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J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült: Tápióság község Képviselő-testületének 2007. július 26-án, 17 órakor meg- 
               tartott ülésén. 
 
Az ülés helye: Községháza nagyterme. 
 
Jelen vannak: Dr. Samu János polgármester,   
                         Bartucz Attila alpolgármester,                                                                                                            
                         Balaskó György, Dávid Kornélia Anikó,   
                         Hegedűs György, Kiss Zoltán, 
                         Szántai Linda és Tóth György képviselők. 
                          
Igazoltan  vannak távol: 
                        Kun Szilárd és Laczkó József képviselők. 
 
Meghívott vendégként jelen vannak:  Jelenléti ív szerint. 
 
A nyilvános ülésen a lakosság részéről 10 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 Tóth György és Balaskó 
György képviselőket. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                            76/2007./VII.26./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                            A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Tóth 
                                                            György és Balaskó György képviselőket elfogadta. 
 
A polgármester a továbbiakban elmondja, a napirendi pontok a kiküldött meghívóhoz képest 
némileg módosulnak, majd ismerteti azokat. 
 
N A P I R E N D: 
1./  Beszámoló a két ülés között tett intézkedésekről 
2./  Beszámoló a 2007. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről 
3./  Gézengúz Napközi Otthonos Óvoda teljesítményértékelési 
      rendszerének elfogadása 
4./  Dr. Papp Károly Általános Iskola Alapító Okiratának kiegészítése 
5./  Augusztus 20-i ünnepség előkészítése 
6./  LEADER program keretéban a HAJT-A Csapat Akciócsoporthoz való csatlakozás 
7./  Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása 
      és a Nagykátai Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
      Alapító Okiratának módosítása 
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8./  Egyebek 
- Rendőr beszámolója 
- Hulladékgyűjtő edények beszerzése 
- Duna-Tisza Közi kerékpárforgalmi nyomvonal 
- GYEA pályázatokról tájékoztatás 

Zárt ülés: 
 - Díszpolgári Cím alapításáról és adományozásáról szóló rendelet módosítása, 
   döntés az adományozásról. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                                   77/2007./VII.26. sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                                   A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait 
                                                                   elfogadta. 
 
 
1. N A P I R E N D  TÁRGYALÁSA 
   Tárgy: Beszámoló a két ülés között tett intézkedésekről. 
             Előadó: Dr. Samu János polgármester elmondja, a legutóbbi testületi ülés kihelyezett 
                         ülés volt, Pogrányban tartotta a testület, melyen a testületből 6 fő vett részt. 
                         Ezen az ülésen hozott a testület egy olyan határozatot, hogy az iskolaigazgató 
                         a 2007/2008-as tanévet 18 pedagógussal kezdje meg, ehhez 400 óraszámot  
                         biztosít. Csoportbontást a felső tagozatban nem engedélyeztek. Az iskolaigaz- 
                         gatónak van ezzel kapcsolatban kérése, átadja a szót Tóth Gábornak. 
 
Tóth Gábor iskolaigazgató elmondja, nagyon elkeserítette, hogy ez a határozat megszületett. 
2000-ben vette át az iskolát, akkor 21 pedagógus dolgozott, most 18 pedagógussal 
indulhatnak az új tanévben. A gyermeklétszám nem változik,  a megszorítások miatt biztosan 
lesz színvonal csökkenés, ami nem fog jót tenni. A felső tagozatos csoportbontás megtiltását 
szeretné ha kivennék a határozatból, úgy érzi ez a szakmai munkába való beleszólás lenne. A 
400 órát be fogják tartani, választható tanórák, szakkörök, korrepetálások fognak elmaradni.  
A 400 óra felosztását kéri, hogy a tantestülettel közösen oszthassa fel, a döntési jögkört 
számára hagyják meg. A felsőtagozatos csoportbontás sorsát így a tantestület dönthesse el. 
Kéri a tisztelt Képviselő-testületet a meghozott határozatát módosítsa. Tudomásul veszi, hogy 
az új tanévet 18 pedagógussal láthatja el, de tegyék bele a határozatba, hogy 1 
státuszcsökkentéssel. Munkaügyi bírósági per van folyamatban, egyszerűbb lett volna az 
eljárás, ha ez akkor is benne van a határozatban.  
 
Dr. Samu János polgármester elmondja,  az iskolaigazgatónak nem azzal van gondja, hogy 
18 fő pedagógussal kezdi a tanévet, hanem a létszámcsökkentés minőségi oldalát érinti. 18 
fővel kezdje a tanévet és ezen belül 1 fő létszámcsökkentéssel. A létszámcsökkentést a 
Képviselő-testület írja elő számára. Egyetért a maga  részéről Tóth Gábor kérésével, a 400 
órát szakmailag ossza be ahogy jónak látja.  Javasolja a 74/2007.sz. számú határozat 
módosítását. 
 
Bartucz Attila alpolgármester véleménye szerint a vizsgáló cég véleményét nem tartottuk be.  
A 400 óra nem jár azzal, hogy nincsen szakkör.  Nem szeretné, ha a szakkörök sérülnének. 
Szerinte a testület nem látja át a dolgokat. 
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Dávid Kornélia Anikó képviselő elmondja, van kötelező bontás, ez az idegen nyelv és a 
technika. Magyar és matematika bontható, ha a testület engedélyezi, lehet, hogy a szakkörök 
rovására. 
 
Balaskó György képviselő szerint a testület meghatározta az iskolaigazgatónak, hogy a 400 
órával gazdálkodhat belátása szerint. 18 főben határoztuk meg a pedagóguslétszámot, de 
ehhez el kell küldeni egy főt. A csoportbontást ne tiltsuk meg, legyen önállósága az 
iskolaigazgatónak. 
                                                   
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással, 
kézfelemeléssel, az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                          78/2007./VII.26./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                          A Képviselő-testület a 74/2007./VI.30./ sz. határozatát 
                                                          az alábbiak szerint módosítja: 
                                                          A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Dr. Papp Károly 
                                                          Általános Iskolában az iskolaigazgató 18 pedagógussal 
                                                          kezdje meg a 2007/2008-as tanévet, 1 fő létszámcsökken- 
                                                          téssel. Ehhez a pedagóguslétszámhoz 400 óraszámot biz- 
                                                          tosít, ami az 50 óra napközis órakeretet is tartalmazza. 
 
                                                         Határidő: 2007. augusztus 31. 
                                                         Felelős:   Tóth Gábor iskolaigazgató. 
 
 
Dr. Samu János polgármester a továbbiakban ismerteti a 2007. június 1. – július 26. közötti 
központi állami támogatásokat, illetve működési célra átvett pénzeszközt.  Elmondja, 9 millió 
Ft-ot kaptunk a működésképtelen önkormányzatok támogatása címén. A pályázat készítésével 
a testület bízta meg az április ülésén. Ez a hátralévő időszak működését nagyban segíti, illetve 
lehetőséget biztosít a feladatok hitel felvétele nélküli megoldására. Mivel nincs hozzászólás, 
javasolja elfogadásra. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                           79/2007./VII.26./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                           A Képviselő-testület a polgármester két ülés között 
                                                           tett intézkedéseiről szóló tájékoztatót elfogadta. 
 
                                                          Határidő: azonnal. 
                                                          Felelős:   polgármester. 
 
 
2. N A P I R E N D  TÁRGYALÁSA 
    Tárgy: Beszámoló a 2007. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről. 
               Előadó: Dr. Samu János polgármester ismerteti, hogy a 2007. évi költségvetés 
                            I. félévi teljesítését a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság nem tárgyalta, 
                            mivel a bizottsági ülésen csak az elnök volt jelen.  
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Balaskó György képviselő, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke úgy gondolja, a 
bizottsági ülésre illik megjelenni, ha meghívót kap a tag.  Ha nem tud megjelenni értesítse a 
Bizottság elnökét. A polgármester Úr említette, hogy működésképtelen önkormányzatok 
támogatása címszó alatt 9 millió Ft-ot kaptunk. Költségvetésünkben 11 millió Ft deficit van, 
ha a 9 millió Ft-ot betesszük, már csak 2 millió Ft hiányzik ahhoz, hogy a költségvetésben 
tervezettek teljesüljenek. Nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy ezt a 9 millió Ft-ot 
bármi másra felhasználjuk. Javasolja, hogy ez legyen így.  
 
Dr. Samu János polgármester véleménye szerint előreugrottunk a második félévre. A 9 millió 
Ft hetedik havi bevétel, az első félévi teljesüléseket kell elfogadnunk.  Bevételeink 53 %-ban, 
a kiadási oldal 51 %-ban teljesült.  Időarányosan a működés biztosítva volt az intézmények 
részére. Szeretné elmondani, hogy a villamosenergia a sport tekintetében 91 %-ra teljesült az 
első félévben. Felhívja a Kulturális és Sport Bizottság figyelmét, a sportszakértőket 
figyelmeztesse, hogy az egész évre tervezett 220 eFt energiaköltség  91 %-át felhasználták.  A 
költségvetésbe tervezett hitel felvétele nélkül is teljesült az első félév. Gázenergiánál nagyon 
jelentős a megtakarítás, általánydíj fizetésről áttértünk a tényleges fogyasztás utáni fizetésre. 
2007. év végére 2 millió Ft megtakarítással számolunk. Ennyit szeretett volna elmondani az 
első félévi költségvetés teljesítéséről, van-e kérdés, hozzászólás.  
 
Kiss Zoltán képviselő elmondja, már többször jelezték, hogy a sportnál a locsoláshoz fel 
kellene rakni az új szivattyút, ez sokat segítene a villanyszámlán, mert a jelenlegi régi és 
rossz. 
 
Tóth Gábor iskolaigazgató felhívná a Képviselő-testület figyelmét, hogy az iskolánál ebben 
az 51 %-ban már benne van az összes közalkalmazott 0 havi bérének időarányos része, tehát 
ez a teljesítés nagyon jó.  
 
Dr. Samu János polgármester megállapítja, a költségvetés első félévi teljesítésével 
kapcsolatban nincs több hozzászólás, javasolja elfogadásra. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                              80/2007./VII.26./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                              A Képviselő-testület a 2007. évi költségvetés I. félévi 
                                                              teljesítését elfogadta. 
 
                                                              Határidő: azonnal. 
                                                              Felelős:   polgármester. 
 
 
Dr. Samu János polgármester a továbbiakban ismerteti, a következő félévre vonatkozóan 
készítettünk egy pénzügyi kalkulációt. Jelentős kiadási igények jelennek meg, illetve 
javasolják elhagyni az olyan feladatot, ami helyett fontosabb dolgot kellene megcsinálni. 
Bodor Ferenc 300 eFt-os díjával kapcsolatban szeretné ha állást foglalna a testület, hogy a 
költségvetésből legyen-e fizetve.  Valamikor felmerült, hogy a képviselők tiszteletdíjából 
fizetik. 
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Bartucz Attila alpolgármester elmondja, személyesen ő mondta, hogy ha nem jár sikerrel a 
vizsgálat, átvállalják a fizetését.  
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, akkor ezt most nem tudjuk eldönteni, hogy sikerrel 
járt-e a vizsgálat. 300 eFt-ot ki kell fizetnünk, elvégezte a munkát. A vízmű bérleti díjával 
kapcsolatban elmondja, a megállapodásunk szerint éves szerződés megkötésére került sor a 
Kft-vel, a vízdíj emelésére csak április 1-től került sor. Arról volt szó, hogy a bérleti díjat 
akkortól fizeti a Kft, amikor a víz árát megemeli a szolgáltató a lakosság felé. Így április 1-től 
élne a bérleti szerződés, az első negyedév kiesik, ezzel 320 eFt bevételkiesésünk lesz. Maczó 
Sándor vállalkozóval  a megállapodás megkötésére a költségvetési rendeletünk elfogadása 
után került sor, itt 280 eFt-tal magasabbb a tervezettől az éves szolgáltatási díj. A Földhivatal 
kilátásba helyezett 1 millió Ft földvédelmi bírságot, bízik benne, hogy a teljesítésére nem fog 
sor kerülni. Ennek magyarázata, hogy  a jelenleg meglévő szeméttelepünk rekultivációja, 
amelyet a ceglédi konzorcium vállalt fel az eredeti szerződésében, a rekultivációs terv 
elkészítésével a ForEnwiron Kft-t bízta meg. Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a rekultivációs 
tervet nem fogadják el, mivel nem megfelelő a talajtakarás. Cegléd 2006. novemberében adta 
meg a tervezési előirányzatot, 793 eFt összegben, ami a mostani közlés szerint 1.600 eFt-tal 
több.  A Kossuth Lajos utca belterületbe csatolása az önkormányzati ingatlanokra 
vonatkozóan 500 eFt. Ezeket a tételeket összeadjuk, 4 millió Ft-ot tesznek ki. Ezeken kívül 
még beszélni kell az iskola felújítási munkáiról, ami 1.200 eFt-os árajánlat festésre, iroda, 
folyosók, olajlábazat festése. Asztalos munkákra, nyílászárók, szekrények javítására 250 eFt-
os árajánlatot kaptunk. Két árajánlat érkezett a fűtés korszerűsítésére,  az egyik 2,1 millió Ft és 
4,5 eFt-os. Az első esetben a meglévő radiátorok felújítása történne, a második esetben pedig 
a teljes területen elhelyzett öntöttvas radiátorok lecserélését jelentené, korszerű 
lapradiátorokra.  El kell dönteni, melyik változatot akarjuk, lecseréljük a radiátorokat, vagy 
csak a mosást, szelepcserét végeztetjük el.  
 
Bartucz Attila  alpolgármester elmondja, a Pénzügyi Bizottság ülésén erről már volt szó, 
inkább pályázunk támogatásra és kicseréljük a fűtési rendszert.  Jobban járunk ha megírjuk a 
pályázatokat és valahogy kihúzzuk ezt az évet. Nagy pénzkidobás ha most kifestetünk.  
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, beszéltek arról, hogy lehetőség nyílna egy nagyobb 
iskolafelújításra, ez olyan 100 millió Ft-os nagyságrendű. Beszéltünk arról is, hogy az 
intézményeket össze kellene vonni, új, korszerű módszerrel megoldani a fűtést. A 
korszerűsítés leglényegesebb pontja az, hogy áttérni gázfűtésről geotermikus, vagy bio 
alapanyagú fűtési rendszerre.  
 
Tóth Gábor iskolaigazgató szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy hat éve volt az iskola 
festve, nagyon vigyáztak rá, de a folyosón a tisztasági meszelés, lábazat festése 
elengedhetetlen.  Bodor Ferenc vizsgálata kimutatta, hogy gázra 2,5 millió Ft-tal több megy 
el, ez megint így lesz, ha a fűtéshez nem nyúlunk hozzá. A radiátorok cseréjét 4 millió Ft-ból 
meg lehetne oldani, mert a leadott radiátorokért 500 eFt-ot kapnának a MÉH-től. 
Kéményseprői ellenőrzéskor hibát tártak fel, amit augusztusban ki kell javítani. 
 
Bartucz Attila alpolgármester véleménye szerint minden egyes pénz, amit magunk fizetünk 
ki, pénzkidobás. Minden forintunkat pályázatba kell belelölni, csak így jutunk támogatáshoz, 
így ér valamit a pénzünk.  Van olyan település, ahol minden befolyó egy forintból négy 
forintot csinálnak. Másban is változtatni kellene, hiányzik egy falugazdálkodási KHT. Jobban 
megérné egy ilyet fenntartani.   
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Teljes anyagi felelősséget vállal azért, hogy a KHT pozitív lesz, ha kell beleteszi a hiányzó 
pénzt. Ha így megyünk tovább biztos, hogy előbb-utóbb meg fogunk fulladni. Ha meg tudjuk 
oldani, hogy ezt az egy évet kihúzzuk, rámegyünk a pályázatokra és elindulunk valamerre, 
nagyon örülne neki. Ha nem írunk pályázatot, mert úgy sem fogunk nyerni, akkor még az 
esélyét sem adjuk meg, hogy nyerhetünk. Meg kell adni legalább az esélyt. Eltelt 8 hónap és 
semmi nem történt, ugyanúgy mint 16 éven keresztül. Ha felvesszük a hitelt, elszegényedik a 
falu. Próbáljunk meg a pályázatok felé menni. Tűzzük ki célul, hogy Magyarországon 
Tápióságon legyen a legjobb az oktatás, mert a gyermekekben van a jövő.  
 
Pap Anikó jegyző tájékoztatásul elmondja, az EU-s pályázatokhoz 30-40 %-os saját erő 
szükséges, pályázatíró céget kell megbízni.  Nem 1-2 éves dologról van szó a nagy 
beruházásoknál, előfinanszírozás szükséges és nagyon nehezen jön vissza a pénz.  
 
Balaskó György  képviselő elmondja, 2007-2013 között Hazánk közel 6000 milliárd 
támogatást kap felzárkóztatásra. Jól kell megcsinálni a pályázatot, önerőre hitelt bármelyik 
bank ad. Magyarországon nem ez az egy település van, amelyik ilyen tehetetlen. Ha nem 
csinálunk semmit, nem is kapunk semmit.  Lehet találni profi pályázatíró cégeket. Mindent 
meg lehet úgy csinálni, hogy az Önkormányzatnak semmibe sem kerül.  
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, az előterjesztése arról szólt, hogy megcsináljuk a 
felújításokat vagy pályázzunk. Nem sikerült megegyezni, lépjünk tovább a következő 
napirendi pontra.  
 
3. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA 
    Tárgy: Gézengúz Napközi Otthonos Óvoda teljesítményértékelési rendszerének elfogadása. 
                Előadó: Dávid Kornélia Anikó  az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 
                             elmondja, a május 31-i testületi ülésen elfogadtuk az iskola teljesítmény- 
                             értékelési rendszerét. Most az óvoda teljesítményértékelési rendszere van 
                             a testület előtt, melyet a nevelőtestület már elfogadott. Szeretné kérni a 
                             testületet az óvoda teljesítményértékelési rendszerének elfogadására. 
 
Balaskó György képviselő elmondja,  a teljesítményértékelési rendszert terjedelme miatt a 
képviselők nem kapták meg, a Hivatalban elolvashatják. Úgy gondolja, a leghosszabb 
terjedelmű dolgokat is le lehet rövidíteni, a lényegét le lehet írni.  
 
Dávid Anikó Kornélia  az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke ismerteti az óvodai 
teljesítményértékelési rendszer lényegét. 
 
Dr. Samu János polgármester szavazásra teszi fel a Gézengúz Napközi Otthonos Óvoda 
teljesítményértékelési rendszerének elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                        81/2007./VII.26./ sz. Képviselő-testületi  határozat: 
                                                        A Képviselő-testület a Gézengúz Napközi Otthonos Óvoda 
                                                        teljesítményértékelési rendszerét elfogadta. 
 
                                                        Határidő: azonnal. 
                                                        Felelős:   Horváth Imréné óvodavezető. 
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4. N A P I R E N D  TÁRGYALÁSA 
   Tárgy: Dr. Papp Károly Általános Iskola Alapító Okiratának kiegészítése. 
              Előadó: Pap Anikó jegyző ismerteti, hogy az iskola felvállalta a sajátos nevelési 
                           igényű gyermekek nevelését, fejlesztését. Ezt milyen módon teszi az iskola, 
                           milyen évfolyamos gyermekek keretében, ezzel kell kiegészíteni az Alapító 
                           Okiratot, más pontokban nem lesz változás. 1-4. évfolyamos tanulók eseté- 
                           ben a fejlesztést alkalmazott fejlesztő pedagógussal látjuk el, a fejlesztő pe- 
                           dagógus munkáját logopédus, pszichológus, utazó gyógypedagógus közre- 
                           működésével, utasításával végzi. 
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, azért fontos a kiegészítés, mert a Többcélú 
Kistérségi Társulás szervezi ezeket az ellátási formákat, amelyik iskola Alapító Okiratában 
nem szerepel, nem tud normatívát igényelni. Javasolja az Alapító Okirat kiegészítését. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                         82/2007./VI.26./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület a Dr. Papp Károly Általános Iskola 
                                                         Alapító Okiratát az alábbiakkal egészíti ki: 
 
                                                        8/a  Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése: 
                                                               - 1-4. évfolyamos tanulók esetében a gyermekek isko- 
                                                                  lában történő fejlesztését alkalmazott fejlesztő peda- 
                                                                  gógussal látjuk el. 
                                                               -  Munkáját logopédus és utazó gyógypedagógus köz- 
                                                                  reműködésével, utasításával végzi. 
 
                                                       Határidő: azonnal. 
                                                       Felelős:   iskolaigazgató. 
 
5. N A P I R E N D  TÁRGYALÁSA 
   Tárgy: Augusztus 20-i ünnepség előkészítése. 
              Előadó: Dávid Kornélia Anikó  az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 
                           tájékotatásul elmondja, az augusztus 20-i ünnepséget két naposra tervezik. 
                           A Bizottság ülésén megbeszélte a programot. Az ünnepség augusztus 17-én, 
                           pénteken lenne megtartva. 18 órakor ünnepi szentmise a templomban, 18.30  
                           órától ünnepi megemlékezés a kopjafánál. Az ünnepi beszédre a polgármes- 
                           ter Úr felkérte Czerván György országggyűlési képviselőt, aki elfogadta fel- 
                           kérésünket. Az ünnepi beszéd után kerülne sor a Díszpolgári Cím átadására, 
                           majd a kenyérszentelésre. Az ünnepi műsorban közreműködnek az óvodások, 
                           iskolások és a Nyugdíjas Klub tagjai. Augusztus 18-án, szombaton egész na- 
                           pos programot tervezünk. Erről részletes tájékotatást Minik Gáborné közmű- 
                           velődés szervező tud adni. 
 
Minik Gáborné  közművelődés szervező ismerteti,  9-12 óra között a sportpályán gyerek-
focitorna lesz, 12-14 óra között öregfiúk focitorna. 12 órától indul a  főzőverseny az 
iskolakertben. 14-18 óra között óriáscsúszda, kézműves alkotóház áll a gyermekek 
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rendelkezésére,  amelyben az óvónők közreműködnek. Lesz egy nevezési díjas versenyrész a 
délután során, amelyen megválasztják Tápióság legbájosabb gyermekét, legszebb leányát, a 
falu legerősebb emberét és a legszexisebb férfilábat. Íjászbemutatót,  rendőrségi és tűzoltósági  
bemutatót is terveznek, valamint lehetőség nyílik lovaskocsizásra. 18-21 óra között a 
szabadtéri színpadon helyi és térségi közreműködőkkel, valamint egy finnországi 
néptáncegyüttessel kulturális műsorra kerül sor.  
 
Gulyás István az ülésen megjelent íjász tájékoztatást ad az íjászatról a jelenlévőknek. 
Elmondja, szeretne íjász klubot létesíteni a településen, ha kapna rá lehetőséget. Hosszú távú 
tervei vannak, szeretne hagyományőrző tábort létrehozni, ahol lehetőség lenne lovaglásra, 
íjászatra.  
 
Kiss Zoltán képviselő arról érdeklődik, hogy tüzijáték lesz-e. 
 
Bartucz Attila alpolgármester véleménye szerint meg kell gondolni, szükséges-e a tüzijáték, 
nincs rá pénz. 
 
Dr. Samu János polgármester javasolja, ha a szervező társaság meg tudja oldani lesz, 
központilag nem tudunk rá forrást biztosítani.  Kéri az ismertetettek szerint az augusztus 20-i 
ünnepség elfogadását.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                             83/2007./VII.26./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                             A Képviselő-testület a Szent István napi ünnepség 
                                                             programját elfogadta. 
 
                                                            Határidő: azonnal. 
                                                            Felelős:   Minik Gáborné közművelődés szervező, 
           Dávid Kornélia Anikó képviselő. 
 
 
6. N A P I R E N D  TÁRGYALÁSA 
   Tárgy: LEADER program keretében a HAJT-A Csapat Akciócsoporthoz való csatlakozás. 
              Előadó: Dr. Samu János polgármester elmondja, csatlakozás esetén településfej- 
                           lesztési lehetőségek nyílnak a LEADER program keretében. Ezt a csopor- 
                           tot 13 településre kívánják kiszélesíteni. Javasolja a csatlakozást a 2007- 
                           2013. közötti fejlesztési terv időszakára vonatkozó LEADER program ke- 
                           retén belül a HAJT-A Csapat Akciócsoporthoz. Vegyünk részt ebben a 
                           fejlesztési lehetőségben, kiadással nem jár, hozadéka biztosan lesz, pályá- 
                           zati forráslehetőség. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                         84/2007./VII.26./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                         Tápióság Község Önkormányzata csatlakozik a LEADER 
                                                         Program keretében a HAJT-A Csapat Akciócsoporthoz. 
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                                                    Határidő: azonnal. 
                                                    Felelős:   polgármester. 
 
 
7. N A P I R E N D  TÁRGYALÁSA 
   Tárgy: Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása 
               és a Nagykátai Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgá- 
               lat Alapító Okiratának módosítása. 
               Előadó: Pap Anikó jegyző elmondja, délelőtt volt Nagykátán egy társulási ülés a 
                            Többcélú Kistérségi Társulásban résztvevőknek.  Itt elhangzott, hogy a tár- 
                            sulási megállapodást módosítani szeretnék, ezt a társulási tanács elfogadta,  
                            de minden önkormányzatnak is határozatot kell hozni. Ismerteti azokat a 
                            részeket, amelyek módosulnak. A továbbiakban elmondja a Nagykátai Szék- 
                            helyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító 
                            Okiratának módosítása is szükséges. Ez abból adódik, hogy a pándi területi 
                            iroda működési engedélyében Szilas u. 3. szerepel, az alapító okiratban pe- 
                            dig Sugár u. 1. 
 
Dr. Samu János polgármester javasolja a Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat Alapító okiratának módosítását, a címváltozás módosítása miatt. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                       85/2007./VII.26./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                       Tápióság Község Önkormányzata elfogadja a Nagykátai 
                                                       Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermek- 
                                                       jóléti Szolgálat Társulás társulási megállapodásának mó- 
                                                       dosításait. 
 
                                                       Határidő: azonnal. 
                                                       Felelős:   polgármester. 
 
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, a Többcélú Kistérségi Társulás társulási 
megállapodását módosítani szükséges,  ismertetésre került, hogy egy jelzőrendszeres 
segítségnyújtásra lesz lehetőség, az egyedülálló személyek részére. A központi orvosi ügyeleti 
rendszerről már korábban döntöttünk, csak nem volt átvezetve. Javasolja a társulási 
megállapodás módosításának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                           86/2007./VII.26./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                           Tápióság Község Önkormányzata elfogadja a Tápió- 
                                                           vidéki Többcélú Kistérségi Társulás társulási meg- 
                                                           állapodásának módosítását. 
 
                                                           Határidő: azonnal. 
                                                           Felelős:   polgármester. 
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8. E G Y E B E K 
 
   1./  Józsa Elek körzeti megbízott beszámolójában ismerteti, hogy a testületnek 3 hónap- 
          pal ezelőtt adott tájékoztatást a közbiztonság helyzetéről.  Jelenleg 29 ügy van fo- 
          lyamatban, 11 feljelentést tettek. Az utóbbi időben  két hónap alatt 7 baleset történt, 
          a tavalyi évben összesen 6 baleset volt.  Ezek elsődleges oka a gyorshajtás. Javasolja 
          a testület forduljon a  nagykátai Kapitányság felé és kérje a településre a sebességmérő 
          radar kihelyezését. Az engedély nélküli árusokkal kapcsolatban elmondja, 2-3 esetben 
          előállította az árusokat a Polgármesteri Hivatalba a szabálysértési eljárás lefolytatására. 
          Bírság kiszabására, illetve az áru lefoglalására került sor. Szeretné, ha hétvégén enge- 
          dély nélküli árusok felderítésére kerül sor, gyorsított eljárást kezdeményezni.  
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, a testületnek a hétvégi gyorsított eljárásban nem kell 
dönteni, ez jegyzői hatáskörbe tartozik. Több példa volt rá, hogy árusítási szándékkal 
feltartják a lakókat és közben kifosztják őket.  A Képviselő-testület értsen egyet, hogy a 
körzeti megbízottal közösen írásban a Kapitány Asszonyhoz fordulnak a Fáma-lézer 
településünkön való elhelyezését kérve, az utóbbi időszak baleseteire hivatkozással. 
 
   2./  Dr. Samu János polgármester a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban elmondja,  
         a településünkön egy gyűjtősziget kerül kialakításra. Ez nagyon kevés, szeretnénk még 
         két gyűjtőszigetet kialakítani 2008. január 1-től, a lakosság igényét és a település tisz- 
         taságát figyelembe véve. Számoljunk ennek saját költségen való beszerzésével. 
         A hulladékgyűjtő edényekkel kapcsolatban tájékoztat arról,  hogy 1000 ingatlanra 108 
         db kukát kaptunk.  A ceglédi konzorcium közbeszerzés útján szeretné a kukákat besze- 
         rezni, így 6-8 eFt-ba kerülne. Felvettük a kapcsolatot egy céggel, ahonnan olcsóbban 
         be tudjuk szerezni a hulladékgyűjtő edényeket, illetve használt kukák beszerzése is 
         lehetséges. A lakosságnak kiküldtük az adatlapokat, a hulladékgyűjtő edények fel- 
         mérésére vonatkozóan. A szelektív hulladékgyűjtés mellett a lakosságnak megfelelő 
         a 80 l-es hulladékgyűjtő edény, az üzleteknek pedig a 120 l-es.  A cég bizományba 
         leszállítja az igényelt mennyiségű kukát.        
         2008. január 1-től lomtalanítás nem lesz, Nagykátán a farmosi úton lesz olyan udvar ki- 
         alakítása ahová a lomot lehet szállítani.  
 
  3./  Dr. Samu János polgármester a továbbiakban ismerteti, a Duna-Tisza közi kerékpár- 
        forgalmi nyomvonal kialakítása van folyamatban, ennek gesztora Abony. A nyomvonal 
        külterületeken húzódna, nagy településcsoportot érint. 860 millió Ft-os összbekerülési 
        értékű, 80 %-os támogatással, 20 %-os önrésszel.  A Képviselő-testület egyetértése szük- 
        séges a nyomvonal kialakításához. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                            87/2007./VII.26./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                            Tápióság Község Önkormányzata egyetért a Duna-Tisza 
                                                            közi kerékpárforgalmi nyomvonal kialakításával. 
 
                                                            Határidő: azonnal. 
                                                            Felelős:   polgármester. 
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   4./  Pap Anikó jegyző tájékoztatja a testületet, hogy a Gyermekétkeztetési Alapítvány 
         pályázata révén   nagymennyiségű száraz élelmiszerhez /liszt, tésztafélék/ jutottunk. 
         Elsősorban a gyermekes családok, a nyugdíjasok és az egyedülállók részére tudtunk 
         csomagot biztosítani. A visszajelzések alapján nagyon örütek az emberek. Ez volt az 
         első forduló, még két szállítmányra számíthatunk. Nagyon örülünk, hogy sikeres volt 
         a pályázatunk, a környező települések nem vettek részt a pályázatban, vagy nem nyer- 
         tek. Rengeteg adminisztrációval,  papírmunkával jár a pályázat. A másik GYEA pályá- 
         zatunk a nyári étkeztetés, melyben már évek óta részt vesz a település. Napi egyszeri 
         meleg étkeztetést tudunk biztosítani 30 napon keresztül, az idén 34 rászoruló gyermek 
         részére. Ezúton szeretné megköszönni a Polgármesteri Hivatal összes dolgozójának 
         a kiszállított áru lerakodásban való segítségét. 
 
   5./  Dr. Samu János polgármester ismerteti a következő ülés időpontját és napirendi 
         pontjait: 
 
         2007. augusztus 30. 17 óra 
 
        N a p i r e n d: 
        1./  Beszámoló a két ülés között tett intézkedésekről 
        2./  Gézengúz Napközi Otthonos Óvoda beszámolója 
        3./  Dr. Papp Károly Általános Iskola beszámolója 
        4./  Egyebek 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                            88/2007./VI.26./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                            A Képviselő-testület következő ülését 2007. augusztus 
                                                            30-án, 17 órára összehívja. 
 
 
A polgármester megköszöni a megjelenést és a továbbiakban zárt ülést rendel el a Díszpolgári 
Cím adományozásával kapcsolatosan. 
 
                                                                   Kmf. 
 
 
               P a p  Anikó                                                               Dr. S a m u  János 
                    jegyző                                                                        polgármester 
 
 
 
                                       T ó t h  György                 B a l a s k ó  György 
                                                       jegyzőkönyv hitelesítők 


