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J e g y z ő k ö n y v 

 
 
Készült: Tápióság község Képviselő-testületének 2008. szeptember 25-én, 17 órakor  
               megtartott  ülésén. 
 
Az ülés helye: Községháza nagyterme. 
                          
Jelen vannak: Dr. Samu János polgármester,   
                         Bartucz Attila alpolgármester,                          
                         Balaskó György, Dávid Kornélia Anikó, 
                         Erdélyi Sándor és Hegedűs György képviselők. 
                         
Igazoltan vannak távol: 
                         Kun Szilárd, Laczkó József és 
                         Szántai Linda képviselő. 
 
Igazolatlanul van távol: 
                          Béres Károly képviselő. 
                            
Meghívott vendégként jelen vannak: 
                         Mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
A nyilvános ülésen a lakosság részéről 2 fő érdeklődő volt. 
 
Dr. Samu János polgármester köszönti a megjelent képviselőket, a meghívott vendéget, az 
érdeklődőket, az ülést megnyitja.  Jelenléti ív alapján megállapítja, a 9 fő képviselő közül 5 fő 
képviselő jelen van, így az ülés határozatképes.   
 
A polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja elfogadni Erdélyi Sándor és Hegedűs 
György képviselőket. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                          165/2008.(IX.25.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                          A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Erdélyi 
                                                          Sándor és Hegedűs György képviselőket elfogadta. 
 
A polgármester a továbbiakban ismerteti a napirendi pontokat:  
 
N A P I R E N D: 
1./ Közoktatási Esélyegyenlőségi Program és Intézkedési Terv elfogadása 
2./ Távfelügyeleti szolgáltatás és közterületi járőrszolgálattal 
     kapcsolatos ajánlat 
3./ Egyebek 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül,  kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta:    
                                                         166/2008.(IX.25.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 
 
1. N A P I R E N D  TÁRGYALÁSA 
Tárgy: Közoktatási Esélyegyenlőségi program és Intézkedési Terv elfogadása. 
            Előadó:  Dr. Kovács Dénes aljegyző elmondja, a testület az előző ülésen már foglal- 
                          kozott a tervvel, de akkor a döntést elhalasztották. Az Oktatási, Kulturális 
                          és Sport Bizottság ülésén megtárgyalta, kéri a Bizottság elnöke adjon tájé- 
                          koztatást. 
 
Dávid Kornélia Anikó  képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke ismerteti, 
a Bizottság ülésén pontról pontra átnézte az esélyegyenlőségi programot. Néhány módosításra 
lenne javaslatuk. A 12. oldalon az óvodába be nem íratott HHH-s gyerekek felmérésére a 
felelősök közé javasolják a védőnőt és a gyermekjóléti szolgálatot is betenni. A terv 
végrehajtásáért felelős személye is szóba került az ülésen, Magda Lászlóné pedagógust kérte 
fel a bizottság és javasolják a testületnek is elfogadásra. 
 
Balaskó György képviselő észrevételezi, hogy az 5.oldalon az infrastruktúra és hozzáférés az 
intézményben résznél a szükségtanterem ki van húzva, 15 fő tanuló pedig szerepel a 
táblázatban. A tervet egyébként nem fogja elfogadni. A felelős személy díjazására a 
költségvetésben nincs tervezve.  
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, felelős személyt el kell fogadni, a legfőbb szakmai 
ismerője Magda Lászlóné tagintézmény vezető helyettes. Javasolja a kifogásolt 
szükségteremhez írjunk be egyet.  
 
Erdélyi Sándor képviselő javasolja a 15. oldalon a felelősöknél az önkormányzati 
PR/marketing szakembert kihúzni.  Javasolja továbbá, hogy a tervet fogadjuk el, nem célszerű 
a döntést elhalasztani. A pályázatokhoz feltétel, hogy legyen elfogadott tervünk, ha nem 
fogadjuk el anyagi hátrányokat szenvedhetünk. A fórumok véleményét kikérjük és lehet 
módosítani ha szükséges. Kötelességünk foglalkozni az üggyel, saját hatáskörű feladatokat 
tartalmaz a terv. A Bizottság ülésén elmondta, az esélyegyenlőségi probléma megoldásának 
sok szereplője van. Az Önkormányzatnak, intézményeknek amennyiben tudnak hozzá kell 
járulni az esélyegyenlőséghez. 
 
Dávid Kornélia Anikó  képviselő véleménye szerint feladatunk a terv elfogadása, a munka 
nagy része a felelős személyre hárul. Abban tudunk segíteni, hogy elfogadjuk a tervet, így a 
felelős személy tud dolgozni. Sok mindentől függ az esélyegyenlőség, de az intézkedési terv 
elfogadása az első lépés.  
 
Magda Lászlóné tagintézmény vezető helyettes elmondja, nyilvánvaló, hogy a gyermekek 
helyzetének javítása az iskolában, óvodában megtörténik, megfelelő normatíva esetén 
nagyobb az esély a felzárkóztatásra. Az intézmények tudják biztosítani azokat az eszközöket, 
amit a család az ilyen esetekben nem tud biztosítani.  
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Bartucz Attila  alpolgármester elmondja, a tervek elkészítése kötelező, de általában nem 
valósul meg, a családok nélkül nem fogunk eredményt elértni. Úgy látja maga a tartalom, 
szándék jó, a pályázatok kényszerítik, hogy ezzel foglalkozzunk.  
 
Dr. Samu János polgármester úgy gondolja, nem egy menetrendről van szó, a terv 
feladatokat ad, felelősöket jelöl meg, amelyeket az intézmények az otthon helyett biztosítanak, 
megteremtik a lehetőséget. Az esélyegyenlőség önkormányzati felelősség elsősorban. Nem 
testületi feladatról van szó, a feladatok le vannak szabályozva, a védőnő, családsegítők, 
intézményvezetők feladata. Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazásra teszi fel az 
esélyegyenlőségi program és intézkedési terv elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül, 
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                           167/2008.(IX.25.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                           A Képviselő-testület a települési közoktatási és esély- 
                                                           egyenlőségi programot és intézkedési tervet elfogadta. 
                     
                                                           Határidő: azonnal. 
                                                           Felelős:   polgármester. 
 
2./ N A P I R E N D  TÁRGYALÁSA 
    Tárgy: Távfelügyeleti szolgáltatás és közterületi járőrszolgálattal kapcsolatos ajánlat 
                megtárgyalása. 
                Előadó: Dr. Samu János polgármester ismerteti, az előző ülésen is tárgyaltuk az 
                             ajánlatot, jelen volt a Kft ügyvezetője és megtette szóbeli kiegészítését. 
                             Az írásos anyag tartalmazza a lehetőségeket, kéri az ezzel kapcsolatos 
                             véleményeket. 
 
Bartucz Attila alpolgármester úgy gondolja, a jövő évi költségvetésnél lehetne erről beszélni. 
 
Erdélyi Sándor képviselő véleménye szerint komoly felügyeletet tudnánk biztosítani, ha 
lenne rá pénzünk. Számításokat kellene végezni, hogy az épületek biztosítási díját mennyiben 
tudnánk csökkenteti, ha igénybe vennénk a szolgáltatást, hiszen a kockázat csökkenne. A jövő 
évi költségvetésnél foglalkozni kell az ajánlattal. 
 
Dr. Samu János polgármester egyetért, hogy ne vessük el az ajánlatot. Hajdu Tamás 
ügyvezetőt értesítjük, hogy az ajánlatot megtárgyaltuk, a 2008. évi költségvetésünkben nincs 
rá fedezet, de a jövő évi költségvetés tárgyalásánál figyelembe vesszük a lehetőséget. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                      168/2008.(IX.25.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                      A Képviselő-testület a Hajdu Védelem Kft távfelügye- 
                                                      leti szolgáltatásra és közterületi járőrszolgálatra vonat- 
                                                      kozó ajánlatát megtárgyalta. Mivel a 2008. évi költség- 
                                                      vetésből nem tud fedezetet biztosítani, a 2009. évi 
                                                      költségvetés készítésekor figyelembe veszi a lehetőségeket. 
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                                                    Határidő: 2009. évi költségvetés készítése. 
                                                    Felelős:   polgármester. 
 
 
3./ E G Y E B E K 
 
    1./  Dr. Samu János polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az Otkatási, Kulturális 
          és Sport Bizottság ülésén megtárgyalta az október 23-i ünnepséget. Mivel négy na- 
          pos hétvégéről van szó, javasolják az ünnepség október 22-én, szerdán 16 órakor le- 
          gyen a Tornacsarnokban. Az ünnepi beszédre a Bizottság javasolja felkérni Tóth Gábor 
          tagintézmény vezetőt. Az ünnepi megemlékezés után koszorúzásra kerülne sor a 
          kopjafánál, majd 17 órától szentmise a templomban.  
 
   2./  Józsa Elek körzeti megbízott a közbiztonság helyzetével kapcsolatban elmondja, 
         több betörés, lopás, gépkocsi feltörés történt az utóbbi időben. Problémának látja, 
         hogy a búcsúsok már hetekkel előbb jönnek, szeretne érdeklődni hogy van szabá- 
         lyozva mikor jöhetnek, mennyi időre fizetnek. Javasolná továbbá több helyről ár- 
         ajánlatot kérni a térfigyelő kamerákra, hogy a jövő évi költségvetés tervezésekor 
         figyelembe vehessük. Gondot okoz a közbiztonság szempontjából, hogy jelenleg 
         folyamatban van egy többgyermekes kisebbségi család betelepülése a községbe, 
         akiknek nagyon rossz hírük van. Ezzel kapcsolatban lehetne-e valami megoldást 
         kidolgozni. Egyre több ilyen lakó lesz a községben, ennek köszönhetően a köz- 
         biztonság romlani fog. Szeretnénk nyugodtan élni a településen. 
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, a búcsúsok területfoglalásával kapcsolatban az 
alpolgármester kapott megbízást, hogy eljárjon, a bérleti díj a Kft bevétele. A 
területfoglalással kapcsolatos önkormányzati rendeletünk elavult, módosítani szükséges. 
Ajánlatot lehet kérni térfigyelő kamerára, a jövő évi költségvetésnél számolni kell vele. A 
betelepülő családdal kapcsolatban elmondja, többen megkeresték az ügyben, az eladóval  is 
beszélt. Lehetőségünk nincs, hogy megakadályozzuk a vásárlást, a szabad költözködés 
mindenkinek alkotmányos joga.  
 
Bartucz Attila  alpolgármester elmondja, az előzőekben rendszertelenül ment ez a búcsúi 
területfoglalás, a következő időszakban csak egyeztetés után jöhetnek. A nem kívánatos 
betelepülést úgy lehetne megakadályozni, hogy adót emelnénk, az olcsó házakat 
megvásárolnánk és felújítanánk. Az ide települni kívánókat kitiltani nem tudjuk, de a falunak 
össze kell fogni. A térfigyelő kamera felé mindenképpen el kell indulni. 
 
   3./  Dr. Samu János polgármester ismerteti a következő ülés időpontját és napirendi 
         pontjait: 
 
        2008. november 20. 17 óra 
 
       N a p i r e n d: 
       1./  Beszámoló a 2008. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről 
       2./  2009. évi költségvetési koncepció 
       3./  Egyebek 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                   
                                                             169/2008.(IX.25.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                             A Képviselő-testület következő ülését 2008. november 
                                                             20-án, 17 órára összehívja. 
 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az 
ülést 18.30 órakor bezárta. 
 
 
                                                                  Kmf. 
 
 
 
             Dr. Kovács Dénes                                                     Dr. Samu János 
                     aljegyző                                                               polgármester 
 
 
 
 
 
                                           Erdélyi Sándor         Hegedűs György 
                                                  jegyzőkönyv hitelesítők 


