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J e g y z ő k ö n y v 

 
 
Készült: Tápióság község Képviselő-testületének 2006. november 30-án, 17 órakor meg- 
               tartot ülésén. 
 
Az ülés helye: Községháza nagyterme. 
 
Jelen vannak: Dr. Samu János polgármester,  
                         Bartucz Attila alpolgármester,                                                                                                  
                         Balaskó György,  Dávid Kornélia Anikó, 
                         Hegedűs György, Kiss Zoltán, Kun Szilárd, 
                         Laczkó József és Tóth György képviselők. 
 
Igazoltan van távol: Szántai Linda Katalin képviselő. 
 
Meghívott vendégként jelen vannak:  Jelenléti ív szerint. 
                          
A nyilvános ülésen a lakosság részéről  30 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 8 fő  képviselő  jelen van, így az ülés határozatképes.  
 
A polgármester jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja elfogadni Dávid Anikó Kornélia és 
Hegedűs György képviselőket. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                              79/2006./XI.30./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                              A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek 
                                                              Dávid Anikó Kornélia és Hegedűs György képvi- 
                                                              selőket elfogadta. 
 
 
A polgármester a továbbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait: 
 
N A P I R E N D: 
1./  Beszámoló a 2006. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről, 
      költségvetési rendelet módosítása 
2./  2007. évi költségvetési koncepció megtárgyalása 
3./  2007. évi belső ellenőrzési terv 
4./  OTP folyószámla hitel megújítása 
5./  Együttműködési megállapodás kisebbségi önkormányzattal 
6./  Sportcsarnok és a Klubház beszámolója 
7./  Egyebek 
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   Zárt ülés: Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása 
 
Kun Szilárd képviselő kéri az első napirendi pontot ne tárgyalja most a testület, javasolja a 
következő ülésen, december 14-én tárgyalni. További javaslata, hogy külön napirendi 
pontként szerepeljen a 2006. évi költségvetés III. negyedévi teljesítése és a költségvetési 
rendelet módosítása.  Indoka az, hogy a kiadott anyag  nem átlátható. 
 
Dr. Samu János polgármester tájékoztat arról, hogy kivételesen a választás évében 
lehetőségünk van arra, hogy a költségvetés III. negyedévi teljesítését december 15-ig tárgyalja 
a testület. A napirendre érkezett módosítási javaslat  után ismerteti a napirendi pontokat: 
 
N A P I R E N D: 
 
1./  Levéve a napirendről 
2./  2007. évi költségvetési koncepció megtárgyalása 
3./  2007. évi belső ellenőrzési terv 
4./  OTP folyószámla hitel megújítása 
5./  Együttműködési megállapodás kisebbségi önkormányzattal 
6./  Sportcsarnok és a Klubház beszámolója 
7./  Egyebek 
 
Zárt ülés: Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                                80/2006./XI.30./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                                A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait 
                                                                elfogadta. 
 
 
1. N A P I R E N D  Levéve a napirendről, tárgyalása a következő ülésen. 
 
2. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA 
   Tárgy: 2007. évi költségvetési koncepció megtárgyalása 
              Előadó: Dr. Samu János polgármester elmondja, a 2007. évi költségvetési koncep- 
                           ciót a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén megtárgyalta, kéri a Bizottság 
                           elnökét ismertesse állásfoglalásukat. 
 
Balaskó György képviselő, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, a 2007. évi 
költségvetést nehezebb lesz elkészíteni, mint az eddigieket. Nagyon oda kell figyelni, a 
bevétel növekedés kis mértékű, a költségek csökkentése nagy mértékű. A költségvetési 
irányelvek elképzeléseket tatalmaznak. A gépjárműadó változni fog, az adónem 100 %-ban az 
önkormányzat bevételi oldalát fogja növelni. A Bizottság ülésén felvetődött, hogy az 
étkeztetés díja elmarad az előállítási költségtől, ezt felül kell vizsgálni. A rászorultaknál a 
kedvezményt meg lehetne hagyni. Javaslat volt arra vonatkozóan, hogy az óvodában a konyha 
gázóráját külön kellene venni, így az ebéd teljes árát ki tudjuk számolni. A felnőtt lakosság 
fizesse ki az ebéd teljes árát, ez bevétel növekedést eredményezne. Megtakarítást érhetnénk el 
intézmények összevonásával.  
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A Klubháznak bevétele nem volt, a Tornacsarnok bevétele elmarad a tervezettől, úgyszólván 
semmi, a Könyvtárnak szintén semmi.  A három épület fenntartása több mint 10 millió Ft, 
bevételt pedig nem hoznak.  Csoportosítani szükséges, az üres épületek bérbeadásából pedig 
lenne bevételünk, erre számításokat kellene végezni.  Az Önkormányzatnak is komoly 
érvágást okoz a következő év, de pontos adataink még nincsnek. Az intézményeknél a 
költségvetés nagy része bérekre van kifizetve. Legtöbbet a béren lehet spórolni, meg kell válni 
emberektől. A Hivatalnál egy fő nyugdíjba megy, lehetőleg menjen el előbb és kap 
végkielégítést. 
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, a 2007. évi koncepcióhoz elkészítettük a 
költségvetési létszámkeretet. Amennyiben az intézmények kérelmének megfelelően alakul a 
költségvetés a deficit 15,5 millió Ft. 2006. évre 18 millió Ft hitel volt tervezve, korábban is 
minden évben terveztünk, de felvételére nem került sor, megszorító intézkedésekkel sikerült 
ezt elkerülnünk. A következő év pénzügyi helyzete és lehetőségei nem biztosítanak megfelelő 
összeget a gazdálkodáshoz, ezért átcsoportosítással, összevonással, illetve a létszámnál a 
nyugdíjba vonuló helyére nem alkalmazunk másik dolgozót, így tudnánk megtakarítani. A 
Pest megyei normatívákat megnéztük a létszám vonatkozásában, megfelelőnek mondható. 
Bérszintet csökkenthetünk a Munkaügyi Központtól diplomás pályakezdő foglalkoztatásával, 
melyre támogatás igényelhető. A takarékos intézkedéshez hozzátartozik az anyagok, eszközök 
beszerzése során csak a legszükségesebbek megvásárlása.  Javaslat a segélyezéshez, hogy 
környezettanulmány előzze meg a bizottság döntését, a rászorultság elvét alkalmazzák.  
További javaslat, hogy a fogorvos január 1-től vállalkozó lenne és átvenné az alkalmazottat is, 
ez 3 millió Ft megtakarítást jelentene. Felvetődött az iskolai elhelyezés átszervezésével a 
Szabadság utcai épületbe költözhetne a könyvtár, valamint a családsegítő szolgálatnál is 
átcsoportosítás lenne. A megüresedett épületet bérbe tudnánk adni, vagy értékesíteni, ha a 
testület úgy dönt. Az intézményeknél nincs bérleti díjból bevétel, ez abból adódik, hogy a 
szervezeteknek térítésmentesen a rendelkezésükre bocsátjuk, ezen kívül még támogatást is 
nyújtunk részükre.  A terem bérletének van energiaköltsége, bérköltsége. El kell dönteni a 
támogatást csökkentjük, vagy odaadjuk a támogatást és megfizettetjük az intézmény 
igénybevételének díját. A pályázati források a civil szervezetek működéséhez támogatást 
biztosítanak. Jelképesek a lakbérek, illetve a bérleti díjak. A kommunális adó bevezetése óta 
4.000.-Ft ingatlanonként, emelést nem tervezünk.  Az iparűzési adónál adóerőképességet kell 
számolni, elő van írva mennyit kell kivetni.  A tervezés nem teljesül, jelentős elmaradás van, 
kb. 40 %. Felvetődött az a javaslat, hogy amennyiben nem tudjuk igényünket érvényesíteni a 
felszámolásig is elmegy az Önkormányzat.  A gépjárműadó változás miatt ezen bevételünkből 
emelkedés várható. Településünkön cigány kisebbségi önkormányzat is működik, javaslat, 
hogy a települési Önkormányzat támogatást nem tud részükre nyújtani, a normatív állami 
támogatások felhasználásával oldják meg működésüket.  A kiadásoknál rangsorolni kell a 
kötelező és vállalt feladatok között, a támogatásokat mérsékelni kell. Az intézmények 
szükséges, elégséges működtetését biztosítani kell, ehhez a normatíván felül támogatást kell 
biztosítani. A személyi juttatásoknál emelést nem tervezünk, kivétel a kötelező előrelépők, ezt 
pedig a törvény biztosítja.  A dologi kiadások tervezésénél a legszükségesebb feltételeket kell 
biztosítani, gázáremeléssel mindenképpen számolnunk kell. Az EU-s pályázatok 
előkészítésére a pPénzügyi bizottság javasolja a hitel felvételét is. A pályázatoknál figyelembe 
kell venni a zebra tervezését, illetve a kamerás ellenőrzés biztosítását. Az előző évekhez 
hasonlóan a 2007. évi költségvetés egyensúlyi helyzetének megteremtéséhez hitel beépítésére 
szükség lesz. 
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Bartucz Attila  alpolgármester elmondja, hallgatva a pénzügyi megszorításokat, depresszióba 
került. Valamilyen irányt szeretnénk megjelölni, ezért kell a megszorítás. Az épületeket 
centralizálni kell, a nadrágszíjat meg kell húzni. Az elmúlt 16 év vezetett idáig, hogy a 
költségvetés nagy része bérekre megy, bevételünk nincs. Nagyon komoly bajok vannak, 
gazdaságilag és felelősségileg is.  Gondolatairól, terveiről sokat írt a falunak, nem 
személyeskedni akar, de bírálni fog.  Nagy problémát jelent, hogy az épületeknek nincs 
gazdája, nincs aki vállalja a felelősséget.  Bejárta az intézményeket, mindenhova bejutott 
anélkül, hogy megkérdezték volna mit keres. Felelősöket kell hozni, szankciókat kell 
alkalmazni. Az előző testületnek volt olyan felelőtlen döntése, hogy 20 éves bérleti szerződést 
aláírtak.  Takarékosság szempontjából az intézményeknél a külső világításra a felmérést 
elvégezték, ezt a problémát megoldják. Az iskolánál van egy használaton kívüli kémény, ami 
balesetveszélyes, meg kell szüntetni, valamint az iskola fűtésének korszerűsítését is meg kell 
oldani. A könyvtárnál szabálytalanságot tapasztalt, az Internet használatáért fizetni kell, 
számlát azonban nem adnak.  Több helyen nincsenek munkaköri leírások, ez az előző jegyző 
mulasztása. A Hivatal hatékonyságán javítani kell, el kell küldeni a dolgozókat 
továbbképzésre, valamint számítógépek beszerzésére is lehetne pályázni. Úgy látja még 
mindig tanács működik, nem önkormányzat. Jobban össze kell  dolgozni, társadalmi 
munkában sok mindent lehet csinálni, ebben példát kell mutatni a testületnek. A 
fejlesztéseknél el kell mondani, beruházni mindenképpen kell. Van olyan üzlet a településen, 
amit nem tápióságiak működtetnek. Fontos kérdésnek tartja, hogy annak idején a vízmű 100 
Ft-ért lett bérbe adva, erről szeretné a számlát megnézni. A falunak nincs belőle haszna, a 
rendszer elöregedett, ha tönkremegy az üzemeltető visszaadja. Javasolja, hogy hozzuk vissza 
az Önkormányzat kezébe a vízmű üzemeltetését, vállalkozásokat indíthatnánk. Sok 
beruházóval beszélt, tárgyalt termálfürdő létrehozásában, legnagyobb gond, hogy nincs 
önkormányzati területünk.  Úgy látja, ha így megy tovább el fog értéktelenedni a falu. 
 
Balaskó György képviselő, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke  elmondja, véleménye 
szerint a költségvetés nem jól van megcsinálva. Az iskolai napközi működtetése nem kötelező 
feladat, az óvodánál csak a nagycsoport a kötelező.  Egy évvel ezelőtt 18 millió Ft deficit volt 
teervezve, iparűzési adóból 4 millió Ft deficit mutatkozik. A gázköltségek alultervezettek, így 
összességében a deficit 25 millió Ft, ami a kiadási oldalon ki van osztva. Ragaszkodni fog a 
reális költségek tervezéséhez a 2007. évi költségvetés készítésekor, a deficit tervezéséhez nem 
járul hozzá, nullára kell kihozni. A bérköltség 80 % fölötti, tervezzünk be hitelt 
végkielégítésre, illetve tartalékképzésre. Működésre hitelt tervezni nem szabad, csak bajban 
leszünk mint az idén. A hitel be van tervezve, ha nem vesszük fel hiányozni fog a 
költségvetésből. 
     
Dr. Samu János polgármester elmondja, a 2006. évi költségvetésben 18.500 eFt hitel 
felvétele volt tervezve. Többletbevételként jelentkezett a működésképtelen önkormányzatok 
címén kapott 14 millió Ft támogatás, valamint adóerőképesség címén 2.305 eFt. Az útépítési 
pályázathoz tervezett saját erőből 3.400 eFt megmaradt, így nem 25 millió Ft hiányról 
beszélhetünk, csak 3,6 millió Ft. Ezt a hiányt belső átcsoportosítással ki lehetett gazdálkodni. 
Amennyiben hitel felvételére kerülne sor, azt név szerinti szavazással kell eldönteni. A hitel 
tervezését a költségvetésbe többségi szavazással döntjük el.  
 
Horváth Imréné óvodavezető Balaskó György képviselő felvetésére tájékoztatásul elmondja, 
a teljes óvodai nevelés kötelező feladatellátás. A kis- és középső csoportos gyermek szülője 
eldöntheti beíratja-e a gyermekét az óvodába, öt éves kortól viszont kötelező járni. Az 
önkormányzat kötelező feladatellátása, az alapellátás része a teljes óvodai nevelés biztosítása. 
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Tóth Gábor iskolaigazgató elmondja, ugyanúgy a napközis ellátás is kötelező feladatellátás.  
A szakkör nem kötelező, de ez is csökkenőben van. Az iskolai kémény ügyében elmondja, az 
a kémény 40 éve ott áll, jó állapotban van, baleset nem történt. A régi kazán működtetéséhez 
tartalék megoldás, amennyiben nincs gáz. A költségvetéssel kapcsolatban elmondja, az állami 
normatíva soha nem fedezte az iskola költségeit, ez a gyermeklétszám miatt van. Ugyanennyi 
tanárral tudnának működni + 80 gyerekkel, így a normatíva fedezné a költségeket.  
 
Bartucz Attila  alpolgármester elmondja, az iskolai kémény ügyében nem akar vitába 
keveredni, a felkapaszkodó vasat 4 méter magasságig el kell vágni, így nem tudnak rá 
felmászni. Egyébként a kémény nincs jó állapotban, és az intézményekre nem figyelnek. 
Legyen minden intézménynek felelőse. Olyan iskolát lehetne csinálni, hogy idejöjjönek a 
tanulók, 10 gyerek van aki Szecsőre jár. 
 
Kun Sándor az ülésen megjelent érdeklődő, a vízművet üzemeltető Kft. becsületét szeretné 
megvédeni. Szeretné elmondani, hogy a fejlesztést az üzemeltető magára vállalta, amit az 
önkormányzatnak kellene. Ismerik az üzemeltetőt, a dolgozókat, úgy gondolja becsülettel 
végzik feladatukat.  
 
Lesti Károly  az ülésen megjelent érdeklődő, mint gépészmérnök, hidrológus szakmailag 
szeretne hozzászólni a vízmű állapotára vonatkozóan. Az alaprendszer jó, a csőtörések nem a 
gerincvezeték hibájából adódnak.  A rendszer szakszerűen van elkészítve, úgy gondolja 60 
évig nem megy tönkre. 
 
Dr. Révkomáromy László fogorvos elmondja, elhangzott a fogorvosi státusz esetleges 
megváltoztatása, amit a maga részéről nem támogat. 43 éve közalkalmazott, még kb. három 
évet szeretne dolgozni. Költségvetésében a megszorításokat támogatja. Szeretné elmondani, 
hogy minden évben van a fogorvosnak bizonyos összeg tervezve, de ezt soha nem kapja meg, 
mert októberre már nincs pénz, nem tud vásárolni. Hosszú évekig nem tudott műszert 
vásárolni, aztán dühében töröltette költségvetéséből az egészet, ha ő nem használja fel, más se 
használja. A tervezett költségvetését soha nem használra fel ami az előrányzatban szerepelt, ez 
így igaz, ahogy mondja. 
 
Kun Szilárd képviselő egyetért Révkomáromy doktor Úr elméletével.  A továbbiakban 
elmondja, a gázenergiát 6.500 eFt-tal alultervezte az előző testület, ezt úgy tudja Balaskó 
György képviselő már akkor jelezte. A kapott 14 millió Ft-os támogatás nagy része a 
gázenergiára ment el. El kell dönteni, hogy továbbra is rosszul tervezünk-e. 
 
Fülöp József érdeklődő véleménye szerint úgy tűnik mintha falugyűlésen lennénk, mindenről 
szó volt, bár a napirend szerint ez egy költségvetési vita. Nem hiszi, hogy van olyan 
költségvetés amit nullára ki lehet hozni, de aki megcsinálja elismerést érdemel. 
 
Pap Anikó jegyző elmondja, a 2007. évi költségvetési koncepciónál figyelembe kell venni, 
hogy a kisebbségi önkormányzat költségvetési koncepcióját is be kell építeni, amit ülésükön 
már elfogadtak. 
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, a 2007. évi költségvetés elkészítéséhez 
információkra van szükség. A költségvetést február 15-ig, a zárszámadást március 30-ig el 
kell fogadni a testületnek, különben nem kapunk állami támogatást. Kéri a testületet a 2007. 
évi költségvetési koncepció elfogadására. 
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A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                                  81/2006./XI.30./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                                  A Képviselő-testület a 2007. évre vonatkozó költség- 
                                                                  vetési koncepciót elfogadja. 
                                                                  Felkéri a jegyzőt, hogy az elfogadott koncepció alap- 
                                                                  ján a 2007. évi költségvetést készítse el. 
 
                                                                  Határidő: azonnal, ill. február 15. 
                                                                  Felelős:   jegyző. 
 
3. N A P I R E N D  TÁRGYALÁSA 
   Tárgy: 2007. évi belső ellenőrzési terv. 
              Előadó: Pap Anikó jegyző ismerteti, hogy a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi 
                           Társulás 2007. éves ellenőrzési tervére vonatkozóan a javaslatot a képvi- 
                            lők megkapták. Településünkre vonatkozóan júniusra van tervezve a 
                            könyvtárnál célvizsgálat, júliusra a Polgármesteri Hivatalnál a szabá- 
                            lyozottságra vonatkozó utóvizsgálat, szeptemberre az egészségügyi szol- 
                            gálatnál utóvizsgálat. A testület jóváhagyása szükséges az ellenőrzési  
                            tervhez. 
 
Dr. Samu János polgármester tájékoztatásul elmondja, a Tápió- vidéki Többcélú Kistérségi 
Társulást 13 település alkotja. Többféle feladatot ellátnak, többek között a ellenőrzést is 
felvállalták. Javasolja az ellenőrzési terv jóváhagyását. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                           82/2006./XI.30./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                           A Képviselő-testület a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi 
                                                           Társulás 2007. évi ellenőrzési tervét jóváhagyja. 
 
                                                           Határidő: azonnal. 
                                                           Felelős:   polgármester. 
 
4. N A  P I R E N D  TÁRGYALÁSA 
    Tárgy: OTP folyószámla hitel megújítása. 
                Előadó: Dr. Samu János polgármester ismerteti, hogy a térség szennyvízberuhá- 
                             zási előkészületi munkáinak finanszírozására szükséges a folyószámla 
                             hitel megújítása, mivel az UNIÓ támogatást előkészületi munkára nem 
                             biztosít. A napirenddel kapcsolatos részletes anyagot a képviselők meg- 
                             kapták, valamint jelen van az ülésen  Kovács Norbert projekt menedzser, 
                             aki tájékoztatást ad. 
 
Kovács Norbert projekt menedzser köszönti a jelenlévőket. Elmondja, a beruházással érintett 
települések egy éve 200 millió Ft-os OTP folyószámla hitel felvétele mellett döntöttek a 
beruházás előkészítésének felmerülő költségeinek fedezésére. A települések 
lakosságarányosan vállalták a tőke és járulék részre a készfizető kezességet. A Társulás a 
folyószámla hitelt a 2006. december 31-ig felmerülő költségekre vette fel.  
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A hitelkonstrukció időtartama egy évre szól, így minden évben meg kell újítani. A 
szennyvízberuházással kapcsolatos visszatekintésként elmondja, a térség régóta tervezi a 
szennyvíz megoldását, a projekt megvalósítása hosszú. 2004-ben a Tápiómenti 
Területfejlesztési Társulás vette át a szennyvízcsatornázással kapcsolatos feladatokat, most a 
fő projektük. A korábbi dokumentációt át kellett dolgozni, az előkészítés során magasabb 
költségek jelentkeztek. Támogatást csak kész projektre kaphatunk, előkészítésre nem. Az 
előkészítési munkák folytatásához meg kell újítani a folyószámla hitelt, december 12-ig alá 
kell írni a szerződést. Kéri a testület jóváhagyását, hogy az előkészítő munkákat tudják 
folytatni, az eddigi munka ne vesszen kárba. 
 
Balaskó György képviselő szerint a folyószámla hitel megújítását meg kell szavazni, nem 
tudunk mit csinálni. A baj akkor lesz, ha az UNIÓ felfüggeszti Magyarország támogatását. 
 
Dr. Samu János polgármester megállapítja a napirendi ponthoz nincs hozzászólás, így 
javasolja a folyószámlahitel megújításához a hozzájárulást. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                           83/2006./XI.30./ sz. Képviselő-testületi határozat:                                                           
                                           Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                           elfogadja az előterjesztésben szereplő költségeket és 
                                           egyetért azzal, hogy a Tápió-vidéki szennyvízberuházás 
                                           előkészítésére a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 
                                           200 millió Ft, azaz Kettőszázmillió forint folyószámla- 
                                           hitelt vegyen fel az OTP Bank Nyrt-től az átmeneti finan- 
                                           szírozási problémák megoldására. A hitel futamideje 
                                           2006. december 12. – 2007. december 11.  
                                           A hitel fedezete az Önkormányzat lakosságarányos  
                                           készfizető kezessége. Tápióság Község Önkormányzata 
                                           lakosságarányos készfizető kezességet vállal a Tápiómenti 
                                           Területfejlesztési Társulás által felveendő hitelre és egy- 
                                           éves járulékaira. 
                                           Jelen határozatot a település a felveendő folyószámla hitel 
                                           érdekében hozta meg, melynek érvényessége a hitel lejáratáig 
                                           tart.         
 
                                           Határidő:  azonnal. 
                                           Felelős:    polgármester. 
 
 
5. N A P I R E N D  TÁRGYALÁSA 
   Tárgy: Együttműködési megállapodás kisebbségi önkormányzattal. 
 
               Előadó: Pap Anikó jegyző elmondja, az államháztartási törvény kimondja, hogy  
                            a települési önkormányzatnak együttműködési megállapodást kell kötni a  
                            kisebbségi önkormányzattal. Az együttműködési megállapodást elkészítet- 
                            tük, a cigány kisebbségi önkormányzat ülésén elfogadta. Ha egyetértenek a 
                            kiadott együttműködési megállapodással javasolja elfogadni. 
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A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel, 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                       84/2006./XI.30./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                       A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a kisebbségi 
                                                       önkormányzat  együttműködési megállapodását jóváhagyja. 
                                                       Felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására.                           
          
                                                       Határidő: azonnal. 
                                                       Felelős:   polgármester. 
 
 
6. N A P I R E N D  TÁRGYALÁSA 
   Tárgy: Sportcsarnok és Klubház beszámolója. 
              Előadó: Minik Gáborné  közművelődés-szervező köszöni a lehetőséget, hogy beszá- 
                           molhat munkájáról a testületnek. Az írásos anyag részletesen tartalmazza az 
                           elmúlt négy év eseményeit, munkáját. A beszámolóval kapcsolatos kérdések- 
                           re válaszol, amennyiben vannak. 
 
Bartucz Attila  alpolgármester nagyon örült a beszámolónak, minden intézménytől jó lenne.  
 
Kun Szilárd képviselő azt szeretné tudni, hogy a beszámolóban szerepel az, hogy amikor 
idejött, azt mondták nincs itt munka, csak annyi, hogy ki kell nyitni az ajtót majd bezárni, ezt 
ki mondta. Továbbá azt szeretné tudni, miért nincs munkaköri leírása, ezért ki a felelős. 
Munkaidő beosztás nincs, a heti 40 órás munkaidőt le kell szabályozni.  
 
Balaskó György javasolja, hogy a jegyzőt kérjék fel az összes hiányzó munkaköri leírás 
pótlására. A munkaköri leírásnak a kötelességeket és a jogokat is tartalmazni kell. A 
munkaköri leírások pótlásáról a testületnek adjon tájékoztatót. 
 
Pap Anikó jegyző elmondja, tisztában van a munkaköri leírások hiányosságáról, a pótlás 
folyamatban van. 
 
Minik Gáborné közművelődés-szervező Kun Szilárd képviselő kérdésére elmondja, senkit 
nem szeretne megbántani, ezért nem mondja meg, kitől származik az idézett mondat. A 
munkaköri leírást nehéz lesz elkészíteni, ez egy olyan munkakör, amelyhez lehetetlen 
munkaidőt meghatározni. Nagy gondot okoz, hogy csak ketten vannak, nem tudnak elmenni 
szabadságra, betegállományba. Kéri a testületet ezt vegyék figyelembe a költségvetés 
tervezésénél.  
 
Dr. Samu János polgármester javasolja a beszámoló elfogadását, gondot fordítva a 
munkaköri leírás elkészítésére, a személyi feltételek rendezésére és az épületek 
állágmegóvására. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
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                                                             85/2006./XI.30./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                             A Képviselő-testület a közművelődés-szervező beszá- 
                                                             lóját a Klubház és Tornacsarnok működéséről elfogadta. 
 
                                                             Határidő:  azonnal. 
                                                             Felelős:   polgármester. 
 
 
 
7.  E G Y E B E K 
 
   1./  Dr. Samu János tájékozatást ad arról, hogy Cserni István Dózsa Gy. u. 10. szám 
         alatti lakos kérelemmel fordult az Önkormányzathoz. A tulajdonát képező József 
         u. 1. szám alatti, 90 hrsz-ú ingatlan telekalakítása során, az Önkormányzat tulaj- 
         donát képező 385 hrsz-ú közterület, az eredeti határok módosítása nélkül 234 m2- 
         el való csökkenéséhez kéri a testület hozzájárulását, térképi kiigazítás címén. 
         Az ingatlanalakításról a vázrajzok kiosztásra kerültek, kéri a testület hozzájárulását. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenvélemény nélkül, az alábbi 
határozatot hozta: 
 
                                                            86/2006./XI.30./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                           A Képviselő-testület hozzájárul Cserni István Dózsa Gy. 
                                                           u. 10. sz. alatti lakos kérelmére, a tulajdonát képező 90 
                                                           hrsz-ú ingatlana telekalakítása során az Önkormányzat 
                                                           tulajdonát képező 385 hrsz-ú közterület 234 m2-el törté- 
                                                           nő csökkentéséhez, az eredeti határok módosítása nélkül, 
                                                           térképi kiigazítás címén. 
 
                                                           Határidő: azonnal. 
                                                           Felelős:   polgármester. 
 
 
   2./  Dr. Samu János polgármester tájékoztatásul elmondja, november 27-én, 18 órára 
         rendkívüli szülői értekezlet összehívására került sor a Tornacsarnokban. Erre azért 
         volt szükség, mert az utóbbi napokban a térségben szárnyra kapott hír gyermekrab- 
         lásról. A szülői értekezleten részt vett a Tápiószecsői Rendőrőrs képviselője, a kör- 
         zeti megbízott, a polgárőrség. Elmondták a tapasztalatokat, kiderült, hogy a hírek 
         nem valósak, sikerült az embereket megnyugtatni. 
 
   3./  Dr. Samu János polgármester a község közbiztonsági helyzetével kapcsolatban 
         szeretné kérni a körzeti megbízottat, aki az ülések állandó meghívottja, hogy minden 
         ülésen adjon tájékoztatást a testületnek. 
 
Kun Szilárd  képviselő elmondja, az utóbbi időben megnövekedett a községben a betörések 
száma.  
 
Józsa Elek körzeti megbízott kéri a lakosság segítő közreműködését. Működik a községben a 
Polgárőrség, de kevesen vannak, a hétköznapi kijárást nem tudják megszervezni.  
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Kéri a testület tagjait, aki úgy érzi vállalja a belépést a Polgárőrségbe. A közbiztonság 
helyzetéről a testületi üléseken be fog számolni. 
 
Kiss Gyula a Polgárőrség tagja elmondja, eredményesebben tudnának dolgozni, ha többen 
lennének, jó néven vennék ha a testület tagjai belépnének, segítenék munkájukat.  
 
Dr. Samu János polgármester tájékoztat arról, hogy a napokban itt járt a megbízott 
rendőrkapitány és helyettese. A közbiztonsággal kapcsolatos problémát felvetette. Havonta 5-
20 eFt-os támogatást szeretnének a Tápiószecsői Rendőrőrsnek, így tudnák biztosítani a 
rendszeres járőr ellenőrzést. Abban maradtunk, hogy jövőre visszatérünk az ügyre. 
 
 
   4./  Pap Anikó jegyző ismerteti a testülettel, hogy pályázatot nyújtottunk be a Gyermekét- 
         keztetési Alapítványhoz karácsonyi csomagokra a rászorult gyermekek megsegítésére. 
         A pályázaton 30 db 20 kg-os élelmiszercsomagot nyertünk, ennek elszállítását kell meg- 
         oldanunk december 18-22. között. 
 
Márton Tivadar  vállalkozó, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja felajánlja, hogy a 
csomagokat elszállítja. 
 
Dr. Samu János polgármester kéri a Szociális Bizottság közreműködését a csomagok 
odaítélésében. 
 
   5./  Laczkó József képviselő kéri, hogy a testületi ülést megelőzően ülésezzen a Pénzügyi 
         és Gazdasági Bizottság. A napirenden szerepeljen az Uniós pályázati koncepció elő- 
         készítése és a településrendezési terv megismertetése. 
 
   6./  Pap Anikó jegyző ismerteti, hogy az alpolgármester tiszteletdíját az alakuló ülésen 
         a 75. számú határozatával állapította meg a Képviselő-testület. A tiszteletdíj megálla- 
         pításához szükség van az alpolgármester írásbeli kérelmére, hogy milyen összegben 
         kéri a megállapítást. A szükséges kérelmet az alpolgármester benyújtotta, így kéri a 
         75/2006./X.10./ sz. határozat módosítását. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                              87/2006./XI.30./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                              A Képviselő-testület a 75/2006./X.10./ sz. határozatát 
                                                              az alábbiak szerint módosítja: 
                                                              A Képviselő-testület Bartucz Attila alpolgármester 
                                                              tiszteletdíját 55.200.- Ft-ban állapítja meg. 
 
                                                              Határidő: azonnal. 
                                                              Felelős:   polgármester. 
 
 
   7./  Dr. Samu János polgármester ismerteti a következő ülés időpontját és napirendi 
         pontjait: 
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         2006. december 14.  18 óra 
 
         N a p i r e n d: 
         1./  Beszámoló a 2006. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről 
         2./  2006. évi költségvetési rendelet módosítása 
         3./  Egyebek 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                               88/2006./XI.30./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                               A Képviselő-testület következő ülését 2006. december 
                                                               14-én, 18 órára összehívja. 
 
 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte az érdeklődőknek és a 
meghívott vendégeknek a megjelenést, a továbbiakban zárt ülést rendel el a Bursa Hungarica 
ösztöndíj pályázatok elbírálásának idejére. 
 
 
  
                                                              Kmf. 
 
 
 
 
                      P a p  Anikó                                                     Dr. S a m u  János 
                           jegyző                                                              polgármester 
 
 
 
 
 
                                   Dávid Kornélia Anikó        Hegedűs György 
                                                  jegyzőkönyv hitelesítők 


