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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 14-én,  
              18 órakor megtartott rendkívüli ülésén. 
 
Az ülés helye: Községháza nagyterme. 
                          
Jelen vannak: Dr. Samu János polgármester,   
                         Bartucz Attila alpolgármester,                          
                         Balaskó György,        
                         Berényi Tamás,                    
                         Dávid Kornélia Anikó,     
                         Erdélyi Sándor,                       
                         Hegedűs György képviselők. 
                          
Igazoltan vannak távol:  Kun Szilárd és Szántai Linda képviselők. 
 
Igazolatlanul van távol:  Laczkó József képviselő. 
                            
Meghívott vendégként jelen vannak:  
                                          Dr. Kovács Dénes aljegyző, 
                                          Tárnoki Lászlóné tagintézmény vezető, 
                                          Tóth Gábor tagintézmény vezető. 
                                                               
A nyilvános ülésen a lakosság részéről  négy 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 
6 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes.  
 
A polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja elfogadni Hegedűs György és Balaskó 
György képviselőket. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                         67/2009.(V.14.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Hegedűs 
                                                         György és Balaskó György képviselőket elfogadta. 
 
A polgármester a továbbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait: 
 
N A P I R E N D: 
1./  Intézményvezetői pályázat visszavonása, intézményvezetők megbízása 
2./  Pénzösszeg átadása SÁG-ÉP Nonprofit Kft részére 
3./  Egyebek 
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül,  kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta:    
 
                                                         68/2009.(V.14.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 
 
1. N A P I R E N D  TÁRGYALÁSA 
Tárgy:  Intézményvezetői pályázat visszavonása, intézményvezetők megbízása. 
            Előadó: Dr. Kovács Dénes aljegyző ismerteti, a Képviselő-testület az április 16-i 
                         ülésén a Közoktatási Intézmény, Tápióság-Tápiószentmárton Óvodája és 
                         Általános Iskolája intézményvezetői pályázat kiírásáról döntött.  A pályázati 
                         kiírást a tápiószentmártoni testület nem támogatja, véleményük szerint a 
                         pályázati eljárás határidejének betartásával az új tanév előkészítési feladatai 
                         biztonságosan nem végezhetőek el. Két éves megbízást szeretnének az intéz- 
                         ményvezetőnek és a tagintézmény vezetőknek. Úgy terveztük, hogy az ülésre 
                         eljönnek Tápiószentmártonból Tóth János polgármester, Czerván György al- 
                         polgármester, Wenhardt Lászlóné jegyző és Kiss Erika KITT igazgató. A pol- 
                         gármester Úrral és az alpolgármester Úrral a délután folyamán előzetes egyez- 
                         tetést tartottunk náluk, ahol arra jutottak a megjelentek, hogy lehetne támogat- 
                         ni az intézményvezetők megbízását. A Képviselő-testületnek kell dönteni,  
                         hogy  a pályázati kiírást visszavonja-e és mi legyen a tagintézmény vezetők  
                         megbízásával. 
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, a társulásban a gesztor település Tápióság. A KITT 
SZMSZ-e szerint a lényeges döntéseket Tápiószentmárton Képviselő-tetületének 
egyetértésével hozzuk meg. Az intézményvezetői pályázat kiírását nem támogatják, ezért 
javasolja a testület vonja vissza. 
 
Balaskó György képviselő elmondja, a társulás megalakulása után egy évre megbízták a  
vezetőket, azzal, hogy egy év múlva pályázatot kell kiírni. A lehetőségekről nem voltak 
tájékoztatva, az április 16-i ülésen megszavazták a pályázat kiírását. Jó lenne tudni a társulási 
formára milyen rendelet vonatkozik, hogyan van ez szabályozva, kell pályázatot kiírni vagy 
nem.  
 
Dávid Kornélia Anikó képviselő ismerteti, az április 16-i ülésén tájékoztatásként elhangzott, 
hogy Tápiószentmárton nem támogatja a pályázat kiírását, hanem a jelenlegi vezetők 
megbízását szeretnék. Amennyiben lehetőség van rá,  a maga részéről támogatja a két éves 
megbízást.  
 
Dr. Kovács Dénes aljegyző ismerteti a Kjt rendelkezik a közalkalmazott vezetők 
kinevezéséről, megbízásáról. Fő szabály a pályáztatás, kivétel a megbízás, amennyiben 90 
napon át kétszer sikertelen a pályáztatás, illetve a folyamatos máködtetés veszélybe kerül. 
Nem lehet fő szabály  két évre vezetőt megbízni. Tápiószentmárton a pályáztatáshoz nem járul 
hozzá, mivel úgy látják a folyamatos működtetés veszélybe kerül, így lehet megbízni vezetőt. 
Tápiószentmárton vállalja a két éves megbízást, nem értenek egyet az öt éves kinevezéssel. 
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Bartucz Attila  alpolgármester elmondja, Tápiószentmárton problémája az, hogy ha nem Kiss 
Erika lesz az intézményvezető kicsúszunk az időből.  Javasolja Kiss Erika intézményvezetői 
megbízását két évre, a tagintézmény vezetők esetében egy évet javasol, mivel úgy gondolja a 
társulási forma jövőre meg fog szűnni. 
 
Berényi Tamás képviselő véleménye szerint, egy hónappal ezelőtt úgy gondoltuk, hogy 
belefér az időbe a pályázati kiírás és az elbírálás. Nem számoltak azzal, hogy 
Tápiószentmárton nem hagyja jóvá a pályázati kiírást. Eltelt egy hónap, most már biztosan 
kicsúszunk az időből, kénytelenek vagyunk a megbízásra. Javasolja a tagintézmény vezetők 
két éves megbízását, Tápiószentmártonnal egységesen. Úgy gondolja, a társulás vezetői 
tisztségeit nem kell szétbontani, ezért nálunk is két éves megbízás legyen. 
 
Balaskó György képviselő szeretné tudni, hogy ha kicsúszunk a határidőből annak miért 
nincs felelőse. Érdeklődik továbbá, hogy mikor jelenik meg a pályázati kiírásunk. Úgy látja, 
megint az a helyzet, hogy nincs felelőse semminek. 
 
Dr. Kovács Dénes aljegyző elmondja, a pályázati kiírásunk még nem jelent meg, az átfutási 
idő 6-8 hét. Pályáztatás esetén a beérkezett pályázatokat különböző fórumokkal 
véleményeztetni kell, a pályázókat meg kell hallgatni, így futunk ki az időből.  
 
Erdélyi Sándor képviselő úgy látja, kész helyzetünk van. Tarthatjuk magunkat ahhoz, hogy 
nem vonjuk vissza a pályázati kiírást, ezzel a működést veszélyeztetjük. Javasolja a pályázat 
kiírását és egyetért a két éves megbízással a helyi vezetőkre vonatkozóan is. A jelenlegi 
vezetők munkájában alapvető kifogás nem volt, amely veszélyeztetné az oktatást. Úgy 
gondolja, ha egy éves megbízást adnánk nem lenne jó az új testület nyakában varrni az ügyet. 
 
Bartucz Attila  alpolgármester úgy gondolja nem szavazna két évre. A társulás ha meg fog 
szűnni, két éves megbízás esetén fizetni kell az Önkormányzatnak. Érdemes lenne előre 
gondokodni. Ha mégis két éves megbízásról döntünk, akkor tegyük be fékként, hogy a társulás 
fennállásának idejére. 
 
Dávid Kornélia Anikó  képviselő véleménye szerint azt kellene nézni, hogy a társulással 
előnyös szerződést kötöttünk. A társuláson belül egyetértés szükséges, ha törvényes a 
megbízás, legyen egységesen két év, nem érti mi a baj ezzel. A pályázati kiírásnál tudtuk, 
hogy Tápiószentmárton nem támogatja. 
 
Balaskó György képviselő nem érti az indokokat és nem fogja megszavazni. 
 
Dr. Samu János polgármester nem akarja ismételni, a döntésünk csak akkor érvényes ha 
Tápiószentmárton is egyetért vele. Ha tetszik ha nem, nem mehetünk tovább, a lapkiadót 
értesíteni kell és a pályázati kiírást vissza kell vonni. Amennyiben egy éves megbízást adnánk, 
a választások előtt ez lejárna, nem tudja ki foglalkozna vele, hogy kit bízzunk meg. Két éves 
megbízás esetén a következő testület meghozhatja a döntést, a pályázat kiírására lesz idő. A 
tápiószentmártoni jegyzőnek igazat ad abban, hogy az orvos, iskolaigazgató, óvodavezető 
kiválasztása a legfontosabb döntés a településen, körültekintően kell végezni. Kéri a testület 
döntsön az intézményvezetői pályázat kiírásáról. Dönteni kell továbbá az intézményvezető és 
a tagintézmény vezetők megbízásáról. 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül, 
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                           69/2009.(V.14.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                           A Képviselő-testület az 53/2009.(IV.16.) sz. határozatát, 
                                                           mely a Közoktatási Intézmény, Tápióság-Tápiószentmár- 
                                                           ton Óvodája és Általános Iskolája (KITT) intézményve- 
                                                           zetői állás pályázati kiírására vonatkozik visszavonja. 
 
                                                           Határidő: azonnal. 
                                                           Felelős:   polgármester. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül, 
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                      70/2009.(V.14.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                      Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
                                                      Tápiószentmáron Nagyközség Önkormányzatának Képvise- 
                                                      lő testülete egyetértésével, a Közoktatási intézmény, Tápió- 
                                                      ság Tápiószentmárton Óvodája és Általános Iskolája (KITT) 
                                                      igazgatójának 2009. július 31-től két éves időtartamra Kiss 
                                                      Erikát (Tápiószentmárton, Kossuth L. u. 56.) bízza meg.                                                      
 
                                                      Határidő: 2009. július 30. 
                                                      Felelős:   polgármester. 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül, 
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                       71/2009.(V.14.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                       Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                       támogatja a Közoktatási Intézmény, Tápióság-Tápiószent- 
                                                       márton Óvodája és Általános Iskolája (KITT) jelenlegi tag- 
                                                       intézmény vezetőinek megbízását 2009. július 31-től két  
                                                       éves időtartamra, illetve a társulás fennállásának idejére. 
 
                                                       Határidő: 2009. július 30. 
                                                       Felelős:   polgármester. 
 
2. N A P I R E N D  TÁRGYALÁSA 
    Tárgy: Pénzösszeg átadása SÁG-ÉP Nonprofit Kft részére. 
               Előadó: Bartucz Attila  alpolgármester ismerteti, a táboroztatás nemsokára elindul, 
                            az épület felújításával a jövő hétre elkészülnek. A felújítás során több olyan 
                            helyzet állt elő amire nem számítottak, újra kellett a villanyvezetéket is ve- 
                            zetékelni. A betörés miatt szintén nehéz helyzetbe került a Kft. A tábor épü- 
                            letét szeretnék kívülről is rendbe szedni, valamint a riasztót kiépíteni, ehhez 
                            kérnének az Önkormányzattól 500 eFt támogatást. Szeretné megkérdezni 
                            a testület véleményét. 
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Dr. Samu János polgármester problámája az, arról volt szó, hogy a Kft a saját lábára fog 
állni. A tábor kialakítására 500 eFt kölcsönt kaptak, év végi visszafizetéssel. A betörés során 
1.300 eFt értékű eszközt tulajdonítottak el a Kft-től, ennek kapcsán a hitel visszafizetésből 
adódó törlesztőrészlet fizetését két hónappal elcsúsztattuk. Attól tart a visszafizetés az év 
végéig nem fog  teljesülni. Értesülése szerint a Kft-nek a vízdíj beszedésből 50 %-os hátraléka 
van, ezt kellene szorgalmazni. 
 
Balaskó György képviselő véleménye, az Önkormányzat jövő évi költségvetése nagyon 
szerény lesz, nem szeretne azzal foglalkozni hány embertől váljunk meg. A Kft is vegye ezt 
figyelembe, nem úgy indultak, hogy az Önkormányzat pénzéből élnek. 
 
Bartucz Attila  alpolgármester elmondja, a vízdíj beszedés Vincze András kezéből ki van 
véve, a postás fogja szedni. A testület a 15 %-os vízdíj emelést nem szavazta meg, pedig 
mélyen a körzet vízdíjai alatt vagyunk. A tábor beindulásával munkalehetőséget, bevételt 
kívánnak teremteni. Ha az 500 eFt támogatást a testület nem szavazza meg, nem lesz 
táboroztatás. Szeretné kérni a testülettől, hogy amennyiben a tábor szálláshelye kevésnek 
bizonyul biztosítsanak lehetőséget az iskola tantermében elszállásolásra. 
 
Berényi Tamás képviselő elmondja, két évvel ezelőtt Bartucz Attila mondta, hogy mennyi 
pénz van a vízben. A Kft pedig egyre igényekkel áll elő. A céllal, elképzeléssel egyetért, de 
nem látja egy év múlva milyen fejlemények lesznek. A tábor épületének felújítása során előre 
nem látható kiadások adódtak, nem tudható, mekkora lesz a végösszeg, megtérül-e. Ha 
kölcsönről lenne szó és nem támogatásról, akkor nem lenne ilyen aggálya. Most szembesülnek 
az egy millió forint körüli kinntlévőségről, ha ez nem lenne nem kellene támogatásról 
beszélni. A pénzügyi kérdéseket körültekintően kell kezelni. 
 
Bartucz Attila alpolgármester véleménye szerint a tábor épületében nem 500 eFt felújítás 
van, a felújítással az Önkormányzat értékét növelték. Nem lehet elvárni, hogy a Kft tegyen 
mindent. Az Önkormányzat önként vállalt feladatot nem csinál, terve, célja nincs a 
testületnek, egy forintot sem adtak a Kft-nek. 
 
Hegedűs György képviselő véleménye szerint, a tábor épülete az Önkormányzat tulajdona, 
nem a Kft-é. Minimum a riasztórendszert meg kellene oldani a behelyezett értékek védelmére, 
vagy portást alkalmazni. 
 
Dávid Kornélia Anikó képviselő nem szeretné, ha  a lakosságnak magasabb vízdíjat kellene 
fizetni, inkább legyünk büszkék, hogy nálunk a legalacsonyabb a vízdíj. 
 
Bartucz Attila  alpolgármester kéri a testülettől, hogy a Tornacsarnok táboroztatásból befolyó 
bérleti díj bevétele ebben az évben maradjon a Kft-nél. 27 napra van tábor lekötve, amit a Kft-
nek előre meg kell finanszírozni. Szeretnék ha a 270 eFt bevételt előre megkapnák. 
 
Dr. Samu János javasolja a vita lezárását. Javasolja továbbá, hogy az Önkormányzat a tábor 
épületébe a riasztórendszer kiépítésének költségét fizesse ki, maximum 150 eFt-ig. A 
Tornacsarnok bérletével kapcsolatos döntést tegyük el amikor lesz miről beszélnünk, nem 
tudjuk mennyi összegről van szó. Úgy látja Bartucz Attila alpolgármester a mentora a Kft-nek, 
az ügyvezető, Vincze András nélkül vállal kötelezettségeket. A riasztórendszer finanszírozását 
szavazásra teszi fel, a többit elnapolná. 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül, 
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                              72/2009.(V.14.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                              A Képviselő-testület a Templom tér 1. sz. épület 
                                                              riasztórendszerének kiépítéséhez 150 eFt-ot biztosít 
                                                              a 2009. évi költségvetés gazdálkodási tartaléka terhére. 
 
                                                             Határidő: azonnal. 
                                                             Felelős:   polgármester. 
 
 
Bartucz Attila  alpolgármester megköszöni a Képviselő-testület vállalkozó szellemét. A jövő 
héten az épületet át kell adni az ÁNTSZ-nek, úgy gondolja beleteszi a saját pénzét, hogy 
elkészüljönek. 
 
 
3. E G Y E B E K 
 
   1./  Dr. Samu János ismerteti,  a pogrányi polgármester megkereste, meghívást kaptunk 
         testvértelepülési találkozóra. A Nyugdíjas Klub tagjai és a labdarúgók mennének. 
         Felelőst kell keresni, aki megszervezi az utazást, a találkozót. 
 
   2./  Dr. Samu János polgármester a továbbiakban ismerteti, a fogathajtó találkozó meg- 
         rendezésére június 20-án kerül sor.  A megyei Önkormányzat megkereste, abból az 
         alkalomból, hogy 1000 éves Pest megye minden településnek szeretnének átadni egy 
         Millenniumi zászlót. A zászló átadásra ezen a rendezvényen 10 órakor kerülne sor, 
         az elnök vagy az alelnök lesz az átadó. 
 
   3./  Dr. Samu János tájékoztatja a testületet, hogy a Pest megyei Gyemek- és Ifjúsági  
         Alapítvány táborozást hirdet Először a Balatonnál címmel, augusztus 21-27. között, 
         Zamárdiban. A táborba olyan 5-7. osztályos hátrányos helyzetű tanulók mehetnek 
         akik még nem voltak a Balatonnál. A tábor költsége 32 eFt/fő, a fele költséget az 
         Alapítvány fedezi. A másik felét az Önkormányzatnak kellene biztosítani, ez 80 
         jelent, mivel településenként 5 gyermek vehet részt a táborozásban. Úgy gondolja 
         ezt az iskola költségvetéséből tudja biztosítani. 
 
Tóth Gábor tagintézmény vezető elmondja, a költséget tudják biztosítani. Eddig is minden 
évben lehetőséget biztosítottak 4 fő  hátrányos helyzetű, jó tanulónak ingyenes táborozásra. A 
tantestület megpályáztatja a táborozást és ebből választanak. 
              
         
Dr. Samu János polgármester ismerteti, a következő ülésre az előzőekben meghatározottak 
szerint 2009. május 28-án, 17 órakor kerül sor. 
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Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a  polgármester megköszönte a megjelenést és az 
ülést 19.30 órakor bezárta. 
 
      
 
                                                                  Kmf. 
 
 
 
                  Dr. Kovács Dénes                                              Dr. Samu János 
                         aljegyző                                                        polgármester 
 
 
 
 
                                             Hegedűs György          Balaskó György 
                                                             jegyzőkönyv hitelesítők 
 
 
 
 


