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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: Tápióság község Képviselő-testületének 2008. június 30-án, 18.30 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, Laczkó József és  
                         Szántai Linda  képviselők. 
                            
Meghívott vendégként jelen van: 
                         Dr. Kovács Dénes aljegyző. 
 
A nyilvános ülésen a lakosság részéről nem volt érdeklődő. 
 
Dr. Samu János polgármester köszönti a megjelent képviselőket, a meghívott vendéget, az 
ülést megnyitja.  Jelenléti ív alapján megállapítja, a 9 fő képviselő közül minden képviselő 
jelen van, így az ülés határozatképes.  
 
A polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja elfogadni Erdélyi Sándor és Hegedűs 
György képviselőket. 
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                          123/2008.(VI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                          A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Erdélyi 
                                                          Sándor és Hegedűs György képviselőket elfogadta. 
 
A polgármester a továbbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait.  
 
N A P I R E N D: 
1./ Óvoda tagintézmény vezetői megbízásával kapcsolatos megbeszélés 
2./ Egyebek 
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül,  
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:    
 
                                                         124/2008.(VI.26.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 
 
1. N A P I R E N D  TÁRGYALÁSA 
Tárgy: Óvoda tagintézmény vezetői megbízásával kapcsolatos megbeszélés. 
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            Előadó:  Dr. Samu János polgármester elmondja, a június 26-i ülésen a közoktatási 
                          társulás kérdéseit rendeztük. A Képviselő-testület nem tudott egyöntetűen 
                          állást foglalni az óvoda tagintézmény vezetői megbízása ügyében. Horváth 
                          Imréné egy évre kapott volna tagintézmény vezető megbízást, egy év után 
                          pályáztatni kell, ha fenntartjuk a társulást. Kiss Erika igazgató szívesen dol- 
                          gozna a régi vezetőkkel, de Horváth Imréné személyét illetően nem volt egy- 
                          séges a testület véleménye, a szavazás eredménye 4 igen, 2 ellenvélemény, 2  
                          tartózkodás volt. A kérdésben dönteni kell, ha  Horváth Imréné személyét 
                          nem támogatja a testület, jelölni kell helyette mást. Javasolja Horváth Imréné 
                          megbízását egy éves időszakra a Gézengúz Napközi Otthonos Óvoda tagin- 
                          tézmény vezetőjévé. 
 
Kun Szilárd  képviselő kérdése, miért fontos erről szavazni, a 4 igen, 2 ellenvélemény, 2 
tartózkodás azt jelenti, hogy Horváth Imréné nem kapott bizalmat. Június 30-al megszűnik az 
intézmény, megszűnik a munkaviszonya, bárkit megbízhatunk.  
 
Dr. Kovács Dénes aljegyző elmondja,  szakértővel beszélt, ha Horváth Imrénét a vezetői 
pozícióból leváltják, bíróság útján kérheti a vezetői pótlék határozott időre szóló 
megállapítását. Horváth Imréné vezetői megbízatását június 30-al visszavontuk. Ha nem kap 
tagintézmény vezetői megbízatást, más munkakört  kell felajánlani, ha nem fogadja el a 
felmondás szabályait kell alkalmazni. Amennyiben óvónőként visszahelyezzük, az idő előtti 
leváltásnak minősül, indokolni kell.  
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, a megbízásra a főigazgató jogosult, kikérve a 
testület véleményét. A tagintézmény vezető munkáltatója a főigazgató. 
 
Erdélyi Sándor képviselő elmondja, Horváth Imréné tagintézmény vezetői megbízására az 
előterjesztést a testület nem fogadta el. Mi akadályoz meg bennünket, hogy újra szavazzunk. 
Ha nem Horváth Imrénét bízzuk meg, azt indokolni kell, meghallgatná miért nem az indoklás. 
 
Balaskó György képviselő javasolja szavazni a kérdésről, ha Horváth Imréné nem kapja meg 
a kellő szavazatot, keresni kell megfelelő személyt. 
 
Béres Károly képviselő véleménye, nem akarunk mindent a feje tetejére  állítani. Megbízunk 
benne, hogy a főigazgató kivel akar dolgozni. Új helyzet állt elő, leggördülékenyebben a volt 
vezetők tudják az átmenetet biztosítani. A pedagógiai munkához nem értünk, nem tudunk 
dönteni. Nem látja az indokot Horváth Imréné tagintézmény vezetői megbízása ellen. 
 
Bartucz Attila  alpolgármester ismerteti, a tápiószentmártoni egyeztetésen az 
intézményvezetők is résztvettek, akkor említette, hogy gondolkoznak Horváth Imréné 
személyét illetően. A szakmai részhez nem tud hozzászólni, de nem mindegy milyen döntést 
hoz a testület. 
 
Kun Szilárd  képviselő véleménye, mindkét intézményvezető rosszul állt a társulás 
kérdéséhez, ötletük nem volt milyen más módon jussunk a hiányzó pénzhez. Mindkét 
vezetőben csalódott, a lakosságnak úgy állították be a társulás kérdését, hogy nem tudnak 
semmit, aláírásokat gyűjtöttek a lakosság körében.  
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Dr. Samu János polgármester ismerteti, Tóth Gábort 8 igen szavazattal javasolták az iskola 
tagintézmény vezetői megbízására. Amennyiben Bodor Ferenc szakértő számításait 
elfogadjuk 4 millió Ft plusz van a költségvetésben, amit el fognak költeni. Ezt a pluszt Bodor 
Ferenc az iskolaigazgató által megadott adatokból számolta ki. A továbbiakban szavazásra 
teszi fel Horváth Imréné tagintézmény vezetői megbízatását. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 6 ellenvéleménnyel, 1 tartózkodással, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                     125/2008.(VI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                     A Képviselő-tetület nem javasolja Horváth Imréné meg- 
                                                     bízását a Közoktatási Intézmény, Tápióság-Tápiószent- 
                                                     márton Óvodája és Általános Iskolája többcélú intézmény 
                                                     (KITT) 3. Tagintézmény, Gézengúz Napközi Otthonos 
                                                     Óvoda tagintézmény vezetőjének. 
 
                                                     Határidő: azonnal. 
                                                     Felelős:   polgármester. 
 
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, mivel a testület nem támogatja Horváth Imréné 
vezetői megbízását, más személyt kell jelölnünk. Laczkó Györgynével beszélt, vállalja a 
feladatot. Előny, hogy helyben van, ismeri az emereket, helyettesként belelátott a dolgokba, 
szorosan együttműködött Horváth Imrénével. 
 
Balaskó György képviselő véleménye, egy évről van szó, megszavazhatjuk és az egy év alatt 
kiderül alkalmas-e a feladatra. 
 
Dr. Samu János polgármester szavazásra teszi fel Laczkó Györgyné tagintézmény vezetői 
megbízását. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással, 
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                      126/2008.(VI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                      A Képviselő-testület javasolja Laczkó Györgyné megbízá- 
                                                      zását 2008. július 1-től egy éves időtartamra, a Közoktatási 
                                                      Intézmény, Tápióság-Tápiószentmárton Óvodája és Általá- 
                                                      nos Iskolája többcélú intézmény (KITT) 3. Tagintézmény, 
                                                      a Gézengúz Napközi Otthonos Óvoda tagintézmény veze- 
                                                      tőjének. 
  
                                                     Határidő: azonnal. 
                                                     Felelős:   polgármester. 
 
 
E G Y E B E K 
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   1./  Dr. Samu János polgármester ismerteti az EU Központ Szolgáltató Kft pályázatfigye- 
         lésre vontakozó ajánlatát. A cég évi bruttó 36 eFt-ért pályázatfigyelő feladatot látna el, 
         tájékoztatást adna és sikerdíjért pályázatot írna. 
 
Bartucz Attila  alpolgármester szerint, azt kell eldönteni mire akarunk pályázni. Az a 
legnagyobb baj, hogy nincs pénzünk a saját erő biztosítására. Nem javasolja a 
pályázatfigyelést. 
 
Dr. Samu János polgármester szavazásra teszi fel az EU Központ Szolgáltató Kft 
pályázatfigyelési ajánlatát. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással, 
kézfelemeléssel az alábbi ahtározatot hozta: 
 
                                                        127/2008.(VI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                        A Képviselő-testület nem köt szerződést pályázatfigyelésre 
                                                        az EU Központ Szolgáltató Kft-vel. 
 
                                                        Határidő: azonnal. 
                                                        Felelős:   polgármester. 
 
 
   2./  Dr. Samu János polgármester a továbbiakban elmondja, az előző üléseken már szó 
         volt az önkormányzati Kft ügyvezető igazgatója bérének megállapításáról, de döntést 
         még nem hoztunk. Javasolja Vincze András bruttó bérét 150 eFt + 20 % készenléti díj- 
         ban megállapítani. 
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                    128/2008.(VI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                    A Képviselő-testület Vincze András, a SÁG-ÉP Nonprofit 
                                                    Kft ügyvezető igazgatója munkabérét bruttó 150 eFt + 20 % 
                                                    készenléti díj összegben állapítja meg 2008. május 8-tól. 
 
                                                    Határidő: azonnal. 
                                                    Felelős:   polgármester. 
 
 
  3./  Dr. Samu János polgármester ismerteti a testülettel, hogy Minik Gáborné közművelődés  
        szervező tartós betegállománya miatt, két hónapos időtartamra Dömsödi Erzsébetet fog- 
        lalkoztatjuk rendezvényszervezőként 2008. július 1-től. Ez a falunap lebonyolítása miatt 
        szükséges, a bruttó bére 120 eFt.  Augusztus 16-17-re kétnapos rendezvényt tervezünk, 
        ahol sportrendezvények, kulturális műsorok, főzőverseny, este tűzijáték lenne. A szabad- 
        téri színpadot meg kell nézni, mert néhány helyen balesetveszélyes, erre felhívja a Kft 
        figyelmét. Javasolja a falunapi rendezvény szervezésével, lebonyolításával a testület bíz- 
        za meg Dömsödi Erzsébetet. 
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A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                         129/2008.(VI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület a falunapi rendezvény szervezésével, 
                                                         lebonyolításával Dömsödi Erzsébetet bízza meg. 
 
                                                         Határidő: folyamatos. 
                                                         Felelős:   Dömsödi Erzsébet rendezvényszervező. 
 
 
   4./  Dr. Samu János polgármester elmondja, július hónapban a testület nem tart ülést, majd 
         ismerteti a következő ülés időpontját és napirendi pontjait: 
 
         2008. augusztus 28. 17 óra 
 
        N a p i r e n d: 
        1./  Beszámoló a 2008. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről 
        2./  Egyebek 
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                              130/2008.(VI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                              A Képviselő-testület következő ülését 2008. augusztus 
                                                              28-án, 17 órára összehívja. 
 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az 
ülést 20 órakor bezárta. 
 
 
                                                                   Kmf. 
 
 
 
                Dr. Kovács Dénes                                             Dr. Samu János 
                        aljegyző                                                       polgármester 
 
 
 
 
                                    Erdélyi Sándor              Hegedűs György 
                                                     jegyzőkönyv hitelesítők 
            
 


