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J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült: Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-án,  
              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 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, 
külön is köszönti Baloghné Kovács Magdolna könyvvizsgálót, valamint a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat megjelent munkatársait, 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 Dávid Kornélia Anikó és 
Erdélyi Sándor képviselőket. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                         59/2009.(IV.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Dávid 
                                                         Kornélia Anikó és Erdélyi Sándor képviselőket elfogadta. 
 
A polgármester a továbbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait: 
 
N A P I R E N D: 
1./  Éves ellenőrzési jelentés az Önkormányzatnál 2008. évben végzett belső ellenőrzésről 
2./  2008. évi zárszámadás 
3./  Átfogó értékelés az Önkormányzat 2008. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
      feladatainak ellátásáról 
4./  Közművelődés szervezői állásra pályázat kiírása 
5./  Egyebek 
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A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül,  kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta:    
 
                                                         60/2009.(IV.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 
 
1. N A P I R E N D  TÁRGYALÁSA 
Tárgy:  Éves ellenőrzési jelentés az Önkormányzatnál 2008. évben végzett belső ellenőrzésről. 
            Előadó: Dr. Samu János polgármester ismerteti, a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi 
                         Társulás keretében az Önkormányzatnál 2008. évben belső ellenőrzést végzett 
                          a K.F. Audit Kft. Utóellenőrzésről volt szó, amely az előző évek ellenőrzésé- 
                          nek megállapításaira korlátozódott. Szeretné megkérdezni, hogy az írásos  
                          anyaghoz van-e kérdés, hozzászólás. Mivel nincs, a polgármester javasolja 
                          az Önkormányzatnál végzett 2008. évi belső ellenőrzésről szóló jelentést el- 
                          fogadni. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                      61/2009.(IV.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                      A Képviselő-testület az Önkormányzatnál végzett 2008. 
                                                      évi belső ellenőrzésről szóló jelentést elfogadta. 
 
                                                      Határidő: azonnal. 
                                                      Felelős:   polgármester. 
 
 
2./  N A P I R E N D  TÁRGYALÁSA 
Tárgy: 2008. évi zárszámadás. 
           Előadó: Dr. Samu János polgármester elmondja, a zárszámadási rendelet tervezetet 
                        mellékleteivel a képviselők megkapták. A törvényi előírás figyelembe véte- 
                        lével kötelező könyvvizsgálót felkérnünk. Átadja a szót Baloghné Kovács 
                        Magdolna könyvvizsgálónak. 
 
Baloghné Kovács Magdolna könyvvizsgáló köszönti a képviselőket, majd bemutatkozik. 
Elmondja, adótanácsadó és általános könyvvizsgáló végzettséggel rendelkezik. 1999-től végez 
könyvvizsgálói tevékenységet, jelenleg több környező településen. Feladata a 2008. évi 
egyszerűsített éves beszámoló vizsgálata volt. Munkáját nagy mértékben segítette a Kistérségi 
Társulás keretében végzett belső ellenőrzés. A feltárt hibák folyamatosan kiegészítésre 
kerültek. A független könyvvizsgálói jelentést elkészítette, hitelesítői záradékkal látta el. 
Elmondható, hogy a pénzügyi, vagyoni helyzet, a működés megbízható, valós képet ad. A 
felmerült hibák kijavításra kerültek a MÁK beszámoló leadásáig. A záradékot korlátozó hiba 
nem merült fel, ez pozitív dolog, hiszen első alkalommal van könyvvizsgálat az 
Önkormányzatnál. A környező településeken nagyobb horderejű hiányosságot szoktak 
előfordulni. Az Önkormányzatnál hozzájárult a belső ellenőrzés, valamint, hogy a feltárt hibák 
rendbetételre kerültek. Az Önkormányzat pénzügyi helyzete, a 2008. évben képződött 28 
millió Ft-os pénzmaradvánnyal megfelelő pénzalap a működéshez, tervezéshez.  
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A pénzmaradványhoz nagy mértékben hozzájárult az oktatás területén végrehajtott változás, a 
társulással többlet normatívához jutottak. Szeretné a pénzügyi kolléganők munkáját 
megköszönni, nagy segítséget nyújtottak a könyvvizsgálathoz. Az írásos anyag a jelentést 
részletesen tartalmazza, megkérdezi kinek van kérdése. 
 
Dr. Samu János polgármester megköszöni a kiegészítést, jó érzés a testületnek a feltárt 
eredmény. A hibák menet közben javításra kerültek, a hivatali munkával elégedett a 
könyvvizsgáló. A gazdálkodás feltételei 2009-re garantálva vannak. A Képviselő-testület 
álláspontja, a fejlesztéseket, felújításokat pályázattal kell megvalósítani, ehhez a saját erőt 
tudjuk biztosítani, valamint megfelelő tartalékot tudunk képezni. Hiteltartozása az 
Önkormányzatnak a továbbiakban nem áll fenn, a Kft részére felvett hitel visszafizetésre 
került. Az Önkormányzat pénzforgalma jó, a számlákat határidőben teljesíteni tudjuk, pontos 
fizetőkészséggel bírunk. Van-e valakinek kérdése a könyvvizsgálattal kapcsolatban. 
 
Bartucz Attila alpolgármester arról érdeklődik, az Önkormányzat adhat-e át pénzeszközt a 
Kft-nek ha nem számlát és alaptőkét emel. 
 
Kovácsné Balogh Magdolna könyvvizsgáló elmondja, támogatást nyújthat az Önkormányzat 
működési célra, amennyiben 100 %-os önkormányzati tulajdonú Kft-ről van szó, ez járható út. 
 
Kun Szilárd  képviselő, mint a megyei közgyűlés tagja tájékoztatásul elmondja, a 
Területfejelsztési Tanács tevékenységét tárgyalva márciusban felvetődött településünket 
érintően két útépítési pályázat. A visszaellenőrzés 2008. májusában volt és mindkét esetben 
pénzelvonás történt. Ezt nem látja a költségvetésben, nem tudja a zárszámadást érinti-e. 
 
Kovácsné Balogh Magdolna könyvvizsgáló elmondja, a pénzforgalomban nem jelent meg. A 
kifizetések jelentik a kiadásokat, a 2009. évet fogja érinteni, ha lesz ilyen. 
 
Dr. Samu János polgármester a vizsgálatról tud, de a visszafizetésről nem, hivatalos irat nem 
érkezett. Megköszöni a könyvvizsgáló munkáját. Mivel a zárszámadással kapcsolatban nincs 
több hozzászólás, javasolja elfogadásra. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az Önkormányzat és intézményei 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló, 
6/2009.(V.4.) sz. rendeletét megalkotta. 
 
                                                            6/2009.(V.4.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                            Az Önkormányzat és intézményei 2008. évi gazdálko- 
                                                            dásának zárszámadásáról szóló rendeletet a  4. sz. mel- 
                                                            léklet tartalmazza. 
3. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA 
Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat 2008. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi felada- 
           tainak ellátásáról. 
           Előadó: Dr. Kovács Dénes aljegyző elmondja, a gyermekvédelem helyi szintjét a jegy- 
                        ző és a gyermekjóléti szolgálat látja el. A jegyzői feladatokat, a támogatások  
                        részletezését az írásos anyag tartalmazza, amelyet Kun Lászlóné gyámügyes 
                        készített. Azonnali intézkedést igénylő hatósági intézkedésnek számít a véde- 
                        lembe vétel, ez 7 gyermek esetén fordult elő, egy családban 4 gyermeket is 
                        védelembe kellett venni. 
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                       A hatóságok megkeresésére környezettanulmányt készítünk, ez 2008. évben 
                       12 esetben fordult elő.  A továbbiakban átadja a szót a Családsegítő és Gyer- 
                       mekjóléti Szolgálatnak. 
 
Szegedi Tamara intézményvezető köszönti a testületet, elmondja az írásos beszámoló 
mindent részletesen tartalmaz. 
 
Dávidné Generál Márta a gyermekjóléti szakmai csoport vezetője a jelzőrendszer előnyeit 
ismerteti. Úgy látja, munkájukat évről évre jobban megismerik, elfogadják. 
 
Reguliné Tajti Judit  családgondozó elmondja, 3 éve dolgozik a településen, egyre jobban 
ismeri a problémákat. Igyekszik a jó együttműködésre, ami munkájuk alapeleme. Sokat 
egyeztet a hivatallal, iskolával, óvodával, ahonnan folyamatosan kapják a jelzéseket. A 
feladatokat igyekeznek maximálisan megoldani. A szabadidős tevékenység területén vannak 
még javítani valók. 
 
Heincz Dóra családgondozó ismerteti, munkájához a rendszeres szociális segélyezettek 
tartoztak, a törvényi változással egy segélyezett maradt. Korábban a segély összegét le kellett 
dolgozni, ebben voltak problémák. A rendszeres szociális segélyezetteknek csopotfoglalkozás 
egy alkalommal volt. Elmondható, hogy a kötelezettek együttműködése jó volt, de a törvényi 
változás miatt ezt is abba kellett hagyni. Szeretné még elmondani, hogy a pszichológus 
szolgáltatását nagyon sokan veszik igénybe. A szabadidős tevékenységre megpróbáltak 
minnél több elfoglaltságot biztosítani - játszóház, szünidei matiné, filmvetítés, karaoke-party -
.  
 
Dávidné Generál Márta a gyermekjóléti szakmai csoport vezetője elmondja, a problémák 
hatékony megoldására törekednek. Az iskolában, óvodában a gyermekvédelem nagyon jól 
működik, az együttműködésük sokkal intenzívebb, hatékonyabb. Problémák mindig lesznek.  
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, a szociális segély ledolgozásánál nem volt 
ellenszegülés, igazság alapja van. A törvényi változással lehetőség nyílott a 
foglalkoztatásukra. A munkanélküliek gondjának megoldása feladatunk, a foglalkoztatásukra 
a lehetőségek meg kell találnunk. A továbbiakban elmondja, a szabadidő értelmes eltöltésének 
biztosítására is lehetőséget kell biztosítanunk. A pályázati lehetőségeket figyelni kell, a 
játszótéri eszközök nagyon drágák. 
 
Tárnoki Lászlóné tagintézmény vezető ismerteti, az óvodában felmérést végeztek a 
játékeszközök minőségére vonatkozóan. Megoldható, hogy nem feltétlenül a gyártótól kell 
eszközt vásárolni, csak az EU-s szabványnak kell megfelelnie. Ezt olcsóbban meg lehet 
oldani, a minősítési vizsgálat pedig 8.000.- Ft/db.  
 
Dr. Samu János polgármester megköszöni a beszámolókat, a végzett munkát és a 
továbbiakban elfogadásra javasolja a gyermekvédelmi munkáról szóló értékelést. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
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                                                             62/2009.(IV.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                             A Képviselő-testület az Önkormányzat 2008. évi gyer- 
                                                             mekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
                                                             szóló átfogó értékelést elfogadta. 
 
                                                             Határidő: azonnal. 
                                                             Felelős:   aljegyző. 
 
 
4./ N A P I R E N D  TÁRGYALÁSA 
Tárgy: Közművelődés szervezői állásra pályázat kiírása. 
           Előadó: Dr. Kovács Dénes aljegyző elmondja, a pályázati kiírást az Oktatási, Kulturá- 
                         lis és Sport Bizottság ülésén megtárgyalta. Kéri a Bizottság elnökét ismertesse 
                         álláspontjukat. 
 
Dávid Kornélia Anikó  képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke ismerteti, 
a Bizottság javasolja a pályázati kiírásba kössék ki a felsőfokú végzettséget. 
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, hosszasan vitatkoztak, hogy alapkövetelmény legyen 
a felsőfokú végzettség, vagy előnyt jelentsen a pályázat elbírálásánál. Támogatja a Bizottság 
javaslatát, hogy felsőfokú végzettséghez kössük az állást. 
 
Balaskó György képviselő szerint jó így ahogy van a pályázati kiírás, nem ragaszkdik a 
felsőfokú képesítéshez. Nem képesítés, tehetség függvénye, hogy valaki jól csinálja. Előnyt 
jelentsen a szakirányú felsőfokú végzettség. 
 
Bartucz Attila  alpolgármester Balaskó György képviselőnek adna igazat. 
 
Hegedűs György képviselő véleménye szerint, ha a törvény megengedi a próbaidő lehetne 6 
hónap. 
 
Dr. Kovács Dénes aljegyző ismerteti, fő szabály a Kjt. szerint a határozatlan idejű 
munkaviszony, amit bármikor fel lehet mondani. 
 
Erdélyi Sándor képviselő nem akarja Balaskó Györgyöt ismételni, a pályázati kiírás 
változatlanul hagyását javasolja. A felsőfokú képzettség előnyt jelentsen. A döntési 
szabadságot növelnénk, ha így hagynánk a kiírást.  
 
Dávid Kornélia Anikó  képviselő ragaszkodik a felsőfokú végzettséghez. 
 
Dr. Samu János polgármester véleménye szerint intézményvezetőről van szó, önálló döntései 
lesznek, ezért kötöttük korábban is felsőfokú végzettséghez. Költségvetés szempontjából a 
tornacsarnok és a klubház költségvetési hely. A közművelődés szervezőnek nincs munkáltatói 
joga, de önálló munkát végez, a települést képviselnie kell. A Képviselő-testületre bízza a 
döntést, a maga részéről a felsőfokú végzettség mellett szavaz. Először szavazásra teszi fel az 
eredeti előterjesztés szerint a középfokú végzettséghez kötött pályázati kiírást. 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 3 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül, 
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                             63/2009.(IV.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                             A Képviselő-testület pályázatot ír ki közművelődés 
                                                             szervezői állás betöltésére. 
                                                             A pályázati felhívást az 5. sz. melléklet tartalmazza. 
 
                                                             Határidő: azonnal. 
                                                             Felelős:   aljegyző. 
 
5. E G Y E B E K 
 
   1./  Dr. Samu János polgármester ismerteti, május 8-án, 15 órakor Nagykátán, a Könyvtár- 
         ban összevont ülésre kerül sor, ahol a csatorna pályázat nyertes voltát bejelentik. 
         A bonyolítással, szervezéssel Kun Szilárd képviselőt kéri fel. 
 
   2./  Berényi Tamás képviselő elmondja, beszélt a Hajdú BT-vel, aki a kamerarendszer kié- 
         pítésére adott ajánlatot a korábbiakban. A karbantartási díj 36 hóra 50 eFt-tal 1.800 eFt 
         lenne. A tájékoztatás szerint a figyelési központ szervezése folyamatban van. Ha szerző- 
         dést kötünk az december 31-ig számolva 400 eFt-os kiadást jelent erre az évre. Fix 
időre,  
         36 hónapra lehet szerződést kötni. Egy-két hónapnál több időnk nincs a döntés  
         meghozatálához, mivel UNIO-s pályázatról van szó. 
 
Balaskó György képviselő véleménye szerint majd a jövő évi költségvetés ismeretében 
eldöntjük. 
 
Erdélyi Sándor képviselő elmondja, a pályázaton nyert összegből a kamerákat kihelyezik, 
működtetésük jövedelmező.  
 
Bartucz Attila  alpolgármester ismerteti, a jövő héten kapunk árajánlatot, a kapott ajánlatokat 
összereakjuk és tudunk dönteni. Megkeresi Hajdú Tamást is, egyeztet vele mit akar, kié lesz a 
kamera. 
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, jelentkezett egy társulás Budapestről is, aki a jövő 
hétre tenne ajánlatot. Az ajánlatok ismeretében tudunk dönteni. 
 
   3./  Dr. Samu János polgármester a továbbiakban tájékoztatja a testületet, hogy megkereste 
         Vincze András a SÁG-ÉP Nonprofit Kft ügyvezetője. Köztudott, hogy betörés folytán a 
         Kft szerszámait, gépeit eltulajdonították. Kéri az ügyvezető, hogy a Kft által az Önkor- 
         mányzat részére teljesítendő fizetést, mely a hitel visszafizetéséből adódik, 2 hónapra 
         engedjük el. December 31-ig a csúsztatást visszaosztva fizetik a részleteket. Ha a testü- 
         let egyetért szavazzuk meg a kérést. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
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                                                         64/2009.(IV.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület a SÁG-ÉP Nonprofit Kft, törzs- 
                                                         tőke emelésére felvett és az Önkormányzat által visz- 
                                                         szafizetett, hitel  törlesztési tételeink fizetését a Kft 
                                                         nehéz helyzetére való tekintettel két hónapra felfüggeszti. 
                                                         A két havi részletet – a tárgyi havi részletfizetések mellett 
                                                         - 2009. december 31-ig kell pótlólag teljesíteni. 
 
                                                         Határidő: azonnal. 
                                                         Felelős:   polgármester. 
 
 
   4./  Dr. Samu János polgármester ismerteti a testülettel, hogy Maczó Sándor az idén 
         is megrendezné a fogathajtó találkozót, melyhez anyagi támogatást szeretne kérni. 
         Javasolja a programot 100 eFt-tal támogassa az Önkormányzat. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                          65/2009.(IV.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                          A Képviselő-testület az V. Tápiósági Amatőr Fogathajtó 
                                                          Baráti Találkozó megrendezéséhez 100 eFt támogatást 
                                                          biztosít a 2009. évi gazdálkodási tartalék terhére. 
 
                                                         Határidő: június 20. 
                                                         Felelős:   polgármester. 
 
 
   5./  A polgármester a továbbiakban ismerteti a következő ülés időpontját és napirendi  
         pontjait: 
         
         2009. május 28. 17 óra 
 
         N a p i r e n d: 
         1./ Az Önkormányzat költségvetési szerveinek felülvizsgálata, a költségvetési szervek 
              jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. alapján 
         2./ Egyebek       
 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélmény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
   
                                                        66/2009.(IV.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                        A Képviselő-testület következő ülését 2009. május 
                                                        28-án, 17órára összehívja. 
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Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az 
ülést 18.30 órakor bezárta. 
 
 
                                                                Kmf. 
 
 
 
             Dr. Kovács Dénes                                                   Dr. Samu János 
                   aljegyző                                                               polgármester 
 
 
 
 
                          Dávid Kornélia Anikó               Erdélyi Sándor 
                                                 jegyzőkönyv hitelesítők 


