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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-én, 
               16.30 órakor megtartott ülésén. 
 
Az ülés helye: Községháza nagyterme. 
                          
Jelen vannak: Dr. Samu János polgármester,                            
                         Balaskó György,     
                         Berényi Tamás,                                                                         
                     Dávid Kornélia Anikó, 
    Erdélyi Sándor, 
                         Hegedűs György és 
                         Kun Szilárd  képviselők.     
 
Igazoltan vannak távol: Bartucz Attila alpolgármester és 
                                         Szántai Linda képviselő.               
 
Igazolatlanul van távol:  Laczkó József képviselő. 
                            
Meghívott vendégként jelen vannak:  
                                           Mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
A nyilvános ülésen a lakosság részéről 2 fő érdeklődő volt. 
 
Dr. Samu János polgármester köszönti a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket,  az 
érdeklődőket, az ülést megnyitja. Külön is köszönti Zajacz Ágnes r.alezredest, a Nagykátai 
Rendőrkapitányság vezetőjét és Kalmár András r.századost, a Tápiószecsői Rendőrőrs 
parancsnokát. 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 Berényi Tamás és Dávid 
Kornélia Anikó képviselőket. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                        38/2010.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                        A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Berényi 
                                                        Tamás és Dávid Kornélia Anikó képviselőket elfogadta. 
 
Dr. Samu János polgármester a továbbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait: 
 
N a p i r e n d: 
 
1./  Nagykátai Rendőrkapitányság beszámolója 
2./  2009. évi belső ellenőrzési jelentések elfogadása 
3./  2009. évi zárszámadás 
4./  Helyi címer és zászló alapításáról és használati rendjéről szóló rendelet módosítása 
5./  Egyebek 
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Zárt ülés: 
 - Településőr állásra érkezett pályázatok elbírálása 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül,  kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta:    
                                                         
                                                   39/2010.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                   A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 
                                                        
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Nagykátai Rendőrkapitányság beszámolója. 
           Előadó: Zajacz Ágnes r.alezredes a Nagykátai Rendőrkapitányság vezetője köszönti a 
                         Képviselő-testületet. Röviden próbálja összefoglalni munkájukat, ugyanis 4 
                         településen kell ma beszámolnia. Az írásos anyag részletesen tartalmazza a 
                         Nagykátai Rendőrkapitányság 2009. évben végzett szakmai tevékenységét és 
                         beszámolót nyújt Tápióság közbiztonsági helyzetéről.  Szóbeli kiegészítőjé- 
                         ben elmondja, területükön az ismertté vált bűncselekmények száma emel- 
                         kedett. A bűnözés struktúráját tekintve a vagyon elleni bűncselekmények szá- 
                         ma az összbűnözés 71,5 %-át teszi ki. A regisztrált személy elleni bűncse- 
                         lekménynek száma jelentősen emelkedett 14,3 %-kal. Csökkenés mutatkozik 
                         a házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni bűncselekmények számában. 
                         A közrend elleni bűncselekmények száma hasonlóan alakult az előző évihez. 
                         Gyorsított eljárást tavaly 18 esetben kezdeményeztek büntető ügyben. 
                         A Kapitányságnál az átlag életkor 32 év, ez abból adódik, hogy a tapasztalt 
                         kollégák 25 év után nyugdíjba kerülhetnek. Ez most Tápióságot is érinti 
                         Józsa Elek személyében, aki jelenleg tartós betegállományban van. A he- 
                         lyettesítést Szabó Ferenc látja el, a későbbieket érintő döntésről nem tud még 
                         beszélni. A továbbiakban az elvonó tényezőkről szeretne röviden szólni, ami 
                         miatt a közterületen nem tudnak kinnt lenni. Tavaly 255 átkísérés volt, mivel 
                         nincs fogdájuk, Szolnokon vagy Budapesten van a legközelebbi. 424 volt az 
                         elővezetések száma, ezen kívül több rendezvényen kellett a biztosítási fela- 
                         datokat ellátni. Szorgalmazzák a fokozott ellenőrzések megtartását, veszélyez- 
                         tetési fok alapján be kellett sorolni a településeket. A baleseti helyzet kedve- 
                         zően alakult a Kapitányság területén, az anyagi káros balesetek száma szintén 
                         csökkent. Tápióság településre is elmondható, hogy a balaesetek alakulása 
                         kedvező, csökkent, viszont az anyagi káros balesetek száma emelkedett. 
                         A településen a bűncselekmények száma hasonlóan alakult az előző évihez 
                         viszonyítva. Az együttműködéssel kapcsolatban elmondja, az önkormányza- 
                         tokkal, családsegítő szolgálatokkal, polgárőrökkel, erdészekkel, horgászokkal, 
                         vadászokkal jó kapcsolatot ápolnak, közös szolgálatokat látnak el, vannak jól 
                         működő polgárőrségek. Kiemelné, a térség polgármestereivel kéthavonta ösz- 
                         szeülnek, hogy megbeszéljék a közbiztonság helyzetét, a problémákat. 
                         Felhívná a figyelmet a mezőőri szolgálatra, illetve a településőrt nagyon szor- 
                         galmazzák. 
 
Dr. Samu János polgármester megköszöni a tájékoztatást és megkérdezi kinek van kérdése a 
beszámolóval kapcsolatban. 
 



 4

 
Erdélyi Sándor képviselő arról érdeklődik, hogy területünkön is jellemző, amit országosan 
hallani, az erőszakos bűncselekmények elkövetői egyre több esetben fiatalkorúak, 
gyerekkorúak. 
 
Hegedűs György képviselő azt szeretné tudni, mikorra várható a településre körzeti 
megbízott. Nehezen lehet elfogadni, hogy ilyen hosszú ideig nincs rendőrünk, korábban 
voltunk hasonló helyzetben, akkor is elszaporodott a bűnözés.  
 
Dávid Kornélia Anikó  képviselő arról érdeklődik,  hogy mezőőri állásra lehet-e pályázni. 
 
Balaskó György képviselő azt szeretné megkérdezni, hogy láthatósági mellényt a sprortoló 
kerékpárosoknak is kell-e viselni. 
 
Zajacz Ágnes r.alezredes a felmerült kérdésekre válaszolva elmondja, területünkön az 
erőszakos bűncselekmények elkövetőinek száma csökkent, a fiatalkorúak száma 39-ről 33-ra 
csökkent. A betöréses lopás is erőszakos bűncselekmény, de főleg a személy elleni (rablás), 
fiatalkorú elkövető is van köztük. A körzeti megbízott, Józsa Elek hónapok óta 
betegállományban van, időpontra vár, hogy behívják a bizottság elé. Itt eldől alkalmas-e a 
hivatalos szolgálatra. Amíg ez nem zajlik le nem lehet a státuszt betölteni, a helyettesítést el 
tudják látni. Tápióság a bűnözés szempontjából nincs a veszélyeztetett települések között, heti 
egy alkalommal végeznek ellenőrzést. Figyelnek rá, hogy rendőr legyen, a bűncselekmények 
száma havonta ellenőrizve van. Igény esetén lovas szolgálatot tud biztosítani, ez több 
településen is hatásos, visszatartó erejű dolognak bizonyult. Ehhez a településen lovardát kell 
találni. Nincs a falu rendőr nélkül, csak nem állandó a jelenlét, nekik is érdekük, hogy 
mielőbb rendeződjön a körzeti megbízott státusz. A mezőőri szolgálattal kapcsolatban 
elmondja, a lakosok (földtulajdonosok, erdőtulajdonosok) összefogása szükséges, anyagi 
hozzájárulás kell. Tápiógyörgyén hosszú évek óta működik a szolgálat. A SZEM mozgalom is 
több településen jól működik, nagy segítség, főleg a házalók jelzésére. A láthatósági 
mellénnyel kapcsolatban elmondja, a jogszabály előírja, hogy kerékpárosnak lakott területen 
kívül vieslni kell. A sportoló kerékpáros felszerelése biztosítsa, hogy látható legyen. A 
továbbiakban elmondja, a bűnmegelőzés, figyelemfelhívás nagyon fontos, ehhez nagy segítség 
lehet a lakosság.  
 
Dr. Samu János polgármester megköszöni a kérdésekre adott válaszokat. Elmondja, a 
létszám nem teszi lehetővé, hogy minden településen mindig legyen rendőr. Bízunk benne, 
hogy településünket érintően a személyi kérdés mielőbb meg fog oldódni. A mezőőri 
felvetéssel kapcsolatban elmondja, önkormányzatok pályázhatnak, a kötelező felszerelés 2,5 – 
3 millió Ft, ami pályázati úton nyerhető, a fenntartás az önkormányzat feladata. Tápióságon az 
utóbbi hónapokban a polgárőrség nagyon leállt, 1-2 fő aktív tagja van, a feladatot nem látják 
el. Meg kellene újítani a polgárőrség tagságát, hogy újra működő szervezet legyen. A 
korábbiakban úgy döntöttünk, hogy két fő településőr foglalkoztatására pályázunk, a mai 
ülésen kell dönteni a személyekről. Javasolja a Nagykátai Rendőrkapitányság beszámolójának 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
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                                                            40/2010.(III.25.) sz. képviselő-testüti határozat: 
                                                            Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                            a Nagykátai Rendőrkapitányság 2009. évben végzett 
                                                            szakmai tevékenységéről és Tápióság község közbiz- 
                                                            tonsági helyzetéről szóló beszámolót elfogadta. 
 
                                                            Határidő: azonnal. 
                                                            Felelős:   polgármester. 
 
 
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: 2009. évi belső ellenőrzési jelentések elfogadása. 
           Előadó: Dr. Samu János polgármester elmondja, a törvényi előírásoknak megfelelően 
                        2009-ben belső ellenőrzés folyt a Polgármesteri Hivatalnál a civil szervezetek 
                        támogatásával, valamint az adóügyi feladatellátással kapcsolatban, továbbá 
                        ellenőrzésre került a KITT működése és feladatellátása. A belső ellenőrzést a 
                        Tápió-vidéki Többcélő Kistérségi Társulás megbízása alapján a K.F. Audit 
                        Gazdasági  és Pénzügyi Tanácsadó Kft. végezte. A civil szervezetek támoga- 
                        tásának vizsgálatánál megállapításra került, hogy a Képviselő-testületnek  
                        rendeletet kell alkotni a pénzügyi támogatás szabályozására. A rendelet elő- 
                        készítése az aljegyző feladata. 
 
Dr. Kovács Dénes aljegyző elmondja, a civil szervezetek támogatásának vizsgálata a 2008. 
évi időszakra vonatkozott. A leírtak zöme 2009-ben meg is valósult, ilyenek a szerződések, 
számlák becsatolása, a rendelet még nincs meg. A támogatásokat úgy próbáljuk csinálni, hogy 
a jogszabályoknak megfeleljen.  
 
Erdélyi Sándor képviselő elmondja, az iskola és az óvoda jelentését áttanulmányozva 
megállapítható, hogy alig van javítanivaló, nem talált olyat, ami komolyan kockáztatja az 
oktatás színvonalát. Javasolná, hogy a következő oktatási év indításánál ezekről a pontokról 
kapjanak tájékoztatást. 
 
Dávid Kornélia Anikó  képviselő véleménye szerint, a hiányosságok pótlását mihamarabb el 
kell végezni. Büszke, hogy kevés a hiba, az óvoda, iskola működése kiemelkedő, az említett 
1-2 hiányosság rövid idő alatt pótolható. 
 
Kiss Erika  KITT igazgató elmondja, maga is örül neki, hogy jó visszajelzést kapott, ez 
minden intézményvezető érdeme. A hiányosságokat elsősorban neki kell elkészíteni, ezek 
folyamatban is vannak. Az óvodák nevelési programját át kell dolgozni, szakértetni kell és 
ezután a testület elé hozni. Nem nagy javításokról van szó, folyamatosan készülnek, egyszerre 
lenne célszerű elfogadtatni. A tanév végére a felmerült hiányosságokat mindenképpen el 
szeretnék végezni.  
 
Dr. Samu János polgármester megállapítja, a napirendi ponthoz nincs több hozzászólás, 
javasolja a 2009. évi belső ellenőrzési megállapítások elfogadását. A következő testületi 
ülésre az aljegyző a civil szervezetek támogatásáról szóló rendelet tervezetet készítse el. A 
KITT vizsgálatával kapcsolatos megállapítások teljesítéért Kiss Erika igazgató a felelős, a 
tanév befejezéséig. 
 



 6

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                                 41/2010.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                 A Képviselő-testület a 2009. évi belső ellenőrzésről 
                                                                 szóló jelentést elfogadja. 
                                                                 A Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a 
                                                                 civil szervezetek támogatásáról szóló rendelet terve- 
                                                                 zetet a következő ülésre készítse elő. 
                                                                 A KITT vizsgálatával kapcsolatos megállapítások tel- 
                                                                 jesítéséért Kiss Erika igazgató a felelős a tanév befe- 
                                                                 jezéséig. 
                                                                  
                                                                 Határidő: azonnal, ill. folyamatos. 
                                                                 Felelős:   polgármester, aljegyző, KITT igazgató. 
 
 
3. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: 2009. évi zárszámadás. 
           Előadó: Dr. Samu János polgármester elmondja, az Önkormányzat és intézményei  
                        2009. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló írásos anyagot és a rende- 
                        let tervezetet megkapták. Baloghné Kovács Magdolna könyvvizsgáló elkészí- 
                        tette jelentését a 2009. évi egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáról. 
                        Kéri a könyvvizsgálót ismertesse megállapításait. 
 
Baloghné Kovács Magdolna könyvvizsgáló elmondja, a részletes könyvvizsgálói jelentés 
elkészült. A 2009. évi egyszerűsített beszámolóhoz a könyvvizsgálatát elvégezte, a vonatkozó 
előírások szerint. A beszámolót záradékolta, megbízható, valós képet ad az Önkormányzat 
pénzügyi helyzetéről. A Magyar Államkincstár felé a leadási határidőnek elegett tett az 
Önkormányzat. A 2009. évi gazdálkodás összességében jónak mondható, hitel probléma nem 
áll fenn, az Önkormányzatnak 39 millió Ft-os pénzmaradványa képződött a tavaly évi 
gazdálkodás során. A normatív támogatások egyre szűkülnek, a KITT nagy előnyt jelent, 
ezáltal többlettámogatáshoz jutnak. Év közben is folyamatosan hitel nélkül gazdálkodtak, a 
kifizetések határidőre történtek. A 2008. évben felvett hitel visszafizetésre került 2009-ben. A 
jövőre nézve Tápióság pénzügyi helyzetét befolyásolni fogja, hogy a szennyvízberuházáshoz 
kapcsolódóan a társulás általi hitelnél 20 % készfizető kezességet vállaltak. Bizonytalansági 
tényező, a lakosok fizetési elmaradása az Önkormányzatra hatással lehet.  A beruházások 
megvalósításával kapcsolatban elmondja, a pályázaton nyert pénzeszközök segítettek, így 
kerülhetett sor az iskolában a nyílászárók cseréjére és a vízmű kút felújítására, informatikai 
eszközbeszerzésre az óvodában, iskolában. A hivatali kollégáknak köszönetet mond a 
könyvvizsgálat segítéséért. 
 
Dr. Samu János polgármester megköszöni a könyvvizsgáló szóbeli kiegészítését és a 
dícséretet, továbbá megköszöni a végzett munkáját. Megkérdezi a 2009. évi zárszámadással 
kapcsolatban kinek van hozzászólása. 
 
Erdélyi Sándor képviselő elmondja, valóban veszélyesnek látszik a készfizető kezesség. 
Nagyon sokan azért nem fizetik a csatornához a részleteket, mert húzódott a dolog. 
Tájékoztató kellene, amit eljuttatnánk a lakosoknak. 
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Kun Szilárd  képviselő arról érdeklődik, hogy a nyílászáró pályázatnál a támogatás 
megérkezett-e már. 
 
Dr. Samu János polgármester a csatornázással kapcsolatban elmondja, március 17-én 
Tápióbicskén volt a csatornamű társulat közgyűlése. Egyetért, hogy felhívással, újságcikk 
kibocsátásával tájékoztassuk a lakosságot, a kötelezettséget bevállaltuk. Átmeneti nehézséget 
fog okozni az összeg az Önkormányzatnak, a lakosságtól adók módjára behajtható lesz. 
Mindenkit kérünk népszerűsíteni a dolgot. Az iskola nyílászárók cseréjével kapcsolatban 
elmondja, a pályázati támogatást még nem kaptuk meg, jó ha áprilisban megkapjuk. Lett 
volna kivitelező, aki a 6 hónapot bevállalta volna. Örüljünk, hogy a működéshez a 10 millió 
Ft nem hiányzik, csak nem nálunk van. Amennyiben a zárszámadással kapcsolatban nincs 
több hozzászólás, javasolja a rendelet megalkotását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az Önkormányzat és intézményei 2009. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 
4/2010.(III.26.) sz. rendeletét megalkotta. 
 
                                                                 4/2010.(III.26.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                                 Az Önkormányzat és intézményei 2009. évi gazdál- 
                                                                 kodásának zárszámadásáról szóló rendeletet az 5. sz. 
                                                                 melléklet tartalmazza. 
 
4. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Helyi címer és zászló alapításáról és használati rendjéről szóló rendelet módosítása. 
           Előadó: Dr. Kovács Dénes aljegyző elmondja, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizott- 
                        ság ülésén téma volt, Dávid Kornélia Anikó képviselő kezdeményezte a Tápió- 
                        ság névhasználat szabályozását. A helyi címer és zászló alapításáról és haszná- 
                        lati rendjéről szóló rendelet módosítását elkészítette, ebbe került beépítésre a 
                        névhasználat szabályozása. 
 
Balaskó György képviselő nagyon jónak tartja a rendelet tervezetet. 
 
Dr. Samu János képviselő javasolja a rendelet elfogadását, amennyiben nincs hozzászólás. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tatózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az 5/2010.(III.26.) sz. rendeletét, a  helyi címer és zászló alapításáról és használati rendjéről 
szóló rendelet módosításáról megalkotta. 
 
                                                         5/2010.(III.25.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                        A helyi címer és zászló alapításáról és használati rendjéről 
                                                        szóló, az 5/2000.(III.31.) sz. rendelettel módosított, 8/1995. 
                                                        (IX.28.) sz. rendelet módosításáról szóló rendeletet a 6. sz.  
                                                        melléklet tartalmazza. 
 
5. EGYEBEK 
    
   1./  Dr. Samu János polgármester ismerteti a tápiószentmártoni Önkormányzat és a KITT 
         igazgatójának levelét a Képviselő-testülettel, a 2010/2011-es tanévre vonatkozóan. 
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         A tanévre való előkészülés során megállapításra került, hogy a tápiószentmártoni iskolá- 
         ban a tanulólétszám alakulása miatt 3 első osztály helyett 2 első osztályt tudnak indítani. 
         Egy pedagógus álláshely felszabadul, a foglalkoztatását nem tudják biztosítani. Mint  
         gesztor önkormányzatnak nekünk kell a döntést meghozni egy pedagógus álláshely meg- 
         szüntetéséről. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,  ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                              42/2010.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat:  
                              Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint gesztor 
                              a KITT Kubinyi Ágoston Általános Iskola tagintézményben a 2010/2011-                                               
                              es tanévre az eddig engedélyezett pedagógus létszámot 1 fővel csökkenti. 
                              A csökkentés indoka: az eddig engedélyezett 3 első osztály indításához 
                              nem lesz elegendő gyermeklétszám, ezért két első osztály indítása indokolt. 
                              A jelenleg engedélyezett pedagógus álláshelyek száma: 34 fő. 
                              A létszámcsökkentés után engedélyezett álláshelyek száma: 33 fő.                                               
                              Az Önkormányzat nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a fenntartói körén 
                              belül, a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő állás- 
                              helyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, fela- 
                              datátadás következtében az Önkormányzat fenntartói körén kívüli munkál- 
                              tatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott jogvi- 
                              szonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoz- 
                              tatására nincs lehetőség. 
                              A fentiek értelmében az intézményvezető gondoskodjon 1 fő, az intéz- 
                              ményben foglalkoztatott főfoglalkozású, határozatlan idejű közalkalmazotti 
                              jogviszonyban álló pedagógus jogviszonya megszüntetéséről. 
                              A Képviselő-testület megbízza az intézmény igazgatóját, hogy az érintett 
                              közalkalmazottal kapcsolatban a munkajogi intézkedést határidőben tegye 
                              meg. 
                              A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a 4/2010.(I.26.) ÖM ren- 
                              delet alapján a létszámcsökkentéshez kapcsolódó egyszeri költségvetési 
                              támogatás igényléséről gondoskodjon. 
 
                              Határidő: azonnal. 
                                Felelős:     KITT igazgató, jegyző. 
                                                                                                            
 
   2./  Dr. Samu János polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az ÖKOVÍZ Kft.-vel a 
         hulladékszállítási közszolgáltatási szerződésünk 2010. március 31-ig van érvényben. 
         Változatlan feltételek mellett kéri a szolgáltató a szerződés meghosszabbítását 2010.  
         április 1. – 2010. június 30. közötti időszakra. A közbeszerzés elhúzódása miatt a 
         Duna-Tisza Közi Nagytérség Regionális Hulladék Gazdálkodási Programjának be- 
         indulási időpontja továbbra is bizonytalan. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
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                                                  43/2010.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                  Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
                                                  hulladékkezelési közszolgáltatás – kommunális szilárd 
                                                  hulladékgyűjtés, szállítás, elhelyezés, ártalmatlanítás – 
                                                  elvégzésére megbízza 2010. április 1. – 2010. június 30. 
                                                  közötti időszakra az ÖKOVÍZ Kft.-t (Cegléd, Pesti út 65.) 
 
                                                 Határidő: szerződés módosítására azonnal. 
                                                 Felelős:   polgármester. 
 
  3./  Dr. Samu János polgármester a továbbiakban ismerteti dr. Palkó József ügyvéd megke- 
        resését a Pest Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat végelszámolásával kapcsolatban. 
        A PVCSV volt a településünkön is a vízmű első üzemeltetője, 1993. júniusában vég- 
        elszámolással megszűnéséről döntöttek a tulajdonosi önkormányzatok. A végelszámoló 
        Szegedi Pál volt, aki sajnálatos módon 2007. decemberében elhunyt. A hagyatéki eljárás 
        lezárult, a vagyonfelosztási javaslatot mellékelve megküldik. A településünkre 118.203.- 
        Ft jut, kérik a vagyonfelosztás jóváhagyását, erről döntést kell hoznunk. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                         44/2010.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                         a Pest Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat vagyon- 
                                                         felosztását jóváhagyja, a Tápióságra jutó 118.203.- 
                                                         Ft összeget elfogadja. 
                                                         A Képviselő-testület feljogosítja Szegedi Pálnét, hogy 
                                                         a vagyonfelosztási javaslatnak megfelelően az érintett 
                                                         önkormányzatoknak utalja át az őket megillető összeget. 
                                                         Amennyiben az átutalások maradéktalanul megtörténtek, 
                                                         úgy a végelszámolóval, illetve örököseivel szemben a 
                                                         végelszámolást illetően semmiféle követelés nincs. 
 
                                                        Határidő: azonnal. 
                                                        Felelős:   polgármester. 
 
 
   4./  Dr. Samu János polgármester elmondja, a településőr állásra érkezett pályázatok 
         elbírálását zárt ülésre terveztük. Mindhárom pályázó jelen van és hozzájárulnak a 
         a nyilvános ülésen történő tárgyaláshoz.  
 
Dr. Kovács Dénes aljegyző ismerteti, a kiírásra határidőben három pályázat érkezett, 
javasolja a pályázókat abc sorrendben meghallgatni. A testület úgy döntött  két fő településőrt 
foglalkotatunk, vállaltuk, hogy április 1-től betöltjük az állást. 
 
Józsa Elek pályázó elmondja, pályázatát azzal adta be, hogy ha a rendőrségnél nyugdíjba 
vunul szeretné folytatni a településért végzett munkáját. Az állás július 1-től tudná vállalni. A 
rendőrségen belül több szaktanfolyamot végzett. 
 



 10

Pásztor Vilmos pályázó elmondja, a településőri álláshoz szükséges végzettsége meg van, 
jelenleg munkanélküli. Őrző-védőként korábban már dolgozott. 
 
Samu Krisztián pályázó elmondja, a településen a közrendet, közbiztonságot nagyon 
fontosnak tartja, felháborító, hogy van 1-2 társaság amely terrorban tartja a lakosokat. 
Személy- és vagyonőrként dolgozott, jelenleg ő is munkanélküli. 
 
Dr. Samu János polgármester megköszöni a pályázók szóbeli kiegészítését. A testületnek a 
pályázókhoz nincs kérdése, így kéri szíveskedjenek kinnt várakozni, amíg a Képviselő-testület 
meghozza döntését. 
 
Erdélyi Sándor képviselő elmondja, az állást április 1-től be kell tölteni, Józsa Elek csak 
július 1-től tudná vállalni.  
 
Dr. Samu János polgármester megállapítja, az állást április 1-től Pásztor Vilmos és Samu 
Krisztián pályázókkal tudjuk betölteni. Amennyiben a testület egyetért bízzuk meg a két 
személyt a településőri feladatok ellátásával. Az aljegyző a munkaszerződést, munkaköri 
leírást készítse el, tegyen intézkedést a szükséges eszközök beszerzésére. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                              45/2010.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                              A Képviselő-testület 2010. április 1-től a településőri 
                                                              feladatok ellátásával megbízza Pásztor Vilmos Jókai 
                                                              M. u. 31. és Samu Krisztián Forgács I. u. 63. sz. alatti 
                                                              lakosokat. 
                                                              A Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt a munkaszer- 
                                                              ződés, munkaköri leírás elkészítésére, a szükséges 
                                                              eszközök beszerzésére. 
 
                                                              Határidő: azonnal. 
                                                              Felelős:   polgármester, aljegyző. 
 
 
Dr. Samu János polgármester a pályázók visszaérkezésekor megköszöni a pályázatban való 
részvételüket és ismerteti a testület döntését. A választott településőröknek jó munkát kíván.  
           
5./  Dr. Samu János polgármester tájékoztatja a testületet a Kölcsey utca villamos energia 
      hálózat bővítésének állásáról. Megkaptuk az ÉMÁSZ-tól a visszajelzést, 300 eFt költséget 
      kellene az Önkormányzatnak vállalni, ez a rácsatlakozási teher 10 %-a.  Felmerült továbbá 
      igény a Móricz Zs. utca végén lévő telkeknél a hálózat két oszloppal történő meghosszab- 
      bítására. Erre vonatkozóan ajánlatot még nem kértünk.  
 
Balaskó György képviselő nem javasolja kifizetni ezt az összeget. Azért nem ért egyet, mert 
vannak olyan emberek akik nagyon sokba kerülnek a falunak. 
 
Dávid Kornélia Anikó  képviselő véleménye, kötelező biztosítani az Önkormányzatnak a 
villamos energia ellátást. 
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Dr. Samu János polgármester javasolja még egy egyezetetést folytatni az ÉMÁSZ-szal az 
ügyben. 3 x 16 A kapacitás kiépítéséről tárgyaltunk, amennyiben csak egy fázisú, 220-as 
rendszer lenne, hátha elengednék az összeget. Aki pedig bővíteni akar az a saját pénzén 
megteheti. Az egyeztetés után visszatérünk az ügyre. 
 
   6./  Dr. Samu János polgármester a továbbiakban Brajercsik Tímea Nagyköz 14/A szám 
         alatti lakos  beadványát ismerteti a testülettel. A Nagyköz aszfaltozásakor a házukhoz 
         vezető köz nem került kiépítésre, így esős időben nagy problémát okoz a közlekedés. 
         Szeretné ha valami megoldást találnánk a problémára.  
         A polgármester elmondja, ez nem csak itt probléma a József utcában is vannak ilyen 
         közök, amelyek nem aszfaltosak. Javasolja a Kft. vigyen ezekre a helyekre követ, így 
         megoldódik a probléma. 
 
   7./  Dr. Samu János ismerteti, egy energia szolgáltató cég megkeresett bennünket egy  
         tájékoztatóval, fűtés és energia korszerűsítésre vonatkozóan. Kombinált rendszerről 
         van szó, napkollektorokat szerelnének, felmérést is végeztek az iskolában. A fűtési 
         költségből 60 %-os megtakarítással lehetne számolni. LED-es világítást ajánlanak, 
         amely 30 %-os megtakarítást jelentene. A finanszírozással kapcsolatban elmondja, 
         a tervezést, üzembe helyezést megcsinálják, ezért nem kell fizetnünk, hanem a meg- 
         takarításból a szolgáltatón keresztül történik a törlesztés.  
 
Berényi Tamás képviselő véleménye szerint óvatosan kell kezelni az ügyet, egy adott feladat 
elvégzéséről van szó, vissza nem térítendő állami támogatás is van benne.  Magas bekerülési 
költséggel számítanak, hitellel megoldva jobban járnánk. A tényleges bekerülési költséget 
meg kell vizsgálni, és kell még másik cégtől is ajánlatot kérni. Kérjünk részletes műszaki 
tartalmat. Az ötlet nem rossz, saját megoldással lehet, hogy fele a megtérülési idő. 
 
Dr. Samu János polgármester javasolja, értsen egyet a testület, hogy foglalkozzunk a 
kérdéssel és az áprilisi ülésen térjünk rá vissza. 
 
   8./  Dr. Kovács Dénes aljegyző ismerteti a testülettel, pályázaton újraélesztő készüléket  
         nyertünk. 65 fő kiképzését vállaltuk a közszférában dolgozók közül, erre a jövő héten  
         csütörtökön kerül sor. Szeretné, ha a képviselők közül is aki tud résztvenne a két órás  
         tanfolyamon. 
 
   9./  Balaskó György képviselő szeretné tudni az Önkormányzatnak mennyibe került a 
         Kft. az új ügyvezető igazgató előtti időben. Ha sokba került, javasolni fogja adjuk 
         rendőrségre az ügyet. A bizottság képtelen meghatározni ki a hibás, a rendőrség  
         tudni fogja. Bartucz Attila eltervezte miket fognak csinálni és leírta, hogy az Ön- 
         kormányzatnak semmibe nem fog kerülni. Ezzel szemben egy csomó pénzünkbe 
         került, úgy gondolja nem kell mindent lenyelni. 
 
Dr. Kovács Dénes aljegyző ismerteti, az Ad Hoc Bizottság javasolta, hogy az ügyvezető a 
szükséges lépéseket tegye meg. 
 
Berényi Tamás képviselő is megerősíti, a feljelentést az ügyvezetőnek meg kell tenni. Nem 
tudni mikor tűntek el a hiányző dolgok. A testület dönthet úgy is, hogy az ügyvezető helyett 
megteszi a feljelentést. 
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Hegedűs György képviselőnek is az a véleménye, hogy a tárgyi eszközö hiányát már régen a 
rendőrségen kellett volna jelenteni. 
 
Dr. Samu János polgármester elmondja,  kb. 6 millió Ft-ba került idáig az Önkrományzatnak 
a Kft. Bartucz Attila alpolgármester a kezdetekkor arra alapozott, hogy mindenfélét termelni 
fognak, megvásárolt ingatlanokat felújítani, de nem jött össze. Árokszállási László a cég 
ügyvezetője, felhívtuk, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. Május 31-ig a tulajdonos 
kötelezettsége a mérlegbeszámoló megtárgyalása és elfogadása. A 2008. évi veszteség 
visszapótlására 1.800 eFt pótbefizetést eszközöltünk. A könyvelő tájékoztatása szerint a Kft. 
190 eFt nyereséggel zárta a 2009. évet. Azonban eszközök hiányoznak, és 600 eFt 
pénzösszeggel nem tudnak elszámolni. Ez növeli a veszteséget, tehát mindenképpen 2009-ben 
is veszteséges lesz a Kft. A hiányt vissza kell pótolni a költségvetési tartalékunk terhére. A 
következő ülésen tárgyaljuk a Kft.-t. 
 
  10./  Dr. Samu János polgármester ismerteti a következő ülés időpontját és napirendi  
          pontjait: 
 
          2010. április 29. 17 óra 
 
          Napirend: 
          1./  Átfogó értékelés az Önkormányzat 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
                feladatainak ellátásáról 
          2./  Civil szervezetek támogatására vonatkozó rendelet megtárgyalása 
          3./  SÁG-ÉP Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos megbeszélés 
          4./  Egyebek 
 
A Képviselő-testület  7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                               46/2010.(III.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                               A Képviselő-testület következő ülését 2010. április 
                                                               29-én, 17 órára összehívja. 
 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az 
ülést 19.30 órakor bezárta.              
 
                                                                    Kmf.    
 
 
 
                Dr. Kovács Dénes                                               Dr. Samu János 
                      aljegyző                                                           polgármester 
 
 
 
 
                                     Berényi Tamás                Dávid Kornélia Anikó 
                                                      jegyzőkönyv hitelesítők 


