TÁPIÓSÁG
Képviselő-testületének
2007. január 31-én, 17 órakor
megtartott ülésének
jegyzőkönyve

1/2007. sz. Képviselő-testületi határozat:
Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
2/2007. sz. Képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
3/2007. sz. Képviselő-testületi határozat:
Élelmezési térítési díjak meghatározása
4/2007. sz. Képviselő-testületi határozat:
Tornacsarnok, Klubház bérleti díjának
meghatározása
5/2007. sz. Képviselő-testületi határozat:
Fogorvos közalkalmazottkénti továbbfogl.
6/2007. sz. Képviselő-testületi határozat:
Gyermekorvos díjemelésének elutasítása
7/2007. sz. Képviselő-testületi határozat:
Költségvetési tervezet elfogadása
8/2007. sz. Képviselő-testületi határozat:
Központi háziorvosi ügyeleti ellátás
9/2007. sz. Képviselő-testületi határozat:
Közmeghallgatás összehívása
10/2007. sz. Képviselő-testületi határozat:
Következő ülés összehívása

Jegyzőkönyv

Készült: Tápióság község Képviselő-testületének 2007. január 31-én, 17 órakor megtartot ülésén.
Az ülés helye: Községháza nagyterme.
Jelen vannak: Dr. Samu János polgármester,
Bartucz Attila alpolgármester,
Balaskó György, Dávid Kornélia Anikó,
Kun Szilárd, Laczkó József, Szántai Linda és
Tóth György képviselők.
Igazoltan vannak távol:
Hegedűs György és Kiss Zoltán képviselők.
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 Laczkó József és Szántai Linda
képviselőket.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
1/2007./I.31./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek
Laczkó József és Szántai Linda képviselőket elfogadta.

A polgármester a továbbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait:
N A P I R E N D:
1./ 2007. évi költségvetési tervezet megtárgyalása
2./ Egyebek
- Háziorvosi ügyeleti ellátás
- Közmeghallgatás összehívása
- Körzeti megbízott beszámolója
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
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2/2007./I.31./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait
elfogadta.

1. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: 2007. évi költségvetési tervezet megtárgyalása.
Előadó: Dr. Samu János polgármester elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
többször megtárgyalta a 2007. évi költségvetési tervezetet. Szigorú intézkedésekre kell sort
keríteni, takarékosságot szeretnénk elérni. Létszámleépítés szükséges, a nyugdíjas dolgozók
felmentését tervezzük, valamint a fogorvos vállalkozókénti működését. Az önkormányzati
dolgozókat több megszorítás érinti, a ruhapénz helyett bónt kapnak, így nem lesz
járulékfizetési kötelezettségünk. A közalkalmazottaknálmegszűnik az étkezési támogatás. Az
intézményvezetőket ösztönözni kell a hasznosításra, a Tornacsarnoknál, Klubháznál,
Könyvtárnál bevételre kell szert tenni. A Tornacsarnok hasznosításával az intézményvezető
500 eFt bevételt tervez, az eddigi 100 eFt-tal szemben. A tárgyalások során felmerült, hogy a
vízmű üzemeltetőjétől bérleti díjat kérnénk. A bérleti díj a várható emelés függvénye. A
környező településekhez viszonyítva a legalacsonyabb a vízdíjunk, 96.- Ft+ÁFA. 30 %-os
vízdíj emelésnél 600 eFt/év bérleti díj bevételével számolhatnánk, 57 %-os emelésnél 1.200
eFt/év bevételre. A vízdíj összegét a Képviselő-testület rendeletben határozza meg. A
decemberi ülésen a testület úgy döntött, hogy 2007. január 1-től az élelmezési
nyersanyagnormát és térítési díjakat 10 %-kal emeli. Felvetődött, hogy a beétkezők, szociális
étkezők és vendégebédesek térítési díjának emelésére visszatérünk, hogy ne csak a
nyersanyagnormát fizettessük meg. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén tárgyalta az
ügyet. Javaslatuk a beétkezők és a szociális étkezők ebédjének térítési díját 370.- Ft-ban, a
vendégebédesek térítési díját 500.- Ft-ban megállapítani. Ezzel az eredeti tervhez viszonyítva
+ 1.000 eFt többletbevételünk származna. A kötelező étkezők térítési díja 262.- Ft marad. Az
Önkormányzatnak négy szolgálati lakása van, ahol a bérleti díjak igen kedvezőek, ezt a
háromszorosára javasolják emelni. A pince bérletére új bérlő jelentkezett, a bérleti díjra 60
eFt/éves ajánlata van. Gépjárműadóból, iparűzési adóból több bevételt szeretnénk beszedni.
A Képviselő-testület adóemelésről nem döntött decemberben, és új adónem bevezetését sem
tervezte. A kommunális adó a bevezetése óta 4.000.- Ft, de év közben adóemelésre nincs
lehetőségünk. A költségvetési tervezet szerint bevételi előirányzatunk 252.808 eFt. Ez a helyi
bevételeink mellett SZJA visszautalásból, a mellékletben részletezett központi
támogatásokból tevődik össze. A kiadási előirányzatoknál szakfeladatonként a tervezetet a
dologi kiadásoknál csökkenteni kellett a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzottak figyelembe
vételével. Támogatást csak a legszükségesebbekre tudunk nyújtani, a Bizottság állásfoglalása,
hogy a 100 eFt-ot ne haladja meg. A civil szervezetek további támogatáshoz juthatnak
pályázatokon és a Tápióságért Alapítványon keresztül. Kérjük akinek lehetősége van rá
támogassa az Alapítványt. Az óvodánál és az iskolánál a kapott normatívák nem fedezik a
kiadásokat. Szeretné tájékoztatni a testületet, hogy Maczó Sándor vállalkozó, aki a szilárd
hulladék szállítást, falugondnoki teendőket, ebédszállítást, hóeltakarítást végzi, szerződését
indokolás nélkül 2007. március 31-el felmondta. Szerződése szerint eddig az inflációnak
megfelelően emeltünk évente, most havi 200 eFt + ÁFA összeget kérne a szemétszállításért.
Nem tudni jobb belátásra tudjuk-e bírni a vállalkozót, ha nem meg kell szervezni a
feladatokat, szállító jármű beszerzéséről is gondoskodni kell. A regionális hulladékgyűjtés
még nem indult be, a szeméttelep üzemeltetésére szeptemberig van engedélyünk. A
fogászatnál a műszerpark felújítására több millió forintot kellene költeni, felvetődött a
javaslat, hogy a doktor úr legyen vállalkozó.
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A gyermekorvos is emelésre tartana igényt, a Pénzügyi Bizottság javaslata, hogy a jelenlegi
összegért alkalmazzunk ebben az évben. A védőnői szolgálatnál igény jelentkezett az Internet
bekötésére, az ÁNTSZ kéri az email-ezés megoldására a lehetőséget biztosítani. A
Családsegítő Szolgálatot a Nagykáta székhelyű közös szolgálattal működtetjük, melyben öt
település van. A Bizottság átszervezést javasol, a Klubházból a Családsegítő Szolgálat
költözzön át a Könyvtárba, itt az irodát biztosítanák a működésükre, így a Klubház épülete
felszabadulna. A hasznosításra a Bizottság azt javasolja, hogy vegyék bérbe. Ezzel a
Nyugdíjas Klub működését befolyásolnánk. A Klubház igénybevételéért 1.000.- Ft/óradíjat, a
Tornacsarnok igénybevételéért 2.000.- Ft-os óradíjat javasol a Bizottság megállapítani. A
kisebbségi önkormányzat is szeretne működéséhez támogatást kapni. Felajánlottuk, hogy a
hivatali vegyes helyiséget használhatják irodának, a tüzotószertár épülete pedig raktárként
szolgálna. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megszorításokra tett javaslatait figyelembe
véve a deficitünk 5.823 eFt-ra alakul. Kéri a napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólásokat.
Pap Anikó jegyző tájékoztatja a testületet, hogy szemétszállítás ügyben már tett
intézkedéseket. Megkereste a Tápiószentmártonban ilyen tevékenységet végző vállalkozót, aki
engedéllyel rendelkezik, de nem vállalja településünkön a hulladékgyűjtést. Ceglédre
irányították, ahonnan pénteken adnak választ, hogy elvállalnák-e és mennyiért.
Szegedi Tamara a Nagykáta Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat vezetője elmondja, felvetődött, hogy a helyi iroda a Klubházból átköltözne a
Könyvtárba. Kéri szem előtt tartani az átalakításnál a jogszabályi előírásokat és feltételeket.
Két helyiségre szükség van, egy váróra és interjúszobára, aminek hangszigeteltnek kell lenni.
Jelenleg a pszichológus is a Klubházban működik, ezeket mind össze kell egyeztetni. A
Klubházban raktározási helyiség is van, amely nagyon fontos, hiszen résztvettek a Mindenki
ebédel programban, az élelmiszereket tárolni kell, a ruha és egyéb adományoknak is hely kell.
Az ÁNTSZ-el is egyeztetni kell, az engedélyük szükséges, a jelenlegi körülmények a
működésre tökéletesek.
Reguliné Tajti Judit családsegítő elmondja, ha a szolgálaton kívül más is működne a
Klubházban, nem zavarná őket. Rendezvényeik nagyobb létszámúak, ehhez helyet kell
biztosítani. Úgy gondolja a sérült családok nem szívesen keresnék fel őket, ha a Könyvtárban
működnének, zavarná őket ha más is látja, hogy a családsegítőbe járnak. Kérik a Képviselőtestületet mérlegelje az elhangzottakat.
Dr. Révkomáromy László fogorvos, a fogorvosi státusz vállalkozásba adásával kapcsolatban
elmondja, 6 hónapig hirdetni kell az állást. Addig is helyettesről gondoskodni kell, gyógyszert
venni kell, a műszerpark karbantartása is az Önkormányzat feladata. A gyerekek ellátását
mindenképpen biztosítani kell, ha nincs fogorvos. Véleménye szerint kényszerintézkedés volt
a magánpraxis, a vállalkozók többsége visszaadná a praxist. Elképzelése, hogy az év végéig
dolgozna, 2008. január 1-től azután praxisjogáról lemondana, átruházná az az
Önkormányzatra. Ha az Önkormányzat jól eladja a praxist jobban járna.
Balaskó György képviselő, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja javasolja a testület
fogadja el a fogorvos ajánlatát, ezt szavazzák meg. Véleménye szerint a költségvetés
elfogadása előtt el kell fogadni a hitelfelvételét. A hitel csak az elküldött emberek költségeire
használható fel, költségvetési megszorítást pedig csak a hitel visszafizetésére lehessen
használni. Úgy gondolja normális költségvetés lehetetlen összehozni.
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A Pénzügyi Bizottság ülésén javaslatot tettek a Klubház és a Tornacsarnok bérleti díjára, erről
is döntsön a testület és a térítési díjak összegéről is.
Dr. Prepok Rita háziorvos elmondja, egyre rosszabb a vállalkozó orvosok helyzete. Az OEP
vissza akra vonulni, az Önkormányzatokra szeretné a feladatot hárítani. Nem tartja nagy
eselyét, hogy vállalkozó fogorvost találunk.
Dr. Samu János polgármester javasolja a fogorvos az eredeti terv szerint maradjon a 2007.
évi költségvetésben. A doktor Úr ajánlata nemcsak a praxisjogról való lemondásra
vontakozik, hanem azt is jelenti, hogy 2007. december 31-el közalkalmazotti munkaviszonya
végkielégítés, felmentési díj nélkül megszűnik.
Laczkó József képviselő elmondja, a fogorvos ajánlatot elfogadhatónak tartja. A
szemétszállítással kapcsolatoban nagyon sajnálja, hogy így alakult az ügy. A Pénzügyi
Bizottság ülésére kérték, hogy adjon a vállalkozó hivatalos árajánlatot. Maczó Sándor nem
volt hajlandó hivatalosan tárgyalni, pedig nagy bizalmat helyeztek belé, az eszközparkot is
áron alul odaadtuk. Maczó Sándor minden formát megragadott, hogy lobizzon a saját
érdekeiért. Bejött a hivatalba, megállapodott a jegyzővel és a Polgármester Úrral, azután
visszajelzett, hogy annyiért mégsem vállalja. Ezt követően beszélt Kun Szilárddal és Bartucz
Attilával, őt is felhívta telefonon. Javasolta, hogy a Bizottság ülésére adjon be írásos
árajánlatot, mert mindendinek mást mondott. Ami le van írva abból tudnak dönteni.
Kun Szilárd képviselő úgy tudja, hogy a létszámleépítéseknél felmerülő közterheket meg
lehet pályázni az Államkincstártól, 80 vagy 100 %-ban. A szemétszállítással kapcsolatban
elmondja, telefonon megkereste Maczó Sándor vállalkozó, hogy úgy tudja ő egyedül nem
támogatja a díjának emelését. A vállalkozási szerződésben évi 6 %-os emelés szerepel, ezt is
terveztük. Maczó Sándor 200 eFt + ÁFA összeget tervezett, kérték, hogy ezt írásban adja be a
Pénzügyi Bizottságnak. Kényszerhelyzetbe hozott minket, a bizottsági ülés előtt derült ki,
hogy emelni szeretne. Írásban kellett volna beterjeszteni, hogy meg tudják tárgyalni.
Bartucz Attila alpolgármester elmondja, ő kereste meg Maczó Sándort, az itt elhangzottak
közül is van olyan, ami nem felel meg a valóságnak. Meg kell hívni Maczó Sándort, beszélni
kell vele, ne a háta mögött tárgyaljanak.
Laczkó József képviselő kéri az alpolgármestert, hogy mondja ki mi az ami nem felel meg a
valóságnak. Kérték, hogy Maczó Sándor legyen itt az ülésen, de nem jött el. Javaslata, hogy a
jegyző, polgármester és a Pénzügyi Bizottság elnöke tárgyaljon a vállalkozóval.
Dr. Samu János polgármester elmondja, a jegyző és a polgármester a hivatalban fogadta
Maczó Sándort, aki szóban elmondta mit akar, ezt előterjesztették a Pénzügyi Bizottságnak. A
200 eFt + ÁFA összegre azt mondták, hogy szóba sem jöhet, javasolták ÁFA-san legyen 200
eFt. Tudomása szerint az alpolgármesternek a vállalkozó 150 eFt + ÁFA ajánlatot tett. Nem
tudunk az ügyben állástfoglalni, a szerződő felet meg kell hallgatni, ezután döntsön a testület.
Balaskó György képviselő egyetért a polgármesterrel. El kell fogadni, hogy ez a helyzet, a
tanulságával kell foglalkozni. Az Önkormányzat itt áll minden eszköz nélkül, mert eladta. A
jövőben oda kell figyelni.
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Dr. Samu János polgármester a továbbiakban ismerteti, hogy a költségvetési tervezetben
nincs intézménybezárás, átköltözés. A létszámleépítéssal kapcsolatban konkrét számításokat
végeztünk. A nyugdíjasok felmentésénél a felmentési idő 50 %-át ledolgoztatjuk. Névre
szólóan ki van dolgozva, a költségek fedezik a deficitet. Elmondja továbbá, hogy
pályázatokkal a költségvetésben nem számoltunk. A költségvetéssel el kell indulnunk, azt a
közmeghallgatás elé kell terjeszteni. A település minden téren jelentős eredményeket ért el
1990. óta. Nem szeretne azon vitatkozni, hogy nem volt fejlődés, ezt döntse el a lakosság.
Február 15-ig meg kell alkotnunk a költségvetési rendeletet.
Bartucz Attila alpolgármester elmondja, költségvetést érintő dolgok vannak, a Pénzügyi
Bizottság üljön még össze és tárgyalja meg ezeket. A költségvetés módosítását érinti, hogy a
Könyvtárnál 200 eFt volt folyóiratra, videóra tervezve, ezt a tételt lehúzták, arra való
tekintettel, hogy másképpen nem tudják meghatározni milyen folyóiratok legyenek előfizetve.
A Könyvtárban az Internet használat az előzőekben 400.- Ft/óra volt. A továbbiakban
javasolja minden megkezdett negyedóra után 50.- Ft-ban megállapítani, illetve lehetne 10 órás
bérlet 1.800.- Ft-ért, 20 órás bérlet 3.000.- Ft-ért. A bizottság tárgyalja meg a részleteket, egy
órás Internet használat ingyenes legyen, ebben is benne van.
Kissné Schmutczer Katalin könyvtáros elmondja, olyan gond van, hogy jelenleg egy gép
működik, mert a ruter tönkrement. Nem tudja a bérletet hogy gondolják megoldani, de az
Internet használattból túl nagy bevételre nem lehet számítani.
Laczkó József képviselő elmondja, a vízdíj emeléssel árbevételi lehetősége jelentkezik az
Önkormányzatnak. A magasabb vízdíj emelést nem támogatja, eddig az emelés 6-8 % között
mozgott.
Balaskó György képviselő szerint el kell mondani a falugyűlésnek, ha a költségvetésünk 10
milliós deficittel indul, jövőre meg kell ötszörözni a helyi adókat, ha ezt nem fogják megérteni
az emberek akkor hülyék.
Dr. Samu János polgármester elmondja, a lakosságot a vízdíjjal kapcsolatban úgy kell
tájékoztatni, hogy az alacsonyabb és magasabb szintű áremelés a függvénye a bérleti díj
összegének. A továbbiakban szavazásra teszi az elhangzottak alapján a térítési díjak
meghatározását, a Klubház és Tornacsarnok bérleti díját. Döntsön a testület a fogorvosi
státuszról és a gyermekorvosi díj emeléséről is, valamint a költségvetési tervezet
elfogadásáról.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
3/2007./I.31./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület 2007. február 1-től az étkezési
térítési díjakat az alábbiak szerint határozza meg:
szociális étkezők: 370.- Ft/ebéd
beétkezők:
370.- Ft/ebéd
vendégebéd:
500.- Ft/ebéd.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
4/2007./I.31./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület 2007. február 15-től a Tornacsarnok bérleti díját 2.000.- Ft/óra, a Klubház bérleti díját 1.000.- Ft/óra összegben határozza meg.
Nem kell bérleti díjat fizetni az iskolások és óvodások kötelező igénybevételéért.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
5/2007. I.31./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul dr. Révkomáromy László
fogorvos közalkalmazotti jogviszonyú továbbfoglalkoztatásához december 31-ig.
Dr. Révkomáromy László 2007. december 31-én közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséhez hozzájárul, semmiféle juttatásra nem tart igényt és praxisjogát az Önkorzat részére térítésmentesen átadja.
Határidő: azonnal, illetve december 31.
Felelős: polgármester.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
6/2007./I.31./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület dr. Kovács Anna gyermekorvos
díjának emeléséhez nem járul hozzá.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
7/2007./I.31./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a 2007. évi költségvetési tervezetet
továbbdolgozásra elfogadta, a közmeghallgatás elé
terjeszthető.
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Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

2./ E G Y E B E K
1. Dr. Samu János polgármester ismerteti, hogy a háziorvosi ügyeleti ellátás szervezését,
lebonyolítását felvállalta a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás. A kistérségi
szintű ellátáshoz közbeszerzési eljárást kell kiírni, ehhez kell a testület határozata. Két
település, Újszilvás és Tápiószőlős jelezte csatlakozási szándékát az ügyeleti ellátáshoz,
ezt javasolja elfogadni. A rendszerben így 13 település működne. Az írásos előterjesztés
alapján javasolja a határozat meghozatalát.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
8/2007./I.31./ sz. Képvviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Képviselő-testülete a jövőben a háziorvosi
ügyeleti ellátást a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás
koordinálásában kívánja megvalósítani.
Megbízzák a Tápió-vidéki Többcélú Kistárségi Társulást, hogy
a központi háziorvosi ügyelet kistérségi szintű ellátása érdekében közbeszerzési eljárást írjon ki.
Egyben elfogadják Újszilvás és Tápiószőlős települések közös
ügyeleti ellátáshoz való csatlakozási szándékukat.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

2./ Dr. Samu János polgármester a közmeghallgatás időpontjának 2007. február 10.
szombat, 15 órát javasolja.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemléssel
az alábbi határozatot hozta:
9/2007./I.31./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a közmeghallgatást 2007. február 10-én,
15 órára összehívja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

3./ Dr. Samu János polgármester ismerteti, hogy a község honlapjának szerkesztésére
két évre kötött szerződésünk van, felmerült a felbontás lehetősége.
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Pap Anikó jegyző elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén szóba került a honlap
szerkesztése, keresni kell a lehetőséget, hogy van-e aki ingyen csinálná. A jelenlegi szerződés
egyoldalúan felmondhatjuk.
Laczkó József képviselő véleménye, hogy a honlapra szükség van. A jelenlegitől olcsóbbat
lehet találni, addig viszont nem kell felmondani a szerződést.
4./ Józsa Elek körzeti megbízott a község közbiztonsági helyzetével kapcsolatban elmondja,
az előző ülés óta 5 bűncselekmény történt, ebből 2 ebben az évben. Négy személyt állítottak elő. Elmondható, hogy statisztikailag a közbiztonság szempontjából jól állunk.
Az elmúlt időszakban szabadságon volt, de februártól sűrűbben megfordul a településen.
Dr. Samu János polgármester elmondja, tüzifalopás is történt, ahol a helyszínelés során egy
teherautónyi lopott dolgot találtak. Szeretné még ismertetni a testülettel, hogy a kapitány
Asszony Józsa Elek körzeti megbízott kinevezését tervezi 2007. március 1-től, ehhez a
támogatást megadta.
5./ Kun Szilárd képviselő a jegyző felé egy lakossági kérést továbbít. Kérik, hogy minden
testületi ülésről egyoldalas tájékoztatót készítsenek és ezt ismertessék a lakossággal.
6./ Tóth Gábor iskolaigazgató elmondja, a tanulói létszám csökkenésével az iskolánál a
normatíva is jelentősen csökken. Eredmény, hogy státuszcsökkentésre nem kerül sor.
Az ingyenes tankönyvellátással kapcsolatban elmondja, központilag csak a 60 %-át
finanszírozzák, de a rászorulóknak biztosítani kell az ingyenes ellátást. Költségvonzata
van, több helyen a munkafüzeteket nem kapják ingyen, érdemes elgondolkodni, hogy
meg kell-e ezt lépni nálunk is. Az iskola költségvetésében dologi kiadások szinte nincsenek is. Pályázatokon való részvétellel, bálokkal növelik az eszközigényük forrását.
Nem tudja meddig lehet még csökkenteni. Elhangzott, hogy a felmentési idő felét
ezután le kell dolgozni, eddig az Önkormányzat teljes egészében kifizette a felmentési
időt, amely erkölcsi elismerés is volt.
Szeretné ismertetni, hogy az iskola sportversenyen újabb megyei érmet szerzett.
Az alsósok játékos sportversenyének kategóriájában megnyerték a körzeti bajnokságot
és bejutottak a megyei döntőbe, ahol a megye legjobb csapatai mérkőztek. Az a megtiszteltetés érte kis iskolánkat, hogy Budaörs mellett továbbjutott az országos döntőbe,
ami Egerben lesz február 10-én. Ez egy óriási elismerés számukra. Az iskolaigazgató
tájékoztat arról, hogy a gyermekeket Ilonka Zsuzsanna készítette fel.
Dr. Samu János polgármester gratulál az elért sporteredményekhez, megköszönjük Ilonka
Zsuzsannának, hogy átjár Jászberényből és elismerjük végzett munkáját, azt, hogy a
gyermekek ilyen szintre eljutottak.
7./ Szajcz Miklós a Nyugdíjas Klub elnöke elmondja, sérelmesnek tartják a Nyugdíjas
Klub 100 eFt-os támogatását, hiszen 15 éves munkájukat a határainkon túl is elismerik.
Tagságuk 70-80 fős, népviseleti ruháikra költeni kell. Jó lenne orvosolni ezt a meghatározott támogatást. Ezúton szeretné megköszönni azoknak a képviselőknek, akik tiszteletdíjuk felajánlásával támogatták a klubot. A testület döntött, hogy a Klubház igénybevételéért 1000 Ft/óra bérleti díjat kell fizetni. A Nyugdíjas Klub minden hónapban
összejön, fellépések előtt hetente is.
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A továbbiakban elmondja, az alpolgármester Úr az előző testületi ülésén említette, hogy
a rászorultaknak fát ajánlanak fel, ehhez kérte az önkéntesek segítségét.
A Nyugdíjas Klub tagjai közül is szívesen vennék, ha kapnának fát, ezt nagyon megköszönnék az alpolgármester Úrnak. Leadná a rászorult személyek listáját, hiszen
látja, hogy naponta szállítják a fát.
Személyes sértésnek veszi, hogy az egyik képviselő Úr lehülyézi az embereket. Ebben
a faluban nincs hülye ember, lehet, hogy tükröt képzelt a képviselő Úr maga elé.
Úgy gondolja össze kellene fogni, a falu érdekével kellene foglalkozni, nem kelle pártoskodni, csak a marakodás megy. Nem tetszik a polgármester, a dolgozók, az új jegyző.
Egymás mellett, együtt kell dolgozni, mintha testvérek lennénk, nem lehülyézni a másikat.
Bartucz Attila alpolgármester kénytelen hozzászólni, mert személyét érinti a kérdés. Sejtette,
hogy nagy probléma lesz akkor, ha csak megszorításokról beszélünk, a jövőről nem. Nem a
megszorítás a lényeg, hanem hogy valahova el szeretnénk jutni. Ha nem megyünk el az idén
efelé, akkor csak szorítások lesznek, semmi más. Embereket kell elküldeni, sorsokról kell
döntenünk. A jövő felé, a nyitás felé gondolkodik, ez nagy szívfájdalma, de ha most nem
tesszük meg a négy év végére 100 millió Ft adóssága lesz az Önkormányzatnak. A
fakérdéssel kapcsolatban elmondja, a Szociális Bizottság ülésén vetődött fel a javaslat, hogy
ne segélyt adjanak, hanem fát, felajánlotta hogy megszervezi a fakivágást. Vannak olyan
önkormányzati területek, ahol az út mellett lehet kiszáradt fákat kivágni. Nagy nehezen
sikerült elérni, hogy egyetlen egy embernél ezt megcsinálják. Mint alpolgármester teljesen
másképpen képzeli el egy hivatal működését. Saját képviselő társai között is sok konfliktus
van. Nincs pártpolitika, de ő csak a pofont kapja. A hivatalban úgy dolgoznak, mint egy baráti
társaság, véleménye szerint a munkaidő az munkaidő, be kell tartani.
Pap Anikó jegyző a munkaidővel kapcsolatban elmondja, a köztisztviselőknek munkaidőn
kívül részt kell venni bizottsági üléseken, testületi üléseken. A plusz munkavégzésért pénzt
nem kapnak, szabadidőben lehet kiadni. Előfordul., hogy a köztisztviselő az évi renden
szabadságát sem tudja kivenni. Köszöni az alpolgármester Úr hozzászólását, a jövőben a
fegyelemre figyelni fog.
8./ Dr. Samu János polgármester a továbbiakban ismerteti a következő ülés időpontját és
napirendi pontjait:
2007. február 15. 17 óra
N a p i r e n d:
1./ 2006. évi költségvetési előirányzat módosítások
2./ 2007. évi költségvetési rendelet megtárgyalása, rendeletalkotás
3./ Köztisztviselők teljesítmény követelményeinek meghatározása
4./ Egyebek
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
10/2007./I.31./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület következő ülését 2007. február
15-én, 17 órára összehívja.
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Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az
ülést 20 órakor bezárta.

Kmf.

P a p Anikó
jegyző

Dr. S a m u János
polgármester

L a c z k ó József
S z á n t a i Linda
jegyzőkönyv hitelesítők
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