TÁPIÓSÁG
Képviselő-testületének
2006. december 14-én, 18 órakor
megtartott ülésének
jegyzőkönyve

97/2006. sz. Képviselő-testületi határozat:
Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
98/2006. sz. Képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
99/2006. sz. Képviselő-testületi határozat:
2006. évi költségvetés III. negyedévi teljesítését a testület nem fogadta el
7/2006./XII.15./ sz. önkormányzati rendelet:
SZMSZ módosítása
100/2006. sz. Képviselő-testületi határozat:
Gazdasági program készítése 2007-2010. évekre
101/2006. sz. Képviselő-testületi határozat:
Lesták Ferenc területvásárlási kérelmének
elutasítása
102/2006. sz. Képviselő-testületi határozat:
Kossuth L. utca belterületbe csatolása
103/2006. sz. Képviselő-testületi határozat:
Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezéséhez
hozzájárulás
104/2006. sz. Képviselő-testületi határozat:
Élelmezési nyersanyagnorma és térítési díjak
10 %-os emelése

Jegyzőkönyv

Készült: Tápióság község Képviselő-testületének 2006. december 14-én, 18 órakor megtartot ülésén.
Az ülés helye: Községháza nagyterme.
Jelen vannak: Dr. Samu János polgármester,
Bartucz Attila alpolgármester,
Balaskó György, Dávid Kornélia Anikó,
Hegedűs György, Kiss Zoltán, Kun Szilárd,
Laczkó József, Szántai Linda Katalin és
Tóth György képviselők.
Meghívott vendégként jelen vannak: Jelenléti ív szerint.
A nyilvános ülésen a lakosság részéről 25 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 minden képviselő jelen van, így az ülés határozatképes.
A polgármester jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja elfogadni Kiss Zoltán és Kun Szilárd
képviselőket.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal,
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:

ellenvélemény

és

tartózkodás

nélkül,

97/2006./XII.14./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek
Kiss Zoltán és Kun Szilárd képviselőket elfogadta.

A polgármester a továbbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait:
N A P I R E N D:
1./ Beszámoló a 2006. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről
2./ 2006. évi költségvetési rendelet módosítása
3./ SZMSZ módosítása
4./ Egyebek
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal,
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:

ellenvélemény

és

tartózkodás

nélkül,

98/2006./XII.14./ 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 III. negyedévi teljesítéséről.
Előadó: Dr. Samu János polgármester elmondja, a két héttel ezelőtti ülés napirendjén szerepelt a III. negyedévi költségvetés teljesítésének tárgyalása,
valamint a 2006. évi költségvetési rendelet módosítása, de azt akkor képviselői kérésre levettük a napirendről. A testület úgy döntött, hogy ezen az
ülésen tárgyalja a 2006. évi költségvetés III. negyedévi teljesítését. Az írásos
anyagot a jelzett igény szerint elkészítettük, kéri a hozzászólásokat.
Kun Szilárd képviselő, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja elmondja, az anyagban két
súlyos hibát is talált. A kiadási oldalon a város- és községgazdálkodásnál a beruházási ÁFA
eredeti és módosított előirányzata 165 eFt, a valóságban 965 eFt-nak kellene lenni. Az
útépítésre tervezett 4.826 eFt ÁFA-járól van szó. Annyiban súlyos hiba, hogy érinti a
következő napirendi pontot is. Az eredeti költségvetés is emiatt nem jó, ezáltal a tervezett
hitelfelvétel sem jó. Eredetileg útépítésre 826 eFt lett tervezve, 165 eFt ÁFA-val, ez így jó. Az
útépítés összege 4.826 eFt-ra módosult, az ÁFA viszont nem lett módosítva, emiatt 800 eFt-os
eltérés van. A másik hiba, ami szintén ÁFA az iskolai intézményi étkeztetésnél el van
számolva. A bevételi oldalon pedig az iskola bérleti díjánál teljesítésként 50 eFt szerepel,
módosított előirányzatként viszont nem jelentkezik. Az volna a kérése, hogy ezt újra át
kellene dolgozni és tárgyalják újra, ezt így nem tudják elfogadni. Súlyos hibákról van szó,
amelyek érintik az egész költségvetést.
Balaskó György képviselő, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke úgy látja, az excelt
használják a táblázat elkészítésére, de az ÁFA-t nem ezzel számolják ki. Ha azzal lenne
kiszámolva akkor a főösszeg változásával az ÁFA összege is automatikusan változna. A
kiadási oldalon van ÁFA gondunk, ha ezt kijavítjuk akkor a bevételi oldalt is változtatni kell.
Béres Károlyné gazdálkodási előadó elmondja, eredeti előirányzaton nem tudunk változtatni.
A költségvetési rendeletet a Képviselő-testület 2006. február 14-én elfogadta.
Lesti Károlyné gazdálkodási előadó ismerteti, hogy a költségvetés készítésénél egyösszegben
volt az útépítésre tervezve, nem volt külön az ÁFA.
Pap Anikó jegyző elmondja, december 15-ig el kell fogadni a III. negyedéves beszámolót és a
következő évi koncepciót. Lehet azt mondani, hogy vagy elfogadjuk, vagy nem, még egy
lehetőség nincs az újratárgyalásra. Emberek dolgoznak nap mint nap, hiba történhet.
Dr. Samu János polgármester elmondja, a 2007. évi költségvetési koncepciót az előző ülésen
elfogadta a testület. A III. negyedévi beszámoló tájékoztató jellegű.
Gulyás Károlyné nyugalmazott jegyző elmondja, nincs jelentősége a dolognak, nem vagyunk
ÁFA visszaigénylők, végső felhasználók vagyunk. Számítási hiba történt az év elején, a
felelősséget nem tolja senkire, de nincs jelentősége a dolognak. Az út mindenképpen annyiba
került, mindegy meg van-e bontva külön az ÁFA. Akkor lenne gond, ha emiatt fel kellene
venni a hitelt. Tévedni emberi dolog, tévedtünk, de ez nem ok arra, hogy félretegyük, de ez a
Képviselő-testület döntése.
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Bartucz Attila alpolgármester elmondja, ha nincs jelentősége a dolgonak, akkor se felejtsük
el, hogy hiba történt. A hozzáállással van a legnagyobb baj, felelősség, szankciók kellenének.
A felelősséget ne tologassuk, aki hibázik viselje el és haladjunk tovább. A múltkor már
felhívta a figyelmet, hogy a Hivatalban nem megfelelően dolgoznak, szeretné tudni, hogy
ebben történt-e valami változás. Lehet fejleszteni és azzal takarékoskodni, ha gyorsabban és
hatékonyabban dolgoznak. A hozzáállás és a gondolkodás a problémája, nem jól állunk hozzá.
Szerinte hatékonyabban úgy lehet üzemeltetni egy hivatalt, ha jó gépekkel, jó szaktudással,
kevesebben dolgoznak, nem többen és rosszul. Nem ő szervezi meg a hivatal munkáját, de
ezzel érdemes lenne egy kicsit foglalkozni. Súlyos pénzekről van szó, a költségvetésünket
odáig süllyesztettük, hogy csak bérekre költünk. Meg kell nézni más településen ezt hogy
csinálják. Hatékonyabb munkavégzés szükséges, törekedni kell új ismeretek beszerzésére. Baj
van, ha nem tudják megfelelően használni a programokat, hibák keletkeznek, lassabban
dolgoznak.
Pap Anikó jegyző elmondja, pályázatot nyújtottunk be számítógépekre. A köztisztviselőknek
szakmai továbbkképzések vannak, nincs lehetőségük számítógépes továbbképzésre, mert
minden tanfolyam pénzbe kerül. Minden ügyintéző el tudja látni a munkájához kapcsolódó
feladatokat. A Képviselő-testület a napi munkánk mellett olyan feladatok elé állít bennünket,
hogy ezt vagy azt még ilyen meg olyan formában, újra és újra kérik elkészíteni. Két hónap
alatt nem ismerte meg annyitra a dolgozókat, hogy mindenkiről el tudja mondani mi a hibája
és mi az előnye. Jól tudnak együtt dolgozni, szeretnek együtt dolgozni, meg tudják csinálni
azokat a feladatokat amit a testület ad. Ha biztosít a testület támogatást a tanfolyamokon való
részvételre, természetesen elmegyünk.
Balaskó György képviselő szerint pénz nem lesz továbbképzésre, de kiváló könyvek vannak.
Aki itt akar dolgozni, tanulja meg, könyvet lehet venni.
Dr. Samu János polgármester megállapítja a 2006. évi költségvetésben a módosított
előirányzatok teljesítése a valóságnak megfelelő. Az eredeti előirányzaton módosítani nem
tudunk, az eredeti tervezés nem ebben a bontásban történt, de ez a lényegen nem változtat.
Javasolja a 2006. évi költsévetés III. negyedévi teljesítésének elfogadását.
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 4 ellenvéleménnyel, 4 tartózkodással, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
99/2006./XII.14./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a 2006. évi költségvetés III. negyedévi teljesítését nem fogadta el.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

2. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: 2006. évi költségvetési rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Samu János polgármester elmondja, mivel a 2006. évi költségvetés III.
negyedévi teljesítését a Képviselő-testület nem fogadta el, ennek kapcsán
okafogyottá vált a napirend tárgyalása.
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3. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: SZMSZ módosítása.
Előadó: Pap Anikó jegyző elmondja,a helyi önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatába bele kell építeni a kisebbségi önkormányzatról szóló részt.
A rendelet tervezetet elkészítettük, ezt egy külön fejezet szabályozza, a kisebbségi önkormányzatnak külön SZMSZ-e van. Kéri a testületet fogadja el
a rendelet módosítását.
Bartucz Attila alpolgármester elmondja, lehet, hogy benne van a probléma, de ezt a
hozzáállást nem látja jónak. Ne az legyen, hogy megcsinálunk mindent a kisebbségi
önkormányzat helyett. Segítsük őket, mutassuk meg hogyan kell csinálni, de ne vegyük el
tőlük a teendőket. Nem tudja támogatni ami le van írva. Azt is mi adjuk, hogy odamenjen a
hivatalból valaki, azért, hogy jegyzeteljen mi van egy ülésen, ezt az ő helyükben nem fogadná
el. Ez az ő kis önkormányzatuk.
Pap Anikó jegyző elmondja, a kisebbségi önkormányzatnak külön szervezeti és működési
szabályzata van, ezt bárki megnézheti a Polgármesteri Hivatalban. Az a lényeg, hogy
beépítsük a mi SZMSZ-ünkbe. Zsigár Sándor kérte a segítségünket, a jegyzőkönyv vezetésben
is.
Zsigár Sándor a kisebbségi önkormányzat elnöke elmondja, természetesen igényt tart a
segítségre. Új cipőben járnak, szükség van a segítségre, hogy ne kudarccal kezdjenek.
Irányítást kérnek, ha belejönnek szeretnének önállóvá válni. Az iroda kialakításához, a
testületi ülés levezetéséhez is segítségre szorul, tapasztalatlan a dolgokban.
Bartucz Attila alpolgármester szerint a segítséget mindenféleképpen meg kell adni, meg kell
csinálni ameddig nem megy, de ne az legyen a tendencia, hogy átadjuk, hanem fejlesszük. Jó
szándékkal van ahhoz, hogy a cigány kisebbségi önkormányzat talpraálljon és működjön.
Balaskó György képviselő véleménye szerint a cigány kisebbségi önkormányzat a teljes
egészében a hivatal ellenőrzése alá került, ezt nem fogja megszavazni. Azt akarja, hogy a
cigány önkormányzat egy cigány önkormányzat legyen, ne a hivatal leányvállalata. Ha nem
csinálják sosem fogják megtanulni. Minden segítséget megkapnak mindenki részéről.
Pap Anikó jegyző a félreértések elkerülése végett elmondja, törvény szabályozza ezeket a
dolgokat. A kisebbségi önkormányzatnak számlát kell nyitni, amely a helyi önkrormányzat
egyik alszámlája. Tehát minden feladat hozzánk kapcsolódik, a feladatok törvényileg a hivatal
feladatát képezik, tehát a pénzügyi, gazdasági, számviteli feladatok. A cigány kisebbségi
önkormányzat külön működik, de a testületi ülésekre helyet kell biztosítanunk,
jegyzőkönyveiket fel kell terjesztenünk a Közigazgatási Hivatalhoz. Az alakuló üléstől
számított 6 hónapon belül a saját SZMSZ-ünket felül kell vizsgálni, a kisebbségi
önkormányzatot is bele kell venni.
Dr. Samu János polgármester véleménye szerint világos volt Zsigár Sándor elnök, hogy a
beindulásnál kéri a hivatal segítségét. A kisebbségi önkormányzat SZMSZ-ének a törvénynél
fogva kapcsolódnia kell a mi szervezeti és működési szabályzatunkhoz. Javasolja a rendelet
elfogadását.

5

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel, 1 tartózkodással, kézfelemeléssel
a 7/2006./XII.15./ sz. önkormányzati rendeletét, az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló, 6/2006./X.11./ és az 1/2004./I.30./ sz. rendeletekkel
módosított, 5/2003./III.28./ sz. rendelet módosításáról megalkotta.
7/2006./XII.15./ sz. önkormányzati rendelet:
Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló, 6/2006./X.11./ és az 1/2004./I.30./
sz. rendeletekkel módosított, 5/2003./III.28./ sz. rendelet
módosításáról szóló rendelet szövegét a 3. sz. melléklet
tartalmazza.

4. E G Y E B E K
1./ Pap Anikó jegyző ismerteti, hogy elkészítettünk egy tájékoztatót, az önkormányzat
2007-2010. évre szóló gazdasági programjára vonatkozóan. A törvény rendelkezése szerint kötelező elkészíteni, az alakuló ülést követő hat hónapon belül el kell fogadni a testületnek. A gazdasági program célokat és terveket fogalmaz meg a Képviselő-testület
négy éves ciklusára. A tájékoztató arról szól, hogy a gazdasági programnak milyen kötelező pontjai vannak, szeretné közösen elkészíteni a gazdasági programot április 1-ig.
Laczkó József képviselő, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja javasolja az elképzeléseket
írásban elkészíteni és azt a Bizottság ülésén megtárgyalná.
Dr. Samu János polgármester javasolja a gazdasági program elkészítésének felügyeletével a
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megbízását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal,
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:

ellenvélemény

és

tartózkodás

nélkül,

100/2006./XII.14./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület gazdasági programot készít a 20072010. évre vonatkozóan.
A program elkészítésével megbízza a jegyzőt és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot.
Határidő: 2007. április 1.
Felelős: jegyző, Pénzügyi Bizottság.

2./ Dr. Samu János polgármester elmondja, kiosztásra került Dömsödi Erzsébet által készített üzleti terv a tornacsarnok üzemeltetésére vonatkozóan. Az elképzelésben magasszintű megfogalmazások találhatók. Minik Gáborné közművelődés szervezővel egyeztettek, együttműködésükből szeretnék ha a következő évtől bevételorientált lenne a tornacsarnok. Kéri Dömsödi Erzsébetet, aki az ülésen jelen van, tegye meg szóbeli kiegészítését.
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Dömsödi Erzsébet elmondja, az épület elsősorban az iskolások testnevelésóráját szolgálja.
Bevétekkel meg lehet oldani, hogy az intézmény önfenntartó legyen. A tornacsarnok
adottságilag megfelelő sport és kulturális rendezvényekre, illetve nagyobb rendezvények
szervezésére.
Bartucz Attila alpolgármester nagyon örül az elképzelésnek, részükről minden támogatást
megkap.
Kun Szilárd képviselő szeretné megkérdezni, milyen sportágakban kíván bajnokságokat,
amatőr versenyeket szervezni. A terem mérete miatt kérdezi, mert a helyiség kispályás focira
sem alkalmas. A sportkör is használja a létesítményt, bérleti díjat nem fizetnek. Az
intézményvezetőtől szeretne a beosztás után érdeklődni. Részletes tervet kér a hasznosításra.
Dömsödi Erzsébet elmondja, a terem méretének megfelelő labdajátékokra, kisebb
bajnokságokra, táncra, küzdősportokra gondolt. A nézők elhelyezésére a galérián vagy a
színpadon lenne lehetőség.
Minik Gáborné közművelődés szervező elmondja, az üzleti terv megvalósításának
lehetőségét nem látja, nagyon kihasznált a csarnok. A napi használók kárára tudnák a tervet
megvalósítani, ehhez tárgyi és személyi feltételeket is kellene biztosítani. Dömsödi Erzsébet
nagy ambíciókkal rendelkezik, állítja, hogy önfenntartóvá tudná tenni a csarnokot.
Dr. Samu János polgármester elmondja, a tornacsarnok 13 éve épült, ennyi pénzünk volt rá,
ilyen méretűre tudtuk építeni. Dömsödi Erzsébet előterjesztése egy szándékot jelez a
hasznosításra, kérjük, hogy konkrét előterjesztést dolgozzon ki, szakmai, pénzügyi
részletezéssel. Az intézményvezetővel egyeztessenek, a Kulturális és Sport Bizottság ülésén
megtárgyalja a részletes előterjesztést, majd a testület elé kerülhet.
3./ Dr. Samu János polgármester ismerteti, hogy Lesták Ferenc Felszabadulás u. 2. sz. alatti
lakos kérelmet nyújtott be a testülethez, mivel szeretné megvásárolni a Tűzoltószertár
mögötti területet a szomszédos tulajdonú ingatlanához. Az értékesítést nem javasolja,
fontos, hogy az Önkormányzat részéről a Tűzoltószertár mögötti terület megközelíthető
legyen. Ha eladnánk a területet a vevő nem biztosítana a bejáráshoz szolgalmi jogot.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal,
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:

ellenvélemény

és

tartózkodás

nélkül,

101/2006./XII.14./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület Lesták Ferenc Felszabadulás u. 2.
szám alatti lakosnak, az önkormányzat tulajdonában
lévő 58. hrsz-ú ingatlanára vonatkozó területvásárlási
kérelmét elutasítja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
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4./ Dr. Samu János polgármester ismerteti, hogy a Képviselő-testület márciusi ülésén döntött a Kossuth Lajos utca külterületi részének belterületbe csatolásáról. Ekkor magát az
utcát nem kértük belterületbe csatolni, holott az is külterületként szerepel. Kéri a testület
hozzájárulását a 04 hrsz-ú Kossuth Lajos utca belterületbe csatolásához.
Balaskó György képviselő elmondja, ha egy mód van rá minden előterjesztést írásban kérnek,
és a testületi ülés előtt néhány nappal kiküldeni a képviselőknek. Ettől most tekintsünk el, de a
jövőt illetően ragaszkodjunk ehhez. Nincs gond ha nem kell szavazni, de a szavazás némi
felelősséggel jár. Nem tudja az út miért maradt ki az előzőekben a belterületbe való
csatolásból.
Bartucz Attila alpolgármester egyetért Balaskó Györggyel, azért lettek megválasztva, hogy
felelősségteljesen végezzék a munkát, joga van felkészülni. Semmi olyat nem fog
megszavazni, amit csak elétesznek.
Dr. Samu János polgármester elmondja, a továbbiakban a napirendi pontoknál ismertetjük a
sürgősségi előterjesztés címen döntést igénylő ügyeket, ezt a testület vagy elfogadja vagy nem.
Kéri a testület döntését a belterületbe való csatolás ügyben.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal,
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:

ellenvélemény

és

tartózkodás

nélkül,

102/2006./XII.14./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület kéri a 04 hrsz-ú Kossuth Lajos
utca belterületbe való csatolását.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

5./ Dr. Samu János polgármester ismerteti, még egy döntést igénylő előterjesztés van. A
megyei rendőrfőkapitány megkereste a testületet, hogy kéri támogatásunkat Zajach
Ágnes r.alezredes kinevezéséhez a Nagykátai Rendőrkapitányság vezetőjének, aki eddig
megbízással látta el ezt a feladatot. Kéri a testület támogatását az ügyben.
Balaskó György képviselő elmondja, nem ismeri a hölgyet, akit ki akarnak nevezni és nem
érti mi közünk van ahhoz, hogy kit nevez ki a főkapitány.
Laczkó József képviselő elmondja, személyesen is ismeri az alezredes Asszonyt és támogatja
kinevezését.
Dr. Samu János polgármester tájékoztatásul elmondja, a rendőrség és az önkormányzatok
együttműködése országos jelentőségű. A rendőrség részéről elvárják, hogy kitüntetett
megkeresésnek vegyük, hogy egy ilyen döntésben a véleményünkre kíváncsiak. Támogatja
Zajach Ágnes kinevezését, kéri a testület döntését.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal,
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:

ellenvélemény

és

tartózkodás

nélkül,
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103/2006./XII.14./ sz.Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület támogatja Zajacz Ágnes r.alezredes
kinevezését a Nagykátai Rendőrkapitányság vezetőjévé.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

6./ Dr.Samu János polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az adventi ünnepség megrendezésére december 17-én, vasárnap 15 órakor kerül sor a templomban, melyre mindenkit szeretettel várnak. Ezúton tolmácsolja a plébános úr meghívását a Képviselő-testület testület felé az ünnepséget követő vendégfogadásra a plébániára.
7./ Józsa Elek körzeti megbízott tájékoztatást ad az elmúlt időszak közbiztonsági helyzetéről. Semmi rendkívüli esemény nem történt a településen. Tápióság határában volt egy
súlyos közúti baleset, melynek során 1 személy súlyosan, 3 személy könnyebben
megsérült. A Polgárőrséggel sikerült egy betörést megakadályozniuk. Ezúton tájékoztat
arról, hogy a Polgárőrség gyűlésére december 16-án, szombaton 18 órakor kerül sor a
Klubházban.
8./ Pap Anikó jegyző ismerteti a testülettel, hogy a hiányzó munkaköri leírások elkészültek.
Bartucz Attila alpolgármester elmondja, az ülésen jelen van a volt jegyző Asszony, szeretné
megkérdezni miért nem volt mindenkinek munkaköri leírása.
Gulyás Károlyné volt jegyző elmondja, 70 dolgozóból kettőnek hiányzott a munkaköri
leírása, nyilván 32 év alatt az ember követ el hibákat. Egyéb szabályzatok viszont megvoltak,
az egyszemélyes intézményeknél le voltak szabályozva a feladatok. Minik Gáborné
közművelődés szervezővel többször egyeztettek, az intézménynél be van osztva az ideje, de
egyetlen programot sem ő szervez, helyet biztosít az intézmény a programoknak. Úgy
gondolja, hogy aki dolgozik követ el hibákat, és ő ezt el is ismerte.
Horváth Imréné óvodavezető úgy gondolja együtt kellene dolgozni, de mindig csak az
ellenségeskedés megy. Jó, hogy észreveszik a hibákat, de nem a nyakoncsípésre kellene
törekedni, hanem a segítésre. Ha észrevették a hibát, szólni kellett volna, nem ez a módja,
ezért nem tudunk haladni.
Kun Szilárd képviselő elmondja, hogy a testületi tagok azt szeretnék, hogy jobb legyen, rend
legyen, ez a fő céluk.
Laczkó József képviselő, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja elmondja, a Bizottság
olyan ügyet tárgyalt, amely testületi határozat két éve nem lett végrehajtva. Mit csináljanak,
csukják be a szemüket és ne mondják el? Azért van a Képviselő-testület, hogy elvégezzék a
munkát.
Bartucz Attila alpolgármester úgy látja, nem értik mit szeretnének, mindenki bántásnak vesz
mindent, megint rossz felé megyünk. Meg kellene nézni azt is, hogy miért vagyunk ennyien a
testületi ülésen, úgy tudja nem volt ez mindig így.
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Felhergelik az embereket, hogy jöjjönek a testületi ülésekre. A továbbiakban elmondja,
társadalmi munkában sok mindent szeretne csinálni, ehhez várja a csatlakozást.
9./ Pap Anikó jegyző tájékoztatja a testületet, hogy megérkezett a 30 db karácsonyi csomag,
amelyet pályázat útján nyertünk a Gyermekétkeztetési Alapítványtól. A csomagokat
díjmentesen ideszállította Márton Tivadar, amit ezúton is szeretnénk megköszönni. A
Szociális Bizottság döntött a csomagok odaítéléséről, az ünnepélyes kiosztásra december
18-án, hétfőn 16 órakor kerül sor, itt a nagyteremben. Az érintetteket írásban értesítettük.
10./ Dr. Samu János polgármester elmondja, kiosztásra került az élelmezési nyersanyagnorma és a térítési díjak emelésére vonatkozó előterjesztés. 10 %-os emelést tervezünk 2007.
január 1-től, két éve nem volt emelés. Az elmúlt ülésen felvetődött, hogy a szociálisan
nem rászorultak, a beétkezők étkeztetésénél a rezsi megtérítése mit jelentene, itt kb. 20
főről van szó. Amennyiben a nyersanyagnorma és az összköltség arányát figyelembe
vesszük, 80%-ot tesz ki az ebédeltetés. Az élelmezési nyersanyagnorma számítási alapját
részletesen tartalmazza az írásos anyag. Felmérést készítettünk a környező települések
térítési díjairól, ismerteti ezeket. Korábbi évek gyakorlata az volt, hogy a Pénzügyi
Bizottság, a Szociális Bizottság, az intézményvezetők egyeztettek és javaslatot tettek a
térítési díjakra. Az óvodások, iskolások, kötelező étkezők esetében csak a nyersanyagnormát lehet megfizettetni, ezt javasolja 10 %-ban megemelni. Egyéb esetekben, szociális
étkezők, beétkezők, vendégebédesek térítési díját is 10 %-kal emeljük január 1-től, a
következő ülésen pedig ezekre visszatérhetünk, figyelembe véve a rezsi költségek
áthárítását is.
Laczkó József képviselő szerint vagyunk olyan helyzetben, hogy dönteni tudjunk, ha január
1-től emelni akarunk. A vendégebéd térítési díját kevesli.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül,
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:
104/2006./XII.14./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület 2007. január 1-től az élelmezési
nyersanyagnormát és a térítési díjakat 10 %-kal emeli.
A részletezést a 4. sz. melléklet tartalmazza.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
11./ Kun Szilárd képviselő tájékoztatja a jelenlévőket, hogy vizsgálat folyik a TEKI pályázatok ügyében. Levéllel fordultak a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács elnökéhez,
melyben kérték a csapadékvízelvezető rendszer kiépítésére, az egészségház és a
könyvtár felújítására elnyert pályázatok műszaki tartalmának helyszíni visszaellenőrzését. Indokuk, hogy az említett pályázatok dokumentációját átnézték az Önkormányzatnál és a Pest Megyei Területfejlesztési KHT-nál és megállapították, hogy eltérések
mutatkoznak a kivitelezési munkák során. A levelet Bartucz Attila alpolgármester,
Balaskó György képviselő, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, Kun Szilárd
képviselő, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja, valamint Márton Tivadar a
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja írta alá. Úgy tudja a visszaellenőrzés megtörtént,
ennek eredményéről még nem kaptak tájékoztatást. Az eredményről a lakosságot tájékoztatni fogják.
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12./ Minik Gáborné közművelődés szervező szeretne tájékoztatást adni arról, hogy a jövő
héten nyílik egy karácsonyi kiállítás a Tornacsarnok galériáján, ahol a tápiószecsői
iskola tűzzománc tanszakának munkái lesznek láthatók, illetve megvásárolhatók. Az
ünnepélyes megnyitó december 18-án, hétfőn 16 órakor lesz, mindenkit szeretettel
várnak.

13./ Tóth Gábor iskolaigazgató szeretné a Képviselő-testületet tájékoztatni az elmúlt két
hét iskolai eseményeiről. Az egészséges életmódra nevelés keretein belül egészségnapot tartottak, melyen több szülő is részt vett, a pékségből felajánlást kaptak, szép összefogásnak a helyszíne volt az iskola, melyet ezúton is megköszön. A másik fontos dolog
volt a nagykáta rendőrkapitányság drog-prevenciós előadása. Sajnos személyi feltételek
hiányában a DADA-program nem működik, melyet nagyon szeretnének kérni.
Szeretné kérni a testület segítségét a szórakozóhelyek felhívásársa a fiatalkorúak
szeszesitallal való kiszolgálásának tilalmára. Hétvégenként több fiatalkorú italos állapotú, ezt a Polgárőrség is tanúsítja. Kéri amennyiben lehetőség van rá egy jegyzői felszólító levelet eljuttatni a helyi vendéglátó egységekhez.
Balaskó György képviselő véleménye, hogy a gyerekek nagy része nem menne el a
kocsmába, ha lenne sportolási lehetőség. Lehetőséget kell biztosítani más kikapcsolódásra.
Elítélik aki gördeszkázik, görkorcsolyázik, vagy kerékpározik.
Józsa Elek körzeti megbízott elmondja, a gördeszkásoknak lehetőséget biztosítottak, hogy
felnőtt kísérettel naponta 15-18 óra között gördeszkázhatnak a fatelep épületében. A
feltételeket nem tartották be, zavarták a környezők nyugalmát, így ez a lehetőség megszűnt. A
focipályát is felajánlották nekik, ez nem tetszett, maradt az úton való gördeszkázás.
Kiss Zoltán képviselő elmondja, az utóbbi időben több sportesemény is volt a településen,
amelyre a képviselők sem mentek el.

Dr. Samu János polgármester megállapítja, nincs több kérdés, hozzászólás, megköszönte a
megjelenést és az ülést 20.30 órakor bezárta.

Kmf.

P a p Anikó
jegyző

Dr. S a m u János
polgármester

K i s s Zoltán
K u n Szilárd
jegyzőkönyv hitelesítők
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