TÁPIÓSÁG
Képviselő-testületének
2006. február 13-án, 17 órakor
megtartott ülésének
jegyzőkönyve

15/2006. sz. Képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
1/2006./II.14./ sz. önkormányzati rendelet:
Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről
16/2006. sz. Képviselő-testületi határozat:
Szavazatszámláló bizottságok tagjainak
megválasztása
17/2006. sz. Képviselő-testületi határozat:
Iskolaigazgatói állásra pályázat kiírása
18/2006. sz. Képviselő-tstületi határozat:
098/33 hrsz-ú ingatlan cseréje
19/2006. sz. Képviselő-testületi határozat:
11/2006./II.1./ sz. határozat visszavonása
20/2006. sz. Képviselő-testületi határozat:
Következő ülés összehívása

Jegyzőkönyv

Készült: Tápióság község Képviselő-testületének 2006. február 13-án, 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, Laczkó József,
Pogány Zoltán és Tóth György képviselők.
Meghívott vendégként jelen vannak:
Gulyás Károlyné jegyző,
Horváth Imréné óvodavezető,
Minik Gáborné művelődés szervező,
Berényi Andrásné védőnő.
A nyilvános ülésen a lakosság részéről nem volt érdeklődő.
Dr. Samu János polgármester üdvözli a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket, az
ülést megnyitja. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 9 fő képviselő közül minden
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./ 2006. évi költségvetési rendeletalkotás
2./ Egyebek
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal,
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:

ellenvélemény

és

tartózkodás

nélkül,

15/2006./II.13./ 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 rendeletalkotás.
Előadó: Dr. Samu János polgármester elmondja, a költségvetési tervezetet a
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a testület is többször tárgyalta. A
költségvetés fő összegeit a közmeghallgatáson a lakossággal ismertettük,
konkrét felvetés a költségvetést érintően nem volt. Elkészítettük a rendelet
tervezetet a mellékletekkel. Kéri a testület véleményét, kérdéseit a napirendi
ponttal kapcsolatban.
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Dr. Samu János polgármester megállapítja, a 2006. évi költségvetéssel kapcsolatban nincs
hozzászólás, így javasolja az írásos előterjesztés alapján a rendelet megalkotását.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül,
kézfelemeléssel az Önkormányzat 2006. évi költségvetésről szóló 1/2006./II.14./ rendeletét
megalkotta.
1/2006./II.14./ sz. önkormányzati rendelet:
Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló
rendelet szövegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.
2. E G Y E B E K
1./ Gulyás Károlyné jegyző elmondja, mindenki előtt ismert, hogy az országgyűlési választás első fordulóját április 9-re, a második fordulót pedig április 23-ra írták ki. A
Képviselő-testületnek március 20-ig el kell fogadni a szavazatszámláló bizottságok
tagjait, illetve a póttagokat. A településen az előzőekhez hasonlóan három szavazókör kerül kialakításra. A bizottságok 5 fővel működnek, 3 főt kell a testületnek választani, legalább 2 főt a pártok delegálnak, illetve a póttagok közül kerül ki. A bizottság
tagjai maguk közül választják meg az elnököt, a testület a bizottságokba független
tagokat fogadhat el. Javaslata a bizottságok tagjaira és póttagokra a következő:
1. sz. Szavazókör:

Dávid Pál Dózsa Gy. u. 48.
Dudásné Kun Éva Forgács u. 37.
Kunné Buga Mária Zalka M. u. 27.

2. sz. Szavazókör:

Sári István Bicskei u. 68.
Szilágyi Györgyné Szentmártonkátai u. 23.
Kertész Péterné Szecsői u. 14.

3. sz. Szavazókör:

Kun Gáborné Papp K. u. 24.
Tarnoki Mihályné Forgács u. 5.
Kaszás Györgyné Kossuth L. u. 24.

Póttagok:

Kissné Schmutczer Katalin Papp K. u. 93.
Tarnoki Lászlóné Kölcsey u. 1/A
Sári Istvánné Bicskei u. 68.
Szabó Sándorné Arany J. u. 9.
Minik Gáborné Móricz Zs. u. 38.

Dr. Samu János javasolja az elhangzottak szerint a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és
a póttagok megválasztását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal,
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:

ellenvélemény

és

tartózkodás

nélkül,
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16/2006./II.13./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Szavazatszámláló Bizottságokba
az alábbi tagokat megválasztotta:
1. sz. Szavazókör /Szabadság u. 10./:
Dávid Pál Dózsa Gy. u. 48.
Dudásné Kun Éva Forgács u. 37.
Kunné Buga Mária Zalka M. u. 27.
2. sz. Szavazókör /Bicskei u. 8./:
Sári István Bicskei u. 68.
Szilágyi Györgyné Szentmártonkátai u. 23.
Kertész Péterné Szecsői u. 16.
3. sz. Szavazókör /Bicskei u. 3./:
Kun Gáborné Papp K. u. 24.
Tarnoki Mihályné Forgács u. 5.
Kaszás Györgyné Kossuth L. u. 24.
Póttagok:
Kissné Schmutczer Katalin Papp K. u. 93.
Tarnoki Lászlóné Kölcsey u. 1/A
Sári Istvánné Bicskei u. 68.
Szabó Sándorné Arany J. u. 9.
Minik Gáborné Kölcsey u. 38.
Határidő: azonnal.
Felelős: jegyző.
2./ Gulyás Károlyné jegyző tájékoztatja a testületet, hogy az iskolaigazgató megbízása
2006. július 31-el lejár. A pályázatot a testületnek ki kell írni, ismerteti a pályázati kiírás szövegét.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
17/2006./II.13./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület pályázatot ír ki a Dr. Papp Károly
Általános Iskola igazgatói állásának betöltésére 2006.
augusztus 1-től.
A pályázati kiírást a 3. sz. melléklet tartalmazza.
Határidő: pályázat kiírására azonnal.
Felelős: polgármester.
3./ Dr. Samu János polgármester elmondja, az előzőekben már szó volt róla, hogy a
szemétlerakó céljára szolgáló 0119 hrsz-ú ingatlan nem önkormányzti tulajdonban
van, hanem magánszemély tulajdona. A szemétlerakó rekultiválásához állami támogatást csak abban az esetben igényelhetünk, ha a terület önkormányzati tulajdonú.
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A 098/33 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanunkat felajánljuk cserére,
így rendeződik a szeméttelep tulajdonjoga, ehhez a testület döntése szükséges.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal,
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:

ellenvélemény

és

tartózkodás

nélkül,

18/2006./II.13./ sz. Képviselő-testületi határozat:
Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
hozzájárul az Önkormányzat tulajdonát képező 098/33
hrsz-ú, 2 ha 2690 m2 nagyságú, 53 AK értékű gyep,
szántó művelési ágú ingatlan cseréjéhez, a Tóth József
Tápióbicske, Felső-Tápió 16. szám alatti lakos tulajdonát
képező 0119 hrsz-ú, 3 ha 5221 m2 nagyságú, 9,86 AK
értékű legelő művelési ágú ingatlannal, mely jelenleg a
községi szemétlerakó céljára szolgál.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

4./ Laczkó József képviselő elmondja, a januári ülésen tárgyalta először a testület
Lehoczki Gabriella telekhatár módosítással kapcsolatos kérelmét. Akkor a Képviselőtestület egyhangúlag elutasította az ügyet. Az előző ülésen, amelyen ugyan nem vett
részt, ismét tárgyalásra került a beadvány, akkor a testület helyt adott a kérelemnek.
Véleménye szerint át kell gondolni a meghozott döntést, a következő ülésre részletesebben elő kell készíteni, át kell nézni a rendezési tervet. Úgy tudja erre a területre az
Önkormányzatnak elővásárlási joga van.
Dr. Samu János polgármester elmondja, az előző ülésen jelen volt Lehoczki Gabriella és
kérte, hogy a testület vizsgálja felül a január 26-i ülésen hozott elutasító döntését. A
környezetbe illeszkedő megoldást szeretne, ehhez szükséges a telekhatár módosítása, melyet a
testületnek kell engedélyezni. Az Önkormányzatnak nem az egész falusi részre van
elővásárlási joga a rendezési terv szerint, hanem csak a tervezett faluközpont területére.
Javasolja, hogy Lehoczki Gabriella ügyében az előző ülésen hozott döntést a testület vonja
vissza, mivel felülvizsgálati kérelem érkezett. A következő ülésre a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság nézze át a rendezési tervet és tegyenek javaslatot a testületnek.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal,
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:

ellenvélemény

és

tartózkodás

nélkül,

19/2006./II.13./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület Lehoczki Gabriella telekhatár
módosítása ügyében hozott 11/2006./II.1./ sz határozatát visszvonja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
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5./ Dr. Samu János polgármester a továbbiakban ismerteti a következő ülés időpontját és
napirendi pontjait:
2006. március 30. 17 óra
N a p i r e n d:
1./ 2005. évi zárszámadás megtárgyalása
2./ Egyebek
A Képviselő-tstület 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
20/2006./II.13./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület következő ülését 2006. március
30-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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