TÁPIÓSÁG
Képviselő-testületének
2007. április 26-án, 17 órakor
megtartott ülésének
jegyzőkönyve

47/2007. sz. Képviselő-testületi határozat:
Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
48/2007. sz. Képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
49/2007. sz. Képviselő-testületi határozat:
Költségvetési előirányzat módosítások
50/2007. sz. Képviselő-testületi határozat:
Rendőrkapitányság beszámolójának elfog.
51/2007. sz. Képviselő-testületi határozat:
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
beszámolójának elfogadása
52/2007. sz. Képviselő-testületi határozat:
Pedagógusok létszámának meghatározása
a következő tanévre
53/2007.sz. Képviselő-testületi határozat:
Pedagógiai munkát segítő részfeladatok
megosztása
54/2007.sz. Képviselő-testületi határozat:
Iskolai csoportbontás csökkentése
55/2007.sz. Képviselő-testületi határozat:
Óvónői munkaidő csökkentése
56/2007. sz. Képviselő-testületi határozat:
DunaWeb Kft.internetes szolgáltatásának
előkészítése
8/2007./IV.26./ sz. önkormányzati rendelet:
A helyi hulladékgazdálkodási tervről
57/2007. sz. Képviselő-testületi határozat:
Pogrányi testvérkapcsolat hivatalossá tétele
58/2007. sz. Képviselő-testületi határozat:
Díszpolgári cím adományozásának előkészítése
59/2007. sz. Képviselő-testület határozat:
ÁMK működésének előkészítése
60/2007. sz. Képviselő-testületi határozat:
Következő ülés összehívása

Jegyzőkönyv

Készült: Tápióság község Képviselő-testületének 2007. április 26-án, 17 órakor megtartott ülésén.
Az ülés helye: Községháza nagyterme.
Jelen vannak: Dr. Samu János polgármester,
Balaskó György, Dávid Kornélia Anikó,
Hegedűs György, Kiss Zoltán, Kun Szilárd,
Laczkó József és Szántai Linda képviselők.
Igazoltan vannak távol:
Bartucz Attila alpolgármester és Tóth György képviselő.
Meghívott vendégként jelen vannak: Jelenléti ív szerint.
A nyilvános ülésen a lakosság részéről 30 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 7 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes.
A polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja elfogadni Balaskó György és Dávid
Kornélia Anikó képviselőket.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
47/2007./IV.26./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Balaskó
György és Dávid Kornélia Anikó képviselőket elfogadta.
A polgármester elmondja, a napirendi pontjaink a kiküldött meghívótól két pontban eltérnek.
Az Allianz Hungária Biztosító képviselői az ülésre nem tudtak eljönni, így ezt a napirendi
pontot töröljük. A gazdasági program tárgyalását ismételten elnapoljuk, előkészítés hiánya
miatt. A polgármester a továbbiakban ismerteti a napirendi pontokat:
N A P I R E N D:
1./ Beszámoló a két ülés között tett intézkedésekről
2./ Rendőrkapitányság beszámolója a közbiztonság helyzetéről
3./ Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat beszámolója
4./ Intézmények feladatfinanszírozási vizsgálatának eredményéről tájékoztató
5./ Dunaweb Kft. tájékoztatója
6./ Beszámoló a hulladékgazdálkodási tervről, rendeletalkotás
7./ Egyebek
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
48/2007./IV.26./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait
elfogadta.

1. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: Beszámoló a két ülés között tett intézkedésekről.
Előadó: Dr. Samu János polgármester ismerteti a képviselői tiszteletdíjaknál a felajánlások miatt előirányzat módosítás szükséges. A Képvsielői-tiszteletdíjakra tervezett összeget 580 eFt-tal csökkentjük, a felajánlások miatt a meghatározott
céloknál pedig növelés szükséges. A polgármester ismerteti a felajánlásokat,
majd mivel nincs hozzászólás javasolja elfogadásra.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
49/2007./IV.26./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a képviselői tiszteletdíjak miatt
az alábbi költségvetési előirányzat módosításokat teszi:
Kiadás csökken eFt-ban:
751153
Képviselői tiszteletdíj

580

Kiadás nő eFt-ban:
751153
Katolikus egyház
Boldogabb Óvodás Évekért Alap.
Gyermekbarát Mozgalom
Siklóernyős Klub Gödöllő
Happy Dance SE
Nyugdíjas Klub
924047
Sporkör /labdarúgás/
801115
Óvoda /játék/
801214
Iskola /DSK/

272
33
54
60
20
33
35
21
52

Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
2. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: Rendőrkapitányság beszámolója a közbiztonság helyzetéről.
Előadó: Zajacz Ágnes r.alezredes, a Nagykátai Rendőrkapitányság vezetője köszönti
a megjelenteket. A Nagykátai Rendőrkapitányság 2006. évben végzett szakmai tevékenységéről és Tápióság közbiztonsági helyzetéről szóló írásos beszámolót megküldték, ebből a képviselők a Tápióságra vonatkozó anyagot
kapták meg a terjedelme miatt. Szeretné ismertetni, hogy illetékességi területükön 2006-ban 1622 bűncselekmény vált ismertté, ez az előző évihez viszonyítva 10 %-os csökkenést mutat.
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A vagyon elleni bűncselekmények teszik ki az összbűnözés 75 %-át.
A személy elleni bűncselekmények száma jelentős emelkedést mutat, ez annak
tudható be, hogy Budapest környékéről hátrányos helyzetű családok költöznek
környezetünkbe. Szeretné elmondani, hogy nagy hangsúlyt fektetnek a gyorsított eljárásokra, a törvényi lehetőségeket figyelembe véve az elkövetők 15 napon belül bíróság elé kerülnek. A szabálysértésekkel kapcsolatban ismerteti szigorú szankciórendszert alkalmaznak, a figyelmeztetések száma évről évre csökken. Egyes szabálysértési kategóriák tekintetében méginkább szigorítják a büntetést, ilyenek az ittas vezetés, sebességkorlátozás jelentős túllépése. A tavalyi
év során összesen 35 biztosítási feladatot hajtott végre az állomány, a választások, kulturális rendezvények alkalmával.
Tápióság közbiztonsági helyzetével kapcsolatban elmondja, a településen ismertté vált bűncselekmények száma 65 %-os növekedést mutat, 2005-ben 43,
2006-ban 71 bűncselekmény vált ismertté. A bűncselekmények nagyrészét a
vagyon elleni bűncselekmények teszik ki. A testi sértések száma 3-ról 8-ra
emelkedett, ez a hátrányos helyzetű családok miatt jellemző. A községben a
helyettesítéseket követően 2006. június 16-től Józsa Elek rtzl. látja el a körzeti
megbízotti feladatokat. A Tápiószecsői Rendőrőrs állománya is stabilizálódott,
Gócsa Gábor őrsparancsnok kinevezésre került. Az őrs állománya nagy hangsúlyt fektet az ittas vezetők, engedély nélküli vezetők kiszűrésére.
Szeretné még elmondani, hogy a kapitányság egész területén jó kapcsolatot alakítottak ki az önkormányzatokkal, gyámüggyel, családsegítő szolgálatokkal, erdészettel, mezőőrökkel és a polgárőrökkel. Szorgalmazzák a rendőrök - polgárőrök együttműködését. Ennyiben szerette volna az írásos anyagot kiegészíteni,
kéri ha van kérdésük tegyék fel.
Józsa Elek körzeti megbízott kiegészítésül tájékoztat a két ülés között történt eseményekről.
Elmondja, 5 bűncselekmény történt, ebből két közlekedési baleset, 2 betörés, 1
magánindítványra indított eljárás. A továbbiakban tájékoztat arról, hogy létrejött egy
közbiztonsági alapítvány, a közeljövőben felkeresik a vállalkozókat, támogatás ügyében.
Laczkó József képviselő véleménye a rendőrség munkájáról, hogy körzetünk nem rosszabb
mint az országos átlag. Nincs törvényi lehetőség, hogy hatékonyabban tudjanak dolgozni.
Megköszöni, hogy hosszú idő után a rendőrkapitány látogatást tett nálunk.
Kun Szilárd képviselő a bűncselekmények felderítési mutatói iránt szeretne érdeklődni.
Zajacz Ágnes r.alezredes, kapitányságvezető úgy gondolja, a kapitányság munkájáról illendő
neki beszámolni, így a testület megismeri, a mai napon is három önkormányzatnál számol be.
A Nagykátai Rendőrkapitánysághoz 13 település tartozik, Pest megyében jó helyen állunk. A
költségvetésüket illetően elmondja, keretgazdálkodás alapján működnek, meg kell nézni mire
tudnak fordítani. A Tápió-vidék Közbiztonságáért Alapítvány cégbírósági bejegyzése
megtörtént, a kuratórium elnöke megkeresi majd az önkormányzatokat. Az alapítványhoz
nagy reményeket fűznek. A bűncselekmények felderítési mutatóit konkrétan nem gyűjtötték ki
a településekre vonatkozóan. Több eredményes felderítés volt a rendőrőrs és a körzeti
megbízott közreműködésével. Az őrs mutatói 11 %-ról 23 %-ra emelkedtek. Szeretné még
elmondani,
nagy örömére szolgál, hogy a Nagykátai Rendőrkapitányság személyi
állományában július 1-től telt létszám lesz. Elmondható, hogy jelenleg sorbanállás van, volt
olyan, hogy 20-25 fős létszámhiány volt.
4

Dr. Samu János polgármester megköszöni a beszámolót. Elmondja, a megyei közgyűlésen a
megyei főkapitány beszámolt a megyei helyzetről, Nagykátáról jókat hallottak. A statisztikai
mutatók is ezt jelzik, a 13 kapitányságból a 2. helyen vannak. Sok jó, képzett rendőr hagyta el
a kapitányságot, szerencsés váltás volt Zajacz Ágnes r.alezredes kinevezése. Az
állománygyarapodás, a légkör összhangot teremt a munkavégzés érdekében. Kéri a minnél
aktívabb munkavégzést és Józsa Elek körzeti megbízott segítését. Javasolja a beszámoló
elfogadását.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
50/2007./IV.26./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Nagykátai Rendőrkapitányság
beszámolóját a közbiztonság helyzetéről elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
3. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat beszámolója.
Előadó: Szegedi Tamara a Nagykátai Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője üdvözli a a jelenlévőket. Az írásos anyag szóbeli kiegészítéseként elmondja, a társulás célja az 5 település
szakmai munkájának összecsiszolása, egységesítése és a jelzőrendszer
megszervezése. A családsegítésben tápiósági munkatársuk Dobos Attiláné,
aki leginkább a szociális segélyezettekkel foglalkozik. Nehéz a helyzet, de
megpróbálnak a problémákunkon segíteni, a Munkaügyi Központtal együttműködve. A közeljövőben itt helyben egy csoportos foglalkozást szeretnének szervezni.
Dávidné Generál Márta a gyermekjóléti szakmai csoport vezetője elmondja, a gyermekjóléti
szolgálat 2006. évi szakmai munkájáról az írásos beszámolót megkapták. Tartottak
gyermekvédelmi tanácskozást, amelyen a képviselők, intézményvezetők is résztvettek. Elvük
az egységesség kialakítása volt az öt településen, szakmai segítség nyújtása. Rendszeresen
találkoznak, tartják a kapcsolatot. Munkájuk nagy részét nem az irodában, hanem családoknál
kell tölteni. Jó kapcsolatot alakítottak ki az oktatási, nevelési intézményekkel.
Pap Anikó jegyző itt szeretné ismerteti, hogy újabb pályázatot nyújtottunk be a
Gyermekétkeztetési Alapítványhoz, amely ismét sikeres volt, a részletekről később értesülünk.
Megköszöni Kun Lászlóné munkáját, aki ebben közreműködött.
Dr. Samu János polgármester megköszöni a kiegészítéseket. Elmondja mind az
iskolaigazgató, mind az óvodavezető elismeréssel szól a szolgálatok munkájáról. Az idő
múlásával a szolgálat dolgozói megismerik a települést, a lakosságot, egyre hatékonyabbá,
színvonalasabbá válik munkájuk, melyre egyre nagyobb szükség lesz. Sok a tennivaló, a
továbbiakban is hatékony segítségnyújtásra van szükség. A polgármester megállapítja a
napirendi ponttal kapcsolatban nincs hozzászólás, javasolja a beszámoló elfogadását.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemléssel
az alábbi határozatot hozta:
51/2007./IV.26./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a családsegítő és gyermekjóléti
szolgálat 2006. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

4./ N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: Intézmények feladatfinanszírozási vizsgálatának eredményéről tájékoztató.
Előadó: Dávid Kornélia Anikó az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke
elmondja, a testület márciusi ülésén megbízta a FINESZ 2004 BT-t a közoktatási intézmények feladatfinanszírozási elemzésével. A vizsgálatok
megtörténtek, köszönik az intézményvezetők segítségét. Az ülésre nem
tudott eljönni a vizsgálatot végző Bodor Ferenc, de az Oktatási, Kulturális
és Sport Bizottság ülésén jelen volt, ahol ismertette a vizsgálat eredményét.
Az iskolánál Tóth Gábor iskolaigazgató 19 pedagógussal vállalja a feladatot a következő tanévtől, az osztályok száma 12 lesz. A kötelező órák száma
262 óra, nem kötelező, a fenntartó által kiegészíthető 70 óra. Az óraszámról
nem tudnak dönteni, függvénye az első osztályba beíratott tanulók létszáma.
Az óvodába 4 csoportba 116 gyermek jár, ez a törvényes feltételeknek megfelel. A konyhára a vizsgálat szerint egy félállású tálaló személyzetre lenne
szükség, 2 óvónő viszont elég lenne félállásban. Olyan kompromisszum
született, hogy a tálaló állásra nincs szükség és egy részmunkaidős óvónő
lesz. Az intézményvezetőkkel egyeztettek, négy határozati javaslatot szeretne ismertetni a Képviselő-testülettel.
Dr. Samu János polgármester elmondja, a vizsgálat hosszú heteket vett igénybe, az oktatási
törvény figyelembe vételével a szakmai felmérés elkészült. Nézeteltérések voltak, de végül
kompromisszumos javaslat született, amely millliós megtakarítást eredményez. 2008. évben
újabb átvilágítást végzünk az intézményknél. Javasolja a határozatok elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel,
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:

tartózkodás nélkül,

52/2007./IV.26./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2007/2008-as
tanévben az iskolaigazgató 19 pedagógussal lássa el a
feladatokat.
Határidő: 2007. június 30.
Felelős: Tóth Gábor iskolaigazgató.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül,
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:
53/2007./IV.26./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület felkéri az iskolaigazgatót, hogy a közoktatásról
szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. tv-ben – valamint a
végrehajtására kiadott kormány, illetve miniszteri rendeletekben –
meghatározott, a pedagógiai munkát segítő részfeladatokat a 40 órás
munkahét, tanítási órákkal le nem kötött részében, a pedagógus állomány között bontsa meg, ossza meg, a feladatok meghatározásával
érintett pedagógusok munkaköri leírásának egyidejű módosításával.
A heti 2 órás elrendeléseket kizárólagosan a tantárgyfelosztás terhére valósítsa meg.
Határidő: azonnal, az ún. pedagógiai munkát segítő álláshely/ek/
megszüntetésére és hatályosulására 2007. május 1.
Felelős: Tóth Gábor iskolaigazgató.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:

1

ellenvéleménnyel,

tartózkodás

nékül,

54/2007./IV.26./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület felkéri az iskolaigazgatót, hogy a 2007/2008-as
tanévben a jelenlegi 4 évfolyamos csoportbontást 2 évfolyamban
valósítsa meg. Az egyéni foglalkozások elsősorban az ingyen elrendelhető 2 óra keretére legyenek megtartva.
Határidő: 2007. augusztus 31.
Felelős: Tóth Gábor iskolaigazgató.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül,
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:
55/2007./IV.26./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület felkéri az óvodavezetőt, hogy egy
főállású óvónő munkaidejét félállásúra csökkentse, hogy
a feladatokat rugalmasan lehessen követni.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Horváth Imréné óvodavezető.

Dr. Samu János polgármester bejelenti, hogy Kiss Zoltán képviselőnek el kellett mennie, így
a Képviselő-testület száma 7 főre alakult.
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5. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: DunaWeb Kft. tájékoztatója.
Elődaó: Szilágyi András kereskedelmi vezető köszöni a lehetőség biztosítását,
egy vezeték nélküli internetes szolgáltatást szeretne ismertetni. Internetes
szolgáltatással cégük 1996. óta foglalkozik, vezeték nélküli hálózatuk az
elmúlt években dinamikusan fejlődött, jelenleg közel 150 településen szolgáltatnak. Tápióságról 30 igény érkezett az internetes szolgáltatásra, ehhez
a településen is ki kell alakítani egy bázisállomást, szeretnének a víztoronyra antennát elhelyezni. A környéken a legutóbbi állomás ahol kiépítettk a
rendszert Tápiószecsőn volt. 3290 Ft-os havidíjért 24 órás, korlátlan szolgáltatást nyújtanak, igaz a sebesség alacsonyabb mint az ADSL. Az igénylőknek telefonon, illetve weboldalukon van lehetőség jelentkezni.
Szeretné még elmondani, hogy országos szolgáltatási engedélyekkel rendelkeznek, bevizsgált termékekről van szó, az engedélyeket bemutatták.
Kéri a testületet vizsgálják meg a lehetőséget, hogy a víztoronyra telepíthessék a bázisállomást. Egy közintézménybe internetes szolgáltatás tudnak felajánlani, vagy megegyezés szerinti bérleti díjat fizetnének az önkormányzat részére. Az áramfogyasztásukra saját mérőórát szerelnének
fel.
Cser János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja arról szeretne érdeklődni, hogy a
víztornyon lévő rendszerektől az engedélyt megkapták-e.
Pap Anikó jegyző tájékoztatásul elmondja, mindhárom szolgáltatóval van szerződésünk,
egyedül a T-Mobil kötötte ki, hogy hozzájárulást kell kérni.
Szilágyi András elmondja, minden érdekelt szolgáltatótól megkérik az engedélyt, akár ki van
kötve, akár nincs. Először azonban a Képviselő-testület hozzájárulása szükséges, szeretnék ha
közös kezdeményezés lenne.
Dr. Samu János polgármester elmondja, a Kft. a sugárbiológiai intézet vizsgálati eredményét
becsatolni, mely szerint az egészségre nem veszélyes a bázisállomás. A víztornyon 3
szolgáltató már telepítve van, úgy tudja a sugárdózis nem adódik össze. A DunaWeb Kft. a
bérleti szerződésre ajánlatát benyújtotta. A jelenlegi három szolgáltató az Önkormányzatnak
bérleti díjat fizet, ez éves viszonylatban 1.500 eFt.
Balaskó György képviselő véleménye, a bérleti díjat úgy kellene meghatározni, hogy az
igénylők számával emelkedne az összege.
Szilágyi András kereskedelmi vezető elmondja, szoktak ilyen szerződéseket kötni. Jobban
működne, ha az 50-es igény esetén felajánlanának egy ingyenes internet elérhetőséget.
Dr. Samu János polgármester javasolja a Képviselő-testület bízza meg a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottságot, hogy a Dunaweb Kft. antenna elhelyezési ügyét és a bérleti szerződést
a következő ülésre készítse elő.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
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56/2007./IV.26./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület megbízza a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottságot, hogy a DunaWeb Kft. internetes szolgáltatatásra vonatkozó antenna elhelyezési kérelmét vizsgálja
meg, a bérleti szerződést készítse elő.
Határidő: következő testületi ülés.
Felelős: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke.

6. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: Beszámoló a hulladékgazdálkodási tervről, rendeletalkotás.
Előadó: Pap Anikó jegyző ismerteti, hogy a hulladékgazdálkodási törvény szerint a
települési önkormányzatoknak illetékességi területükre helyi hulladékgazdálkodási tervet kell kidolgozni. A rendelet tervezetet elkészítettük, kéri az ezzel
kapcsolatos véleményeket.
Dr. Samu János polgármester elmondja, várakozó állásponton vagyunk a hulladékgyűjtés és
a szennyvíz területén is. El kell dönteni a szilárd hulladék gyűjtéséhez a lakosság részére hány
darab és milyen kukát rendeljünk. Az ingatlanok 10 %-ára, 100 db kukát már leszállítottak,
ezek nagyobb térfogatúak. A szelektív gyűjtés beindulásával külön kell gyűjtani a műanyagot,
üveget, papírt, fémet, így a háztartási hulladékra elég lenne a 60-80 l-es kuka. A cégtől
vásárolt zsákot lehet majd kitenni a kuka mellé.
Laczkó József képviselő arról érdeklődik, hogy aki nem tudja a kukát megvásárolni, csak
zsákot, van-e erre lehetőség.
Balaskó György képviselő véleménye szerint 60 l-es kuka kellene, ugyis literenként kell
fizetni.
Dr. Samu János tájékoztat arról, hogy a kukát mindenképpen meg kell venni, csak az vehet
zsákot is. Azt szeretnénk ha a hulladékgyűjtő edény nagysága lenne meghatározó a fizetésnél,
a 60 l-es gyűjtőedény elegendő a heti ürítéshez, akinek nem tesz mellé zsákot. Az
intézmények, vállalkozók elhelyezhetik a már meglévő, nagyobb kukákat. Kistérségi szinten
közbeszerzési eljárást szeretnének kiírni a gyűjtőedények beszerzésére, ezért kell eldönteni
hány literes kukát szeretnénk. A polgármester megállapítja, a hulladékgazdálkodási tervhez
nincs hozzászólás, javasolja a rendelet elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 8/2007./IV.26./ sz. rendeletét megalkotta.
8/2007./IV.26./ sz. önkormányzati rendelet:
A helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló rendelet
szövegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.
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7./ E GY E B E K
1./ Dr. Samu János polgármester Toldi Miklós Szabadság u. 4. szám alatti lakos
az ingatlanuk előtti vízelvezető árok kiépítésével kapcsolatos kérelmét ismerteti a
testülettel. Az árok közel van a lakóépülethez, a tulajdonosok megcsinálnák ha az
Önkormányzat biztosítana hozzá anyagot.
Laczkó József képviselő úgy tudja az áteresz tiszta, levezeti a vizet, a tulajdonosok
megakadályozták, hogy a falugondnoki teendők elvégzése során kitakarítsák az árkot. Ha
kikövezik az árkot, akkor bezárja a párát, ha hézagos a kő akkor tud szellőzni. Véleménye
szerint a padkát kellene évente nyesni, így a csapadékvíz elvezethető lenne.
Dr. Samu János polgármester elmondja, az árokfenékbe mélyedés van, ezt szeretnék
kiegyenlíteni, hogy ne álljon meg a víz. Javasolja az ehhez szükséges anyagot biztosítani. A
képviselők egyetértenek a javaslattal.
2./ Dr. Samu János polgármester elmondja, az előző ülésen szó volt róla, az ellenőrzések
megállapították, hogy az ingatlanvagyon katasztert az ehhez szükséges program előírásai szerint kellene vezetni. Ehhez programot kell készíteni, árajánlatot kaptunk rá, egymillió forintba kerül. Javasolja a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén ezt is gondolja
végig.
Pap Anikó jegyző ismerteti, hogy az ingatlanvagyon kataszter programra költségvetésünkben
300 eFt-ot terveztünk, nem gondoltuk, hogy ennyibe kerül. A program évi karbantartása 60
eFt.
3./ Dr. Samu János polgármester ismerteti, hogy a legutóbbi testületi ülésen felvetette a
pogrányi testvérkapcsolat hivatalossá tételét. Az ügyben nem született döntés, a pogrányi polgármesterrel megállapodtak, hogy a mai napon dönt a testület és tájékoztatjuk
őket. El kell dönteni, hogy a Képviselő-testület akarja-e, hogy az együttműködésünket
hivatalossá tegyük, ezt egy közös testületi ülésen hozott határozattal tudnánk elindítani.
Június 30-án, július 1-én kerülne sor erre a testületi ülésre Pogrányban, ha a testület
mellette dönt ezt elő kell készítenünk.
Dávid Kornélia Anikó képviselő egyetért a testvérkapcsolat hivatalossá tételével.
Laczkó József képviselő szintén támogatja az ügyet, bízza meg a testület a polgármestert az
együttműködés előkészítésével. Az egyetértésen kívül minden képviselőnek illik elmenni.
Balaskó György képviselő azt szeretné tudni mennyibe kerül ez nekünk.
Dr. Samu János polgármester elmondja, ebben az évben a pogrányiak látnak vendégül
bennünket, az autóbuszt kell kifizetni és természetesen viszünk valami ajándékot. Az évi
ünnepségekre 300 eFt van tervezve, az utazás költségét mindenki maga fizeti.
Kun Szilárd képviselő is támogatja az ügyet, hiszen több éves kapcsolatról van szó.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
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57/2007./IV.26./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a pogrányi testvérkapcsolat
hivatalosság tétele mellett döntött. Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges előkészítést tegye meg.
Határidő: június 30.
Felelős: polgármester.

4./ Dávid Kornélia Anikó képviselő elmondja, szeretnék ha a településen lenne lehetőség
díszpolgári cím adományozására. A jegyzőt megkérte nézzen ennek utána.
Pap Anikó jegyző ismerteti, hogy a díszpolgári cím adományozásáról önkormányzati
rendeletet kell alkotni. A Tápióságért Alapítvány okiratában szerepel a díszpolgári címre érem
adományozása. Ezzel össze kell dolgozni a rendeletünket, a díszpolgári címmel oklevél, érem
járna. A díszpolgár a testületi ülések állandó meghívottja lenne, valamint kedvezményezett
lenne a községi rendezvényeken, halála után ingyenes sírhely illetné meg. A rendelet
tervezetet a következő ülésre elkészítjük.
Dr. Samu János polgármester elmondja, az Alapítvány részéről Juhász János a kuratórium
elnöke tájékoztatja a testületet a díszpolgári címmel kapcsolatban. Sok településen már évek
óta működik, elő kell készítenünk. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság ülésén a
tervezetet tárgyalja meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
58/2007./IV.26./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület díszpolgári cím alapítása és
adományozása mellett döntött.
Felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet tervezetet készítse el.
Határidő: következő testületi ülés.
Felelős: jegyző.

5./ Dávid Kornélia Anikó képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke
elmondja, szeretnék ha az önkormányzat fenntartásában lévő oktatási, nevelési és közművelődési intézmények a hatékonyabb és gazdaságosabb működés érdekében ÁMK
többcélú intézmény keretében működnének.
Dr. Samu János polgármester véleménye szerint a törekvés nem rossz irányba mutat, Bodor
Ferenc szakértő javaslata az előkészítés. A dolog hosszabb előkészítést igényel, embereket
érintő dolgokról van szó, de megtakarítást jelentene. Javaslata, hogy 2008-ra készítsük elő,
költségvetési vonzata van. Több helyen működik ÁMK, tapasztalatokat kell szerezni,
pályáztatni kell. Az előkészítésben vegyenek részt az intézményvezetők, a jegyző, a
polgármester és a Kulturális Bizottság.
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Pap Anikó jegyző ismerteti, az átszervezés nem csak az iskolát, óvodát érinti, hanem a
könyvtárat, művelődési házat. Egy intézményvezető lenne, a szervezeti és működési
szabályzatokat is át kellene dolgozni és az alapító okiratokat módosítani.
Laczkó József képviselő véleménye, hogy az előkészítés jó félévbe beletelik. Az Oktatási
Bizottság következő ülésén tűzze napirendre a témát. Nem egyszerű feladatról van szó, jól
elő kell készíteni.
Horváth Imréné óvodavezető véleménye szerint az ÁMK-t jól át kell gondolni, megvitatni,
mi szól mellette, mi van ellene. Szakmailag meg kell nézni, a bevezetéssel várjunk.
Tóth Gábor iskolaigazgató elmondja, az ÁMK óriási változtatás lenne, sok tapasztalattal
rendelkező intézményeket meg kell hallgatni. A Képviselő-testület alaposan, körültekintően
járjon el, a gyerekek jogai ne sérüljönek.
Dr. Samu János polgármester javasolja az ügyben határozat hozni, hogy az előkészítési
munkákat meg tudjuk kezdeni.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
59/2007./IV.26./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az Önkormányzat fenntartásában lévő
oktatási, nevelési és közművelődési intézmények hatékonyabb és gazdaságosabb működése érdekében az intézményhálózat átszervezése mellett dönt, az intézményeket ÁMK
többcélú intézmény keretében szándékozik működtetni.
A Képviselő-testület felkéri a polgármesteren keresztül a
jegyzőt, hogy az átszervezést készítse elő.
Határidő: folyamatos.
Felelős: polgármester, jegyző.

6./

Gerstenbrein Ferencné az ülésen megjelent érdeklődő elmondja, a falusi rész lakosságát bolygatja az ingatlanukra bejegyzendő elővásárlási jog. Ha az Önkormányzat nem
változtatja meg álláspontját népszavazást szeretnének kezdeményezni.

Pap Anikó jegyző ismerteti a népszavazás kezdeményezéséhez a választópolgárok 20 %-a
szükséges. Rendelet megerősítésére lehet népszavazást kezdeményezni, ez a Képviselőtestületre nézve kötelező, a költségek az Önkormányzatot terhelik. Sokan megkeresték az
elővásárlási jog bejegyzésével kapcsolatban, amennyiben a testületet nem lehet módosításra
bírni népszavazást kezdeményeznek. Jó lenne ha a rendezési tervet a Képviselő-testület
átnézné és kisebb részre terjesztené ki az elővásárlási jog bejegyzését.
Laczkó József képviselő elmondja, az elővásárlási jog bejegyzéséről hozott határozatot az
érdekeltek megfellebbezhetik. Nem a lakosság ellen van, de a településrendezési terv
készítésekor hirdetve volt.

12

Dr. Samu János polgármester javaslata a Képviselő-testület felé, hogy vizsgálják felül a
rendezési tervet. Az eredeti elővásárlási jog bejegyeztetése az ófalu magjára és a pihenőpark
területére vonatkozott, de az egész ófalusi részre tett rátéve.
Balaskó György képviselő elmondja, két évvel ezelőtti esetről van szó, elkészült a rendezési
terv, kiderült, hogy az elővásárlási jog nem fog működni. Tehát a rendezési terv nem
végrehajtható, de ki lett fizetve.
Pap Anikó jegyző ismerteti, a Földhivatal felé az elővásárlási jog bejegyzése még nincs
elküldve, csak a tulajdonosokat értesítettük ki. A Képviselő-testület ha a módosítás mellett
dönt értesíteni fogjuk az érdekelteket.
Dr. Samu János polgármester elmondja, a településrendezési terv használható, csak az
elővásárlási joggal kapcsolatban félreértés történt. A lakosság részéről türelmet kér az ügyben,
a testület tárgyalni fogja az elővásárlási joggal kapcsolatos ügyet.
7./ Gulyás Károly az ülésen megjelent érdeklődő véleménye szerint a közterületeink gyalázatosan néznek ki, nagyobb figyelmet kellene fordítani a parlagfű irtásra és a Tápiópatak rendbetételét is meg kellene oldani.
Dr. Samu János polgármester elmondja, a Tápió-patak a Tápió-Hajta Vízgazdálkodási
Társuláshoz tartozik, évente többször jelzünk az ügyben, de a rendbetétel hiányát anyagi
okokkal indokolják. A lakosság részére a felszólításokat megtesszük, kérjük mindenki
ügyeljen a tisztaságra, a köztisztasági rendeletet tartsák be.
Cser János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja elmondja, a csapadékvíz elvezető árkok
tisztítását a közterületeken márciusban elvégezték, a füvet rendszeresen vágják a falugondnoki
teendők elvégzése kapcsán.
Gerstebrein Ferencné érdeklődő úgy gondolja szemeteseket kellene elhelyezni a
közterületekre, mert így esélyük sincs a gyermekeknek a tisztaságra szokni.
Dr. Samu János polgármester elondja, az iskola, a tanösvény területén is tönkretették a
kihelyezett szemétgyűjtőket.
Kun Szilárd képviselő mindenképpen javasolja a szemétgyűjtők kihelyezését. A
buszmegállók állapotára is szeretné felhívni a figyelmet.
Tóth Gábor iskolaigazgató elmondja, az iskolások április 21-én falutakarítási napot tartottak,
ahol 64 zsák szemetet szedtek össze. Véleménye szerint is a legforgalmasabb helyekre,
buszmegállókba ki kell helyezni kukákat.
8./ Dr. Samu János polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy április 22-én a Tornacsarnokban egy táncrendezvényre került sor, ahová az ország minden pontjáról jöttek, mintegy 1500 fő. A szervezést a tápiósági Happy Dance SE végezte, a testület részéről köszönetünket fejezzük ki a főszervezőknek, Tóth Lászlónénak és Dömsödi Erzsébetnek.
Az eseménynek jó a visszhangja, nagyon jó volt a szervezés, az rendezvényen aktívan
résztvettek a szülők, polgárőrök.
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9./ Dr. Samu János polgármester a továbbiakban ismerteti a következő ülés időpontját és napirendi pontjait:
2007. május 31. 17 óra
N a p i r e n d:
1./ Allianz Hungária Biztosító tájékoztatója
2./ Gazdasági program elfogadása
3./ Díszpolgári cím adományozásáról rendeletalkotás
4./ Településrendezési terv felülvizsgálata
5./ Egyebek
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
60/2007./IV.26./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület következő ülését 2007. május
31-én, 17 órára összehívja.

A polgármester megköszönte a megjelenést és a továbbiakban zárt ülést rendel el a Képviselőtestülethez érkezett fellebbezés elbírálásának idejére.

Kmf.

P a p Anikó
jegyző

Dr. S a m u János
polgármester

B a l a s k ó György
D á v i d Kornélia Anikó
jegyzőkönyv hitelesítők
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