi ki a tokokat. 
 
Kun Szilárd képviselő véleménye szerint alapvető különbség van, a cégek különböző 
profilokkal dolgoznak, a Kapcsoló Kft 6 légkamrás nyílászárókat épít be. A hőtényezők 
nagyon fontosak.   
 
Bartucz Attila alpolgármester az ajánlatot tevők közül a Fenestra Kft-t félretenné, a 
bemutatkozás során nem egy komoly cégnek tűntek. A Kapcsoló Kft és a Meridián Kft között 
kell dönteni. A Kapcsoló Kft a fele tokot kiszedné, a tantermekben maradnának a tokok. 
Érdemes azon elindulni, hogy a külső homlokzat javításába belemenjünk-e. 
 
Balaskó György képviselő elmondja, a szigetelés előtt jelezte, hogy először a nyílászárókat 
kellene kicserélni. A tartalékból tudjuk az előleget fizetni, a Kapcsoló Kft mellett maradna.  
 
Dr. Samu János polgármester véleménye szerint a Meridian Kft pénzügyi megoldása korrekt 
ajánlat, nem kér előleget és fizetési haladékot is ad a cég. A másik két cég előleget kér és a 
fizetési határidő sem olyan kedvező. Az előleget kérő cégeket felhívta, hogy a saját erőt 1.800 
eFt-ot tudjuk odaadni. A Kincstárnál az átfutási idő több hónap, úgy gondolja ne előlegezzünk 
meg 10 millió Ft-ot. Tartalékolni kell, az iskolánál várható a legnagyobb elvonás.  
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A pályázat szerint a munkálatokat a jövő nyáron is megcsinálhatjuk, de ne húzzuk el, a 
fűtésnél már az idén tudnánk megtakarítani. A cégek a folyamatos szállítást, folyamatos 
beépítést biztosítják. Vegyük fel a kapcsolatot a Kapcsoló Kft-vel, hogy ne kérjenek előleget 
és egyeztessük a fizetési határidőt is.  
 
Kun Szilárd  képviselő véleménye,  nem szabad jövőre átvinni a munkálatokat. A Kapcsoló 
Kft-nél kiköthetnénk, hogy az előleget megkapja, a végösszeget pedig amikor a Kincstár fizet. 
 
Hegedűs György képviselő szerint nehéz eldönteni melyik lenne jobb, kiszedni a tokot vagy 
nem. Az a  véleménye, hogy cisnálujuk meg jól, a munka elhúzódása miatt nem kellene 
otthagyni a tokot, ha az a jobb megoldás. Figyelembe kell venni melyik cég  rugalmasabb a 
fizetésben. 
 
Tóth Gábor tagintézmény vezető úgy gondolja, szakembernek kellene eldönteni, hogy bennt 
maradjon a tok vagy ne. Fontos kérdés, nem kellene most kikötni. 
 
Kun Szilárd képviselő véleménye szerint a jobb minőség megéri nekünk. A Meridian Kft 
ugyanolyan típusra adjon ajánlatot, mint a Kapcsoló Kft. 
 
Dr. Samu János polgármester javasolja kérjünk a Meridian Kft-től újabb árajánlatot, 
változatlan pénzügyi feltételek mellett tok bontása nélkül, ugyanolyan Gealan profillal 
számolva mint a Kapcsoló Kft. A Kapcsoló Kft-nek 2 millió Ft-ot tudunk előlegként adni, a 
végösszeget 3 hónapos fizetési határidővel. A két cég új ajánlatának ismeretében a jövő héten 
rendkívüli ülésen tudunk döntést hozni, hogy melyik céget bízzuk meg a nyílászárók 
cseréjével. 
 
2. E G Y E B E K 
 
    1./  Dr. Samu János polgármester ismerteti, az Önkormányzat az előző években csatlako- 
          zott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázati rendszerhez. 
          Döntenünk kell, hogy a 2010. évi fordulóhoz csatlakozunk-e 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                                135/2009.(IX.3.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                A Képviselő-testület csatlakozik a Bursa Hungarica 
                                                                Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer  
                                                                2010. évi fordulójához. 
 
                                                                Határidő: csatlakozásra azonnal, 
                                                                                pályázat kiírására október 1. 
                                                                Felelős:   polgármester, aljegyző. 
  
   2./  Dr. Samu János polgármester elmondja, az előző ülésen Kun Istvánt megválasztottuk  
         az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság külsős tagjának, Gulyás István helyett, aki 
         egy évet meghaladóan nem vett részt a Bizottság munkájában.A Bizottság elnöke ja- 
         vasolja ezt a határozatot vonja vissza a testület, ugyanis Gulyás István visszajött kül- 
         földről és a továbbiakban részt kíván venni a munkában. 
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         Ehhez szükséges a 119/2009.(VIII.27.) sz. testületi határozat visszavonása. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül, 
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                        136/2009.(IX.3.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                        A Képviselő-testület a 119/2009.(VIII.27.) sz. határozatát 
                                                        visszavonja. 
 
                                                        Határidő: azonnal. 
                                                        Felelős:   polgármester. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül, 
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                         137/2009.(IX.3.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                        A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az Oktatási,  
                                                        Kulturális és Sport Bizottság külsős tagja továbbra is  
                                                        Gulyás István Kállai É. u. 20. sz. alatti lakos. 
 
                                                        Határidő: azonnal. 
                                                        Felelős:   polgármester. 
 
 
3./  Dr. Samu János polgármester tájékoztja a testületet, hogy a LEADER programban biz- 
      tató tárgyalásokat folytattak. A település fejlesztése érdekében részt tudunk venni a falu- 
      megújítási programban, amely 100 % nettó finanszírozású, az Önkormányzatot az ÁFA  
      összege terhelné. Ebben a programban lehetőség van parkosításra, fasorok létesítésére, fel- 
      újítására. A középső úti akácost le tudnánk cserélni díszfasorra. Ajánlatot kapunk, a hely- 
      színre kijönnek megnézni, látványtervet készítenek és eldöntjük pályázunk-e. A helyi ak- 
      ciócsoport ajánlata a Nyugdíjas Klubunknak lehetősége lesz pályázatra fellépőruhák be- 
      szerzésére, ez 100 %-os bruttó támogatottságú pályázat. A pályázatírás, pályázati díj 
      költségét kell finanszírozni. Van olyan célterület, amelyben a Sportkör pályázhatna a 
      sportöltöző külső, belső felújítására, megoldható lenne a fűtés kialakítása. Ez is 100 % 
      bruttó támogatású pályázat. Meglévő tábor felújítására és táborhely kialakítására is le- 
      het pályázni, maximum 29 fő befogadására. A meglévő táborunkat lehetne a tetőtér 
      beépítésével bővíteni. A vállalkozói oldalt érintő pályázatok 60 %-os támogatottságúak. 
      Játszótér pályázati ajánlattal kedden lesz megbeszélés, ez is 100 % bruttó finanszírozású.  
      Mindenképpen élni kell a lehetőséggel, a helyszínen megnéznék a régi temető helyére 
      milyen játszóteret lehetne kialakítani. Az öregfaluba is jó lenne egy kisebb játszóteret 
      létesíteni. A pályázatok megírásának költsége 30-50 eFt, a támogatás mellé az ÁFA 
      összegét az önkormányzatnak kell biztosítani. A pályázati kiírások novemberben vár- 
      hatók, addig is a lehetőségekről tárgyalni kell hozzáértőkkel, meg kell terveztetni. 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
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                                                    138/2009.(IX.3.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
                                                    LEADER pályázati lehetőségeiről tájékozódjon, a pályázat- 
                                                    hoz szükséges előkészületeket megtegye. 
 
                                                   Határidő: folyamatos. 
                                                   Felelős:   polgármester. 
 
 
   4./  Bartucz Attila  alpolgármester tájékoztatja a testületet, a Kft-nek fizetési problémái 
         lesznek, ezért kéri a testület járuljon hozzá, hogy az Önkormányzat felé a tartozásaik- 
         ból 500 eFt legyen levonva. A béreket, számlákat nem tudják fizetni, 1 millió Ft kinntlé- 
         vőségük van. 
 
Dr. Samu János polgármester javasolja a szeptember 24-i testületi ülést várjuk meg, melynek 
napirendjén szerepel a Kft beszámolója. 
 
Balaskó György képviselő szerint Bartucz Attila rosszul csinálja ezt a dolgot, le kellett volna 
írni miből fizetik vissza. A vízmű üzemeltetése mellett jövedelmező tevékenységeket kellene 
végezni. Mihelyt hihetővé válik, hogy a kérdéses összeget vissza tudják fizetni, megszavazza. 
Úgy gondolja egy hónap múlva megint probléma lesz, ha nem csinálnak mást a vízen kívül, 
állandó jelleggel csődveszéllyel kell számolni.  
 
Bartucz Attila  alpolgármester elmondja, amíg a testület a vízdíj emelést nem szavazza meg 
nem tudnak boldogulni. Nincs a környéken ilyen alacsony vízdíj mint nálunk. Egy hónap 
fizetési haladékot kérnének, 1.200 eFt-ot kellene a Kft-nek az Önkormányzatnak fizetni, kérik 
500 eFt menjen a hitelbe.  
 
Magda Lászlóné tagintézmény vezető helyettes nem tudja, hogy akik most sem fizetik a 
vízdíjat az emelés után hogyan tudnának fizetni. Úgy gondolja, be kellene hajtani a 
kinntlévőségeket. 
 
Balaskó György képviselő véleménye, ha duplájára emelik a vízdíjat, a Kft-nek akkor is 
problémája lesz. Nem megoldás a vízdíj emelés, még több kinntlévőség lenne. Kéri  Bartucz 
Attila nyújtson be írásos előterjesztést, hogy a jövőben hogy képzelik a Kft jövedelemszerző 
tevékenységét. 
 
Berényi Tamás képviselő elmondja, Bartucz Attila alpolgármester minden ülésen pénzt kér a 
Kft-nek. Van ügyvezető, jöjjön ide és ha kér, azt el tudja fogadni. 
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, nem tudja a 4 millió Ft-ot december 31-ig a Kft 
miből fogja az Önkormányzatnak fizetni. Nyitott kérdések vannak, az Önkormányzat nem 
tudja finanszírozni a Kft-t. A vízmű üzemeltetését, a falugondnoki feladatok elvégzését Kft 
alakítása nélkül, anyagi gondok és hitel felvétele nélkül elvégeztük volna. A Kft működéséhez 
közmunkásokat biztosítunk, ennek 5 %-os bérvonzatát is ki fogjuk számlázni. A vízdíj emelés 
a Képviselő-testület hatásköre. Kéri a Kft legyen olyan erős, hogy az Önkormányzatnak 
visszafizesse a hitelt. A Kft beszámolójára  a szeptember 24-i testületi ülésen kerül sor, ezután 
dönthetünk pénzügyet érintő kérdésekben. 
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Dr. Samu János polgármester ismerteti, a következő ülésre az előzőekben meghatározottak 
szerint szeptember 24-én, 17 órakor kerül sor. A jövő héten pedig rendkívüli ülést tartunk az 
iskola nyílászárók cseréje ügyében, amint a pályázóktól beérkeznek a kért ajánlatok. 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az 
ülést 20 órakor bezárta. 
 
                                                             Kmf. 
 
 
 
                 Dr. Kovács Dénes                                            Dr. Samu János 
                      aljegyző                                                        polgármester 
 
 
 
 
 
                                    Hegedűs György           Kun Szilárd 
                                               jegyzőkönyv hitelesítők 


