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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 29-én, 
               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 és 
                         Szántai Linda képviselők.        
 
Igazolatlanul van 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. Külön is köszönti a Nagykátai Székhelyű Közös Fenntartású 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat jelen lévő mukatársait. 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 Szántai Linda és Balaskó 
György képviselőket. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                        51/2010.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                        A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Szántai 
                                                        Linda és Balaskó György képviselőket elfogadta. 
 
Dr. Samu János polgármester a továbbiakban elmondja, a kiküldött meghívó szerinti 2. 
napirendi pontot elnapoljuk a májusi ülésre, mivel az előterjesztés nem készült el. Így a  
napirendi pontok az alábbiak szerint alakulnak: 
 
N a p i r e n d: 
 
1./  Átfogó értékelés az Önkormányzat 2009. évi gyermekjóléti és  
      gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
2./  Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatási rendjéről szóló rendelet elfogadása 
3./  Pénzügyi Bizottság és a SÁG-ÉP Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 
      tájékoztatása javaslatukról a Kft. működésére vonatkozóan 
4./  Egyebek 
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Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül,  kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta:    
                                                         
                                                   52/2010.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                   A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
                                                        
 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Átfogó értékelés az Önkormányzat 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
           feladatainak ellátásáról. 
           Előadó: Dr. Kovács Dénes aljegyző elmondja, a gyermekvédelmi, gyámhatósági  
                        feladatok érintenek bennünket. Három szinten működnek együtt, a család- 
                        segítő és gyermekjóléti szolgálat, a gyámhatóság és a jegyző. Az alapellá- 
                        tást a családsegítő szolgálat végzi. Javaslatuk alapján a jegyző hozza meg 
                        az azonnali intézkedést igénylő döntéseket. Gyámhatósági szinten folynak 
                        a pénzbeni, természetbeni ellátások. Gyermekvédelmi kedvezményben 
                        2009. évben 157 fő részesült, ez kétszeri pénzbeni ellátást, ingyenes 
                        étkezést és tankönyvellátást jelentett. Tavaly védelembe vétel 5 családnál 
                        13 gyermeket érintett. Azonnali beavatkozás, ideiglenes hatályú elhelyezés 
                        két esetben fordult elő, elhalálozás, illetve bántalmazás miatt. Pályázatokon 
                        részt vettünk, a „Mindenki ebédel” program keretében 20 gyermeknek tud- 
                        tunk hétvégére és a szüneti napokra élelmet biztosítani. A „Nyári étkeztetés” 
                        pályázat keretein belül 68 gyermeknek biztosítottunk a nyári szünetben me- 
                        leg ételt. Az „EU intervenciós program” pályázaton több tonna élelmiszert 
                        juttattunk a rászoruló családoknak.  
 
Dávidné Generál Márta a gyermekjóléti szakmai csoport vezetője megköszöni a 
társintézmények, a jelzőrendszer éves munkáját. Elmondható, hogy példaértékű az 
együttműködés a családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal.  
 
Dr. Samu János polgármester elmondja,  az étkezésnél sok esetben nem a gyermek 
fogyasztja el, felmerült az a lehetőség, hogy helyben egye meg. A szülőkre próbálunk 
ráhatással lenni, hogy a gyermek jogosult az étkezésre. Az EU-s élelmiszer pályázatnál 
elgondolkodtunk, hogy pályázzunk-e, mivel sokszor  jogosulatlan igénylők is reklamálnak. Az 
emberek nagyon örülnek a segítségnek, 500 családot érint, ezért  csináljuk. Ellenőrzés is volt 
és mindent rendben találtak. 
 
Tárnoki Lászlóné tagintézmény vezető szeretné kérni, hogy az óvodás gyermekek járjanak 
óvodába június végéig és ott biztos, hogy a gyermek eszi meg az ebédet.  
 
Dr. Samu János polgármester megköszöni a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat és a 
gyermekvédelemben részt vevők munkáját. 2005. óta működik a rendszer, a kezdeti 
nehézségek ellenére jól működik, az intézményvezetők, a jelzőrendszer megelégedésére. 
Amennyiben nincs a napirendhez hozzászólás, a testületnek elfogadásra javasolja a 
beszámolót. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
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                                                              53/2010.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                              A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi gyer- 
                                                              mekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
                                                              szóló átfogó értékelést elfogadta. 
 
                                                              Határidő: azonnal. 
                                                              Felelős:   aljegyző. 
 
 
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatási rendjéről szóló rendelet  
           elfogadása. 
           Előadó: Dr. Kovács Dénes aljegyző elmondja, a helyi önszerveződő közösségek 
                        pénzügyi támogatásáról szóló rendelet tervezet elkészült, a Pénzügyi Bizottság 
                        ülésén megtárgyalta és elfogadásra javasolja a testületnek. A tervezet 10. §-a 
                        szerint a támogatás évente két részletben történik. Ezt javasolják kiegészíteni 
                        azzal, hogy ettől eltérni az önszerveződő közösség képviselője által benyújtott 
                        írásbeli kérelem alapján, a Képviselő-testület jóváhagyásával lehet. A 7. § (3) 
                        bekezdésében formai hiba van, amelyet javítani szükséges.  
 
Erdélyi Sándor képviselő elmondja, az elmúlt években gyakorlat volt, hogy a képviselők 
lemondtak a tiszteletdíjukról az általuk megjelölt civil szervezet javára, ez bruttó összeg volt, 
most már ez nem járható út. Nem tudja a rendeletbe hogy férne bele, hogy ha a képviselő 
lemond a tiszteletdíjáról az Önkormányzat javára, a kedvezményezett kérelmet adhat be arra 
az összegre póttámogatásként.  
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, a dolog ennél bonyolultabb, a képviselő tiszteletdíját 
felveszi, megadózik utána, az összeget oda teszi ahová akarja. Viszont olyan lehetőséget 
találtunk, hogy a képviselő lemondhat a tiszteletdíjáról a költségvetés javára, a felajánló 
képviselő javaslatát figyelembe vesszük hová kerüljön. A képviselőt megillető tiszteletdíj 
önszerveződő közösséghez való eljuttatása ne pályáztatásra történjen, ez lehetne a rendeletbe, 
ezzel kiegészítenénk.  
 
Dr. Kovács Dénes aljegyző tájékoztat arról, hogy ezt a rendeletben nem tudjuk szabályozni. 
A képviselők tiszteletdíjukról a gazdálkodási tartalék terhére lemondhatnak, a civil 
szervezetek kérhetik a testülettől a támogatást.  
 
Dr. Samu János polgármester javasolja a rendelet elfogadását az elhangzottak szerinti 
kiegészítéssel. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
a 6/2010.(IV.30.) sz. rendeletét, a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának 
rendjéről megalkotta. 
 
                                                           6/2010.(IV.30.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                           A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támoga- 
                                                           tásának rendjéről szóló rendeletet a 3. sz. melléklet 
                                                           tartalmazza. 
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3./ NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Pénzügyi Bizottság és a SÁG-ÉP Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 
           tájékoztatása javaslatukról a Kft. működésére vonatkozóan. 
           Előadó: Balaskó György a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, Árokszállási 
                         László a Kft. ügyvezetője készített egy üzleti tervnek nem nevezhető 
                         előterjesztést, bár bíztatónak tűnik, itt már nyereség van. Az APEH felé 
                         és a szállítók felé 3 millió Ft-tal tartozik a Kft.  Amennyiben 4 alkalmazott 
                         helyett 3 főt alkalmaznának 1.336 eFt-ot megtakarítanának. Ha viszont 
                         a jelenlegi 4 alkalmazottból egy főt négy órában foglalkoztatnának az 668  
                         eFt-os megtakarítást jelentene. Az autó lecserélése használtra, ez is megta- 
                         karítást jelentene. Tehát 3 fő foglalkoztatása plusz az  autó lecserélése 
                         2.120 eFt megtakarítást jelentene, a 3,5 ember foglalkoztatása és az autó 
                         1.452 eFt-tal csökkentené a kiadásokat. Ebben az esetben a tartozásokat 
                         tudnák a szállítók és az APEH felé kiegyenlíteni. Az Önkormányzat felé 
                         fennálló tartozást a Kft. nem tudja kifizetni, ami 3.080 eFt. Javasolja, 
                         próbáljuk meg, hogy az ügyvezető végig tudja-e csinálni, azt kell eldönteni  
                         melyik változatot.  
                         Az elkészített anyagból nem tűnik ki meddig veszteséges a Kft., ezért lett 
                         volna jobb egy üzleti terv.  
 
Árokszállási László ügyvezető elmondja, amennyiben úgy döntenek, hogy 3 fő marad, ez  az 
ügyvezetőt, a 8 órás pénztárost és egy fő aktív dolgozót jelent. Ebben az esetben a 
papírmunkát a pénztárosnak kellene vállalni. Megoldani meg lehet a létszámcsökkentést, de 
ehhez az átalánydíjas fizetést kellene bevezetni. A vízórák leolvasása nehezen hajtható végre 
és az átalánydíjjal negyedévenként egyformán jönne be a Kft. pénze.  A 3 ember + 4 órás 
pénztáros csak jobb lehet, kevésbé megterhelő a megmaradó személyzetnek. Mindenképpen 
működik a dolog.  
 
Bekech József a Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke ismerteti, a Pénzügyi Bizottság ülésén 
elmondta hogyan lehetne a Kft.-t nyereségesen működtetni. A jelenlegi likviditási probléma 
megoldása fontosabb, az APEH tartozás pedig a legfontosabb. Kérdés, hogy hogyan hidalják 
át a május, június hónapot. 
 
Dr. Samu János polgármester szerint, az elkészített pénzügyi terv bevételeinél a 
falugondnoki szolgáltatás nem jól van számolva, ez 1 millió Ft-tal több és októbertől a fűtési 
díj + 1 millió Ft. Nem látja, hogy számolnának az 1.800 eFt pótbefizetés visszafizetésével.  
 
Balaskó György képviselő javasolja az ügyvezető készítsen üzleti tervet, kétféle legyen, 
mindkét megtakarításra vonatkozóan. Szeretné megkérdezni, hogy a likviditási gondok 
elmúlnának-e a havi vízdíjbeszedéssel, csekkes formában lehetne megoldani. 
 
Árokszállási László ügyvezető elmondja, a csekk 160 eFt-ba kerülne, amennyiben a 
dolgozók viszik ki, a posta az átutalásért is díjat számít fel. Nem jönnének ki olcsóbban.  
 
Bartucz Attila  alpolgármester véleménye szerint arra térjünk rá, hogy a lividitás milyen 
problémát okoz. El kell érni, hogy a cég annyira megerősödjön, legyen neki tartaléka, ne 
legyen likviditási probléma. A probléma a hitelből és abból adódik, hogy nem emeltünk 
vízdíjat. 
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Dávid Kornélia Anikó képviselő szerint egy normális üzleti tervet kellene az ügyvezetőnek 
készíteni, erre adjunk egy határidőt. 
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, két éve kínlódunk a Kft.-vel minden ülésen. Május 
elejére ígérték, hogy elkészül a zárszámadás, a könyvvizsgáló jelentését elkészíti. Attól 
számítva 15 napon belül összehívjuk a tulajdonosi értekezletet. Javasolja a Képviselő-testület 
mentse fel az ügyvezető igazgatót és bízzuk meg az aljegyzőt ügyvezetőnek, a létszámot 
alakítsuk ki. Árokszállási László irányítsa a napi munkát a termelés terén és a közcélú 
munkások irányítását is végezze el.  Másképp tudnánk irányítani, együttműködni, 
bérmegtakarítással is számolhatnánk, a feladatot 3 fővel folytatná a Kft. Több helyen vannak 
hiányosságok, a pénzügyi dolgok terén, leltár problémák is vannak. A tulajdonosi értekezleten 
új ügyvezetőt kell választani, létrehozni a munkaszervezetet, le kell ülni a dolgozókkal 
megbeszélni a dolgokat. A kinntlévőségeket be kell hajtani. Nem látja sok értelmét, hogy az 
előzőek szerint folytassuk tovább a Kft. működtetését. 
 
Erdélyi Sándor képviselő szimpatikusnak tartja a javaslatot, egyetért. Reméli ez rendbeteszi 
a Kft. problémáját. Szeretne arról érdeklődni, hogy jelenleg a működés nincs-e veszélyben, az 
adósság nem okoz-e problémát. 
 
Bartucz Attila alpolgármester úgy gondolja, meg kell nézni az APEH tartozás milyen 
büntetést von maga után. Nem tudja miért jó az Önkormányzatnak, ha a Kft. működési 
problémákkal küszködik. Áttételesen az Önkormányzat tartozik, a Kft.-t a testület hozta létre, 
a munkájukat fékezzük azáltal, hogy ilyen helyzetbe hozzuk. A likviditást meg kell oldani. Az 
autó eladást nem támogatná, nagy értéket veszítenénk. Az autó nem kerül sokba, az ÁFA-t 
visszakaptuk. 
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, a Kft. bevételeiből az Önkormányzat felé nem tudott 
törleszteni. Költségtakarékosabbá kell tenni a működést, a negyedéves vízbevétel fedezze a 
kiadásokat. Amíg ezt nem tudjuk elérni, a költségeket csökkentjük vagy a bevételt növeljük. 
 
Dávid Kornélia Anikó  képviselő a polgármester javaslatát támogatja. Az előző vállalkozó 
vízdíj emelése miatt alakítottuk a Kft.-t, nem szeretné ha a vízdíjat emelnénk. A vízmű 
üzemeltetését úgy kell megoldani, hogy ne a lakosság terhét emeljük, a költségeket kell 
csökkenteni. 
 
Balaskó György képviselő nem támogatja a polgármester javaslatát. Az Önkormányzat felé a 
tartozás hogy lesz kifizetve nem látja. Az előterjesztés szerint a Kft. ki tudja fizetni az 
adósságait az APEH és a szállítók felé. 
 
Bekech József a Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke elmondja, folyamatosan azt látja, hogy 
a tulajdonos ingadozik, nem a cég javát keresik, hanem hogyan lehetne megszüntetni. Azt 
kellene keresni hogyan lehet a problémákat megoldani. Szeretné tudni az Önkormányzatnak, 
az aljegyzőnek milyen üzleti terve van a likviditási probléma megoldására, a nyereségre. A 
Felügyelő Bizottság a tervet nézze át, véleményezze, ennek ismeretében döntsönek.  
 
Dr. Kovács Dénes aljegyző elmondja, nem készült tervekkel, tegnap merült fel a dolog. Az 
emelésre sort kellene keríteni, ebben biztos. 
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Bekech József a Felügyelő Bizottság elnöke a továbbiakban elmondja, ha úgy dönt a 
Képviselő-testület, hogy felmenti az ügyvezetőt, pályáztassunk, hirdessük meg az állást, 
legyen kiből válogatni. Az elvárásokat meg kell fogalmazni. A tulajdonosnak dönteni kell az 
elbocsájtások ügyében is. A 10 %-os nem fizetés szerinte 17-18 %. Nem tudja a szűkítést 
miért nem alkalmazzák, ezzel a lakosság előtt hitelét veszítette a Kft. A szűkítéseket a nem 
fizetőknél el kell indítani, hogy a hitelvesztést visszaszerezzék. Az önkormányzati munkáknak 
fogjanak neki valamilyen szinten. Így egy hónapon belül is van eredmény. A Kft. tulajdonosa 
a Képviselő-testület. Az előző üzemeltetőtől nem vette át senki, nincs átadás-átvétel, 
eszközleltár, ez a tulajdonos hibája. Hiába keresünk 600 eFt-ot, nem tudni ki tüntette el. Joga 
van mindenkinek tudni ki rontotta el a Kft. hitelét, a Felügyelő Bizottság sem működött egy 
évig. 
 
Bartucz Attila  alpolgármester szerint a likviditási problémáknál, az APEH tartozásnál 
maradjunk, ez a két legfontosabb probléma. Büntető kamatokkal kell számolni, nem lehet 
megvárni, hogy a Kft. ki tudja fizetni. 
 
Erdélyi Sándor képviselő véleménye szerint meg kell nézni mennyire jelent komoly terhet az 
Önkormányzatnak, ha az APEH tartozást kifizeti, megelőlegezi a Kft.-nek. Úgy látja, ha az 
alternatívák megtörténnek, a probléma megmarad, lesz olyan időszak amikor nincs megfelelő 
készpénz, így minden évben jelentkezni fog a likviditási probléma. Az átalánydíjas 
elszámolást fontosnak tartja és javasolja mielőbb bevezetni, sokat segítene a Kft.-n.  
 
Hegedűs György képviselő egyetért Erdélyi Sándor által elmondottakkal. Az 
Önkormányzatnak fel kell vállalni az APEH tartozást, a kamat egyre több lesz. Az átalánydíj 
bevezetését is támogatja. Az Önkormányzat felé a korábbiakban a Kft. szépen törlesztette a 
hitelt, jövőre nullára ki lehetne hozni.  
 
Bartucz Attila alpolgármester az átalánydíjat jónak tartja, de bevezetését el kell fogadtatni az 
emberekkel. Döntést kell hozni az APEH tartozás ügyében, a nem fizetőkkel szemben fel kell 
lépni. Úgy gondolja nem a nem fizetők okozzák az anyagi problémát, ez erkölcsi probléma. 
Árokszállási Lászlót bízzuk meg, hogy tegye meg a szükséges lépéseket a nem fizetőkkel 
szemben.  
 
Dr. Kovács Dénes aljegyző úgy gondolja, a polgármester Úr azért tett javaslatot az ügyvezető 
visszahívására és a tisztséget az aljegyzővel betölteni, mert mindkét ügyvezető irányába csak 
kértek és semmi nem teljesült. Pontról pontra meg kell határozni Árokszállási Lászlótól mit 
kérünk. Gondol itt az ütemtervre, a nem fizetőkkel szembeni lépésekre, a számítógépes 
prgramra és legyen megjelölve szankció ha a kérés nincs teljesítve. Úgy látja, az ügyvezető 
nem érzi a dolog súlyát.  
 
Tóth Gábor tagintézmény vezető elmondja, a Kft. megalakulása óta két nyár eltelt, úgy látja a 
falugondnokságot nem tudják megfelelően ellátni, ezt mint intézményvezető tapasztalta. 
Nincs megfelelő eszközük, a hitelvesztéshez ez is hozzájárul, nincs pénz, nem tudják 
elvégezni a feladatot.  
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, dönteni kell az APEH felé a tartozást kifizeti-e az 
Önkormányzat. Javasolja, ne a cég kapja meg, mert nem biztos, hogy az APEH lesz kifizetve. 
A pótbefizetés sem arra lett felhasználva amire kérték.   
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Határozzuk meg, hogy az ügyvezető május 10-ig tegyen jelentést, ezt a Pénzügyi Bizottság és 
a Felügyelő bizottság véleményezze. A likviditási helyzet helyreállítására vonatkozóan az 
ügyvezető készítsen tervet. 
 
Erdélyi Sándor képviselő elmondja, nem sarokszámokat várunk, hanem tételes kimutatást 
időrendbe, ha már üzleti tervet nem kaptunk, legyen alátámasztva. 
 
Bekech József a Felügyelő Bizottság elnöke elmondja, támogatná a jegyző javaslatát, meg 
kell határozni mit várunk el az ügyvezetőtől. Nem tudja a könyvelő miért nem mondta, hogy 
káosz van, a könyvvizsgáló világított rá a hiányosságokra. Vannak olyan dolgok, hogy az 
ügyvezetőnek kell dönteni. 
 
Hegedűs György képviselő azt szeretné tudni a lopás ügyben az eltulajdonított dolgokat ki 
fogja megfizetni. Leltárhiány van, ezzel mi legyen, lesz feljelentés vagy nem. 
 
Bartucz Attila  alpolgármester úgy gondolja, egy ügyvédet meg kell kérdezni. Vincze András 
helyzete is nehéz, mindig lehetetlen helyzetben volt a Kft. Javasolná azt is, hogy váltsunk 
könyvelőt. 
 
Árokszállási László ügyvezető véleménye szerint a 2009. évi zárásig ne váltsunk könyvelőt. 
A továbbiakban tájékoztat arról, hogy a hátralékkal rendelkező, szociálisan rászorulóknak 
részletfizetési lehetőséget ajánlottak fel. 
 
Dr. Samu János polgármester javasolja döntést hozni arról, hogy a Kft. működésére 
vonatkozóan az ügyvezető május 10-ig mit nyújtson be és azt a testület a május 13-i ülésén 
megtárgyalja, a Pénzügyi Bizottság és a Felügyelő Bizottság előzetes véleményezésével. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal,  ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                  54/2010.(IV.29.) sz. képvielő-testületi határozat: 
                                                 A Képviselő-testület felhívja a SÁG-ÉP Nonprofit Kft. 
                                                 ügyvezetőjét, hogy 2010. május 10-ig a Kft. működésére 
                                                 vonatkozóan az alábbiakat készítse el és nyújtsa be a 
                                                 Polgármesteri Hivatalhoz:                                                  
                                                 - 2010. évre vonatkozó üzleti terv (táblázatos és szöveges 
                                                    formában) amely tartalmazza: 
                                                    - a tárgyévre vonatkozó pénzügyi tervet; 
                                                    - likviditás helyreállítására vonatkozó lépéseket, illetve 
                                                      az ahhoz esetlegesen szükséges tulajdonosi tőketámogatás 
                                                      összegét és annak várható megtérülési idejét; 
                                                    - kintlévőségek behajtására megtett illetve megteendő  
                                                      intézkedéseket; 

- számlázóprogram működéséről szóló tájékoztatás 
   (programozóval történt egyeztetés eredményéről, 
    megtett intézkedésekről). 
 
Határidő: 2010. május 10. 

                                                  Felelős:   Árokszállási László ügyvezető. 
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4./ EGYEBEK 
 
   1./  Dr. Samu János polgármester ismerteti, a Móricz Zs. utca végén van néhány építési 
         telek, ahol a villamos energia ellátás nincs megoldva, a víz, gáz megy, de villany nincs. 
         A tulajdonosok kérik az Önkormányzattól a villamos eneriga ellátás megoldását. 
         Javasolja, a Kölcsey utcához hasonlóan kérjük az ÉMÁSZ-tól a hálózatbővítést, térítés- 
         mentesen. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                        55/2010.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                        A Képviselő-testület kezdeményezi a Móricz Zs. utca 
                                                        végének villamos energia hálózat tervezését és kiépí- 
                                                        tését az érintett ingatlanok vonatkozásában, költség- 
                                                        mentesen. 
                                                        A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,  
                                                        hogy az ÉMÁSZ-szal a kapcsolatot felvegye, a mun- 
                                                        kát megrendelje. 
 
                                                        Határidő: azonnal. 
                                                        Felelős:   polgármester. 
 
 
   2./  Dr. Samu János polgármester a továbbiakban tájékoztatja a testületet, hogy a Torna- 
         csaronokban kerül megrendezésre május 8-án az V. Silver Dance Amatőr Táncfeszti- 
         vál. A Happy Dance SE a rendező, szeretnék ha a Tornacsarnokot térítésmentesen 
         biztosítanánk. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                          56/2010.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                          A Képviselő-testület a Happy Dance SE által 2010. 
                                                          május 8-án megrendezésre kerülő V. Silver Dance 
                                                          Amatőr Táncfesztiválhoz a Tornacsarnokot térítés- 
                                                          mentesen biztosítja. 
 
                                                          Határidő:  azonnal. 
                                                          Felelős:    polgármester. 
 
 
   3./   Erdélyi Sándor képviselő arról érdeklődik, hogy a defibrillátor hol van elhelyezve. 
 
Dr. Kovács Dénes aljegyző elmondja, a Polgármesteri Hivatalban van, napközben, 
nyitvatartási időben hozzáférhető. Szeretnénk a 24 órás hozzáférhetőséget megoldani. 
Amennyiben működne a Polgárőrség éjszaka lehetne a kocsijukban. Nagyobb rendezvényekre 
is ki lehet vinni, valakire rábízzuk átvételi elismervény ellenében.  
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Az is felmerült, hogy veszünk hozzá egy mobiltelefont, és azt az elérhetőséget függesztjük ki. 
A tanfolyamon egyébként 69 fő vett részt. 
 
Bartucz Attila  alpolgármester úgy gondolja, az életmentő készüléket a településen valahová 
ki kellene helyezni, nyomkövetési rendszerrel ellátnánk. 
 
   4./  Hegedűs György képviselő a Tornacsarnokhoz beszerzendő hangtechnikával kapcso- 
         latban szeretné megkérdezni, az ajánlatok elbírálása hogy legyen, melyiket válasszuk. 
         A keretösszeg 1.500 eFt, az ajánlatot adók megnézték a helyszínt, úgy tettek ajánlatot. 
 
Dr. Samu János javasolja, az ajánlatokat Hegedűs György és Bartucz Attila nézze át, 
amennyiben kell vonjanak be külsős szakértőt. A beszerzés a tervezett összeget ne haladja 
meg. 
 
   5./  Dávid Kornélia Anikó  képviselő ismerteti, az „Összefogás a Tápió-vidékért” 
         elnevezésű mozgalomban Schirilla György jótékonysági futására kerül sor 2010. 
         május 11-14. között a kistérség 21 települését érintve. Tápióságra május 14-én ér- 
         kezik, ezt meg kellene szervezni. A rendezvény szervezője a Tápiómenti Tömeg- 
        sport Alapítvány, a költségeket  ők állják, javasolja, hogy támogassuk az Alapítványt. 
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, a szervezővel beszélt, egyeztetési partnernek Tóth 
Gábort és Dávid Kornélia Anikót adta meg, fel fogják velük venni a kapcsolatot. Javasolja a 
rendezvényt 20 eFt-tal támogassuk. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                            57/2010.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                            A Képviselő-testület az „Összefogás a Tápió-vidékért” 
                                                            mozgalom lebonyolítására 20 eFt támogatást biztosít 
                                                            a Tápiómenti Tömegsport Alapítványnak a 2010. évi 
                                                            gazdálkodási tartalék terhére. 
 
                                                            Határidő: azonnal. 
                                                            Felelős:   polgármester. 
 
 
   6./  Tóth Gábor tagintézmény vezető tájékoztatja a testületet, hogy az elmúlt másfél hónap- 
         ban három körzeti verseny zajlott, amelyen az iskola tanulói résztvettek. A körzeti sza- 
         valóversenyen első helyezést értek el, a körzeti mezei futóversenyen hét érmet szereztek, 
         valamint az országos tanulmányi versenyen is résztvettek. Májusban a 6. osztályosoknak 
         erdei iskolai programot szerveznek, az 5. osztályosok a helyi természeti értékekkel, 
         néphagyományokkal ismerkedhetnek. Ezeket a programokat már évek óta szervezik a 
         gyerekeknek. 
         A továbbiakban a szülők kérését szeretné tolmácsolni, ami már régóta probléma, zebra 
         kialakítása a Malomhoz. Szeretnék tudni van-e rá keret, mi lesz a sorsa. A Cicahegyi 
         gyalogjárda melletti korlát sem tűr halasztást, balesetveszélyes. Kéri ennek a munkának 
         az elvégzését a Kft. felé támogassa az önkormányzat, vagy társadalmi munkában meg- 
         oldható. 
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        Tóth Gábor tagintézmény vezető kérése Dávid Kornélia Anikó képviselő felé, hogy 
        az iskolával kapcsolat pénzügyi kérdéseket a testületi ülésen tegye fel, vagy írásban 
        az intézményvezető felé és válaszolnak rá. Egyébként a megyei támogatással kap- 
        csolatban elmondja, az összege 150 eFt volt és meg volt határozva, hogy sporteszkö- 
        zökre lehet felhasználni az óvodával közösen.  
 
 
   7./  Tóth Lászlóné a HDS-TSE vezetője szeretné megköszönni az Önkormányzat támo- 
         gatását. Tájékoztatásul elmondja, a lányok bekerültek Magyarország legjobb négy 
         csapatába az EB selejtezőn. Az EB-t Veszprémben rendezik május 28-30. között, 
         ahol 9 ország 3000 versenyzője vesz részt. A csapatnak ez közel 100 eFt-jába kerül, 
         ehhez kérnek segítséget, mivel csupán 11 eFt-tal rendelkeznek. Úgy gondolja büsz- 
         kék lehetünk rájuk, hogy ilyen kis településről idáig eljutottak. 6 lány és 2 felnőtt 
         kísérő megy a rendezvényre, a szállást, élelmet, utazási költséget, nevezési díjat 
         biztosítani kell. 
 
Bekech József és Bartucz Attila felajánlják, hogy amennyiben szükséges a szállításba saját 
autóval, saját költségükön részt vesznek.  
 
Papp Szilvia az ülésen megjelent érdeklődő elmondja, Tóalmáson az Élet Szava 
Alapítványnál meg tudja érdeklődni buszt tudnak-e biztosítani a jelzett időpontban és el tudja 
intézni, hogy csak az üzemeanyag költséget kelljen kifizetni. 
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, amennyiben az Alapítvány tud buszt biztosítani az 
Önkormányzatnak számlázzák le az üzemanyag költséget. Ha a buszos szervezés nem sikerül, 
akkor van két felajánló, aki besegít a szállításba. Javasolja a nevezési díj és a szállás költségét 
támogassuk. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                              58/2010.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                              A Képviselő-testület a HDS-TSE részére 51.000.- Ft 
                                                              támogatást biztosít a 2010. évi gazdálkodási tartalék 
                                                              terhére. 
 
                                                              Határidő: azonnal. 
                                                              Felelős:   polgármester. 
 
 
   8./  Szajcz Miklós a Nyugdíjas Klub elnöke a Klub nevében megköszöni a részükre  
         nyújtott támogatást, majd ismerteti éves programukat. Úgy tudják Pogrányból meg- 
         hívás várható, nekünk is vissza kell őket hívni. 
 
 
   9./  Dr. Samu János polgármester ismerteti a következő ülés időpontját és napirendi  
         pontjait: 
 
        2010. május 13. 17 óra 
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        N a p i r e n d: 
        1./  Ismertető energiatakarékos megoldásokról az önkormányzati intézményekben 
        2./  SÁG-ÉP Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos megbeszélés 
        3./  Egyebek 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                           59/2010.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                           A Képviselő-testület következő ülését 2010. május  
                                                           13-án, 17 órára összehívja. 
 
 
 
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 
 
 
 
 
                                         Szántai Linda                    Balaskó György 
                                                          jegyzőkönyv hitelesítők 
 
 


