TÁPIÓSÁG
Képviselő-testületének
2006. október 10-én, 18 órakor
megtartott alakuló ülésének
jegyzőkönyve
66/2006. sz. Képviselő-testületi határozat:
Jegyzőkönyvhitelesítők megválasztása
67/2006. sz. Képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
68/2006. sz. Képviselő-testületi határozat:
Polgármester illetményének megállapítása
69/2006. sz. Képviselő-testületi határozat:
Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása
70/2006. sz. Képviselő-testületi határozat:
Bartucz Attila alpolgármesterré választása
71/2006. sz. Képviselő-testületi határozat:
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének,
tagjainak megválasztása
72/2006. sz. Képviselő-testületi határozat:
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnökének, tagjainak megválasztása
73/2006. sz. Képviselő-testületi határozat:
Szociális Bizottság elnökének, tagjainak
megválasztása
74/2006. sz. Képviselő-testületi határozat:
Ügyrendi Bizottság elnökének, tagjainak
megválasztása
75/2006. sz. Képviselő-testületi határozat:
Alpolgármester illetményének megállapítása
6/2006./X.11./ sz. önkormányzati rendelet:
Az 1/2004./I.30./ rendelettel módosított, az
Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2003./III.28./
rendelet módosításáról
76/2006. sz. Képviselő-testületi határozat:
SZMSZ átdolgozására megbízás adása
77/2006. sz. képviselő-testületi határozat:
Gézengúz Napközi Otthonos Óvoda Alapító
Okiratának kiegészítése
78/2006. sz. Képviselő-testületi határozat:
Következő ülés összehívása

Jegyzőkönyv

Készült: Tápióság község Képviselő-testületének 2006. október 10-én, 18 órakor megtartott alakuló ülésén.
Az ülés helye: Községháza nagyterme.
Jelen vannak: Dr. Samu János polgármester,
Balaskó György, Bartucz Attila, Dávid Anikó,
Hegedűs György, Kiss Zoltán, Kun Szilárd,
Laczkó József, Szántai Linda és Tóth György képviselők.
Meghívott vendégként jelen vannak: Jelenléti ív szerint.
A nyilvános ülésen a lakosság részéről 10 fő érdeklődő volt.
Balaskó György képviselő, mint korelnök köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja.
Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 9 fő képviselő közül minden képviselő jelen van,
így az ülés határozatképes.
A korelnök jegyzőkönyvhitelesítőknek javasolja elfogadni Balaskó György és Bartucz Attila
képviselőket.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal,
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:

ellenvélemény

és

tartózkodás

nélkül,

66/2006./X.10./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület jegyzőkönyvhitelesítőnek
Balaskó György és Bartucz Attila képviselőket elfogadta.

Balaskó György korelnök a továbbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait, mely a
kiküldött meghívó szerinti, de az alábbi sorrendű:
N A P I R E N D:
1./ Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről,
megbízólevelek átadása
2./ Polgármester és a képviselők eskütétele
3./ Polgármester illetményének megállapítása
4./ Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
5./ Alpolgármester választás
6./ Bizottságok megválasztása, külsős tagok eskütétele
7./ Alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapítása
8./ SZMSZ felülvizsgálata, módosítása
9./ Egyebek
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A Képviselő-testület 10 igen szavazattal,
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:

ellenvélemény

és

tartózkodás

nélkül,

67/2006./X.10./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait
elfogadta.

Balaskó György korelnök felkéri Janosik Bélát, a Választási Bizottság elnökét ismertesse a
választás eredményét.
1. NAPIREND
Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek átadása
Janosik Béla a Választási Bizottság elnöke ismerteti, hogy a 2006. október 1-i választáson a
szavazókörökben 1101 fő jelent meg, a választópolgárok 50,21 %-a. A polgármesterekre 1090
fő adott le érvényes szavazatot, ebből 499 szavazatot Bartucz Attila, 591 szavazatot dr. Samu
János kapott. Így Tápióság polgármestere ismét dr. Samu János.
A települési kislistára 1085 fő adott le 7769 érvényes szavazatot, ismerteti a képviselőkre
leadott szavazatok megoszlását. A Képviselő-testület a következők szerint alakult: Balaskó
György, Bartucz Attila, Dávid Anikó, Hegedűs György, Kiss Zoltán, Kun Szilárd, Laczkó
József, Szántai Linda és Tóth György.
A továbbiakban ismerteti a megyei listáknál a helyi szavazóköri eredményeket.
A Választási Bizottság elnöke elmondja, településünkön cigány kisebbségi önkormányzati
választásra is sor került. A szavazólapon öt főre lehetett szavazni, a kisebbségi önkormányzat
tagjai: Zsigár Sándor, Barta Géza, Frank László, Kun János Sándor, Pap Istvánné.
A Választási Bizottsághoz a választás során bejelentés nem érkezett. A Választási Bizottság
megállapította, hogy Tápióságon az önkormányzati választás eredményes volt.
Janosik Béla a tájékoztató után átadja a megbízóleveleket a polgármesternek és a
képviselőknek, erőt, egészséget, összefogást kíván az elkövetkező négy évre.
2. NAPIREND
Polgármester eskütétele
Balaskó György képviselő, korelnök megkéri a jelenlévőket sziveskedjenek a polgármester
eskütételéhez felállni, a polgármester Úr pedig mondja utána az eskü szövegét.
Az eskütétel után a korelnök átadja az ülés vezetését a polgármesternek.
Képviselők eskütétele
Dr. Samu János polgármester megkéri a megjelenteket, hogy az eskütételhez sziveskedjenek
felállni, a képviselők pedig mondják utána az eskü szövegét.
Az eskütétel után a polgármester gratulál a megválasztott képviselőknek, megállapítja, hogy
Tápióságnak törvényes Képviselő-testülete van.
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3. NAPIREND
Polgármester illetményének megállapítása
Pap Anikó jegyző ismerteti, hogy az alakuló ülésen kötelező megállapítani a polgármester
illetményét és ez nyílt ülésen történik. A törvény lakosságszám arányában meghatározza a
szorzószámot, ez esetünkben 8,5 – 11 % között lehet. Ezt kell beszorozni a mindenkori
köztisztviselői illetményalappal, így kapjuk meg a minimum és a maximum összeget. A
polgármester Úr illetménye az előzőekben is a minimum szerint volt megállapítva, most is ezt
javasolja, ez 319.200.- Ft. Költségáltalányt is kell megállapítani részére, mely a polgármester
illetményének 20 – 30 %-a lehet, ezt javasolja 20 %-ban megállapítani.
Balaskó György képviselő, korelnök elmondja az újraválasztott polgármester illetménye az
előzőekben megállapítottnál kevesebb nem lehet. Javasolja a minimum szerint megállapítani,
valamint a 20 %-os költségáltalányt. Szavazásra teszi fel a polgármester illetményét.
Dr. Samu János polgármester személyes érintettséget jelent, a szavazásban nem kíván
résztvenni.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 1 fő nem
szavazott, kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:
68/2006./X.10./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület Dr. Samu János főállású polgármester illetményét 2006. október 1-től 319.200.- Ftban állapítja meg, valamint 20 % költségáltalányt
állapít meg.
Határidő: azonnal.
Felelős: jegyző.
4. NAPIREND
Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
Dr. Samu János polgármester ismerteti, hogy az alpolgármester választáshoz szükséges egy
három főből álló Szavazatszámláló Bizottságot választani. Javaslata a következő személyek
lennének: Tóth György, Szántai Linda és Kiss Zoltán. A Bizottság tagjai maguk közül
választanak elnököt. A polgármester megállapítja a Szavazatszámláló Bizottság tagjaira nincs
más javaslat, így szavazásra teszi fel a személyek megválasztását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal,
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:

ellenvélemény

és

tartózkodás

nélkül,

69/2006./X.10./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a szavazatszámláló Bizottságba
Tóth György, Szántai Linda és Kiss Zoltán képviselőket megválasztotta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
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5. NAPIREND
Alpolgármester választás
Dr. Samu János polgármester ismerteti, hogy a polgármester javaslatára, titkos szavazással a
testületnek alpolgármestert kell választani. Mivel a település létszáma 3000 fő alatti,
társadalmi megbízatású alpolgármestert választunk. Az alpolgármester személyére Bartucz
Attila képviselőt javasolja.
A polgármester megkérdezi Bartucz Attila alpolgármester jelöltet kívánja-e zárt ülés
elrendelését.
Bartucz Attila alpolgármester jelölt nem kéri zárt ülés elrendelését, hozzájárul, a nyilvános
ülés folytatásához, a továbbiakban személyes érintettséget jelent és a szavazásban nem kíván
résztvenni.
A képviselők egyetértésével Bartucz Attila alpolgármester jelölt neve felkerül a
szavazólapokra. A titkos szavazás idejére a polgármester szünetet rendel el.
Tóth György képviselő, a Szavazatszámláló Bizottság elnöke a titkos szavazás után
ismerteti, hogy a polgármester és 8 fő képviselő szavazata leadásra került, 1 fő a szavazásban
nem vett részt. Az urnabontást követően a Bizottság megállapította, hogy Bartucz Attila
alpolgármesterrre 9 igen szavazatot adtak le.
A Képviselő-testület a titkos szavazáson 9 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 fő nem
szavazott, az alábbi határozatot hozta:
70/2006./X.10./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület Bartucz Attilát alpolgármesterré
megválasztotta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

Az alpolgármester választás titkos szavazásáról készült jegyzőkönyv, valamint a szavazólapok
a jegyzőkönyv mellékletét képezik.
Dr. Samu János polgármester megkéri a jelenlévőket, hogy Bartucz Attila alpolgármester
eskütételéhez sziveskedjenek felállni, Bartucz Attilát pedig megkéri mondja utána az eskü
szövegét.
Az eskütétel után Dr. Samu János polgármester gratulál Bartucz Attila alpolgármesternek.
6. NAPIREND
Bizottságok megválasztása, külsős tagok eskütétele
Dr. Samu János polgármester ismerteti, hogy az előzetes egyeztetések után, az előzőekhez
hasonlóan négy bizottság létrehozását tervezzük, ezek: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság,
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Szociális Bizottság és az Ügyrendi Bizottság. A
Pénzügyi és a Kulturális Bizottság 7 fővel működne, négy képviselő és három külsős taggal.
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A Szociális Bizottságba öt főt javasolnak, három képviselőt és két külsőst. Az Ügyrendi
Bizottság öt főből állna, minden tagja képviselő. Az elnökök, tagok, külsős tagok személyét is
előre egyeztették, ismerteti a Bizottságok összetételére a javaslatot:
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság:
Balaskó György – elnök,
Kun Szilárd, Laczkó József, Szántai Linda – képviselők,
Erdélyi Sándor, Cser János, Márton Tivadar – külsős tagok.
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság:
Dávid Anikó – elnök,
Kiss Zoltán, Kun Szilárd, Tóth György – képviselők,
Horváth Imre, Kun István, Pester Attiláné – külsős tagok.
Szociális Bizottság:
Hegedűs György – elnök,
Dávid Anikó, Szántai Linda – képviselők,
Berényi Andrásné, Laczkó Györgyné – külsős tagok.
Ügyrendi Bizottság:
Kiss Zoltán – elnök,
Balaskó György, Hegedűs György,
Laczkó József, Tóth György – képviselők.
Dr. Samu János polgármester megállapítja, a Bizottságok összetételére nincs más javaslat,
így szavazásra teszi fel a Bizottságok megválasztását.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal,
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:

ellenvélemény

és

tartózkodás

nélkül,

71/2006./X.10./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
elnökének: Balaskó György
tagjainak: Kun Szilárd
Laczkó József
Szántai Linda
Erdélyi Sándor
Cser János
Márton Tivadar
személyeket megválasztotta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal,
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:

ellenvélemény

és

tartózkodás

nélkül,
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72/2006./X.10./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság
elnökének: Dávid Anikó
tagjainak: Kiss Zoltán
Kun Szilárd
Tóth György
Horváth Imre
Kun István
Pester Attiláné
személyeket megválasztotta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal,
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:

ellenvélemény

és

tartózkodás

nélkül,

73/2006./X.10./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Szociális Bizottság
elnökének: Hegedűs György
tagjainak:
Dávid Anikó
Szántai Linda
Berényi Andrásné
Laczkó Györgyné
személyeket megválasztotta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal,
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:

ellenvélemény

és

tartózkodás

nélkül,

74/2006./X.10./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az Ügyrendi Bizottság
elnökének: Kiss Zoltán
tagjainak:
Balaskó György
Hegedűs György
Laczkó József
Tóth György
személyeket megválasztotta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
Dr. Samu János polgármester elmondja, az ülésen jelen vannak a külsős bizottsági tagok, így
sor kerülhet az eskütételükre. Megkéri a jelenlévőket sziveskedjenek felállni, a megválasztott
külsős tagok pedig mondják utána az eskü szövegét.
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Az eskütétel után a polgármester a bizottságoknak jó munkát kíván.
7. NAPIREND
Alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapítása
Dr. Samu János polgármester ismerteti, hogy az alpolgármester illetménye az előzőekben az
illetményalap 1,5-szerese volt.
Bartucz Attila alpolgármester javasolja az eddigiek szerint a megállapítást.
Dr. Samu János polgármester szavazásra teszi fel az alpolgármester illetményének
megállapítását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal,
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:

ellenvélemény

és

tartózkodás

nélkül,

75/2006./X.10./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület Bartucz Attila alpolgármester
illetményét 55.200.- Ft-ban állapítja meg.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

Dr. Samu János polgármester ismerteti, hogy a képviselők, bizottság tagjainak díjazását
egyeztetés után, az előzőekben megállapítottak szerint kívánják a továbbiakban is alkalmazni.
A képviselői munkáért 15.000.- Ft/hó, bizottság elnöki munkáért 6.000.- Ft/hó, bizottság
tagsági munkáért 3.000.- Ft/hó összeg jár. A képviselők, bizottsági tagok díjazását az SZMSZ
melléklete tartalmazza. A képviselők egyetértenek a tiszteletdíjak megállapításával.

8. NAPIREND
SZMSZ módosítása, felülvizsgálata
Pap Anikó jegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a törvényi előírás szerint az
alakuló üléstől számított 6 hónapon belül felül kell vizsgálni a Szervezeti és Működési
Szabályzatot. Az eddig hatályban lévő SZMSZ-t a képviselők megkapták, hogy tudjanak
javaslatot tenni a módosításokra.
A továbbiakban ismerteti, szintén törvényi előírás, hogy a polgármester, képviselők a
megbízólevelek átvételétől számított 30 napon belül kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni,
valamint a velük közös háztartásban élő családtagjaik. Ennek elmulasztása esetén jogaikat
nem gyakorolhatják, a meghatározott juttatásokban nem részesülhetnek.
A tájékoztatás után kiosztásra kerülnek a vagyonnyilatkozattételi nyomtatványok.
A Képviselő-testület a vagyonnyilatkozatok vizsgálatával az ügyrendi Bizottságot bízza meg.
A jegyző ismerteti a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására érkezett javaslatokat. A
rendelet 19. § /1/ bekezdése kiegészül azzal, hogy a jegyzőkönyvet két jegyzőkönyvhitelesítő
is aláírja. A 19. § /4/ bekezdése szerint a nyilvános ülésekről készített jegyzőkönyvek nem
csak a Polgármesteri Hivatalban, hanem a könyvtárban is megtekinthetők lesznek. A 19. § /5/
bekezdésében a hangfelvételek őrzése 5 évre módosul.
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A rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza a képviselők névsorát és lakáscímét, ez természetesen
hatályát veszti és helyébe az újonnan választott képviselők adatai kerülnek.
A továbbiakban elmondja, a rendelet 5. sz. melléklete a Hivatal Ügyrendje. Itt szeretne
módosító javaslatot tenni a Hivatal működési rendjére vonatkozóan. A munkarend hétfő,
szerda, csütörtök 8-16 óráig tartana, kedden 8-18 óráig, pénteken 8-12 óráig. A munkaközi
szünet időtartama 30 perc, mely beszámít a munkaidőbe. A Hivatal ügyfélfogadási rendje a
következők szerint módosulna: hétfő: 8-16, kedd: 8-18, szerda: ügyfélfogadás szünetel,
csütörtök: 13-16, péntek: 8-12. Kéri a módosítások elfogadását, illetve megbízás adását az
SZMSZ átdolgozására.
Dr. Samu János polgármester javasolja az ismertetett módosítások elfogadását és a jegyző
megbízását az SZMSZ átdolgozására.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül,
kézfelemeléssel a 6/2006./X.11./ sz. önkormányzati rendeletét, az Önkormányzat és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 1/2004./I.30./ sz. rendelettel módosított,
5/2003./III.28./ sz. rendeletéről megalkotta.
6/2006./X.11./ sz. önkormányzati rendelet:
Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló, 1/2004./I.30./ sz. rendelettel
módosított, 5/2003./III.28./ sz. rendelet módosításáról
szóló rendelet szövegét az 5.sz. melléklet tartalmazza.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal,
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:

ellenvélemény

és

tartózkodás

nélkül,

76/2006./X.10./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló, módosított
5/2003./III.28./ sz. rendeletet dolgozza át és terjessze
a testület elé.
Határidő: 2007. március 31.
Felelős: jegyző.

9. NAPIREND - EGYEBEK
1./ Pap Anikó jegyző ismerteti az óvodavezető kérelmét, mely az alapító okirat 9. pontjának kiegészítésére irányul.
Dr. Samu János polgármester elmondja, az alaptevékenység mellett az óvodában a sajátos
nevelési igényű gyermekekkel való foglalkozást is felvállalják, megfelelő speciális
szakemberrel. Ezért szükséges az alapító okirat ezirányú kiegészítése, javasolja elfogadásra.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal,
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:

ellenvélemény

és

tartózkodás

nélkül,
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77/2006./X.10./ sz. Képviselő-testületi határozat:
Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
A Gézengúz Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratában szereplő ellátandó tevékenységi körét az alábbiakkal egészíti ki:
- Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése.
Beszédfogyatékos és beszédproblémákkal küszködő
megkésett beszédfejlődésű gyermekek speciális fejlesztése /dyslexia prevenció, graffomotoros fejlesztés,
általános fejlesztés/.
- Tanulásban akadályozott gyermekek integrált nevelése.
a/ Enyhe fokban értelmi fogyatékos.
b/ Középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermekek integrált nevelése. Kivétel ez alól az ön és közveszélyes
gyermekek, akik a közösségben nem nevelhetők.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
2./ Pap Anikó jegyző elmondja, mint már ismertetésre került a településen cigány kisebbségi önkormányzat választásra került sor. A kisebbségi önkormányzat a tegnapi napon
tartotta alakuló ülését. Elnöknek Zsigár Sándort választották, elnökhelyettesnek Barta
Gézát. A kisebbségi önkormányzat elnöke a Képviselő-testület ülésére állandó meghívott, az ülésen tanácskozási joggal vesz részt. Szervezeti és Működési Szabályzatot, illetve költségvetést készítenek, melyet össze kell hangolni a helyi önkormányzat
SZMSZ-ével, valamint költségvetési rendeletével. A kisebbségi önkormányzat működéséhez az államtól normatívát kap, valamint bevételei között szerepel az önkormányzat
vagyonából részükre elkülönített összeg is.
Zsigár Sándor a kisebbségi önkormányzat elnöke szeretné ismertetni a testülettel azirányú
kérésüket, hogy valamilyen helyiségre lenne szükségük, amit raktározás céljára tudnának
használni, illetve összejöveteleikre.
Dr. Samu János polgármester elmondja, a kisebbségi önkormányzat karitatív tevékenységet
kíván folytatni, ehhez fel tudjuk ajánlani a tűzoltószertár iroda részét, valamint a hivatal
épületében lévő pincét. Irodai működésüket a hivatalban lévő vegyes irodában el tudják látni.
Az adminisztrációs feladatok ellátását az önkormányzat biztosítja, a jegyző gyakorolja a
törvényességi felügyeletet. A kisebbségi önkormányzat munkájához sok sikert kíván.
A képviselők egyetértenek a helyiségek biztosításával.
3./ Dr. Samu János polgármester ismerteti a testülettel, hogy az eddigi gyakorlat az volt,
hogy a testületi ülés állandó meghívottai voltak az intézményvezetők, a civil szervezetek, valamint a helyben működő pártok vezetői, a plébános. Szeretné ha ez továbbra is
így folytatódna. A törvény előírásai szerint évente 6 ülést kell tartani, de azt a gyakorlatot alkalmaztuk, hogy minden hónap utolsó csütörtökén 17 órakor tartottuk a testületi
ülést, nyáron egy hónap szünet volt.
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Kun Szilárd képviselő szeretné ha januártól szerdai napon lennének a testületi ülések.
4./ Kun Szilárd képviselő az október 23-i ünnepséggel kapcsolatban elmondja,
szükséges lenne a Kulturális Bizottságnak összeülni, vagy rendkívüli testületi ülést
összehívni.
Dr. Samu János polgármester elmondja, a rendezvények szervezésével az előző ciklusban a
Kulturális Bizottság foglalkozott. Az október 23-i ünnepségre már előkészületek vannak. A
díszvendég Pozsgai Imre lenne, aki az ünnepi beszédet mondja. Helyileg hol legyen,
szabadban vagy a Tornacsarnokban, ezt el kell dönteni.
Minik Gáborné művelődésszervező elmondja, az iskola részéről műsorral készülnek és
kérik, hogy az ünnepség a Tornacsarnokban legyen.
5./ Balaskó György képviselő elmondja, az SZMSZ szabályozza a testületi ülések hirdetésének módját, szeretné ha ténylegesen hirdetve lennének. A bizottságok üléseire az
összes képviselő kapjon meghívót.
Pap Anikó jegyző elmondja, a testületi ülések főszabály szerint nyilvánosak, hirdetve vannak,
bárki bejöhet. Évente egy alkalommal közmeghallgatást tartunk. A tájékoztatást a
továbbiakaban is biztosítani fogjuk.
6./ Bartucz Attila alpolgármester úgy látja, a helyi újság színvonala nem igazán jó, szeretne ebben az ügyben lépéseket tenni. A honlapot is nagyon hiányosnak tartja.
7./ Dr. Samu János polgármester gratulál mindenkinek, aki mandátumot szerzett. Szeretné
ha az eskü szövege szerint mindenki célja Tápióság javának szolgálata lenne. Politikától
függetlenül dolgozzanak, így a következő négy éves ciklus alatt a település arculata
méginkább javulni fog. Erőt, egészséget, tisztességes együttműködést kíván.
8./ Dr. Samu János polgármester ismerteti a következő ülés időpontját és napirendi pontjait:
2006. november 30. 17 óra
N a p i r e n d:
1./ Beszámoló a 2006. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről
2./ 2007. évi költségvetési koncepció megtárgyalása
3./ Egyebek

A Képviselő-testület10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
78/2006./X.10./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület következő ülését 2006. november
30-án, 17 órára összehívja.
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Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az
alakuló ülést 19.30 órakor bezárta.

Kmf.

P a p Anikó
jegyző

Dr. S a m u János
polgármester

B a l a s k ó György
B a r t u c z Attila
jegyzőkönyvhitelesítők
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