TÁPIÓSÁG
Képviselő-testületének
2008. augusztus 28-án, 17 órakor
megtartott ülésének
jegyzőkönyve
137/2008. sz. Képviselő-testületi határozat:
Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása
138/2008. sz. Képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
139/2008. sz. Képviselő-testületi határozat:
Polgármester tájékoztatójának elfogadása
140/2008. sz. Képviselő-testületi határozat:
2008. évi költségvetés I. félévi teljesítésének
elfogadása
141/2008.sz. Képviselő-testületi határozat:
Iskola beszámolójának elfogadása
142/2008.sz. Képviselő-testületi határozat:
Közhasznú dolgozó biztosítása óvodához
143/2008.sz. Képviselő-testületi határozat:
Óvoda beszámolójának elfogadása
144/2008.sz. Képviselő-testületi határozat:
Köszönet Horváth Imrénének
145/2008.sz. Képviselő-testületi határozat:
KITT részére készpénzellátmány biztosítása
146/2008.sz. Képviselő-testületi határozat:
Kiss Erika kereset kiegészítésének megállap.
147/2008.sz. Képviselő-testületi határozat:
KITT Pedagógiai Programjának elfogadása
11/2008.(VIII.29.)sz. önkormányzati rendelet:
SZMSZ módosítása
148/2008.sz. Képviselő-testületi határozat:
Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez csatlak.
149/2008.sz. Képviselő-testületi határozat:
Megbízás szociális rendelet módosítására
150/2008.sz. Képviselő-testületi határozat:
Telefonvonal használat korlátozása
151/2008.sz. Képviselő-testületi határozat:
Pannon GSM bérleti díj ügye
152/2008.sz. Képviselő-testületi határozat:
Kalmár Kitty támogatása
153/2008.sz. Képviselő-testületi határozat:
Következő ülés összehívása

Jegyzőkönyv

Készült: Tápióság község Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-án, 17 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.
Igazolatlanul van távol:
Laczkó József képviselő.
Meghívott vendégként jelen vannak:
Mellékelt jelenléti ív szerint.
A nyilvános ülésen a lakosság részéről 3 fő érdeklődő volt.
Dr. Samu János polgármester köszönti a megjelent képviselőket, a meghívott vendéget, az
érdeklődőket, 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 Balaskó György és Bartucz Attila
képviselőket.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
137/2008.(VIII.28.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Balaskó
György és Bartucz Attila képviselőket elfogadta.
A polgármester a továbbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait.
N A P I R E N D:
1./ Költségvetési tájékoztató
2./ Beszámoló a 2008. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről
3./ Dr. Papp Károly Általános Iskola beszámolója
4./ Gézengúz Napközi Otthonos Óvoda beszámolója
5./ Intézményfenntartói Társulással kapcsolatos tájékoztató
6./ Falunapi beszámoló
7./ SZMSZ módosítása
8./ Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez csatlakozás
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9./ Alpolgármester előterjesztése
10./ Egyebek
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
138/2008.(VIII.24.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta.
1. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: Költségvetési tájékoztató.
Előadó: Dr. Samu János polgármester ismerteti a központosított állami támogatások
és a működési célra átvett pénzeszközök alakulását 2008. május 30. és augusztus 28. között. A polgármester megállapítja, a napirendhez nincs hozzászólás,
javasolja elfogadásra.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
139/2008.(VIII.28.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a polgármester tájékoztatóját
elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
2. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: Beszámoló a 2008. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről.
Előadó: Dr. Samu János polgármester elmondja, a 2008. évi költségvetés I. félévi
teljesítéséről a beszámolót elkészítettük, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
ülésén megtárgyalta. Kéri a Bizottság elnökét ismertesse állásfoglalásukat.
Balaskó György képviselő, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke ismerteti, a beszámolót a
Bizottság megtárgyalta, egyhangúlag javasolják a testületnek elfogadásra.
Dr. Samu János polgármester javasolja a 2008. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló
beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
140/2008.(VIII.28.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a 2008. évi költségvetés I. félévi
teljesítését elfogadta a 3. sz. melléklet szerint.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
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3. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: Dr. Papp Károly Általános Iskola beszámolója.
Előadó: Tóth Gábor tagintézmény vezető elmondja, a 2007/2008-as tanévi beszámoló csak őt érintette, az új tanév előkészítését Kiss Erika KITT igazgatóval
készítették közösen. Az elmúlt tanév során önálló bevételekre sikerült szert
tenni 762 eFt értékben, melyet taneszközök beszerzésére fordítottak. Az iskolai rendezvényeket az írásos anyag részletesen tartalmazza, a versenyeredményekről minden hónapban tájékoztatta a testületet. Elmondható, hogy kimagaslóan sikeres tanévet zártak, mind a sport, mind a tanulmányi versenyek terén. Az új tanévre a tantestület létszáma egy fővel csökkent, ez nem
plusz irányba viszi az iskolát. A közoktatási intézmények társulásával program módosításokra volt szükség. Módosítani kellett az SZMSZ-t, a helyi
tantervet, a pedagógiai program átdolgozása folyamatban van. Az új tanév
tanulólétszáma egy fővel csökkent az előző tanévi létszámhoz viszonyítva,
a tanulók 11 osztályban fogják végezni tanulmányaikat. A technikai dolgozók száma szintén egy fővel csökkent. Az iskolatitkári munkakört Tápiószentmártonból átirányított dolgozó látja el. Az órakeretet 380 órában állapították meg, ez tavaly 400 óra volt. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság ülésén elmondta, bérkeret nincs a túlórára, a költségvetés készítésekor jelezte, hogy a kapott keret nem fedezi a túlórát, módosítás szükséges.
Dávid Kornélia Anikó képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke tájékoztat
arról, hogy a Bizottság ülésén megtárgyalta és elfogadta az iskola beszámolóját. 600 eFt szükséges
a túlórákra, plusz foglakoztatásra ígysem jut. A gyógypedagógiai állást is elfogadta a Bizottság,
heti 10 órában a feladat megoldható. Keresni kell valakit, nincs gyógypedagógus. Kéri a testület is
fogadja el az iskolai beszámolót.
Balaskó György képviselő elmondja, az iskolánál túlórára az eredeti és a módosított előirányzat is
2.600 eFt volt, az első félévben 2.047 eFt volt a túlórák összege. A plusz 600 eFt-ból nem hiszi,
hogy kijönnének és azt sem tudja honnan lehet elvenni az összeget. A túlóra emelt díjas költség,
helyette inkább fel kellene venni egy embert.
Bartucz Attila alpolgármester arról érdeklődik, hogy a gyógypedagógiai oktatást hogy tudjuk
megoldani, Tápiószentmártonból jön-e a gyógypedagógus. Helyi szakemberrel nem tudnánk
megoldani a feladat ellátását?
Tóth Gábor tagintézmény vezető elmondja, az előző tanévben a 400 órás órakeret 18
pedagógushoz volt meghatározva, 41 túlórával számoltak. A túlórát státusszal nem lehet lefedni,
hiszen különböző tantárgyakból tevődik össze. Úgy látja a + 600 eFt-ból ki tudná hozni a túlórák
költségét. A gyógypedagógussal kapcsolatban elmondja, úgy volt, hogy Tápiószentmártonból jön
a gyógypedagógus, de teljesen leterhelt, nem tudja vállalni. Óraadóban kell gondolkodni, ha az
alpolgármester Úr tud, kéri segítsen.
Erdélyi Sándor képviselő elmondja, költségvetési probléma sokszor merül fel, kötelességünk
vigyázni arra, amit egyszer elhatároztunk. Fontos kérdés a túlóra probléma, mondhatjuk, hogy
ennyi van, de így semmit nem oldunk meg.
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A képviselők kötelessége a feltételek biztosítása az előző évi oktatás színvonalához képest ne
csökkenjen, így várhatók el eredmények. Tények vannak, várjuk meg a költségvetés III. negyedévi
alakulását és ha szükséges a módosítást meg kell tenni, ha a forrását nem is látjuk.
Bartucz Attila alpolgármester elmondja, Bodor Ferenc szakértő felmérést készített az iskolánál,
3,5 millió Ft megtakarításról beszélt. Valaki nem jól végzi a munkáját, utána kellene járni.
Kiss Erika KITT igazgató megköszöni Erdélyi Sándor képviselő pozitív hozzáállását. Úgy
gondolja, egy kis község életében az önálló iskola megtartó erő, ha valami pluszt tudunk adni. Ha
megvonásra kerülnek a dolgok a szülők elvihetik a gyerekeiket. Össze kell fogni, küzdeni, hogy
megtartsák a gyermeklétszámot. Az Oktatási Bizottság megtárgyalta az iskola beszámolóját, 40
túlóra nem tölthető be álláshellyel. A tanév kezdetére a tantárgyfelosztást el kellett készíteni. Az
egyeztető szülői értekezleten kiderült, hogy a szülők ígéretet kaptak arra, hogy az oktatási
intézmények összevonásával nem változnak a dolgok. Tisztelettel kéri a testületet hozzanak
döntést, a Bizottság javaslatát fogadják el. A pedagógiai program során találkozott szülőkkel, az
óvodai, iskolai munkát nagyra értékelik. Bodor Ferenc átvilágítása Tápiószentmártonban is
megtörtént, az eredmény nem biztos. Az oktatási törvényből ki tudják számolni a kötelező
órakeretet, kompromisszumos megoldás szükséges a testület és az oktatási intézmény részéről.
Dr. Samu János polgármester elmondja, egy éve fogott bele a testület az iskola tevékenységének
felülvizsgálatába, költségvetési szempontból. Célunk, hogy ne sérüljön a szolgáltatás. Kinek van
igaza, Bodor Ferenc felnyitotta a lehetőséget, hol lehetne változtatni, megtakarítani. Ígéretet
tettünk a szülőknek, hogy lényeges változások nem következnek be a KITT létrejöttével. A
költségvetés módosításába most ne bonyolódjunk bele, várjuk meg a III. negyedévi elszámolásnál
mit látunk. A társulást azért léptük meg, mert többletbevételre tehetünk szert, az idén ez 6 millió,
jövőre 16 millió Ft az alapnormatívákra. Véleménye szerint ezt kötelességünk visszajuttatni az
iskolába, hogy az eddigi elvárások szerint tudjuk a feltételeket biztosítani.
Tóth Gábor tagintézmény vezető elmondja, Bodor Ferenc a vizsgálat során a létszámadatokat
bevitte a gépbe. A költségvetést a Pénzügyi Bizottság, a Hivatal gazdálkodása készíti, elmondható,
hogy mindig a legszűkösebb. Nem tudja honnan lehetne megtakarítani. Az oktatás színvonalával
kapcsolatban elmondja, van olyan réteg aki elhordja máshová a gyermekét, van olyan is aki idejön.
Kun Szilárd képviselő véleménye, a testület mindent elkövetett, hogy szinten tartsák az oktatást,
aki a társulás ellen döntött, gondolkodjon el.
Dr. Samu János polgármester megállapítja, az iskola beszámolójával kapcsolatban nincs több
kérdés, hozzászólás, kéri elfogadását.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
141/20008.(VIII.28.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Dr. Papp Károly Általános Iskola
beszámolóját elfogadta.
Határidő: azonnal.
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Felelős: Tóth Gábor tagintézmény vezető.
4. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: Gézengúz Napközi Otthonos Óvoda beszámolója.
Előadó: Tárnoki Lászlóné tagintézmény vezető beszámolójában elmondja, az
elmúlt tanév munkájában résztvevő volt, de nem irányító, így a sikerek
nem az ő érdemei. A Képviselő-testületnek szeretné megköszönni, hogy
lehetőséget biztosítottak helyben gyógypedagógus és logopédus foglalkoztatására, így a gyermekeket nem kellett elvinni. Köszöni továbbá a
szülők segítségét az egészséges életmód alakításában. Minden évben
megszervezésre kerül az úszótábor Jászberényben, amelyhez a Tápióságért Alapítvány biztosít támogatást, melyet ezúton is szeretne megköszönni Juhász Jánosnak, a kuratórium elnökének, valamint köszönet
illeti Ilonka Zsuzsannát, aki az úszást oktatja. Az elmúlt tanévben az
óvoda eszközfejlesztési pályázaton 480 eFt-ot nyert, valamint az alapítványon keresztül is további bevételekre tettek szert, amit az óvoda
fejlesztésére fordítanak. Ezek a pályázatok Horváth Imréné vezetése
alatt történtek, megköszöni munkáját, jó csapatot, jól felszerelt óvodát
hagyott hátra. Az új tanévvel kapcsolatban elmondja, intézményi társulás létrehozásával Tápiószentmárton intézményeivel összekapcsolva
közös intézménnyé alakultak. Az óvodában vezetőváltás történt, a
Képviselő-testület személyét bízta meg a tagintézmény vezetésével.
Az óvónői létszám változatlan, az óvodatitkári státusz megszűnt. Kérte
legyenek munkája segítségére a kezdeti nehézségek áthidalására óvodatitkár alkalmazásával. Az óvodatitkár, aki most dajkaként dolgozik
tudná munkáját segíteni, hiszen az előzőekben belátása volt a munkába.
Kéri a csoportból való kiemelését, helyette közhasznú dolgozó foglalkoztatását.
Dávid Kornélia Anikó képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke elmondja, a
Bizottság ülésén elfogadta az óvoda beszámolóját, sokat beszéltek az óvodatitkári állás
fontosságáról. Az iskolatitkár négy órás, az óvodai munkában nem tud résztvenni. Segíteni kell az
új tagintézmény vezető munkáját, meg kell oldani az óvodatitkár foglalkoztatását. A Bizottság
javasolja közhasznú dolgozó foglalkoztatását szeptembertől 6 hónapos időtartamra a dajkai állás
betöltésére.
Kiss Erika KITT igazgató szeretné a Bizottság javaslatát megerősíteni, segíteni kell a
tagintézmény vezető munkáját. Rengeteg az adminisztrációs munka a napi feladatok mellett, a
munkára rálátást segítve. A titkár óriási segítséget jelent, a vezetői munkakört képtelenség rövid
időn belül átlátni.
Dr. Samu János polgármester szavazásra teszi fel az óvodához egy fő közhasznú dolgozó
igénylését, illetve az óvodai beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
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142/2008.(VIII.28.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület egy fő közhasznú dolgozót biztosít
az óvodához 2008. szeptember 1-től 6 hónapos időtartamra.
Határidő: szeptember 1.
Felelős: polgármester.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
143/2008.(VIII.28.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Gézengúz Napközi Otthonos
Óvoda beszámolóját elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: Tárnoki Lászlóné tagintézmény vezető.
Dr. Samu János polgármester a napirendhez kapcsolódóan elmondja, jelen van az ülésen az
óvodai SZMK elnöke, akinek átadja a szót.
Vargáné Kósa Mónika SZMK elnök elmondja, Horváth Imréné 25 évet dolgozott az óvodában,
leváltása után eddigi munkája nem lett megköszönve. Köszönet illeti meg azért, amit az óvodáért
tett.
Dr. Samu János polgármester pontosítani szeretne, Horváth Imréné nem lett leváltva, az óvoda
mint önálló intézmény megszűnt a társulás létrehozásával. A testület úgy döntött, hogy Horváth
Imréné megbízását nem biztosítja, együttműködése nem volt megfelelő a társulás előkészítő
munkájában. Laczkó Györgyné kapott július 1-től megbízatást a tagintézmény vezetésére, aki
végül mégsem vállalta a feladatot. Ezután a testület Tárnoki Lászlónét bízta meg egy éves
időtartamra a vezetéssel. Horváth Imréné munkája példaértékű volt, az óvodáért tett eredményéért
köszönet illeti meg.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
144/2008.(VIII.28.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki Horváth Imrénének
példaértékű óvodavezetői munkájáért, az óvodáért tett
eredményeiért.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

5. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
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Tárgy: Intézményfenntartói Társulással kapcsolatos tájékoztató.
Előadó: Kiss Erika KITT igazgató csatlakozik a köszönetnyilvánításhoz, volt vezető,
tudja mit jelent ez. Amennyiben van helyi díj, szakmai munkája elismeréséért
Horváth Imrénét erre lehetne javasolni.
A Társulással kapcsolatban elmondja, két hónap telt el a döntés óta, hogy megalakultak, megkapta a vezetői megbízatást. A munkát elkezdték, a munkakörök
átadása-átvétele megtörtént. Egységesíteni kellett a pedagógiai programokat,
a tanévkezdésre felkészülni. A nyári szabadság idején is dolgoztak, hogy elkészüljönek, ezért köszönet a tagintézmény vezetőknek. A Társulás megalakításával egy intézmény lettek, igyekeztek az intézmények önállóságát, egységét
meghagyni. A törvény által meghatározott feltételekkel elkészült a pedagógiai
program, ennek terjedelme 250 oldal. Az első fejezet az óvodát, a második
fejezet az iskolát, a harmadik a helyi tantervet, a negyedig az SNI-s gyermekek
oktatását részletezi, az ötödik fejezet a záradékokat tartalmazza. A pedagógiai
programot a megfelelő fórumok véleményezték, a nevelőtestületek megismerték,
elfogadják. Szakértő véleményezte, a formai és törvényi előírásoknak megfelel.
Kéri a testület a pedagógiai programot hagyja jóvá, hogy az intézmények megkezdhessék szeptember 1-én a munkát.
Dr. Samu János polgármester megköszöni a beszámolót, nagyra értékelve az előterjesztett anyag
szakmai munkáját. A társulással kapcsolatban elmondja, a gesztor önkormányzat végzi a KITT
gazdasági ügyeinek intézését, a könyvelés elkülönített számlán folyik. Naponta készpénz
kifizetési szükséglet vetődik fel, ezért kéri a testület ellátmányösszeget állapítson meg, javasolja ez
100 eFt legyen.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
145/2008.(VIII.28.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület 100 eFt készpénzellátmányt biztosít
a Közoktatási Intézmény, Tápióság-Tápiószentmárton
Óvodája és Általános Iskolája többcélú intézmény részére.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
Dr. Samu János polgármester a továbbiakban elmondja, törvény határozza meg a pedagógusok
keresetkiegészítését, ez 5.250.- Ft/fő, a támogatott keretből. Tápiószentmárton javasolja tárgyaljuk
meg és fogadjuk el, Kiss Erika igazgató kiemelt munkavégzésért 30 eFt/hó kiegészítés
megállapítását. A többi ezzel kapcsolatban az igazgató feladata.
Kiss Erika KITT igazgató elmondja, az SZMSZ szabályozza, nem muszály havonta adni, lehet
egy évre is.
Dr. Samu János polgármester javasolja a költségvetési év végéig, december 31-ig megállapítani a
keresetkiegészítést.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
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alábbi határozatot hozta:
146/2008.(VIII.28.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület Kiss Erika KITT igazgató részére kiemelt
munkavégzéséért 30 eFt/hó keresetkiegészítést állapít meg
2008. szeptember 1-től 2008. december 31-ig.
A keresetkiegészítés összegét Tápióság 1/3, Tápiószentmárton
2/3 arányban biztosítja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
Dr. Samu János polgármester a továbbiakban javasolja a KITT Pedagógiai Programjának
elfogadását.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
147/2008.(VIII.28.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Közoktatási Intézmény TápióságTápiószentmárton Óvodája és Általános Iskolája többcélú
intézmény Pedagógiai Programját elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: Kiss Erika igazgató.
Kiss Erika igazgató megköszöni a Képviselő-testület támogatását.
6. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: Falunapi beszámoló.
Előadó: Dr. Samu János polgármester elmondja, a meghívó szerint a napirendi pont
előadója Dömsödi Erzsébet mb. rendezvényszervező, de az ülésre nem tudott
eljönni. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság ülésén tömören ismertette,
hogy minden úgy zajlott, ahogy tervezve volt. A rendezvény először három
naposra terveztük, de két napos lett. A falunap megrendezéséhez támogatást
kaptunk, amellyel el kell számolni. Uniós keretből 800 eFt-ot, a megyei keretből 200 eFt-ot kaptunk, az Önkormányzat költsége 500 eFt volt. A falunapon
vendégül láttuk testvértelepülésünkről, Pogrányból érkező barátainkat. Sportrendezvények, kulturális műsorok, versenyek, főzőverseny szórakoztatták a
rendezvényre ellátogatókat.
7. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: SZMSZ módosítása.
Előadó: Dr. Kovács Dénes aljegyző ismerteti, Wenhardt Lászlóné megbízott jegyző
idejében a Közigazgatási Hivatal észrevételezésére módosításra került a
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendeletünk.
Akkor felsoroltuk, hogy az ülésre kiket kell meghívni, de azt is részletezni kell,
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hogy a meghívottak közül kit illet meg tanácskozási jog. A rendelet tervezetet
elkészítettük, kéri az észrevételeket.
Balaskó György képviselő javasolja a rendelet 5. § (2) bekezdése utolsó sorában a "vagy" helyett
"és" szerepeljen.
Dr. Samu János polgármester szavazásra teszi fel az SZMSZ módosításáról szóló rendelet
tervezetet.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel, a
11/2008.(VIII.29.) rendeletét, az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló, többször módosított 5/2007.(III.30.) rendelet módosításáról megalkotta.
11/2008.(VIII.29.) sz. önkormányzati rendelet:
Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló, többször módosított 5/2007.(III.30.)
sz. rendelet módosításáról szóló rendelet szövegét a 6. sz.
melléklet tartalmazza.
8. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez csatlakozás.
Előadó: Dr. Kovács Dénes aljegyző ismerteti, az Önkormányzat az előző években
csatlakozott a rendszerhez. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javasolja
ismételten a csatlakozást, hogy lehetőség legyen támogatni a hátrányos szociális
helyzetű tanulókat.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
148/2008.(VIII.28.) sz. képviselő-tetületi határozat:
A Képviselő-testület csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2009. évi
fordulójához.
A Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy október
1-ig a pályázatot írja ki és az Önkormányzat hirdetőtábláján tegye közzé.
Határidő: azonnal, ill. folyamatos.
Felelős: aljegyző.
9. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: Alpolgármester előterjesztése.
Előadó: Bartucz Attila alpolgármester ismerteti, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
ülésére beterjesztette, hogy a rendszeres szociális segélyt kapó emberek
valamilyen módon dolgozzanak a segélyért. A kapott segély ledolgozására
1.000.- Ft/óra összeget javasol.
Dr. Kovács Dénes aljegyző ismerteti, ha a monoki példát követjük törvénytelenül járunk el,
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jelenleg jogilag nem működik, hogy a kapott ellátást le kell dolgozni.
Bartucz Attila alpolgármester elmondja, a jelenlegi jogszabályok nem engedik a kifizetett segély
ledolgozását, személy szerint nem ért vele egyet, a testület határozzon.
Dr. Kovács Dénes aljegyző tájékoztat arról, hogy településünkön 12 segélyezett van, akiből 8
alkalmatlan a munkavégzésre. Ha mégis be kívánja a testület vezetni a munkavégzést, rendelet
szükséges hozzá.
Dr. Samu János polgármester elmondja, a Képviselő-testület meghozhatja döntését a
munkavégzésről, annak ellenére, hogy ismertetésre került ennek jogszerűtlensége. A testület kérje
fel az aljegyzőt, hogy a következő ülésre készítse elő a szociális rendelet módosítását. Aki nem
vállalja a munkát, kiesne a rendszerből.
Béres Károly képviselő javasolja, ne döntsünk az ügyben, várjuk meg a törvényhozók döntését,
véleménye szerint a törvényt be kell tartani.
Erdélyi Sándor képviselő szerint, ha nem hozzuk meg a rendeletet semmi nem kötelezi a
törvényhozókat olyan törvény alkotására, amelyre társadalmi igény van. Nem érez lelkiismeret
furdalást ha megszavazza.
Hegedűs György képviselő soknak találja az 1.000.- Ft/óra összeget, 500.- Ft/órát javasol.
Dr. Samu János polgármester az elhangzottak szerint szavazásra teszi fel azt a kérdést, hogy a
Képviselő-testület bízza meg az aljegyzőt azzal a feladattal, hogy a következő ülésre készítse elő a
szociális rendelet módosítását. A szociális segély ledolgozását 500.- Ft/óra összeggel számolva.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
149/2008.(VIII.28.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a szociális
rendelet módosítását készítse elő, a szociális segély ledolgozásást 500.- Ft/óra összeggel számolva.
Határidő: következő ülés.
Felelős: Dr. Kovács Dénes aljegyző.
Bartucz Attila alpolgármester a napirendi ponthoz kapcsolódóan a továbbiakban elmondja, az
önkormányzati Kft költségvetésében szerepel az iskolagondnok bére, mivel úgy tervezték a Kft
átveszi ezt a munkát. Ez nem jött létre, a gondnok ugyanúgy megvan az iskola területén, érdemben
nem sokat dolgozik, munkája felügyelve nincs. Úgy látja mindent megtesznek, hogy veszteségesen
jöjjön ki a Kft. Javasolja a testület az iskolagondnoki státuszt szüntesse meg, mert ha így megy
tovább ez éves szinten a Kft-nek 2 millió Ft-os veszteséget jelent.
Béres Károly képviselő azt szeretné tudni, a Kft aláírta-e már a szerződést.
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Vincze András a SÁG-ÉP Nonprofit Kft ügyvezetője elmondja, a vízmű üzemeltetési szerződést
kénytelen volt aláírni az áramszolgáltató miatt. A falugondnoki szerződésben több pont van,
amelyről beszélni kell, azt is el kell dönteni a fűtéssel mi lesz.
Béres Károly képviselő úgy látja, az Önkormányzatot keverik a Kft-vel, a Kft azért van, hogy
szolgáltasson. Szeretné világossá tenni az Önkormányzat és a Kft fogalmát. Közcélú dolgozóval a
Kft feladatát nem láthatják el. A Kft külön jogi személy.
Bartucz Attila alpolgármester véleménye szerint a legnagyobb probléma, hogy úgy kezelik a Kft-t
mint ellenséget. Egymást ki kellett volna segíteni.
Tóth Gábor tagintézmény vezető elmondja, az iskolagondnoki státuszról dönteni kell a
testületnek.
Magda Lászlóné pedagógus szeretné tudni, az iskolagondnoki státusz elvonása után mi a
biztosíték, hogy a napi feladatokat a Kft képes lesz ellátni napi szinten.
Kun Szilárd képviselő ismerteti, a Pénzügyi Bizottság úgy döntött, hogy a Kft-vel kapcsolatos
megbeszélésre a jövő héten, szeptember 4-én kerülne sor.
Dr. Samu János polgármester javasolja a Kft-t érintő témát a jövő heti ülésre elhalasztani.
10. E G Y E B E K
1./ Dr. Samu János polgármester ismerteti a Hajdú Védelem Kft előterjesztését, amely szabadságos, szolgálaton kívüli rendőröket foglalkoztat, járőrszolgálatra, védelemre kínálnak
szolgáltatást. Az ülésen jelen van a Kft ügyvezetője, kéri adjon tájékoztatást a testületnek.
Hajdú Tamás ügyvezető igazgató köszönti a testületet. Elmondja, 6,5 évig dolgozott közterület
felügyelőként, őrző-védő céget alapított a közbiztonság javítására. Riasztórendszerek kiépítésével,
felügyeletével foglalkoznak, riasztásra vonulnak. Kedvező csomagot ajánlanak, díjmentes
beszerelést vállalva, a havi díj jelképes összeg. Lehetőség van gépjárműves járőrszolgálat
igénybevételére, a hatékony bűnmegelőzés biztosítására. A Polgárőrségnek nincs önálló
intézkedési jogköre, ezért hatékony összekötve a két szolgáltatás. Az épületbiztonsággal
kapcsolatban elmondja, szerződést kell kötni, személyre szabott ajánlatot tudnak adni, lakossági
szolgáltatást is végeznek. A tápiószecsői Rendőrős megbízottai főkapitányi engedéllyel
rendelkeznek a szolgálat végzésére, civil ruhában teljesítenek szolgálatot. Lehetőség van továbbá a
jelzőrendszeres segítségnyújtásra. Ennek havi díja 2.800.- Ft, a készüléket térítésmentesen
biztosítják.
Hegedűs György képviselő arról érdeklődik mi van akkor, ha több helyszínre kell menni és arról is
érdeklődne a kamerarendszer hogy működik.
Bartucz Attila alpolgármester azt szeretné tudni, a közintézmények külső és belső bekamerázása
jogszabályilag megoldható-e.
Hajdú Tamás ügyvezető igazgató válaszában elmondja, településenként van járőrszolgálata,
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gépjárművel. Tehát nem probléma, ha több helyszínre kell menni. A kamerarendszer a
legköltségesebb befektetés, figyelése szükséges. A jogszabály figyelembe vételével rendőr
figyelheti. A közintézmények bekamerázása megoldható, attól függ mi a cél.
Dr. Samu János polgármester megköszöni a tájékoztatást, megtárgyaljuk az ajánlatot és a
szeptemberi ülésen tudunk dönteni.
2./ Dr. Samu János polgármester elmondja, a Pénzügyi Bizottság ülésén az első félévi költségvetéssel kapcsolatban felmerült, hogy egyes telefonköltségek megközelítik az éves díjat.
Javasolják azt a korlátozást, hogy hívhatók legyenek, de ők nem tudnak telefonálni.
Tárnoki Lászlóné tagintézmény vezető tájékoztatja a testületet, hogy az óvoda telefonszámlája
magasabb lesz, ez abból adódik, hogy az előző vezető szolgálati mobilja az alapítványon keresztül
ingyenes volt. Most pedig kénytelen igénybe venni a vezetékes telefon használatát.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
150/2008.(VIII.28.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a családsegítő és a könyvtár telefonvonal használatát korlátozza.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

3./ Dr. Samu János polgármester ismerteti, a Pannon bérleti szerződéssel az elmúlt üléseken
már többször foglalkoztunk. 800 eFt/év bérleti díjat fogadunk el, az ipari termelői árindex
változása szerint. A szolgáltatási árindex 8 %, meg van határozva milyen szolgáltatás tartozik bele. Nem tudjuk a szolgáltatási árindexet a Pannon elfogadja-e. Felvetődött, hogy a
bérleti díjjal minden újonnan választott Képviselő-testület foglalkozzon.
Bartucz Attila alpolgármester a négyévenkénti szerződés felülvizsgálatot erősebbnek találja.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
151/2008.(VIII.28.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-tetület a Pannon GSM Távközlési Zrt bérleti
szerződését 2008. december 1-től a 134/2008.(VII.24.) sz.
határozatban foglaltak szerint határozza meg. A bérleti
díj felülvizsgálatára négyévenként a mindenkori Képviselőtestület jogosult.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
4./ Dr. Samu János polgármester ismerteti, Kalmár Kitty 8. osztályos tanuló felvételi vizsgát
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tett színészképzőbe. 225 eFt-ot kellene fizetni, a család szociális helyzete miatt a havi
részletfizetést sem tudja megoldani. Az Önkormányzathoz fordultak segítségért, valamint a
fatelepet is megkeresték és lehetőség lenne a Cigány Kisebbségi Önkormányzattól is támogatásra. Négy hónapos tanfolyamról van szó, hetente egyszer kellene menni. Neves színészek tanítanak, tehetségesnek tartják a tanulót.
Lengyelné Kálló Mária pedagógus elmondja, nagyon szerény körülmények között élő családról
van szó, de az anyuka mindent megtesz a gyerekekért, példamutató módon. Ha lehetőség van,
megérdemlik a segítséget.
Tóth Gábor tagintézmény vezető elmondja, értesültek a jó hírről, a tantestület havi 10 eFt-tal
fogja támogatni a tanulót, hogy elindulhasson ezen az úton.
Dr. Samu János polgármester javasolja az Önkormányzat 53 eFt-tal támogassa Kalmár Kitty
színészi tanulmányait.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
152/2008.(VIII.28.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület 53 eFt egyszeri támogatást biztosít
Kalmár Kitty Úri u. 11. sz. alatti lakos színészi tanulmányaihoz a 2008. évi segélykeret terhére.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

5./ Dr. Samu János polgármester tájékoztatásul elmondja a testületnek, Dömsödi Erzsébet
rendezvényszervezői megbízatása augusztus 31-én lejár. Foglalkozni kell vele, hogy
alkalmazzuk-e továbbra is, vagy valaki mást alkalmazzunk rendezvényszervezői szinten,
vagy a másik alkalmazott mellé. Elfogadhatónak tartja azt, hogy a jegyző és a Kulturális
Bizottság elnöke Dömsödi Erzsébettel közösen beszéljék meg a továbbfoglalkoztatás
lehetőségét.
6./ Dr. Samu János polgármester a továbbiakban ismerteti, a sportpályán nagymennyiségű
vízfogyasztásra került sor, 400 eFt-os számlát kellene fizetni.
Bartucz Attila alpolgármester elmondja, amikor a faluban villanyszerelési munkákat végeztek,
akkor derült ki, hogy nem megy a szivattyú. A villanyszámlát a Hivatal fizeti, nem állt érdekükben
a másik rendszer használata.
Berényi András az ülésen megjelent érdeklődő szerint meg kellene oldani a költségek fedezetét,
döntsön a testület ki vállalja be a vízdíjat.

Dr. Samu János polgármester javasolja, a testület erre vonatkozóan ne hozzon határozatot. A
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költségvetést 400 eFt-tal megterhelte a vízdíj, nem tudni ki vállalja be. A víz kitermelési díját meg
kellene nézni, ezután elosztanánk a fizetendőket. 1990. óta működik a vízmű, ilyen helyzet még
nem volt. Javasolja az önköltségi vízdíjat nézzük meg és ebből kiszámolnánk köbméterre vetítve.
7./ Dr. Samu János polgármester a továbbiakban ismerteti a következő ülés időpontját és
napirendi pontjait:
2008. szeptember 4. 17 óra.
N a p i r e n d:
1./ SÁG-ÉP Nonprofit Kft működésével kapcsolatos megbeszélés
2./ Közoktatási Esélyegyenlőségi Program és Intézkedési Terv elfogadása
3./ Szociális rendelet módosítása
4./ Egyebek
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
153/2008.(VIII.28). sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testületi következő ülését 2008. szeptember
4-én, 17 órára összehívja.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 21
órakor bezárta.

Kmf.

Dr. Kovács Dénes
aljegyző

Dr. Samu János
polgármester

Balaskó György
Bartucz Attila
jegyzőkönyv hitelesítők
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