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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 13-án, 
               17 órakor megtartott ülésén. 
 
Az ülés helye: Községháza nagyterme. 
                          
Jelen vannak:  Dr. Samu János polgármester,                                             
                          Balaskó György,         
                          Berényi Tamás,                                                                                       
                      Dávid Kornélia Anikó, 
     Erdélyi Sándor és  
                         Hegedűs György képviselők.      
 
Igazoltan vannak távol: Bartucz Attila alpolgármester és Szántai Linda  képviselő. 
 
Igazolatlanul vannak távol:  Kun Szilád és Laczkó József képviselő. 
                            
Meghívott vendégként jelen vannak:  Mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
A nyilvános ülésen a lakosság részéről 3 fő érdeklődő volt. 
 
Dr. Samu János polgármester köszönti a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket, az 
érdeklődőket, az ülést megnyitja.  Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 9 fő képviselő 
közül 5 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes.  
 
A polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja elfogadni Berényi Tamás és Dávid 
Kornélia Anikó képviselőket. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                        60/2010.(V.13.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                        A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Berényi 
                                                        Tamás és Dávid Kornélia Anikó képviselőket elfogadta. 
 
Dr. Samu János polgármester a továbbiakban elmondja, a kiküldött meghívó szerinti 1. 
napirendi pontot elnapoljuk, mivel az előterjesztést még mindig nem készítették el. Így a  
napirendi pontok az alábbiak szerint alakulnak: 
 
N a p i r e n d: 
 
1./  SÁG-ÉP Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos megbeszélés 
2./  Egyebek 
 
Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül,  kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta:    
                                                         
                                                   61/2010.(V.13.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                   A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
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1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: SÁG-ÉP Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos megbeszélés. 
           Előadó: Dr. Samu János polgármester elmondja, a napirendi pont előadójának a 
                        Kft. ügyvezetőjét jelöltük meg, de ő nincs jelen az ülésen. Az előző ülésen 
                        május 10-ig határoztuk meg, hogy az ügyvezető készítse el az üzleti tervet 
                        2010. évre vonatkozóan, pénzügyi tervet és a likviditás helyreállítására vo- 
                        natkozó lépéseket. Erre egy egy oldalas táblázatot kaptunk, amit a képvi- 
                        selőknek kiküldtünk. A Pénzügyi Bizottság és a Felügyelő Bizottság meg- 
                        állapította, hogy az ügyvezető által előterjesztett számok nem felelnek meg 
                        a pénzügyi tervnek. A könyvvizsgáló jelentése szerint 2009. évben 883 eFt 
                        a veszteség, 2008. évre 1.800 eFt-ot visszapótoltunk. A könyvvizsgáló fel- 
                        hívja a figyelmet, hogy dönteni kell mi legyen a Kft.-vel, meghagyjuk, felszá- 
                        moljuk vagy visszapótlást eszközölünk. Az ügyvezető előterjesztése nélkül 
                        a veszteség visszapótlásáról tudunk dönteni, másról nem. A tulajdonosi ér- 
                        tekezletet május 27-én tartjuk, ekkor a Kft. sorsáról dönteni kell. Javasolja, 
                        a tulajdonosi értekezleten dönteni kell arról is, hogy a feljelentést hűtlen 
                        kezelés miatt meg kell tenni. 
 
Márton Éva pénztáros ismerteti, hogy a könyvelő tájékoztatása szerint  május 9-ig 3.973 eFt 
a Kft. tartozása. 
 
Dávid Kornélia Anikó  képviselő támogatja a  polgármester Úr javaslatát a feljelentésel 
kapcsolatban. A továbbiakban arról érdeklődik, hogy jelenleg hány fő dolgozik a Kft-nél. 
Mindenképpen a kiadásokat kell csökkenteni, a könyvelő díját is soknak tartja. 
 
Hegedűs György képviselő elmondja, a feljelentést már régen javasolták. Lehet látni a Kft. 
vezetését milyen komolyan veszi az ügyvezető.  
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, a könyvvizsgáló kéri a Képviselő-testület 
nyilatkozatát arról, hogy a 2009. évi veszteséget hogyan kívánja az Önkormányzat kezelni. A 
tulajdonos szükség esetén kölcsönt nyújthat, tőkét emelhet, pótbefizetést eszközölhet, ha nincs 
szándékában megszüntetni a Kft.-t. Amennyiben úgy döntünk, a 2009. évi veszteségre 883 eFt 
pótbefizetésre kellene sort keríteni. A könyvvizsgáló anyagát megkapta az ügyvezető, nem 
tudjuk visszaküldésre került-e. 
 
Erdélyi Sándor képviselő nem tartaná most aktuálisnak a társaság felszámolását, 
mindenképpen zsebbe kell nyúlni. Pénzügyileg nem tudja melyik a jobb megoldás az 
Önkormányzat számára. A tulajdonosi értekezleten személyi kérdés is napirendre kerül, 
fontos, hogy ez a meghívóból kitűnjön. 
 
Balaskó György képviselő úgy gondolja, a hibák elkövetését be kellene fejezni. Kétszer 
választottunk olyan ügyvezetőt, aki képtelen elvezetni egy céget. Fel kell adni egy hirdetést, 
olyan embert kell találni aki el tud vezetni egy céget, egyszer kell megcsinálni rendesen. 
Egyetért Erdélyi Sándorral, hogy zsebbe nyúlós lesz ez a dolog megint. 
 
Berényi Tamás képviselő úgy látja, más lehetőség nincs, hogy életben tartsuk a Kft.-t, mint a 
pótbefizetés.  
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Hegedűs György képviselő elmondja, az APEH tartozás kamatozik, több százezer forinttal 
lesz több. Itt is látható az ügyvezető komolysága. 
 
Márton Éva pénztáros szeretné még elmondani, hogy január óta megy az, hogy a nem 
fizetőknél szűkítenek, de nem történik semmi, így nem veszik komolyan, legalább tíz hely 
van, ahol szűkíteni kellene.  
 
Dr. Samu János polgármester javasolja az APEH tartozásról ne döntsünk, ezt mélyebben 
meg kellene vizsgálni, a likviditási probléma megoldását csúsztassuk el a tulajdonosi 
értekezletre. Javasolja most döntsünk arról, hogy a Kft. 2009. évi veszteségére 883 eFt 
pótbefizetést teljesítünk. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenvélemény nélkül, 
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                          62/2010.(V.13.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                          A Képviselő-testület a SÁG-ÉP Nonprofit Kft. 
                                                          2009. évi veszteségének fedezetére 883.000.- Ft 
                                                          pótbefizetést ír elő az Önkormányzat 2010. évi 
                                                          gazdálkodási tartaléka terhére. 
 
                                                         Határidő: azonnal. 
                                                         Felelős:   polgármester. 
 
 
2. EGYEBEK   
 
   1./  Dr. Samu János polgármester ismerteti, Vágó Ferenc a Tornádó Harcművészeti 
         Sportegyesület vezetője kérelmet nyújtott be 100 eFt támogatásra, melyet az orszá- 
         gos bajnokság megrendezéséhez használnának fel. Javasolja a támogatást a gazdál- 
         kodási tartalék terhére biztosítani. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                          63/2010.(V.13.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                          A Képviselő-testület 100.000.- Ft támogatást biz- 
                                                          tosít a Tornádó Harcművészeti Sportegyesületnek 
                                                          az Önkormányzat 2010. évi gazdálkodási tartaléka  
                                                          terhére. 
 
                                                          Határidő: azonnal. 
                                                          Felelős:   polgármester. 
 
 
   2./  Dr. Samu János polgármester a továbbiakban a Gyermek Habilitációs Alapítvány  
         támogatási kérelmét ismerteti a testülettel. Az Alapítvány mozgássérült, fogyatékos 
         gyerekek, családok étkezéséhez kér segítséget. 
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Balaskó György képviselő úgy gondolja, az ilyen támogatásokra nincs pénzünk. 
 
Dr. Samu János polgármester megállapítja, a Képviselő-testület nem tud támogatást 
biztosítani a Gyermek Habilitációs Alapítvány részére. 
 
   3./  Dr. Samu János polgármester ismerteti a nagykátai Segítünk Alapítvány támogatási 
         kérelmét. A Szakorvosi Rendelőintézet korszerű műszerekkel való ellátását, pótlását 
        szeretnék biztosítani. A polgármester elmondja, az intézmény megyei fenntartású. A 
        megyei közgyűlés elnöke járt Nagykátán, megnézte a gépeket, berendezéseket és kérte, 
        hogy készítsenek tervet és a 2010. évi költségvetésbe beépítik a támogatást. Tudomása 
        szerint a költségvetés, műszaki tervek három hónap alatt nem készültek el. 
        Szavazásra teszi fel az Alapítvány támogatási kérelmét. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 3 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül, 
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                        64/2010.(V.13.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                        A Képviselő-testület  a Segítünk Alapítvány részére 
                                                        nem tud támogatást biztosítani. 
 
                                                        Határidő:  azonnal. 
                                                        Felelős:    polgármester. 
 
 
   4./  Dr. Samu János polgármester tájékoztatja a testületet, hogy Prepok Sándor nagykátai 
         lakos felajánlotta a 0127/4 hrsz-ú ingatlanban lévő tulajdoni részét az Önkormányzat- 
         nak. Ez a körtés rész, melyben már a korábbiakban is érkeztek feljánlások. Javasolja 
         az  előzőek szerint, 100.- Ft-os névleges vételáron fogadjuk el a felajánlást. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                      65/2010.(V.13.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                      Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                      100.-Ft-os névleges vételáron elfogadja Prepok Sándor 
                                                      2760 Nagykáta, Temető u. 6. I./5. szám alatti lakos 
                                                      által felajánlott, a tápiósági 0127/4 hrsz-ú ingatlanban 
                                                      lévő 163/23668-ad és 340/23668-ad tulajdoni részét. 
 
                                                      Határidő: azonnal. 
                                                      Felelős:   polgármester. 
 
 
   5./  Szabó Beáta közművelődés szervező elmondja, a Képviselő-testület a Klubház 
         bérleti díját családi eseményekre történő igénybevételkor 3.000.-Ft/óra összegben 
         határozta meg. Ezt az igénylők soknak találják, szeretné ha egy fix összeg lenne 
         meghatározva, nem óránkénti díj. 
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Dr. Samu János elmondja, a Tornacsarnok báli igénybevételére egyösszegű, 20 eFt-os díj van 
meghatározva. El kell dönteni fizessenek ennyit a Klubház használatáért is a családi 
események igénybevételekor, vagy maradjon a 3.000.- Ft/óra díj. 
A polgármester megállapítja a Képviselő-testület nem kíván változtani, a korábbi döntés 
szerint marad a 3.000.- Ft/óra díj a Klubház családi eseményre történő igénylése esetén. 
 
 
   6./  Szajcz Miklós a Nyugdíjas Klub elnöke elmondja, a temetőben lévő II. Világháborús 
         emlékmű felújításra szorul, szeretné megkérdezni van-e lehetőség a támogatásra. 
         A felújítás összegéről nem tud, költségvetés kell, az egyház  is hozzájárul valamivel. 
 
Balaskó György képviselő javasolja, hogy járuljunk hozzá a felújításhoz. 
 
Erdélyi Sándor képviselő is egyetért a felvetéssel. Lehetőséget kellene adni közadakozásra, 
biztosan sokan hozzájárulnának. Ha hiányzik a felújításhoz pénz, az Önkormányzat kipótolja. 
 
Dávid Kornélia Anikó  úgy gondolja, keresünk támogatókat, ha megvan a költségvetés. 
 
Dr. Samu János polgármester az elhangzottak alapján megállapítja, a testület részéről a 
szándék megvan,  a döntéshez ismerni kell a költségvetést. 
 
 
   7./  Józsa Elek körzeti megbízott ismerteti, hogy szeretnének egy hagyományőrző csoportot 
         indítani a gyerekek, szülők körébe, felmérés lesz, van-e rá igény. Ha beindul a csoport 
         szeretnék hetente egyszer térítésmentesen igénybe venni a Klubházat. A felmérés az 
         igényekre folyamatban van, tudni kell megkapják-e a helyiséget. 
 
Dr. Samu János polgármester javasolja, az igények felmérése után, amennyiben beindul a 
csoport visszatérünk a kérdésre. 
 
   8./  Dávid Kornélia Anikó  képviselő elmondja, a korábbiakban szó volt róla, hogy áthe- 
         lyezzük a busz végállomást, szeretné megkérdezni hol tart az ügy. 
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, megkerestük az illetékes Volán kirendeltséget, olyan 
lehetőség lenne, hogy az Önkormányzat a költségvetésséből az előírásoknak megfelelő 
buszmegállót kiépít a Vadvirág melletti, jelenleg parkolóként használt részen. Tájékoztatásul 
elmondja, pályáztunk buszmegállók kialakítására, ami még nincs elbírálva. Erre várunk, ha 
nyerünk áthelyezzük a buszmegállót. Új buszmegálló kialakításánál előírások vannak. 
Amennyiben sikeres lesz a pályázatunk a 2011. évi költségvetésbe be kell tenni, 1.5 millió Ft-
os tételről van szó. 
 
 
   9./  Dr. Samu János polgármester a továbbiakban ismerteti, zebra elhelyezését kezdemé- 
         nyeztük a Malomhoz, a bejárást összehívtuk. Amennyiben a követelményekkel tisztá- 
         ban leszünk tudni fogjuk mennyibe kerül. A költségvetési tartalékból ha futja meg- 
         valósítjuk, a tartalék listán van. Költsége előreláthatólag 1 millió – 1.5 millió Ft. 
 
Erdélyi Sándor elmondja, zebra kialakítása a falugyűlések határozott kérése évek óta. 
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   10./  Dr. Samu János polgármester a továbbiakban ismerteti, hogy a következő ülést 
           mint tulajdonosi értekezletet tartjuk, ennek időpontját és napirendi pontjai a  
           következők szerinti: 
 
           2010. május 27. 18 óra 
 
           N a p i r e n d: 
           1./  SÁG-ÉP Nonprofit Kft. 2009. évi beszámolója 
           2./  Felügyelő Bizottság beszámolója 
           3./  Könyvvizsgáló jelentése 
           4./  2009. évi saját tóke vesztés rendezése 
           5./  Könyvvizsgáló választás 
           6./  Ügyvezető visszahívása, új ügyvezető választás 
           7./  Egyebek 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                        66/2010.(V.13.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                        A Képviselő testület, mint tulajdonos a SÁG-ÉP 
                                                        Nonprofit Kft. tulajdonosi értekezletét 2010. május 
                                                        27-én, 18 órára összehívja. 
 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az 
ülést 18 órakor bezárta. 
 
                                                                    Kmf. 
 
 
 
              Dr. Kovács Dénes                                                       Dr. Samu János 
                    aljegyző                                                                   polgármester 
 
 
 
 
                                         Berényi Tamás           Dávid Kornélia Anikó 
                                                        jegyzőkönyv hitelesítő 
 


