Tápióság Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2010. június 24-én, 17 órakor
megtartott ülésének
jegyzőkönyve

81/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása
82/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
83/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
Általános iskola órakeretének meghatározása
84/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
ÖKOVÍZ Kft. szerződés meghosszabbítása
7/2010.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelet:
A zaj és rezgés elleni védelem helyi szab.
85/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
Vojtkó Károlyné ingatlantulajdon felajánlása
86/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
Malatinszky Pálné ingatlantulajdon felajánlása
87/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
Kun Szilárd ingatlantulajdon felajánlása
88/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
TTT megbízása szennyvízprojekt üzemelt.
89/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
HDS-TSE részére 22 eFt támogatás bizt.
90/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
HDS-TSE tagjainak elismerés kifejezése
91/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
Történelmi Bizottság alakítása
92/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
Tüzijáték költségének felajánlása
93/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
Színpad felújításához anyagköltség biztosítása
94/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
Köztiszviselői napra 100 eFt biztosítása
95/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
Következő ülés összehívása

Jegyzőkönyv
Készült: Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 24-én,
17 órakor megtartott ülésén.
Az ülés helye: Községháza nagyterme.
Jelen vannak: Dr. Samu János polgármester,
Bartucz Attila alpolgármester,
Balaskó György,
Berényi Tamás,
Dávid Kornélia Anikó,
Erdélyi Sándor,
Hegedűs György és
Kun Szilárd képviselők.
Igazoltan van távol: Szántai Linda képviselő.
Igazolatlanul van távol: Laczkó József képviselő.
Meghívott vendégként jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint.
A nyilvános ülésen a lakosság részéről 2 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 Bartucz Attila és Berényi
Tamás képviselőket.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
81/2010.(VI.24.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Bartucz
Attila és Berényi Tamás képviselőket elfogadta.
Dr. Samu János polgármester a továbbiakban elmondja, a kiküldött meghívő szerint a 4.
napirendi pont az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz díjáról szóló
rendelet megtárgyalása. Javasolja ezt vegyük le a napirendről, a vízdíj úgyis 2011. január 1-től
változna, döntsön erről az új testület. A polgármester ismerteti az ülés napirendi pontjait:
N a p i r e n d:
1./
2./
3./
4./

2010/2011-es tanév előkészítése
Hulladékszállítási közszolgáltai szerződés meghosszabbítása
A zaj és rezgés elleni védelem helyi szabályozásáról szóló rendelet megtárgyalása
Egyebek
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül,
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:
82/2010.(VI.24.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta.
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: 2010/2011-es tanév előkészítése.
Előadó: Tóth Gábor tagintézmény vezető az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítésként
elmondja, szeretnék, ha a tavalyihoz hasonlóan a 7. osztályban engedélyeznék
a csoportbontás a magyar-matematika-angol-informatika tárgyaknál, a nagy
létszámú évfolyamra tekintettel. Ezúton szeretné ezt a kiemelt lehetőség biztosítását megköszönni. A 4. osztálynál egy család elköltözött, 28 tanuló maradt, 3 SNI-s, aki két főnek számít, így 31 fő van, nem javasolják az összevonást. Az Oktatási Bizottság ülésén részletesen megtárgyalták az óraszámot,
Kiss Erika KITT igazgató is jelen volt az ülésen. 360 órában szeretnék a tanévet indítani, a kötelező osztályfőnöki adminisztrációs munkák miatt, ne a
gyerekek rovására menjen.
Dr. Samu János polgármester arról érdeklődik, hogy jövőre mennyi gyerek várható az
iskolába.
Tárnoki Lászlóné tagintézmény vezető elmondja, 32 nagycsoportos korú gyermek van, nem
biztos, hogy mind iskolaérett lesz és elköltözés is lehet.
Dr. Samu János polgármester elmondja, azért kérdezte, hogy jövőre hogy alakul az
osztálylétszám, két osztályra lehet-e számítani. A nyolcadik osztálynál meg van a lehetőség az
összevonásra, de akkor plusz nevelői létszámmal dolgoznának.
Kun Szilárd képviselő elmondja, a költségvetésben 209 fővel számolunk, 203 fő van.
Javasolja, augusztusban pontosítsunk, mint tavaly, az első féléves költségvetés ismert lesz,
ennek függvényében.
Tóth Gábor tagintézmény vezető tájékoztatásul elmondja, a normatíváknál féléves, éves
lemondás van, nem 6 fő, de valamennyi lemondás lesz. Egyre többen elköltöznek,
többgyermekes családok.
Dávid Kornélia Anikó képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke ismerteti,
a Bizottság egyetért és javasolja az órakeretet elfogadni, az osztályok száma 10, a
pedagógusok létszáma 16 fő. A túlóra nagyon kevés lesz, jól ki van számolva.
Dr. Samu János polgármester javasolja az iskola órakeretét meghatározni.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
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83/2010.(VI.24.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Dr. Papp Károly Általános
Iskola órakeretét a 2010/2011-es tanévre heti 360
órában határozza meg, a pedagógus létszám 16 fő,
az osztályok száma 10.
A Képviselő-testület az augusztusi ülésén pontosít.
Határidő: augusztus 31.
Felelős: polgármester.
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Hulladékszállítási közszolgálati szerződés meghosszabbítása.
Előadó: Dr. Samu János polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az ÖKOVÍZ Kft.vel a hulladékszállítási közszolgálati szerződésünk 2010. június 30-ig van érvényben. Változatlan feltételek mellett kéri a szolgáltató a szerződés meghoszszabbítását 2010. július 1. – 2010. szeptember 30. közötti határozott időszakra.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással,
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:
84/2010.(VI.24.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a hulladékkezelési közszolgáltatás – kommunális, szilárd
hulladékgyűjtés, szállítás, elhelyezés, ártalmatlanítás –
elvégzésére megbízza 2010. július 1. – 2010. szeptember
30. közötti időszakra az ÖKOVÍZ Kft-t (Cegléd, Pesti út
65.)
Határidő: szerződés módosítására azonnal.
Felelős: polgármester.
3. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: A zaj és rezgés elleni védelem helyi szabályozásáról szóló rendelet megtárgyalása.
Előadó: Dr. Kovács Dénes aljegyző ismerteti, a napirendhez kapcsolódó vitaindító
anyagot a korábbiakban már kiküldtük. Három képviselő jelenlétében átnézték
miről szólna a rendelet, a tervezetet együtt elkészítették. A rendeletben szabályozásra kerülnének a közterületi rendezvények, a vendéglátó egységek kerthelyiségei és a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységből származó zajforrások. Kéri a rendelet tervezetre vonatkozó hozzászólásokat.
Hegedűs György képviselő elmondja, a tervezet 7. § (3) bekezdése kimondja, hogy
rendszeres zajkeltésről van szó, ez kerül szabályozásra. A 7. § (1) bekezdését javasolják
módosítani, szombaton is a hétköznapihoz hasonlóan 8-20 óra között lehessen háztartási
igényt kielégítő, zajjal járó tevékenységet végezni.
Kun Szilárd képviselő elmondja, az időpontok meg vannak adva, mint ahogy az égetés is
szabályozva van, így van értelme a rendeletnek.
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Bartucz Attila alpolgármester véleménye, hozhatunk rendeleteket, ha a betartása nem
történik meg. Ki fogja felvállalni, hogy be legyen tartva a rendelet, úgy gondolja a
végrehajtással van a baj.
Dr. Kovács Dénes aljegyző elmondja, a helyi rendeletek kihirdetésre kerülnek, a lakosság
tájékoztatása a hirdetőtáblán, honlapon, újságon keresztül megtörténik.
Dr. Samu János polgármester a 7. § (1) bekezdésére tett módosítással javasolja a rendelet
elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással a
7/2010.(VI.25.) sz. rendeletét, a zaj és rezgés elleni védelem helyi szabályozásáról megalkotta.
7/2010.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelet:
A zaj és rezgés elleni védelem helyi szabályozásáról
szóló rendelet szövegét a 3. sz. melléklet tartalmazza.
4. EGYEBEK
1./ Dr. Samu János polgármester ismerteti, Vojtkó Károlyné felajánlását, a 0127/8 hrsz.-ú
ingatlanban lévő, 560/4127-ed tulajdoni hányadára vonatkozóan. Javasolja a testület a
felajánlást fogadja el, az előzőekhez hasonlóan 100.- Ft-os névleges vételáron.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
85/2010.(VI.24.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
100.- Ft-os névleges vételáron elfogadja Vojtkó Károlyné
1171 Budapest, Pásztorfalva u. 18. szám alatti lakos által
felajánlott, a tápiósági 0127/8 hrsz-ú ingatlanban lévő
560/4137-ed tulajdoni részét.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

2./ Dr. Samu János polgármester a továbbiakban tájékoztatja a testületet, hogy
Malatinszky Pálné tápióbicskei lakos is tett egy felajánlást az Önkormányzat
részére, a tulajdonában lévő 0161 hrsz-ú, 3118 m2 nagyságú, külterületi ingatlanára vonatkozóan. Ez az ingatlan a Kölcsey utcai ingatlanok és a dűlőút közé
van beékelődve. Javasolja a felajánlás elfogadását.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
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86/2010.(VI.24.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
100.- Ft-os névleges vételáron elfogadja Malatinszky
Pálné 2764 Tápióbicske, Kossuth L. u. 168. szám alatti
lakos által felajánlott, tápiósági 0161 hrsz-ú ingatlanát.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

3./ Dr. Samu János polgármester ismerteti Kun Szilárd képviselő beadványát, mely
szerint felajánlja az Önkormányzat javára a 459 hrsz-ú, 518 m2 nagyságú ingatlanát.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
87/2010.(VI.24.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
100.- Ft-os névleges vételáron elfogadja Kun Szilárd
Tápióság, Forgács I. u. 31. szám alatti lakos által felajánlott, tápiósági 459 hrsz-ú ingatlanát.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

Kun Szilárd képviselő javasolja, a káposztárkerteknél ahol egy tulajdonos van meg kellene
keresni felajánlásra.
4./ Dr. Kovács Dénes aljegyző egy felmerülő problémáról szeretné a testületet tájékoztatni.
A körtésben kb. 1 ha terület ami felajánlásra került az Önkormányzat részére, ezzel dolog
van. A Földhivatal a parlagfüvet ellenőrzi, el kell dönteni mi legyen vele. A Kft.-nek erre
nincs megbízása.
Dr. Samu János polgármester javasolja erre vonatkozóan az Önkormányzat és a Kft. között
szerződés kötni, a terület tisztántartásáról való gondoskodás legyen a Kft. feladata, az
Önkormányzat költségére.

5./ Dr. Samu János polgármester a továbbiakban Soltiné dr. Pap Anikó jegyző levelét ismerteti a testülettel, melyben tájékoztat arról, hogy 2010. június 17-től fizetés nélküli
szabadságát megszüntette, szabadságát tölti. Munkába állása első napja 2010. szeptember
20.
6./ Dr. Samu János polgármester a Tápió-menti Területfejlesztési Társulás előterjesztését
ismerteti, a Tápió-menti régió szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása projektre vonatkozóan. A pályázat kikerült Brüsszelbe, a felülvizsgáló bizottság néhány ponton kiigazítást, illetve határozatot kér az önkormányzatoktól. Arról kell dönteni, hogy a Társulás az üzemeltetést 30 évig fenntartja.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 2 tartózkodással,
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:
88/2010.(VI.24.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a
„Tápiómenti Régió szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása” elnevezésű,
KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0021 (SFC 2010HU161PR002) azonosítószámú
projekt előkészítését és megvalósítását koordináló Tápiómenti Területfejlesztési Társulást a projekt tervezett élettartamán (30 éven) keresztül fenntartja. Amennyiben a Társulás valamilyen oknál fogva korábban megszűnne, a Társulás tulajdona az önkormányzatok tulajdonába kerül. Ebben
az esetben az önkormányzatok vállalják, hogy a projekt tervezett élettartamán (30 éven) keresztül változatlanul fenntartják az üzemeletetési jogviszonyt.
Határidő: azonnal.
Felelős:

polgármester.

7./ Dr. Samu János polgármester elmondja, a HDS-TSE tagjai 2010. május 28.-30. között
Európa Bajnokságon vettek részt Veszprémben, ahol 2. helyezést értek el. A táncosok
Veszprémbe szállításához felajánlotta segítségét Bekech József és Bartucz Attila, de az
utazás költségéhez még 22 eFt hiányzik, ezt támogatásként ajánlja fel az Önkormányzat.
A Képviselő-testület fejezze ki elismerését a csapatnak az elért eredményért.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
89/2010.(VI.24.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a HDS-TSE veszprémi utazási
költségére 22.000.- Ft támogatást biztosít az Önkormányzat 2010. évi gazdálkodási tartaléka terhére.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
90/2010.(VI.24.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
elismerését fejezi ki a HDS-TSE tagjainak az Európa
Bajnokságon elért eredményéért.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
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8./ Dr. Samu János polgármester ismerteti, felvetődött a temetőben lévő világháborús
emlékmű felújításátnak gondolata. A költségvetés szerint ez 450 eFt lenne, az összeg
felét az egyház kifizetné, a másik felét pedig az önkormányzat bevállalná.
Kun Szilárd képviselő javasolja, az első féléves költségvetés ismeretében az augusztusi
ülésen döntsön a testület az ügyben.
Galambosi Zoltán az ülésen megjelent érdeklődő elmondja, társadalmi összefogással meg
lehetne valósítani, vannak szakemberek akik tudnának segíteni. A költségvetés szerint a
munkadíj 170 eFt.
Bartucz Attila alpolgármester véleménye szerint meg kell szervezni mit lehet társadalmi
munkával megvalósítani, a következő ülésre elő kell készíteni.
Hegedűs György képviselő úgy gondolja, vállalkozókat meg lehetne keresni, hogy adjanak
árajánlatot.
Dr. Samu János polgármester ismerteti, Berényi Tamás képviselő felajánlott a felújításhoz 50
eFt értékű anyagot. Javasolja indítsuk el a folyamatot, Szajcz Miklóst bízzuk meg ezzel.
Véleménye szerint új emlékművet csináljunk, ne felújítás legyen. Lehetne gyűjtést szervezni,
vagy pályázni. Az a gondolat is felmerült, hogy az emlékművet ki lehetne hozni a temetőből, a
településen kellene elhelyezni. Össze lehetne állítani egy bizottságot, akinek feladata volna
felderíteni az elesettek neveit, a lakosság érdeklődését felmérni és azt, hogy milyen a
lehetőségek vannak. Az egyeztetések után a polgármester ismerteti, a testület Történelmi
Bizottság alakít, melynek tagjai: Szajcz Miklós, Hegedűs György, Dávid Kornélia Anikó,
Benyó Lajos, Szabó Beáta. A testület bízza meg a bizottságot a világháborús emlékmű
felújításának előkészítésével és az augusztusi ülésen adjanak tájékoztatást a testületnek.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
91/2010.(VI.24.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület Történelmi Bizottságot alakít
a temetőben található világháborús emlékmű
felújításának előkészítésére.
A Bizottság tagjai: Dávid Kornélia Anikó, Hegedűs
György, Szabó Beáta, Szajcz Miklós és Benyó Lajos.
Határidő: azonnal, illetve folyamatos.
Felelős: Történelmi Bizottság.

9./ Dávid Kornélia Anikó képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke
ismerteti, a Bizottság ülésén tárgyalta az augusztus 20-i ünnepséget. A plébános Úr
8.30 órára szeretné tenni a szentmisét, 9.15 órakor lehetne az ünnepség, 21-én pedig
a falunap. A polgármester Urat szeretnék felkérni az ünnepi beszéd megtartására.
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Kun Szilárd képviselő szeretné megkérdezni tüzijátékot tervezünk-e. Elindult egy
kezdeményezés, az árvízkárosultak javára ajánlják fel a tüzijáték költségét. Lehetne tüziátékot
tartani, ha a felajánlásokból összejönne a költsége.
Bartucz Attila alpolgármester javasolja csatlakozzunk ehhez a kezdeményezéshez.
Szimbólikus értéke is van, hogy elmarad a tüzijáték.
Dr. Samu János polgármester is javasolná ezt a dolgot, az árvízkárosultak veszteségének
pótlására tegyünk felajánlást. Azt kell eldönteni, hogy a tüzijátékra tervezett összeg 50 %-át
ajánljuk fel és az 50 %-ból a kivitelező megcsinálja a tüzijátékot, vagy az egészet felajánljuk.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
92/2010.(VI.24.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
az augusztus 20-i tüzijátékra tervezett 200 eFt-ot
felajánlja az árvízkárosultak megsegítésére.
A támogatás ügyében meg kell keresni a legrászorultabb települést vagy a lebonyolítással foglalkozó
szervezetet.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

10./ Dr. Samu János polgármester ismerteti, a szabadtéri színpadot a falunapi ünnepségre
szeretnénk felújítani, ennek anyagköltsége 181.500.- Ft, a kft. a munkát megoldaná.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
93/2010.(VI.24.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a szabadtéri színpad felújításának
181.500.- Ft-os anyagköltségét az Önkormányzat 2010.
évi gazdálkodási tartaléka terhére biztosítja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

11./ Balaskó György képviselő problémája, ha a Kft. így megy tovább a veszteségek halmozódnak, ki fogja üríteni az önkormányzat kasszáját. Javasolja, hogy pályáztassunk
ügyvezető igazgatót.
Dávid Kornélia Anikó képviselő elmondja, most bíztuk meg Kovács Dénest a feladattal,
akiben teljes mértékben meg lehet bízni, Tápiószentmártonban is a jegyző végzi az ügyvezetői
feladatokat.
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Dr. Samu János polgármester az aggályokat megérti, két év gyakorlat van, hogy a Kft. sajnos
nem jól működik. Az elmúlt napokban történtekből lemérhető, hogy Kovács Dénes
példaszerűen, törvényszerűen végzi munkáját, komolyan veszi az ügyvezetői feladatokat. Az
előző ügyvezető, Árokszállási László bére + járulékai 5 millió Ft/éves költség, ami félévre
2.500 eFt megtakarítást jelent. Egyéb helyeken is meg lehet takarítani, a hiányzó költségek
közel felét. A Kft. Önkormányzat felé fennálló tartozását át lehet beszélni. A kinntlévőségek
nagy része a pénzbehajtással meg fog térülni. A polgármester tájékoztatásul elmondja, a
testület döntése szerint a Kft-ben történt hűtlen kezelés és sikkasztás gyanúja miatt, ismeretlen
tettes ellen a feljelentést megtettük.
12./ Tárnoki Lászlóné tagintézmény vezető ismerteti az óvodába 20 fő kiscsoportost írattak be. Szeptembertől változik az oktatási törvényt, ha van hely a 2,5 éves gyermek is
beadható óvodába. Ezek a gyermekek még nem szobatiszták, pelenkázó és az ilyen
korú gyermeknek megfelelő játékeszközök szükségesek. 12 ilyen gyermekről van szó,
egy gondozónő is szükséges melléjük, a törvény a személyzetet is meghatározza.
Dr. Samu János polgármester véleménye szerint meg kell nézni kötelező-e ez a feladat,
milyen normatíva jár utánuk. Az alternatívákat kérjük az augusztusi ülésre kidolgozni.

13./ Dr. Kovács Dénes aljegyző ismerteti a testülettel, hogy július 1-én lesz a köztisztviselők napja. Szeretne ebből az alkalomból egy 100 eFt-os keretet kérni a testülettől, hogy a köztisztviselők munkájuk elismeréseként szervezhessenek egy kirándulást, ennek költségét biztosítva.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
94/2010.(VI.24.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a július 1-i köztisztviselői
napra 100.000.- Ft-ot biztosít az Önkormányzat
2010. évi gazdálkodási tartaléka terhére.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

14./ Dr. Samu János polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy közigazgatási pályáfutását befejezi, az elmúlt 20 év megnyilvánulásait, észrevételeit megköszöni, a polgármesteri címért a továbbiakban nem kíván indulni. A közéletet a továbbiakban is
támogatni kívánja. Úgy gondolja, meg kell újulni, csinálják a fiatalok új lendülettel.
Kéri az indulókat odaadással, elkötelezettséggel végezzék munkájukat. Köszöni mindenkinek az együttműködést.

15./ Dr. Samu János polgármester ismerteti, a testület július hónapban nem tart ülést,
a következő ülés időpontja és napirendi pontjai az alábbiak:
2010. augusztus 26. 17 óra
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Napirend:
1./ 2010. évi költségvetési rendelet módosítása,
beszámoló a 2010. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről
2./ Oktatási intézmények felkészülése a tanévkezdésre
3./ Egyebek
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
95/2010.(VI.24.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület következő ülését 2010. augusztus
26-án, 17 órára összehívja.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és a
továbbiakban zárt ülést rendel el a testülethez érkezett fellebbezés elbírálásának idejére.

Kmf.

Dr. Kovács Dénes
aljegyző

Dr. Samu János
polgármester

Bartucz Attila
Berényi Tamás
jegyzőkönyv hitelesítők
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