TÁPIÓSÁG
Képviselő-testületének
2006. augusztus 31-én, 17 órakor
megtartott ülésének
jegyzőkönyve

53/2006. sz. Képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
4/2006./IX.1./ sz. önkormányzati rendelet:
Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről
szóló 1/2006./II.14./ sz. rendelet módosítása
54/2006. sz. Képviselő-testületi határozat:
2006. évi költségvetés I. félévi teljesítésének
elfogadása
55/2006. sz. Képviselő-testületi határozat:
Iskolaigazgató beszámolójának elfogadása
56/2006. sz. Képviselő-testületi határozat:
Iskolai alapfokú zeneoktatás bevezetése
57/2006. sz. Képviselő-testületi határozat:
Óvodavezető beszámolójának elfogadása
58/2006. sz. Képviselő-testületi határozat:
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz
5/2006./IX.1./ sz. önkormányzati rendelet:
A közterület használatáról és a közterület
használati díj megállapításáról szóló, többször módosított 2/1997./II.20./ sz. rendelet
módosításáról
59/2006. sz. Képviselő-testületi határozat:
Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás
megbízása a központi háziorvosi ügyeleti
rendszerrel kapcsolatban
60/2006. sz. Képviselő-testületi határozat:
Következő ülés összehívása

Jegyzőkönyv

Készült: Tápióság község Képviselő-testületének 2006. augusztus 31-én, 17 órakor megtartott ülésén.
Az ülés helye: Községháza nagyterme.
Jelen vannak: Dr. Samu János polgármester,
Horváth Imre alpolgármester,
Balaskó György, Béres Károly, Erdélyi Sándor,
Kun Sándor, Pogány Zoltán és Tóth Görgy képviselők.
Igazolatanul vannak távol:
Kiss Zoltán és Laczkó József képviselők.
Meghívott vendégként jelen vannak:
Gulyás Károlyné jegyző,
Horváth Imréné óvodavezető,
Tóth Gábor iskolaigazgató,
Szajcz Miklós Nyugdíjas Klub elnöke,
Berényi Andrásné védőnő,
Józsa Elek KMB.
A nyilvános ülésen a lakosság részéről nem volt érdeklődő.
Dr. Samu János polgármester üdvözli a megjelent képviselőket, a meghívott vendéget, az
ülést megnyitja. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 9 fő képviselő közül 7 fő képviselő
jelen van, így az ülés határozatképes.
A polgármester a továbbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait:
N A P I R E N D:
1./ Beszámoló a 2006. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről
2./ Iskolaigazgató beszámolója a 2006/2007-es tanévre való felkészülésről
3./ Óvodavezető beszámolója a 2006/2007-es tanévre való felkészülésről
4./ Egyebek

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
53/2006./VIII.31./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait
elfogadta.
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1. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: Beszámoló a 2006. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről.
Előadó: Dr. Samu János polgármester elmondja, a 2006. évi költségvetés
I. félévi teljesítését a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén megtárgyalta, kéri a Bizottság elnökét ismertesse állásfoglalásukat.
Erdélyi Sándor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, az ülésen megtárgyalták
az első félévi teljesítést és azt, ami várható még a második félévben. Az írásos anyag a június
30-i állapotot tartalmazza, azóta eltelt két hónap, szeretné ismertetni a főbb változásokat.
Gépjárműadó bevételünk 7.100 eFt-ra alakult, iparűési adó 5.000 eFt, kommunális adó 3.326
eFt, számlaegyenlegünk 786 eFt. A költségvetés I. félévi teljesítésének végösszege
időarányos, a bevételi oldal 54 %, kiadás 51 %. Az első félévet úgy sikerült teljesíteni, hogy
hitel felvételére nem került sor. Ez annak is köszönhető, hogy működésképtelen
önkormányzatok támogatása címen 8.000 eFt összeget kaptunk. A zökkenőmentes működést
nehéz volt biztosítani az első félévben, de problémák nélkül siekrült. Adóbevételeink
alakulásánál úgy néz ki gépjárműadóból túlteljesítés várható, viszont az iparűzési adó nem
valószínű hogy eléri a tervezettet. Az intézményeink működése mellett fejlesztésre is sor
került, pályázat útján két út kiépítésére és egy út felújítására nyertünk támogatást. A
költségvetés III. negyedéves értékelése már az új testület feladata lesz. A költségvetés
tekintetében a továbbiakban sem lesz könnyű helyzet, de nem is lesz lehetetlen. Újabb
támogatásokra szüksége lesz, hogy hitel felvétele nélkül lehessen az évet zárni. A Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság egyhengúlag javasolja elfogadásra a 2006. évi költségvetés I. félévi
teljesítését.
Dr. Samu János polgármester elmondja, a 2006. évi költségvetés I. félévi teljesítésénél
időarányos teljesítés mutatkozik. Reménykedünk, hogy a IV. negyedévben is elkerülhető lesz
a hitel felvétele. SZJA visszatérítésből 2.300 eFt többletbevétellel számolhatunk, illetve nagy
segítség volt a 8.000 eFt-os BM támogatás. Elkészítettük az előirányzat változásokat a
központi költségvetésből kapott és a saját hatáskörű módosításokra kiterjedően. Ezekkel
módosítani szükséges a 2006. évi költségvetési rendeletünket. Szeptember 1-től az élelmezési
költségek ÁFA kulcsa 5 %-kal emelkedik. Javasolja az igénybevevőkre áthárítani ezt, mivel
az Önkormányzatnak nincs tartaléka, nem tudjuk átvállalni. Ez is rendeletmódosítást igényel.
Amennyiben a napirenddel kapcsolatban nincs hozzászólás, javasolja a költségvetési rendelet
módosítását, illetve a féléves teljesítés elfogadását.
A Képviselő testület 7 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül,
kézfelemeléssel a 4/2006./IX.1./ sz. önkormányzati rendeletét, az Önkormányzat 2006. évi
költségvetéséről szóló 1/2006./II.14./ sz. rendelet módosításáról megalkotta.
4/2006./IX.1./ sz. önkormányzati rendelet:
Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló
1/2006./II.14./ sz. rendelet módosításáról szóló rendelet szövegét a 3. sz. melléklet tartalmazza.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül,
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:
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54/2006./VIII.31./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a 2006. évi költségvetés I. félévi
teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

2. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: Iskolaigazgató beszámolója a 2006/2007-es tanévre való felkészülésről.
Előadó: Tóth Gábor iskolaigazgató szóbeli kiegészítőjében elmondja, az írásos
anyag tartalmazza az előző tanév eseményeit, valamint az új tanév előkészületeit. Szeretné elmondani, hogy az elért versenyeredmények büszkeségre adnak okot. Az iskolában felvállalták a sajátos nevelési igényű
tanulók felzárkóztatását, alsóban a pszichológus felmérése alapján 18
ilyen tanulóval foglalkoznak. A gyermekvédelmi munka kiemelt jelentőségű, a családsegítő szolgálat munkája nagyon hatékony. Az új tanév
előkészítésével kapcsolatban elmondja, a szakos ellátottság 98 %-os,
technika szakos pedagógus hiányzik. Az első osztályt 26 tanuló kezdi,
így nem volt lehetőség két osztály indítására. A tanári állományt egy
fővel csökkenteni kellett, így Polt Mihályné szerződése nem lett meghosszabbítva. Jelenleg az iskolában három tantervből tanítanak, az 1-3.
osztályban a NAT szerint, 4. és 8. osztályban a kerettanterv szerint,
5-7. osztályban pedig a csökkentett óraszámú kerettanterv szerint folyik
az oktatás. Ettől a tanévtől a túlórák száma csökkenni fog a pedagógusok
óraszám emelése miatt, heti 2 órát az igazgató elrendelhet. Az úszásoktatás lebonyolításához anyagi segítséget szeretnének kérni, ebben a tanévben
a tíz utazás költsége 130 eFt. A belépőt a szülők fizetik, 28 gyermeket
érint. A továbbiakban elmondja, az előzőekben már szó volt róla, az iskola
alapító okiratába is bekerült az alapfokú művészetoktatás bevezetése. A zeneoktatást az Erkel Ferenc Művészetoktatási Intézménnyel kívánják biztosítani, az intézmény a Pest megyei Önkormányzat fenntartásában működik. A tagintézmény kialakítása érdekében az intézmény SZMSZ-ét módosítani szükséges, ezt a megyétől kell kérnünk. Kéri a jelenlévőket amennyiben a beszámolóval kapcsolatban van kérdésük, tegyék fel.
Erdélyi Sándor képviselő arról érdeklődik, hogy áll a tankönyvellátás, illetve a
nyelvoktatásnál mi a terv.
Horváth Imréné óvodavezető azt szeretné tudni, hogy a néptáncoktatást, amit az óvodában
elkezdtek tervezik-e továbbvinni.
Dr. Samu János polgármester szeretné ha az iskolaigazgató elmondaná, hogy a
középiskolába elkerült diákoknál milyenek a visszajelzések.
Horváth Imre alpolgármester elmondja, a korábbiakban jó ötletnek tartotta a pedagógusok
számítógéphez jutását. Arról érdeklődik, hol tartanak a vizsgákkal és a számítógépek
mennyire vannak bevonva az oktatásban.
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Tóth Gábor iskolaigazgató a felmerült kérdésekre válaszolva elmondja, bevezetésre került a
tartós tankönyvállomány. Az ingyen kapott könyvek könyvtári állományba kerülnek, a
munkafüzetek nem, mert azokat nem lehet újra használni. A tartós tankönyveket több évig
lehetne használni, csak az a gond, hogy a tantervet mindig változtatják, így a tankönyvek
tartalma is változik. Olyan tankönyvi állományuk is van, amit emiatt nem tudnak használni.
Sokan részesülnek térítésmentes tankönyvi ellátásban, aki egyedül neveli gyermekét, tartósan
beteg a gyerek, nagycsaládos, gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, a tanulók mintegy 60
%-a így jut tankönyvhöz. Az angol nyelv oktatását a 3. osztálytól kezdik, próbálkoztak 1-2.
osztályban szakkörrel, de a gyerekek nagyon leterheltek. Negyedik osztályban heti 3 óra angol
van, ötödik osztálytól lehetőség van az emelt óraszámú angolnyelvre, ami heti 4-5 órát jelent.
Az iskolában is folytatják a néptánc oktatást. A továbbtanulók visszajelzésével kapcsolatban
elmondja, kérdőívet dolgoztak ki, ezt elküldték a középiskolákba, az elmúlt két évben 9
kérdőívet küldtek vissza. Három középiskola van, amelyik rendszeresen tájékoztat az első
félévi tanulmányi eredményekről, egyik a nagykátai gimnázium, másik két pesti iskola, ahová
jó képességű diákok járnak. A pedagógusi számítógépekkel kapcsolatban tájékoztat arról,
hogy a pályázatban 10 pedagógus vett részt. Az oktatáson résztvettek, két vizsgán vannak túl,
még nincs lezárva a dolog. A pedagógusok számítógéphez jutása elérte célját az oktatás
területén, az oktató CD-ket jól tudják használni. Az iskolában annyi számítógép van, hogy
mindenhova jut.
Dr. Samu János polgármester megköszöni az iskolaigazgató beszámolóját és a kérdésekre
adott válaszokat. Elmondható, hogy a tanév kezdéséhez a feltételek biztosítva vannak.
Véleménye szerint az úszásoktatás költsége átcsoportosítással megoldható lesz, mint
ismertetésre került a túlóráknál megtakarítások várhatók. A zeneoktatással kapcsolatban
elmondja, a szülők és tanulók kérésének eleget téve kerül bevezetésre az alapfokú
zeneoktatás, ez zongora és gitároktatást jelent. Az Erkel Ferenc Intézmény SZMSZ-ét
módosítani kell a megyének, ehhez szükséges a testület határozata. Az Önkormányzat
biztosítja a termet, fűtést, világítást, zeneszerszámot, a többi a művészetoktatási intézmény
feladata. Kéri az iskolaigazgató beszámolójának elfogadását, illetve a zeneoktatással
kapcsolatos döntést.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
55/2006./VIII.31./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az iskolaigazgató beszámolóját az
elmúlt tanévről és a 2006/2007-es tanévre való felkészülésről elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
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56/2006./VIII.31./ sz. Képviselő-testületi határozat:
Tápióság Községi Önkormányzat Képvviselő-testülete a
Dr. Papp Károly Általános Iskola /2253 Tápióság, Papp
K. u. 1./ alapfokú zeneoktatás feltételeinek megteremtése
érdekében felvette a kapcsolatot az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel. Az intézmény Pest
Megye Önkormányzatának fenntartásában működik. Kérjük a tagintézmény kialakítása érdekében a zeneiskola
SZMSZ-ét ennek megfelelően sziveskedjenek módosítani.
A tagintézmény működésének feltételeit Önkormányzatunk biztosítja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

3. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: Óvodavezető beszámolója a 2006/2007-es tanévre való felkészülésről.
Előadó: Horváth Imréné óvodavezető szóbeli kiegészítőjében elmondja, az óvodának sikerült sajátos arculatot kialakítani, fontosnak tartják a természet
szeretetére nevelést, néphagyomány csoportjuk kiválóan működik. Erősségnek tekinthető a játékon belüli fejlődés lehetősége, az egyéni képességek
figyelembevétele. Az iskolával jó a kapcsolatuk, novemberben meglátogatják az első osztályos tanulókat. Felvállalták a sajátos nevelési igényű gyermekekkel való foglalkozást, az elmúlt tanévben 13 ilyen gyermek volt, akiket integráltan és egyénileg is fejlesztenek. Ehhez nagy segítség, hogy teljes
állásban van fejlesztőpedagógusuk. A számítógépeket jól tudják használni
az óvodában a fejlesztő játékokra. Úgy érzi kiemelkednek a környező óvodáktól. A szülők igénye szerint angol nyelv és néptánc oktatás folyik. Elégedettség mérés az óvodában 2005-ben volt, legközelebb 2007-ben lesz. Nagyon jól működik „Az év embere” díj, ennek köszönhetően megtanulták értékelni munkájukat. A védőnővel, háziorvossal, gyyermekjóléti szolgálattal
jó kapcsolatuk van, a gyermekvédelmi felelős együttműködik. Jelenleg 3
óvónő van GYES-en, a helyettesek is főiskolán tanulnak. Az óvónők fele
plusz szakképesítéssel rendelkezik. A tárgyi feltételekkel elégedettek, pályázatokon sikeresen résztvesznek, illetve a báli bevételekből tudják a
tárgyi feltételeket javítani. Úgy érzi jól dolgoznak, munkájukhoz a szülők,
az Önkormányzat támogatását megkapták.
Dr. Samu János polgármester a Képviselő-testület nevében köszönetét fejezi ki a két
intézményvezető felé, a költségvetés mellett saját bevételre is szert tesznek, erre nagy energiát
fordítanak. Ismerve mindkét intézmény munkáját, elmondható, hogy a környező településeken
működő oktatási intézmények között irigylésre méltő feltételekről beszélnek, mindkét
intézményünkben jó oktató-nevelő munka folyik. Horváth Imre alpolgármester Úr sokat segít
az óvoda számítógép ellátottsága ügyében, köszönet érte. Úgy gondolja mindkét intézménynél
a szülőkkel való kapcsolatot kellene erősíteni. Mivel a napirendhez nincs hozzászólás,
javasolja a beszámoló elfogadását.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
57/2006./VIII.31./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az óvodavezető beszámolóját az
elmúlt tanévről és a 2006/2007-es tanévre való felkészülésről elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

4. E GY E B E K
1./ Dr. Samu János polgármester tájékoztatja a testületet, döntést kell hozni, hogy csatlakozunk-e a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2007. évi
fordulójához. Javasolja a csatlakozást az előzőekhez hasonlóan, így lehetőség van a felsőoktatási tanulók támogatására.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
58/2006./VIII.31./ sz. Képviselő-testületi határozat:
Tápióság Községi Önkormányzat csatlakozik a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2007. évi fordulójához.
Határidő: csatlakozásra: október 2., ill. folyamatos.
Felelős: polgármester.

2./ Gulyás Károlyné jegyző ismerteti, hogy a megyei Főügyészség vizsgálta az önkormányzati rendeleteket a Közigazgatási Hivatalban. A közterület használati rendeletünket módosítani szükséges, a 4. § szerint a közterületet elfoglalni, illetve a rendeltetéstől eltérő módon használni csak engedély alapján lehet. Ezt a rendeltetéstől
eltérő módot kellene bővebben kifejtenünk, javasolja ezt a részt kivenni a rendeletből.
Dr. Samu János polgármester javasolja a módosító rendelet elfogadását.

A Képvviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül,
kézfelemeléssel az 5/2006./IX.1./ sz. önkormányzati rendeletét megalkotta a közterület
használatáról és a közterület használati díj megállapításáról szóló, többször módosított
2/1997./II.20./ sz. rendelet módosításáról.
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5/2006./IX.1./ sz. önkormányzati rendelet:
A közterület használatáról és a közterület használati
díj megállapításáról szóló, többször módosított 2/1997.
/II.20./ sz. rendelet módosításáról szóló rendelet szövegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.

3./ Dr. Samu János polgármester tájékoztatja a testületet, hogy 2007. január 1-től a
Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás felvállalja a központi orvosi ügyeleti
ellátás szervezését, lebonyolítását. Eddig az önkormányzatok közvetlen kapcsolatban álltak az orvosi ügyeletet ellátó szolgálattal, most a Társulás átvállalja ezt. Pályázaton nyertek erre a célra, anyagilag is kedvezőbb helyzetbe kerülünk. Kéri a
testület döntését az ügyben.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
59/2006./VIII.31./ sz. Képviselő-testületi határozat:
Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megbízza a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulást
a központi háziorvosi ügyeleti rendszer szolgáltatásának
ellátására 2007. január 1-től.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az
Európa Professional Ambulance Kft-vel /jogutód 2004.
szeptember 30-tól Normafa Egészségközpont Kft./
2004. április 26-án kelt szolgáltatási szerződést bontsa
fel, az ehhez szükséges nyilatkozatokat tegye meg, a
szerződést írja alá.
Határidő: azonnal, ill. folyamatos.
Felelős: polgármester.

4./ Dr. Samu János polgármester az augusztus 20-i ünnepséggel kapcsolatban elmondja,
összességében jól sikerült rendezvény volt. A szervezőknek megköszöni a segítséget,
valamint a tüzijáték megrendezését pénzösszeggel támogatóknak, és összegyűjtőknek.
A diszkó idején volt egy kis bonyodalom, így azt előbb le kellett fújni, valamint egy
siklóernyős baleset történt, ahol az utas súlyos balesetet szenvedett.

5./ Dr. Samu János polgármester ismerteti, hogy a jegyzői állásra 16 pályázat érkezett.
A pályázók nagyrésze pályakezdő, a kiírásban szereplő eredeti okmányt kevesen csatolták, általában középfokú nyelvismerettel rendelkeznek. A pályázatokat, pályázókat
meg kell ismerni a testületnek, a jövő héten el kell bírálni a pályázatokat, mivel a határidő szeptember 16-án lejár. Javasolja keddig a képviselők jöjjönek be a Hivatalba
elolvasni a pályázatokat, szerdán pedig összeül a testület és eldönti kit hívunk be személyes meghallgatásra. Az október 1-i választások lebonyolítása Gulyás Károlyné
feladata lesz, melyről az előzőekben már szó volt.
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6./ Józsa Elek törzszászlós, körzeti megbízott megköszöni a testületnek, hogy rendelkezére bocsátotta a szolgálati lakást. Szeretné elmondani a község bűnügyi helyzetével kapcsolatban kellemesen csalódott, nincs annyi rendbontás, mint amire számított. A fiatalokkal rendszeresen tartja a kapcsolatot, az iskolaigazgatóval szeretne tárgyalni a gördeszkások ügyében. A településen kiépültek az utak, az autósok megszokásból száguldoznak. Sok helyről hiányoznak a jelzőtáblák, új táblák kihelyezése szükséges. Legalább három helyen szükséges lenne gyalogátkelőhely kiépítése. A vendéglátó egységek
körül randalírozók a lakókörnyezet nyugalmát zavarják, az Önkormányzatnak nincs
csendrendelete. 1-1 helyre kamerát lehetne kihelyezni, úgy gondolja ez visszatartó
erő lenne a rendbontások ügyében.
Gulyás Károlyné jegyző elmondja, amennyiben lenne is csend rendeletünk csak övezeteket
lehetne kijelölni. A vendéglátóegységeket vállalkozók működtetik, a nyivatartáshoz nem kell
hozzájárulást kérni, az Önkormányzatnak csak bejelenti meddig van nyitva. A zaj zavaró
hatását szakértőkkel kell bizonyítani, egy mérés összege kb. 100 eFt.
Dr. Samu János polgármester úgy látja a rendőri jelenlét érzékelhető a községben.
Közlekedési tábla legalább 30 hiányzik, rendszeresen elviszik az alumínium táblákat. Az ősz
folyamán a hiányzó táblák elhelyezését szeretnénk megoldani, ennek költsége kb. 200 eFt. A
zebra elhelyezése bonyolult dolog, amennyiben KPM útról van szó. Egy gyalogátkelőhely
költsége 800 eFt - 1 millió Ft körüli. 30 db Michelin táblát kaptunk, ezek elhelyezését a
Polgárőrség magára vállalta, de még nem történt meg.

7./ Gulyás Károlyné jegyző ismerteti a testülettel, hogy nyugdíjkérelmét benyújtotta,
szeptember 12-től nyugdíjas lesz. Megköszöni a Képviselő-testületnek a négy éves
együttműködést.
Dr. Samu János polgármester a Képviselő-testület nevében megköszöni Gulyás Károlyné
jegyző Asszony 32 éves közszolgálati munkáját, amellyel maradandót alkotott településünkön.
Nyugdíjas éveire jó pihenést, jó egészséget kívánnak.

8./ Dr. Samu János polgármester ismerteti a következő ülés időpontját és napirendi
pontjait:
2006. szeptember 6. 17 óra
N a p i r e n d:
1./ Jegyzői pályázatokkal kapcsolatos megbeszélés
2./ Egyebek

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
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60/2006./VIII.31./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület következő ülését 2006. szeptember
6-án, 17 órára összehívta.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester megköszönte a megjelenést és az
ülést 19.30 órakor bezárta.

Kmf.

G u l y á s Károlyné
jegyző

Dr. S a m u János
polgármester
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