TÁPIÓSÁG
Képviselő-testületének
2008. április 24-én, 18 órakor
megtartott ülésének
jegyzőkönyve
75/2008. sz. Képviselő-testületi határozat:
Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása
76/2008. sz. Képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
77/2008. sz. Képviselő-testületi határozat:
Dr. Kovács Dénes aljegyző kinevezése
78/2008. sz. Képviselő-testületi határozat:
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról szóló értékelés elfogadása
79/2008. sz. Képviselő-testületi határozat:
Hitelfelvétel önkormányzati Kft-hez
80/2008. sz. Képviselő-testületi határozat:
Hitelfelvétel ügyben bankok megkeresése
81/2008. sz. Képviselő-testületi határozat:
ÁFÉSZ tulajdonú 437/6 hrsz-ú ingatlan
felajánlásának elfogadása
82/2008. sz. Képviselő-testületi határozat:
Pénzügyi Bizottság megbízása számlavezetési pályázat áttanulmányozásával
83/2008. sz. Képviselő-testületi határozat:
Polgármesteri Hivatal posta ellátmányának
megállapítása
84/2008. sz. Képviselő-testületi határozat:
Wenhardt Lászlóné jegyzői megbízása
85/2008. sz. Képviselő-testületi határozat:
Papp K. u. 1. sz. alatti szolgálati lakás bérbe
adása dr. Kovács Dénes aljegyzőnek
86/2008. sz. Képviselő-testületi határozat:
Intézményfenntartói társulás alakítása Tápiószentmárton és Tápiószecső Önkormányzatával
87/2008. sz. Képviselő-testületi határozat:
Következő ülés összehívása

Jegyzőkönyv

Készült: Tápióság község Képviselő-testületének 2008. április 24-én, 18 órakor
megtartott ülésén.
Az ülés helye: Községháza nagyterme.
Jelen vannak: Dr. Samu János polgármester,
Bartucz Attila alpolgármester,
Balaskó György, Béres Károly, Dávid Kornélia Anikó,
Erdélyi Sándor, Hegedűs György, Kun Szilárd és
Szántai Linda képviselők.
Igazoltan van távol:
Laczkó József képviselő.
Meghívott vendégként jelen vannak:
Mellékelt jelenléti ív szerint.
A nyilvános ülésen a lakosság részéről nem volt érdeklődő.
Dr. Samu János polgármester köszönti a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket, az
ülést megnyitja. Jelenléti ív alapján megállapítja, a 9 fő képviselő közül 8 fő képviselő jelen
van, így az ülés határozatképes.
A polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja elfogadni Szántai Linda és Balaskó
György képviselőket.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
75/2008./IV.24./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Szántai
Linda és Balaskó György képviselőket elfogadta.
A polgármester a továbbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait:
N A P I R E N D:
1./ Aljegyzői pályázatok
2./ Átfogó értékelés az Önkormányzat 2007. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
3./ Tájékoztató az önkormányzati Kft alakításáról
4./ Egyebek
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
76/2008./IV.24./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta
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1. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: Aljegyzői pályázatok.
Előadó: Wenhardt Lászlóné mb. jegyző ismerteti, a Képviselő-testület 2008. február
8-i ülésén döntött arról, hogy a jegyző helyettesítésére aljegyzőt nevez ki, az
állás betöltésére pályázatot ír ki. A pályázati kiírás a Belügyi Közlöny 2008.
március 3-i számában jelent meg, a beadási határidő ettől számítva 30 nap
volt. Határidőben 13 pályázat érkezett, a pályázók közül 3 pályázó személyes
megismerésére került sor. A pályázókat a testületi ülést megelőzően az Ügyrendi Bizottság meghallgatta. A három pályázó a testületi ülésen is jelen van,
mindhárman hozzájárultak a nyilvános ülésen való tárgyaláshoz. Kéri az Ügyrendi Bizottság elnökét ismertesse véleményüket.
Kun Szilárd képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, az aljegyzői pályázatokat a
Bizottság megtárgyalta, három főt választottak ki
a személyes meghallgatásra. Fő
szempontnak vették figyelembe a település közelében élőket, tapasztalattal bírókat a pályán,
és azt, hogy a jegyző visszatérése esetén tovább foglalkoztathatók legyenek. Így került a
választás dr. Kovács Dénes budapesti, Lénárd Gabriella tóalmási és Oláhné Laukó Sarolta
jászberényi pályázókra. A Bizottság a három pályázót meghallgatta, kérdéseket tettek fel.
Ezek után a Bizottság egyhangúlag dr. Kovács Dénes pályázót javasolja aljegyzőnek
kinevezni.
Wenhardt Lászlóné mb. jegyző elmondja, a kinevezett aljegyzővel nem neki kell együtt
dolgozni, de a jogi helyzet szerint a jegyző tesz javaslatot az aljegyző szermélyére. Most ő
tölti be ezt a tisztet, így neki jutott ez a feladat. Ismerteti, hogy a köztisztviselők jogállásásról
szóló törvény szerint az aljegyző közszolgálati jogviszonya határozatlan időre létésül, három
hónapos próbaidő kikötésével. Javasolja dr. Kovács Dénest kinevezni aljegyzőnek 2008.
május 1-től. Felkéri dr. Kovács Dénes nyilatkozzon, hogy kinevezését elfogadja-e.
Dr. Kovács Dénes pályázó nyilatkozik, hogy aljegyzői kivenezését elfogadja.
Dr. Samu János polgármester megkérdezi a Képviselő-testületet van-e az aljegyzői
pályázattal kapcsolatban kérdés, vélemény. Mivel nincs hozzászólás, javasolja a testület
nevezze ki dr. Kovács Dénest aljegyzőnek.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
77/2008./IV.24./ sz. Képviselő-testületi határozat:
Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008.
május 1-től aljegyzőnek kinevezi dr. Kovács Dénest.
a./ A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(továbbiakban: Ktv.) 11. § (1) bekezdése alapján az aljegyző
közszolgálati jogviszonya határozatlan időre létesül, a Ktv.
11/B § (1) bekezdése alapján három hónapos próbaidő kikötésével. A kinevezett aljegyző a mellékelt jognyilatkozat szerint
a kivenezését elfogadja.
b./ A Képviselő-testület az aljegyző vonatkozásában a Ktv. 8. §
(1) bekezdés b.) pontja szerinti kétéves közigazgatási gyakorlat alól felmentést ad.
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c./ A Képviselő-testület mentesíti az aljegyzőt a közigazgatási
szakvizsga megléte alól azzal a feltétellel, hogy a Ktv. 8.§ (4)
bekezdése szerinti szabályok figyelembe vételével a kinevezéstől számított egy éven belül a jogi vagy közigazgatási
szakvizsgát köteles megszerezni.
d./ A Képviselő-testület az aljegyző illetményét a Ktv. 45. §
(4) bekezdése szerint egyösszegben, 280.000.- Ft-ban határozza meg.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
Dr. Samu János polgármester megköszöni a két pályázónak a pályázatban való részvételét.
Felkéri dr. Kovács Dénest az eskü letételére.
Az eskü letétele után a polgármester gratulál az aljegyző kinevezéséhez, jó munkát kíván.

2. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: Átfogó értékelés az Önkormányzat 2007. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról.
Előadó: Wenhardt Lászlóné mb. jegyző ismerteti, az írásos előterjesztés tartalmazza
a 2007. évi gyámhatósági munkáról, a családsegítő tevékenységéről és a
gyermekjóléti szolgálat szakmai munkájáról a beszámolót. A szakemberek
az ülésen jelen vannak, kéri ha van szóbeli kiegészítésük tegyék meg, illetve
várjuk a napirendi ponttal kapcsolatos kérdéseket, véleményeket.
Dr. Samu János polgármester arról szeretne érdeklődni, Tápióság ebben a közös fenntartású
társulásban hol áll, fejlődés van-e.
Szegedi Tamara a családsegítő szakmai csoport vezetője szeretné megköszönni a
jelzőrendszeri kollégák egész éves munkáját. A társulás vonatkozásában tud beszélni, a
gyermekjóléti szolgálat és családsegítés területén eredmény a jelzőrendszeri tagok munkája,
az óvoda, iskola, önkormányzat hozzáállása, színvonalas együttműködése.
Dávidné Generál Márta a gyermekjóléti szakmai csoport vezetője elmondja, a társulás
lényege , hogy megerősítést kapjanak, a bejáratott dolgokat át tudják venni a települések. A
szakmai problémákat havonta megbeszélik, folyamatosan azt látják különböző, de azonosan
jelentkező problémákkal találják szembe magukat.
Reguliné Tajti Judit családgondozó köszönetét fejezi ki a jelzőrendszeri tagoknak,
munkájukhoz nagyon fontos az együttműködés. Szeretnék, ha a jelzőrendszeri konferencián a
jövőben többen vennének részt. Egyre több a problémás gyerek, sok a viselkedési, magatartási
probléma, de a családon belüli konfliktusok száma miatt is szükséges a gyermekvédelmi
intézkedés.
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Heincz Dóra családgondozó elmondja, munkájához a rendszeres szociális segélyben
részesülők tartoznak. Ez a csoport két részre osztható, akinek megvan a 8 általános iskolai
végzettsége, és az ez alattiak. Az elhelyezkedésük egyre nehezebb, a Munkaügyi Központ
tanfolyamokat szervez, állásokat ajánlanak, megpróbálják motiválni ezt a réteget.
Kun Szilárd képviselő elmondja, a segélyezettek motiválása problémás, szeretné
megkérdezni a közmunka program ebben segítene-e.
Szegedi Tamara intézményvezető véleménye, a közmunka csak látszatmegoldás. A szociális
segélyezetteket próbálják beiskolázni a Lépj egyet előre II. program keretein belül, de nem
nagyon lehet képezni ezeket az embereket. Programok kellenének, ezeket kidolgozni, de
jelenleg túlterheltek a szociális munkások. Csoportfoglalkozásokra, közösségi szociális
munkára lenne szükség.
Józsa Elek körzeti megbízott szeretné megkérdezni mennyi értelme van a jelzőlapot kitölteni,
ha fiatalkorúval van gondja. Hatékony eljárásra van-e lehetőség.
Reguliné Tajti Judit családgondozó elmondja, jelzés nélkül nem tudják, hogy probléma van,
tehát van értelme a jelzőlapot kitölteni. A gondozást elkezdi, a szülővel közösen kell a
megoldást megtalálni.
Tóth Gábor iskolaigazgató megköszöni Reguliné Tajti Judit munkáját, jó a
munkakapcsolatuk, esetmegbeszélést sokat tartanak, a problémákat meg tudják oldani.
Szeretné megköszönni Dudásné Kun Éva iskolai gyermekvédelmi felelős hatékony munkáját
is.
Horváth Imréné óvodavezető elmondja, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal nagyon
jó a kapcsolatuk, sokat segítenek munkájukban, hatékonyan együtt tudnak dolgozni. A
hátrányos helyzetű gyermekekre oda kell figyelni.
Wenhardt Lászlóné mb. jegyző kéri a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
intézményvezetőit, hogy a gyámügyessel és a jegyzővel az együttműködés legyen
rugalmasabb, a helyzeteknek, elvárásoknak megfelelően, papírforma nélkül. Ne kelljen a
hivatali utat bejárni, közösen kell a feladatokat megoldani.A hozzáállás, együttműködés ne
adminisztráción alapuljon. Fontos, hogy a családgondozók minél többet legyenek az emberek
között, mivel nem idevalósiak a kapcsolatot építeni kell. Feladatot kellene vállalni az
étkeztetésben, csomagok kiosztásában, ezáltal is több családdal kapcsolatba tudnak kerülni.
Kun Lászlóné igazgatási előadó elmondja, jó lett volna a családsegítők részéről a segítség
nyújtás a nyári étkeztetésben, de nem tudták vállalni. Megoldást kellett volna találni, hogy a
gyerekek megehessék helyben az ebédet. Hazavitték, így nem biztos, hogy a gyerek ette meg.
Dr. Samu János polgármester elmondja, a legszínesebb tevékenység a gyermekvédelem,
családsegítés. Örömünkre szolgál, hogy jó szinten haladó szolgálat van a településen, ennek
helyi képviselőit képesnek tartja a színvonalas munkavégzésre a továbbiakban is. Az
élelmiszersegély pályázatot folytatjuk, kérjük ebben a szolgálat segítségét. A polgármester
megállapítja a napirendi ponthoz nincs több hozzászólás, a beszámolókat javasolja
elfogadásra.
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A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
78/2008./IV.24./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2007. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: jegyző.

3. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: Tájékoztató az önkormányzati Kft alakításáról.
Előadó: Bartucz Attila alpolgármester elmondja, az idő nagyon ki van számolva, a
hitel folyósításával gond van. Megoldást kellene találni, javasolja a testület
döntsön arról, hogy az OTP Bankon kívül más bankkal is tárgyaljunk a hitel
ügyében. A Kft bejegyzésre került, bankszámlát még nem tudtak nyitni, a
törzstőkét kellene átutalni. Az ügyvédi költség 130 eFt volt. Valamit tenni
kell, nem kockáztathatjuk, hogy nem tud a cég elindulni.
Dr. Samu János polgármester tájékoztatásul elmondja, az OTP-nél az ügyintézés csúszott.
Forgalomképes ingatlan szükséges, amleyre a bank jelzálogjogot jegyez be, erre a Bicskei u.
7. és 7/A szám alatti szolgálati lakásokat javasolja. A Képviselő-testületnek dönteni kell az
ügyben. Először a tűzoltószertár és varroda épületére gondoltunk, de ez a banknak nem felel
meg. Értékbecslés után, földhivatali széljegyzettel kerülhet sor a szerződés aláírására. Az
ügyvédi költség a hivatal részéről kifizetésre került, 500 eFt törzstőkét kell átutalni a Kft
számlájára. Javasolja először az OTP Banknál maradni, a lehetőségeket meg kell beszélni,
áthidaló likvid hitel lehetőség is van. Arról is döntsön a testület, hogy tárgyaljunk másik
bankkal.
Kun Szilárd képviselő egyetért azzal, hogy a lehetőséget adjuk meg másik bankokkal való
tárgyalásra a hitel ügyében.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül,
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:

79/2008./IV.24./ sz. Képviselő-testületi határozat:
1./ Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 millió Ft összegű hitel OTP Bank
Nyrt-től történő felvételéről döntött.
A hitel célja: önkormányzati Kft megalakítása, működésének elindítása.
A Hitel futamideje: 2010. december 31., 6 hónap türelmi idővel.
2./ A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az Önkormányzat költségvetési
bevételeit, ezen belül elsősorban a saját bevételeket ajánlja fel, különös tekintettel a helyi
adóbevételekre.
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3./ Az Önkormányzat, mint zálogkötelezett, hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévő,
Tápióság, Bicskei út 7/A és 7. szám, 997 és 998 hrsz. alatt nyilvántartott forgalomképes
ingatlanán a kölcsönösszeg és járulékai erejéig, beleértve a késedelmes teljesítés esetén a
késedelmi kamatot is, az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt számára első
helyi jelzálogjogot, elindegenítési és terhelési tilalmat alapítsanak.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy a fent megjelölt ingatlan forgalomképes, afelett
korlátlanul rendelkezik és szavatolja az ingatlan kár, per és tehermentességét.
4./ Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a
kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat
megelőzően – a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja.
5./ A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből,
kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem
esik az 1990. évi LXV. tv. 88. § /2/ bekezdésében meghatározott korlátozás alá.
6./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az
OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, a hitelszerződést és egyidejőleg a hivatkozott ingatlanokra a
zálogszerződést aláírja az Önkormányzat képviseletpben, valamint a Földhivatalnál a
jelzálogjog bejegyzése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül,
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:
80/2008./IV.24./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület úgy döntött, az önkormányzati Kft
működéséhez szükséges hitel felvétele ügyében az OTP
Bank Nyrt-n kívül másik bankokkal is tárgyalást folytat.
A tárgyalások folytatására a polgármester az alpolgármestert bízza meg.
Határidő: azonnal.
Felelős: alpolgármester.

4. E G Y E B E K
1./ Wenhardt Lászlóné mb. jegyző ismerteti a Nagykáta és Vidéke Vagyonkezelő és Szolgáltató Szövetkezet felajánlását. Az ÁFÉSZ beolvadt a fenti Szövetkezetbe, eszköznyilvántartásuk során megállapításra került, hogy a tápiósági 436/6 hrsz-on szereplő ingatlan az ÁFÉSZ 1748/2288-ad részarányú tulajdonát képezi. A területet közösségi hasznosításra, ingyen és bérmentve felajánlják az önkormányzat részére.
Dr. Samu János polgármester javasolja a felajánlott területet fogadjuk el.
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A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
81/2008./IV.24./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Nagykáta és Vidéke ÁFÉSZ tulajdonát képező, tápiósági 437/6 hrsz-ú ingatlan 1748/2288ad arányú részének térítésmentes felajánlását az Önkormányzat részére elfogadja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

2./ Wenhardt Lászlóné mb. jegyző a továbbiakban ismerteti, a Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet pályázatot nyújtott be Tápióság Önkormányzatának és intézményeinek
számlavezetésére.
Dr. Samu János javasolja ebben az ügyben most ne döntsünk, bízzuk meg a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottságot, hogy nézze át az anyagot és tegyenek javasolatot a testületnek.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
82/2008,./IV.24./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület megbízza Pénzügyi és Gazdasági
Bizottságot, hogy a Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet pályázati anyagát, melyet az Önkormányzat és intézményei számlavezetésére tettek, értékelje és tegyenek
az ügyben javaslatot a testületnek.
Határidő: június 30.
Felelős: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke.

3./ Wenhardt Lászlóné mb. jegyző ismerteti, a Polgármesteri Hivatal posta ellátmánya
5.000.- Ft, amely az árak miatt nagyon kevésnek bizonyul. Kéri a testület hozzájárulását
az ellátmány 25.000.- Ft-ra történő emeléséhez.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
83/2008./IV.24./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal posta
ellátmányát 25.000.- Ft-ban állapítja meg.
Határidő: azonnal.
Felelős: jegyző.
4./ Wenhardt Lászlóné mb. jegyző elmondja, jegyzői megbízatása az aljegyzői állás
betöltésével megszűnik, szeretne elköszönni.
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Dr. Samu János polgármester javasolja Wenhardt Lászlóné megbízatását a testület május 31ig hosszabbítsa meg, az előzőekben meghatározott bérezés szerint. Így megoldódna az
aljegyző bevezetése a helyi munkába.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
84/2008./IV.24./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület 2008. május 31-ig megbízza Wenhardt
Lászlónét az jegyzői feladatok ellátásával, a 44/2008./II.25./
sz. határozatban megállapított bérezés és költségtérítés szerint.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

5./ Dr. Samu János polgármester kéri a testület járuljon hozzá, a Papp K. u. 1. szám alatti
szolgálati lakás bérbeadásához 2008. május 1-től dr. Kovács Dénes aljegyző részére.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
85/2008./IV.24./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Tápióság, Papp K. u. 1. szám alatti
szolgálati lakást 2008. május 1-től a három hónapos próbaidőre, illetve ennek letelte után határozatlan időre bérbe
adja dr. Kovács Dénes aljegyző részére.
A lakás bérleti díja az önkormányzati lakások béréről szóló
1/2008./II.1./ sz. rendeletben meghatározattak szerinti összeg.
Határidő: szerződéskötésre április 30.
Felelős: polgármester.

6./ Dr. Samu János polgármester ismerteti, közös intézményfenntartói társulás létrehozása
ügyében üléseztek Tápiószecsőn. Az előzőekben már döntést hoztunk, hogy Tápiószentmártonnal kívánunk intézményfenntartói társulást alakítani. Tápiószecső is jelezte csatlakozási szándékát, erről a testületnek döntést kell hozni. Wenhardt Lászlóné megbízást
kapott az társulás alakításához szükséges előkészítő munkákkal. Május közepére tervezzük a három település összevont testületi ülését megtartani Tápióságon. Közös döntések
is szükségesek, hogy a hatósági lépések is elinduljanak. Különböző szervezetekkel értékeltetni kell az anyagot, ez előírás. A gesztor település Tápióság lenne, ezáltal több támogatáshoz jutnánk. A két nagyobb település az óvodások után a 45 eFt-os fejkvótán felül + 75 eFt-ot igényelhet, ezt három felé osztanánk.
Kun Szilárd képviselő elmondja, az előzőekben arról volt szó, hogy két település, Tápióság
és Tápiószentmárton alakítja meg a társulást. Szeretné megkérdezni, mi indokolta
Tápiószecső bevonását.
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Dávid Kornélia Anikó képviselő arról szeretne érdeklődni, hogy a helyben lakókat nem
kellene-e megkérdezni ebben az ügyben. A pénzt nézzük, de véleménye szerint az oktatás
színvonaláról van szó.
Dr. Samu János polgármester elmondja, Tápiószecső is szeretett volna társulni.
Tápiószentmárton a várossá nyilvánítási kérelmük miatt gondolkozott, de úgy döntöttek
belépnek. Úgy gondolja a támogatást nem veszíthetjük el, Tápiószecső biztonságot jelent, ha
Tápiószentmárton mégis várossá nyilvánítsára kerülne. Dávid Kornélia Anikó képviselő
aggályaira elmondja, az oktatás színvonala nem fog sérülni. Az ingatlanok önkormányzati
tulajdonban maradnak. Kár volna kihasználatlanul hagyni ezt a lehetőséget, évente + 19 millió
Ft bevételt jelent. 2011-2012-ig garancia van a megalakult társulásokra, attól tart egyszer csak
nem lehet újakat alakítani.
Tóth Gábor iskolaigazgató itt szeretné elmondani, az elmúlt másfél hónapban az iskola
tanulói három sportversenyen vettek részt, két versenyen a területi döntőbe jutottak. Öt csapat
és két egyéni érmet szereztek. A körzeti szavalóverseny rendezési jogát megszereték,
színvonalas rendezvényen vannak túl, szép eredménnyel. A társulással kapcsolatban
elmondja, az egyéni intézmény jogilag megszűnik, közös fenntartású intézmény lesz. A
veszélyekre is szeretné felhívni a Képviselő-testület figyelmét, bár tudja az iskola fenntartása
nagyon nehéz. A társulásra nincs garancia, az intézmény neve is megszűnik.
Balaskó György képviselő elmondja, évek óta csökkenő költségvetése van az
önkormányzatnak. Ha nem csinálunk valamit még kevesebb pénz lesz, az is lehet be kell zárni
az intézményeket.
Erdélyi Sándor képviselő az iskolaigazgató aggályaival kapcsolatban elmondja, az önálló
intézmény jogilag megszűnik, a gyakorlatban nem, Dr. Papp Károly tagintézmény maradhat,
tudjuk a név sokat jelent. Sajnos abban a helyzetben vagyunk, hogy minden a pénzről szól. A
19 millió Ft jelentős összeg, nem szabad veszni hagyni. Garantálni nem lehet meddig lesz ez a
pénz, most van, ezért kell dönteni. Az iskolaigazgatóval és az óvodavezetővel részt vettek egy
konferencián, ott olyan települések számoltak be, ahol működik ez a társulás. Kihangsúlyozná
a diákok utaztatásáról nincs szó és a Képviselő-testületek közötti kölcsönös bizalom alapján
fog jól működni a rendszer. A lehetőséget nem szabad kihagyni.
Dr. Samu János polgármester javasolja döntést hozni Tápiószecső belépéséről a társulásba.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 2 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
86/2008./IV.24./ sz. Képviselő-testületi határozat:
Tápióság Önkormányzata Tápiószentmárton Önkormányzata mellett, Tápiószecső Önkormányzatával kíván intézményfenntartói társulást alakítani.
Határidő: folyamatos.
Felelős: polgármester.
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7./ Dr. Samu János polgármester a továbbiakban ismerteti a következő ülés időpontját és
napirendi pontjait:
2008. május 22. 18 óra
N a p i r e n d:
1./ Intézményfenntartói társulás létrehozása
2./ Egyebek
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
87/2008./IV.24./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület következő ülését 2008. május
15-én, 18 órára összehívja.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az
ülést 21 órakor bezárta.

Kmf.

Wenhardt Lászlóné
mb. jegyző

Dr. Samu János
polgármester

Szántai Linda
Balaskó György
jegyzőkönyv hitelesítők
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