TÁPIÓSÁG
Képviselő-testületének
2006. január 26-án, 17 órakor
megtartott ülésének
j e g yz ő k ö n y v e

1/2006. sz. Képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
2/2006. sz. Képviselő-testületi határozat:
2006. évi költségvetési tervezet átdolgozása
3/2006. sz. Képviselő-testületi határozat:
Kossuth L. utcai ingatlanok belterületbe
csatolása
4/2006. sz. Képviselő-testületi határozat:
Molnár Istvánné tulajdonjogi igényének
elutasítása
5/2006. sz. Képviselő-testületi határozat:
Béres Károly területvásárlási kérelme
6/2006. sz. Képviselő-testületi határozat:
Lehoczki Gabriella telekhatár módosítási
kérelmének elutasítása
7/2006. sz. Képviselő-testületi határozat:
Közmeghallgatás összehívása
8/2006. sz. Képviselő-testületi határozat:
Következő ülés összehívása

Jegyzőkönyv

Készült: Tápióság község Képviselő-testületének 2006. január 26-án, 17 órakor megtartott ülésén.
Az ülés helye: Községháza nagyterme.
Jelen vannak: Dr. Samu János polgármester,
Horváth Imre alpolgármester,
Balaskó György, Béres Károly,
Kiss Zoltán, Kun Sándor, Laczkó József,
Pogány Zoltán és Tóth György képviselők.
Igazoltan van távol:
Erdélyi Sándor képviselő.
Meghívott vendégként jelen vannak:
Gulyás Károlyné jegyző,
Tóth Gábor iskolaigazgató, Pénzügyi és Gazd. Biz. tagja,
Szajcz Miklós Nyugdíjas Klub elnöke,
Minik Gáborné művelődés szervező,
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.
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 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
1/2006./I.26./ 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.
Előadó: Dr. Samu János polgármester ismerteti, hogy a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság kétszer tárgyalta a többszörösen átdolgozott 2006. évi költségvetési tervezetet.
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A költségvetési hiány csökkentésére az alábbi javaslatot teszik:
az óvodánál 1 millió Ft-tal való csökkentés, az önkormmányzatnál a
támogatásoknál 400 eFt csökkentés, a sport lemondott 100 eFt-ról, a
Tornacsarnoknál 500 eFt lehúzását javasolják. Az iskolaigazgató kérése
+ 800 eFt, a létszámcsökkentés elkerülése érdekében. Ezzel a javaslattal
1.200 eFt-tal tudnánk csökkenteni a hiányt, így 15.473 eFt hitel beépítése
szükséges. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén felvetődött a
taekwon-do támogatásának mérséklése, illetve az óvodai konyha vállalkozásba adása. A konyhával kapcsolatban az állásfoglalásunk, hogy a
gyermekétkeztetés nagy számban ingyenes, a működtetést nem lehet vállalkozásba adni. A hiány csökkentésére további elvonásokra nem látunk
lehetőséget. A Bizottság javasolja a testületnek hitel beállításával elfogadásra a 2006. évi költségvetési tervezetet.
Horváth Imre alpolgármester elmondja a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén résztvett.
A taekwon-do támogatásának csökkentését nem javasolja, mert egy olyan sportágról van szó,
amelyen hazai és külföldi sikereket is elértek a klub tagjai. Az óvodai költségvetés 1 millió Ftos költségvetés csökkentését nem tartja helyesnek, eddig is szűkös keretekből kellett
gazdálkodniuk. Az óvodával kapcsolatban még szeretné elmondani, hogy a csapadékvíz
elvezetése nem megoldott, a lépcsők felújítására és a lépcsők fölé tető elkészítésére ígéretet
kaptak, de ez nem került megvalósításra. A csökkentések miatt nem támogatja a költségvetési
tervezet elfogadását.
Balaskó György képviselő úgy látja, nem csak az óvodánál van gond, a hiányzó összeg
honnan lesz elvéve, senki sem tudja megmondani.A polgármester döntése nem biztos, hogy az
intézményvezetőknek elfogadható. Az iskola a központi költségvetéstől 3 millió Ft-tal
kevesebbet kap mint tavaly, a helyi költségvetésből pedig 7 millió Ft-tal kap kevesebbet. Úgy
gondolja, olyan intézményeket, amelyekre nincs szükség meg kell szüntetni. Könyvtár van az
iskolában, a Tornacsarnoknak nics bevétele. Hitelt is érdemes felvenni arra, hogy elküldjünk
embereket, pl. a hivatalnál már 1-2 embert elküldött volna. Ez a költségvetés így ahogy van
nem ér semmit, át kell dolgozni. A Hivatalnál a költségvetést 8 millió Ft-tal csökkenteni
kellene.
Dr. Samu János polgármester elmondja, nem rendeletalkotásra ültünk össze. A kötelező
feladatok ellátására a személyi feltételeket biztosítani kell. A Polgármesteri Hivatalnál plusz
költségként jubileumi jutalom kifizetése jelentkezik, illetve a jegyző Asszony nyugdíjba
vonul, a felmentési díj összegét terveztük, ezek egyszeri kifizetések. A létszámnál mérséklést
nem tudunk végrehajtani, az ügyintézőink száma így is kevesebb, mint amennyi a törvény
szerint lehetne. Az iskolában, óvodában a meglévő pedagógus létszámmal, ennyi
tanteremmel száz gyermekkel többet tudnának nevelni, a normatíva ennyivel több lenne. Az
óvodánál a GYES-en lévők bére tervezve van, a feladat elvégzésére alacsonyabb fizetésű
dolgozók vannak alkalmazva, ebből van a bérmegtakarításuk, melyet nem lenne kötelező
jutalomként kiosztani. Az iskolai költségvetés csökkenésénél elmondja, az előző évben
nyugdíjazások voltak, a felmentések összege, illetve jubileumi jutalom miatt volt magasabb a
költségvetésük.
Horváth Imre alpolgármester elmondja, a béremelést központilag meghatározzák, de
összeget nem biztosítanak hozzá. A jubileumi jutalmat ki kell fizetni, mert az jár.
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Gulyás Károlyné jegyző úgy gondolja, ha valaki tudná a hivatali dolgozók munkáját, nem
javasolná senki elküldését. Minden dolgozó képesítése az előírásoknak megfelelő, mindenki
tudása legjavát adja. Folyamatosan vádaskodnak a hivatali dolgozók felé, pedig mindenki
igyekszik a településért dolgozni.
Dr. Samu János polgármester javasolja a 2006. évi költségvetési tervezetet elfogadásra az
ismertetett csökkentésekkel és a hitel beállításával.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 4 ellenvéleménnyel, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
2/2006./I.26./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a 2006. évi költségvetési tervezetet
nem fogadta el.
Felhívja a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, hogy a
tervezetet a következő ülésre dolgozza át, tegyenek javaslatot a költségvetési hiány csökkentésére.
Határidő: azonnal.
Felelős: poglármester, Pénzügyi Bizottság elnöke.

2. E G Y E B E K
1./ Gulyás Károlyné jegyző ismerteti, hogy a rendezési tervünk szerint a Kossuth Lajos
utca jelenleg külterületi része belterülbe csatolásra kerül. Az érintettek folyamatosan
kérik a belterületbe csatolást. A tulajdonosoknak értesítést küldtünk, hogy az ingatlanukra vonatkozóan mennyi lenne a belterületbe csatolás költsége, melyet a Földhivatallal egyeztettünk. A belterületbe csatolást igénylő tulajdonosok a nyilatkozatukat
visszajuttatták. A Földhivatal tájékoztatása szerint, amelyik ingatlan belterületbe csatolását nem kérik, az külterület marad, de ez a telekalakításoknál problémát jelent.
Kiosztásra került egy térképmásolat, ahol jeleztük a telekhatárokat. Kérjük a testület
Ennek megfelelően járuljon hozzá a belterületbe csatoláshoz, illetve kérjük a nagykátai
Építéshatóságot ezt a telekalakítást vegye figyelembe.
Laczkó József képviselő elmondja, úgy látja, hogy 7 önkormányzati parcella is van, arról
érdeklődik, ezek összevonására van-e lehetőség. Nem javasolja értékesítésüket, maradjanak
tartós tulajdonban, ezeken kívül úgy sincs önkormányzati telkünk.
Pogány Zoltán képviselő véleménye, belterületbe kell csatolni az egész részt, az nem
megoldás, hogy van aki kéri, van aki nem.
Dr. Samu János polgármester javasolja, döntsön a testület a teljes terület belterületbe
csatolásáról, a javasolt telekalakításokat figyelembe véve.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
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3/2006./I.26./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület elviekben egyetért a Kossuth
Lajos utca teljes külterületi részének beltrületbe
csatolásával.
Javasolja a telekalakításoknál a Hivatal általi beosztást figyelembe venni, a tulajdonosokkal további egyeztetést kell folytatni.
Határidő: folyamatos.
Felelős: polgármester.

2./ Gulyás Károlyné jegyző ismerteti Molnár Istvánné Papp Károly u. 46. szám alatti lakos
tulajdonjogi igényének bejelentését a 06/9 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan. Az ingatlan a
nyilvántartás szerint önkormányzati tulajdonú, Molnár Istvánné 1965. óta használja, úgy
gondolja az ingatlan tulajdonjogát elbirtoklás útján megszerezte. Amennyiben a testület
elutasítóan dönt, bírósági úton kívánja igényét érvényesíteni.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
4/2006./I.26./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület Molnár Istvánné Papp K. u. 46.
szám alatti lakosnak a tápiósági 06/9 hrsz-ú ingatlanra
vonatkozó tulajdonjogi igényét elutasítja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

3./ Gulyás Károlyné jegyző Béres Károly Szentmártonkátai út 1. szám alatti lakos területvásárlásári kérelmét ismerteti a testülettel. Az előzőekben már szóba került, 06/9
hrsz-ú önkormányzati tulajdonú, jelenleg külterületi ingatlant szeretné megvásárolni,
telekalakítás céljából.
Dr. Samu János polgármester javasolja, amíg a terület belterületbe nem kerül sor, a kérelmet
vegyük le napirendről
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
5/2006./I.26./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület Béres Károly Szentmártonkátai u.
1. szám alatti lakos 06/9 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó
területvásárlási kérelmét a napirendről leveszi, azt a
belterületbe való csatolása után újratárgyalja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
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4./ Gulyás Károlyné jegyző a továbbiakban Lehoczki Gabriella sülysápi lakos kérelmét
ismerteti.Tulajdonát képezi a Szabadság utcai 118 hrsz-ú ingatlan. A szomszédos 116
hrsz-ú ingatlan tulajdonosával tárgyalt az ingatlanalakításról. A község rendezési terve
szerint a terület helyi védelem alá rendelt, ezért kéri a testület hozzájárulását az ingatlanalakításhoz. Gulyás Károlyné jegyző ismerteti, hogy a rendezési tervünk szerint
ezen a területen a telekhatár csak nagyon indokolt esetben módosítható, ezért a testületnek kell döntést hozni az ügyben.
Laczkó József képviselő nem javasolja a hozzájárulást a telekalakításhoz.
Pogány Zoltán képviselő is egyetért azzal, hogy a testület ne járuljon hozzá a telekhatár
módosításhoz.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
6/2006./I.26./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület Lehoczki Gabriella telekhatár
módosításra vonatkozó kérelmét elutasítja, a rendezési terv felülvizsgálatát nem javasolja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

5./ Dr. Samu János polgármester javasolja a közmeghallgatás összehívására február
4-ét, szombat 15 órát. Eddig a testület még egyszer összeül és tárgyalja a 2006. évi
költségvetést, így tudjuk a lakosságot tájékoztatni.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
7/2006./I.26./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a közmeghallgatást 2006.
február 4-én, 15 órára összehívja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

6./ Pogány Zoltán képviselő elmondja, a községben nagyon sok a kóbor kutya, valami
megoldást kellene találni.
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Gulyás Károlyné jegyző ismerteti, hogy jelenleg olyan szerződésünk van, hogy egy hónapban
egyszer végigjárja a települést a vállalkozó és befogja a kóbor ebeket, illetve hívásra a
hosszabb ideje kóborló ebeket elviszi. Azt, hogy többször jöjjön a vállalkozó, meg kellene
fizetni. Az ebtulajdonosoknak kellene jobban odafigyelni, hogy a jogszabályoknak
megfelelően tartsák kutyáikat.
7./ Horváth Imre alpolgármester ismerteti, hogy a község honlapja a www.tapiosag.hu
internetes címen elérhető. Tájékoztatást ad még arról, hogy az OEP 10 számítógépet
és 2 lézernyomtatót adományozott az óvodának.
8./ Dr. Samu János polgármester elmondja, nagy probléma, hogy a községben hónapok
óta nincs rendőr. Egy helyben lakó rendőrrel megoldható lenne ez a feladat, ő jelenleg
Budapesten van állományban, a nagykátai Kapitányság kikérte, de 6 hónapot kell várni.
Legkorábban júliusban számíthatunk körzeti mmegbízottra.

9./ Dr. Samu János polgármester ismerteti a következő ülés időpontját és napirendi
pontjait:
2006. február 1. 17 óra
N a p i r e n d:
1./ 2006. évi költségvetési tervezet megtárgyalása
2./ Egyebek
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
8/2006./I.26./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület következő ülését 2006. február
1-én, 17 órara összehívja.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az
ülést 18.30 órakor bezárta.

Kmf.

G u l y á s Károlyné
jegyző

Dr. S a m u János
polgármester
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