Tápióság Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2012. augusztus 1-én, 17.00 órakor
megtartott redkívüli ülésének
jegyzőkönyve

114/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása
115/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
116/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
Tóth Gábor tagintézményvezető-megbízása
2012. augusztus 1. – 2012. augusztus 15.
117/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
Magda Lászlóné tagintézmény-vezető megbízása 2012. augusztus 16-tól
118/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
KITT Napsugár Óvoda létszámbővítése

Jegyzőkönyv
Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 1-én,
17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén.
Az ülés helye: Községháza nagyterme.
Jelen vannak: Kun Szilárd polgármester,
Hegedűs György alpolgármester,
Dávid Kornélia Anikó és
Tóth Gábor képviselők.
Igazoltan vannak távol:
Béres Magdolna,
Béres Mária és
Bugyi Sándor képviselők.
Meghívott vendégként jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint.
A nyilvános ülésen a lakosság részéről 2 fő érdeklődő volt.
Kun Szilárd polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívott vendégeket,
érdeklődőket, az ülést megnyitja. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 6 fő képviselő közül 3
fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja elfogadni
Hegedűs György és Tóth Gábor képviselőket.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
114/2012.(VIII.1.) sz. képviselő-tesületi határozat:
A Képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek Hegedűs
György és Tóth Gábor képviselőket elfogadta.
Kun Szilárd polgármester ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait:
N a p i r e n d:
1./ KITT Dr. Papp Károly Általános Iskola tagintézmény-vezetőjének megbízása
2./ Egyebek
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
115/2012.(VIII.1) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta.
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: KITT Dr. Papp Károly Általános Iskola tagintézmény-vezetőjének megbízása.
Előadó: Kun Szilárd polgármester ismerteti, a jelenlegi tagintézmény-vezető
Tóth Gábor felkereste és bejelentette, hogy a következő tanévtől nem
vállalja a megbízást, más beosztásban szeretne dolgozni. Az előző megbízása 2012. július 31-ig szólt, augusztus 1-től a következő tanére újabb
megbízást kapott, de a feladatot nem szeretné tovább végezni. Tóth Gábor
2012. augusztus 1-től 15-ig dolgozna tagintézmény-vezetőként, augusztus
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16-tól a következő tanévre új tagintézmény-vezető kapna megbízást.
Átadja a szót Tóth Gábornak, tájékoztassa a testületet.
Tóth Gábor képviselő, tagintézmény-vezető elmondja, 12 év intézményvezetői munka után
döntött így, nyilvánvaló nem kis döntés. A tápiósági iskolában 17 éve dolgozik, úgy érzi az
utóbbi egy évben sok negatív hatás érte, a stressz kihatással van egészségi állapotára. Az
iskolában sem lesz könnyű, de senki sem pótolhatatlan. Örül, hogy Magda Lászlóné elvállalja
a feladatot, tagintézmény-vezető helyettesként a munkába belelátott. Végkielégítés, felmentés
nem jön szóba, mivel a társuláson belül a másik tagintézmény tovább tudja foglalkoztatni. Az
intézményvezetővel jó kapcsolatban dolgoztak, támogatja döntését. Aki a 12 év
intézményvezetői munkáját látta, jelen volt, tudja, hogy sok siker és gond is volt. Köszöni a
kritikát és a dícséreteket, úgy gondolja, összetett, bonyolult feladat egy intézmény vezetése. A
közoktatás helyzete alakulóban van, az iskolának meg kell adni a lehetőséget, hogy ne
legyenek problémák. Az Önkormányzat, mint fenntartó pozitívan állt az iskolához, sok
lehetőséget biztosítottak plusz feladatokra. Úgy gondolja, az iskola mindig megállata a helyét,
akár versenyekről, értekezletekről volt szó. Olyan iskolát próbáltak meg közösen kialakítani,
ami pozitív légkörű volt, bízik benne ez a jövőben is így lesz. Az új tagintézmény-vezetőnek
minden segítséget meg kell adni.
Kun Szilárd polgármester elmondja, Tóth Gábor döntése után felvette a kapcsolatot Kiss
Erika igazgatóval, fontosnak tartották, hogy helyi legyen, aki a feladatot tovább viszi. A
közoktatási törvény változása miatt új feladatai lesznek a vezetőnek, állami fenntartásba kerül
a szakmai és működési rész. Tóth Gábor 12 éves munkáját ismeri, kezdő vezetőként nehezek
voltak az első évek, de megállta helyét. Megköszöni a 12 évet, amit a településért végzett az
iskola élén. Magda Lászlónét kerestük meg, aki a helyettes, hogy vállalja a feladatot, a
helyettes Némethné Buzás Ildikó lenne. Tudjuk nehéz feladat lesz, de mindenféle segítséget
megadunk. A továbbiakra vonatkozóan nem tudunk konkrétumokat, pályázat lesz kiírva az
állami fenntartás után. Kéri a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnökét ismertesse
álláspontjukat.
Dávid Kornélia Anikó képviselő, a Szociális, Oktastási és Kulturális Bizottság elnöke
elmondja, a Bizottság meglepetten hallotta a bejelentést, sajnálattal veszik tudomásul, de
megértik a döntést, első a család és az egészség. A 12 év munkája elismerésre méltó,
köszönjük szépen és sok sikert kívánunk további munkájához. A Bizottság javasolja Magda
Lászlóné egy éves tagintézmény-vezetői megbízását, valamint Tóth Gábor megbízásának
meghosszabbítását 2012. augusztus 1. – augusztus 15. közötti időre.
Juhász Ildikó óvodai tagintézmény-vezető szeretné megköszönni Tóth Gábor segítségét
maga és kolléganői nevében, remélik a jövőben az új tagintézmény-vezetővel is ilyen
kapcsolatuk marad.
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző a Polgármesteri Hivatal nevében szeretné megköszönni Tóth
Gábor munkáját. A továbbiakhoz jó munkát kívánunk és Magda Lászlónénak is sok kitartást
munkájához.
Toldi Nándor a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese elmondja, Tóth Gáborral
jó kapcsolatban álltak, segítségükre volt. Sajnálják, hogy így alakult, de sok sikert kívánnak és
az új vezetőnek is.
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Kun Szilárd polgármester elmondja, az átadás-átvétel augusztus 15-ig megtörténik.
Amennyiben nincs több hozzászólás a napirendi ponthoz, szavazásra teszi fel Tóth Gábor
megbízásának meghosszabbítását és az új tagintézmény-vezető megízását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
116/2012.(VIII.1.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 27/2012.(II.29.) számú határozatát
a következők szerint módosítja:
„a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § (2) bekezdésének b)
pontjában meghatározott szabály értelmében úgy dönt, hogy pályázati kiírás nélkül egyetért
azzal, hogy a Közoktatási Intézmény Tápióság-Tápiószentmárton Óvodája és Általános
Iskolája Dr. Papp Károly Általános Iskola tagintézmény-vezetői álláshelyre 2012. augusztus
1-től 2012. augusztus 15-ig Tóth Gábor megbízást kapjon.”
Határidő: 2012. augusztus 1.
Felelős: polgármester, intézményvezető.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
117/2012.(VIII.1.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott szabály
értelmében úgy dönt, hogy pályázati kiírás nélkül egyetért azzal, hogy a Közoktatási
Intézmény Tápióság-Tápiószentmárton Óvodája és Általános Iskolája Dr. Papp Károly
Általános Iskola tagintézmény-vezetői álláshelyre 2012. augusztus 16-tól egy éves
időtartamra, 2013. július 31-ig Magda Lászlóné megbízást kapjon.
Határidő: 2012. augusztus 16.
Felelős: polgármester, intézményvezető.
Kun Szilárd polgármester az új tagintézmény-vezetőnek munkájához sok sikert kíván,
melyhez a segítséget biztosítjuk.
2. EGYEBEK
1./ Kun Szilárd polgármester ismerteti, ajánlatot kaptunk egy távfelügyeleti cégtől, az Elektronika vonala Zrt.-től. Öt objektum távfelügyeletét 22.000.- Ft + ÁFA/hó áron tudnák
vállalni, 24 hónap hűségidővel. Jelenleg megbízásunk a MONDA Kft.-vel van, ennek díja
40.800.- Ft/hó. Az ajánlatot tévő cég olcsóbban látná el a felügyeletet, éves szinten 160
eFt megtakarítást jelentene. A MONDA Kft.-vel kötött szerződés szerint egy hónap a
felmondási idő, szeptember 1-től tudnánk az Elektronika Vonala Zrt.-vel szerződést kötni.
Ajánlatukban bevállalták a sportcsarnokban 3 db mozgásérzéselős riasztórendszer díjmentes telepítését. Az ajánlat augusztus 31-ig érvényes, a maga részéről támogatja.
Hegedűs György alpolgármester véleménye szerint, a távfelügyelet kidobott pénz. Javasolja,
nézzék meg hol lehet spórolni, helyileg meg lehetne oldani a felügyeletet. Meg kell keresni a
polgárőrséget, rendőrt.
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Kun Szilárd polgármester elmondja, nem olyan egyszerű dolog, ki fogja 24 órán át felügyelni
a rendszert. A hivatalt a jegyzővel bevállalták, de az intézményvezetőktől nem lehet elvárni a
készenlétet. A rendőrség ezt nem vállalhatja, a polgárőröknél változó, hogy ki van
szolgálatban. Az ajánlat augusztus 31-ig érvényes, van egy szolgáltatás, általánydíja van, le
kell magunkat védeni. Utána lehet nézni, hogyan lehetne másképp megoldani, ezt is
támogatja. A következő ülésre megnézzük a lehetőséget, augusztus 31-ig tudunk dönteni.
2./ Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a tápiószentmártoni jegyző megkeresett bennünket, mint gesztor önkormányzatot a következők miatt. A KITT Gyöngyvirág Óvoda tagintézményben 2 csoport helyett 3 lesz a gyermeklétszám emelkedése miatt, + 1 fő dajkai
státusszal szeretnék a létszámkeretet növelni. Ehhez kérik a testület döntését, a költségek
Tápiószentmárton Önkormányzatát terhelik.
Kun Szilárd polgármester javasolja döntést hozni az ügyben, amennyiben nincs hozzászólás.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
118/2012.(VIII.1.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányztának Képviselő-testülete,
mint gesztor, a Közoktatási Intézmény Tápióság-Tápiószentmárton Óvodája és Általános Iskolája Napsugár
Óvodában 2012. szemtember 1-től + 1 fő dajkai álláshelyet engedélyez, így a dajkák száma 7-ről 8-ra emelkedik.
Határidő: 2012. szeptember 1.
Felelős: intézményvezető.

3./ Kun Szilárd polgármester a továbbiakban néhány tájékoztatást szeretne adni a
testületnek. A komandói testvértelepülés látogatására a hétvégén kerül sor,
3 napos rendezvényen vesznek részt a testület tagjai.
2012. augusztus 11-13. között kerül megrendezésre Újszilváson a Tápió-Expo
rendezvény, melyen településünk is képviselteti magát. Fellépnek a helyi tánccsoportok és bemutatásra kerülnek a helyi termékek és a főzőversenybe is benevezünk. Kéri a képviselőket, minél nagyobb számban vegyenek részt a rendezvényen.
A Tornacsarnok és sportöltöző kivitelezési munkái elkezdődtek, a vállalt határidőt
tartani tudják. A Tornacsarnok felújítási munkáinak költségét a vállalkozónak ki
kell fizetni, likvidhitelt kell felvenni, a folyószámla-hitelkeretből nem fogja futni.
Az óvodai pályázatunkkal kapcsolatban elmondja, a szakmai értékelés folyik.
A továbbiakban ismerteti, a vihar sok gonodt okozott a településen, a kidőlt fák
eltakarítását folyamatosan végzi a Kft. A raklapüzemmel felvettük a kapcsolatot,
a nagyobb fák feldolgozásában kérünk segítséget, padokat készítenénk. A vihar következtében több utcában nem volt közvilágítás, amelynek helyreállítása folyamatos
és jelenleg is tart.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és a
rendkívüli ülést 18.00 órakor bezárta.
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Kmf.

Soltiné dr. Pap Anikó
jegyző

Kun Szilárd
polgármester

Hegedűs György
Tóth Gábor
jegyzőkönyv-hitelesítők
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