TÁPIÓSÁG
Képviselő-testületének
2006. február 1-én, 17 órakor
megtartott ülésének
j e g yz ő k ö n y v e

9/2006. sz. Képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
10/2006. sz. Képviselő-testületi határozat:
2006. évi költségvetési tervezet elfogadása
11/2006. sz. Képviselő-testületi határozat:
6/2006./I.26./ sz. határozat visszavonása,
Lehoczki Gabriella telekhatár módosításának
engedélyezése
12/2006. sz. Képviselő-testületi határozat:
Ady Endre és Zalka Máté utcák útépítése
13/2006. sz. Képviselő-testületi határozat:
Kölcsey utca felújítása
14/2006. sz. Képviselő-testületi határozat:
Következő ülés összehívása

Jegyzőkönyv

Készült: Tápióság község Képviselő-testületének 2006. február 1-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, Kiss Zoltán, Kun Sándor,
Pogány Zoltán és Tóth György képviselők.
Igazoltan van távol:
Laczkó József képviselő.
Meghívott vendégként jelen vannak:
Gulyás Károlyné jegyző,
Horváth Imréné óvodavezető, Pénzügyi Biz. tagja,
Tóth Gábor iskolaigazgató, Pénzügyi és Gazd. Biz. tagja,
Kun Szilárd FIDESZ képviselő,
Berényi Andrásné védőnő.
A nyilvános ülésen a lakosság részéről 1 fő érdeklődő volt.
Dr. Samu János polgármester üdvözli a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket, az
érdeklődőt, az ülést megnyitja. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 9 fő képviselő közül
8 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes.
Gulyás Károlyné jegyző ismerteti, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően a képviselőknek
minden év január 31-ig le kell adni a vagyonnyilatkozatukat. Pogány Zoltán képviselő ennek
határidőig nem tett eleget, így a szavazásban nem vehet részt.
A polgármester a továbbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait:
N A P I R E N D:
1./ 2006. évi költségvetési tervezet megtárgyalása
2./ Egyebek
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 fő nem szavazott, ellenvélemény és tartózkodás
nélkül, kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:
9/2006./II.1./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait
elfogadta.
1. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: 2006. évi költségvetési tervezet megtárgyalása.
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Előadó: Dr. Samu János polgármester elmondja, az előző ülésen a testület nem
nem fogadta el a 2006. évi költségvetési tervezetet, felhívta a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottságot, hogy a tervezetet dolgozza át. A Bizottság ülésezett,
újratárgyalta az előirányzatot. Az iskolánál + 800 eFt beépítését javasolják
a többletfoglalkoztatás biztosítására. A közcélú foglalkoztatások támogatása 284 eFt-tal csökken. Ingatlanértékesítésből 2 millió Ft-ot tudunk tervezni
az Ady Endre és Mező Imre utcák közötti ingatlanra van érdeklődő, valamint a Mártírok úton is van önkormányzati ingatlanunk. Változásként jelentkeznek az előző anyaghoz képest: óvodánál a közcélú dolgozó bérére
tervezett 625 eFt-ot kivesszük és ennek a járulékait. A város és községgazdálkodásnál 4 millió Ft-ot tervezünk útépítésnél saját erő biztosítására.
Házi segítségnyújtás szakfeladatnál a közcélú dolgozó bérére tervezett öszszeget 250 eFt-tal meg kell emelni, plusz a járulékai. Egyéb szórakoztató
tevékenységnél a közcélú dolgozóra tervezett költségeket kivesszük. A helyi újság megjelentetésére 120 eFt-ot tervezünk biztosítani. 18.500 eFt
hitel beállításával a költségvetési kiadási és bevételi előirányzatunk
277.915 eFt. A Bizottság ezekkel a módosításokkal elfogadásra javasolja
a testületnek a 2006. évi költségvetési tervezetet.
Balaskó György képviselő elmondja, nem tudja elfogadni ezt a költségvetést. Ha
számításokat végezne a Hivatal, a kötelező kifizetések, bérek, ezek vonzatai, közületi számlák
kifizetése után mennyi marad, hát ez kb. 60 millió Ft. Az iparűzési adónál hiányozni fog a 3
millió Ft bevétel. A testületnek február 15-ig el kell fogadni a költségvetést, erről kéri a
jogszabályt.
Dr. Samu János polgármester elmondja, nem rendeletalkotásra ültünk össze. A 2006. évi
költségvetési tervezetet kell elfogadni, hogy a falugyűlésen tájékoztatást tudjunk adni a
lakosságnak. Javasolja a tervezet elfogadását, az elhangzott változtatásokkal.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel, 1 fő nem szavazott, tartózkodás
nélkül, kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:
10/2006./II.1./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a 2006. évi költségvetési tervezetet
továbbdolgozásra elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

2. E G Y E B E K
1./ Dr. Samu János elmondja, az előző ülésen a testület döntést hozott Lehoczki Gabriella
telekhatár módosítási kérelmében. A testület elutasította a kérelmet, most az ülésre eljött
kérelmező és szeretné ha a testület meghallgatná és átgondolná előző döntését.
Lehoczki Gabriella ismerteti, hogy a tulajdonát képező Szabadság utcai ingatlan szomszédos
telkével a telekhatár módosítása azért szükséges, mert így alakulnának ki szabályos telkek. A
terület jelenleg nagyon elhanyagolt állapotú.
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Építkezésekkel régóta foglalkozik, három telken 2-2 társasházat építene eladásra. A lakások a
környezetbe illeszkedőek lennének, kb. 50 m2-esek. Az ingatlanokhoz a bejárást magánúttal
biztosítanák, valamint az ifrasturktura kiépítését is vállalják. Az Önkormányzatnak nincs
költségvonzata. Véleménye szerint csak előnyökkel járna, ha a környezet rendezetté válna.
Dr. Samu János az elhangzottak után javasolja a testület az előző ülésen hozott döntését
vonja vissza és támogassa Lehoczki Gabriella kérelmét.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 fő nem szavazott, ellenvélemény és tartózkodás
nélkül, kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:
11/2006./II.1./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a 6/2006./I.26./ sz. határozatát
visszavonja, Lehoczki Gabriella telekhatár módosítási kérelmének indokoltságát bizonyítottnak elismeri,
erről az építéshatóságot tájékoztatja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

2./ Dr. Samu János polgármester ismerteti, hogy lehetőség van pályázatot benyújtani a
Pest Megyei Területfejlesztési Tanácshoz TEKI támogatásra. Javasolja pályázat benyújtását az Ady Endre és Zalka Máté utcák útépítésére, valamint a Kölcsey utca második részének felújítására. Ismerteti az útépítések és az útfelújítás költségeit.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel, 1 fő nem szavazott,
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:
12/2006./II.1/ sz. Képviselő-testületi határozat:
Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
elhatározta az Ady Endre és a Zalka Máté utcák útépítését, melynek összege 24.717.888.- Ft.
A Képviselő-testület az útépítés tárgyában pályázatot
nyújt be a Pest Megyei Területfejlesztési Tanácshoz.
A pályázathoz szükséges saját erőt, 7.415.367.- Ft-ot
az önkormányzat 2006. évi költségvetésében biztosítja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel, 1 fő nem szavazott,
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:
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13/2006./II.1./ sz. Képviselő-testületi határozat:
Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületete
elhatározta a Kölcsey utca II. szakaszának felújítását,
melynek összege 7.537.500.- Ft.
A Képviselő-testület a felújítás tárgyában pályázatot
nyújt be a pest Megyei Területfejlesztési Tanácshoz.
A pályázathoz szükséges saját erőt, 2.261.250.- Ft-ot
az Önkormányzat 2006. évi költségvetésében biztosítja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

3./ Dr. Samu János polgármester ismerteti a következő ülés időpontját és napirendi
pontjait:
2006. február 13. 17 óra
N a p i r e n d:
1./ 2006. évi költségvetési rendeletalkotás
2./ Egyebek
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 fő nem szavazott, ellenvélemény és tartózkodás
nélkül, kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:
14/2006./II.1./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület következő ülését 2006. február
13-án, 17 órára összehívja.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az
ülést 18 órakor bezárta.

Kmf.

G u l y á s Károlyné
jegyző

Dr. S a m u János
polgármester
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