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J e g y z ő k ö n y v 

 
 
Készült: Tápióság község Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor meg- 
               tartott ülésén. 
 
Az ülés helye: Községháza nagyterme. 
 
Jelen vannak: Dr. Samu János polgármester,                                                                              
                        Horváth Imre alpolgármester,                         
                        Béres Károly, Erdélyi Sándor,  
                        Kun Sándor, Tóth Görgy képviselők. 
 
Igazolatlanul vannak távol: 
                        Balaskó György, Kiss Zoltán, 
                        Laczkó József és Pogány Zoltán képviselők. 
 
Meghívott vendégként jelen vannak: 
                    Gulyás Károlyné jegyző, 
                        Horváth Imréné óvodavezető, Pénzügyi Bizottság tagja, 
                        Tóth Gábor iskolaigazgató, Pénzügyi Bizottság tagja. 
                         
                                               
A nyilvános ülésen a lakosság részéről  nem volt érdeklődő. 
 
Dr. Samu János polgármester üdvözli a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket,   az 
ülést megnyitja. Jelenléti ív alapján  megállapítja, hogy a 9 fő képviselő közül 5 fő  képviselő  
jelen van, így az ülés határozatképes. A polgármester a továbbiakban ismerteti az ülés 
napirendi pontjait: 
 
N A P I R E N D: 
1./  Közbeszerzési ajánlatok elbírálása, döntéshozatal 
2./  Egyebek 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                                30/2006./VI.15./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                                A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait 
                                                                elfogadta. 
 
1. N A P I R E N D  TÁRGYALÁSA 
    Tárgy:  Közbeszerzési ajánlatok elbírálása, döntéshozatal. 
                Előadó: Dr. Samu János polgármester ismerteti, hogy az Ady Endre és a Zalka 
                              Máté utcák útépítésére, valamint a Kölcsey utca felújítására egyszerű köz- 
                              beszerzési eljárást írtunk ki. Az ajánlattételi felhívást három cégnek küld- 
                              tük meg. A beadási határidő 2006. június 15. 10 óra volt,  felhívásunkra 
                              három ajánlat érkezett. 
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                             Az ajánlatok bontására az ajánlattevők nem jelentek meg. Jelenlévők 
                             meggyőződtek az ajánlati csomagok sérülésmentességéről és ezt kö- 
                             vetően került sor a bontásra, érkezési sorrendben. 
                             Első ajánlattevő: Gildex Kft. Nagykáta, ajánlati ára: 30.714.285.- Ft. 
                             Második ajánlattevő: Baktató Kft. Jászberény, ajánlati ára: 34.010.400. 
                             Harmadik ajánlattevő: KÁTA ÉPSZÖV Kft. Nagykáta, ajánlati ára: 
                             32.584.800.- Ft. 
                             A Képviselő-testület az ajánlatkérési dokumentációban rögzítetteknek 
                             megfelelően pontozta az ajánlatokat, a pontszám az alábbiak szerint 
                             alakult: 
                             - Gildex Kft:  1800 pont, 
                  - Baktató Kft.          540 pont, 
                            - KÁTA ÉPSZÖV Kft:   570 pont. 
                            Dr. Samu János polgármester javasolja az útépítési munkák elvégzésével 
                            a legkedvezőbb ajánlatot adó Gildex Kft-t megbízni. 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                           31/2006./VI.15./ sz. Képvislő-testületi határozat: 
                                                           A Képviselő-testület az Ady Endre és Zalka Máté utcák 
                                                           útépítésével, a Kölcsey utca felújításával a Gildex Kft-t 
                                                           bízza meg. 
 
                                                           Határidő: szerződéskötésre július 15. 
                                                           Felelős:   polgármester. 
 
 
2. /  E G Y E B E K 
 
   1./  Tóth Gábor iskolaigazgató ismrerteti a testülettel, hogy az iskolában szeretnék  
         szeptember 1-től beindítani az alapfokú művészetoktatást négy művészeti ágban: 
         báb- és színjáték, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet. Ehhez szükséges 
         a testület hozzájárulása, illetve az Alapító okirat kiegészítése. 
 
Dr. Samu János polgármester támogatja az alapfokú művészetoktatás bevezetését, kéri a 
testület döntését. 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                               32/2006./VI.15./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                               Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dr. Papp 
                                               Károly Általános Iskola Alapító okiratában szereplő alaptevé- 
                                               kenységének körét az alábbiakkal egészíti ki: 
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                                               - Alapfokú művészetoktatás 4 művészeti ágban /báb- és színjá- 
                                                  ték, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet/, melynek 
                                                  eredményeként az iskola statisztikai létszáma 100 fővel bővül. 
 
    - Az alapfokú művészetoktatási tevékenységet a Fedics Mihály 
                                                  Alapfokú Művészetoktatási intézmény megállapodás alapján 
                                                  végzi. 
 
                                                Határidő: azonnal. 
                                                Felelős:   polgármester. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                   33/2006./VI.15./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                   Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
                                                   Dr. Papp Károly Általános Iskola 3 tantermét, 1 igazgató- 
                                                   helyettesi irodát, 1 ügyviteli helyiséget, 1 nevelőtestületi  
                                                   szobát és a kiszolgáló helyiségeket, illetve eszközöket és 
                                                   berendezéseket bérbe adja a Fedics Mihály Alapfokú Művé- 
                                                   szetoktatási Intézmény /4343 Bátorliget, Petőfi S. u. 2./ 
                                                   részére. 
                                                   A Képviselő-testület a bérleti szerződés megkötésére az 
                                                   iskola igazgatóját hatalmazza fel. 
 
                                                   Határidő: azonnal. 
                                                   Felelős:   polgármester. 
 
 
   2./  Gulyás Károlyné jegyző bejelenti a testületnek nyugdíjbavonulási szándékát, kéri  
         2006. szeptember 12-től köztisztviselői jogviszonyának megszüntetését felmentéssel. 
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, próbált egyeztetni a jegyző Asszonnyal, de szilárd 
az elhatározása, hogy nyugdíjba vonul. Tartsuk tiszteletben elhatározását, július 12-től 
szabadságra vonul, szeptember 12-től pedig  6 hónapra  felmentjük a munkavégzés alól. Az 
önkormányzati választás lebonyolításában segítségét kérjük. A testületnek ki kell írni a 
jegyzői állásra a pályázatot, a döntést pedig bízzuk az új testületre.  Gulyás Károlyné jegyző 
munkájának elismerésére javasolja kitüntetésre terjessze fel a testület. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                     34/2006./VI.15./ sz.  Képviselő-testületi határozat: 
                                                     A Képviselő-testület Gulyás Károlyné jegyző nyugdíjba- 
                                                     vonulása alkalmából 2006. szeptember 12-től 6 hónapra 
                                                     a munkavégzés alól felmenti. 
 
                                                     Határidő: szeptember 12. 
                                                     Felelős:   polgármester. 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                  35/2006./VI.15./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                  A Képviselő-testület Gulyás Károlyné jegyző munkájának 
                                                  elismerésére  felterjeszti a Pest Megyei Önkormányzathoz 
                                                  a Nyáry Pál Díj adományozására. 
 
                                                 Határidő: augusztus 15. 
                                                 Felelős:   polgármester. 
 
 
A Képviselő-testület  6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                36/2006./VI.15./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                A Képviselő-testület pályázatot ír ki a jegyzői állás 
                                                betöltésére.  
                                                A pályázat szövegét a 2. sz. melléklet tartalmazza. 
 
                                               Határidő:  azonnal. 
                                               Felelős:   polgármester. 
 
          
 
   3./  Gulyás Károlyné jegyző Zsíros Roland területvásárlási kérelmét ismerteti a testülettel. 
         Az Önkormányzat tulajdonát képező 1374 hrsz-ú ingatlan megosztása után a Mező Imre 
         utca felőli részt szeretné megvásárolni. Az ingatlan Ady Endre utca felőli részére az elő- 
         ző ülésen jelölt ki vevőt a testület, a vételárat 1 millió Ft-ban határozta meg. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                37/2006./VI.15./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                A Képviselő-testület az Ökormányzat tulajdonát képező 
                                                1374 hrsz-ú ingatlan megosztása után a Mező Imre utca 
                                                felőli részre vevőként kijelöli Zsíros Roland Budapest,  
                                                Hadak u. 6. 13/138. szám alatti lakost. 
                                                A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 1.000.000.- Ft- 
                                                ban határozza meg. 
 
                                               Határidő: azonnal. 
                                               Felelős:   polgármester. 
 
 
   4./  Dr. Samu János polgármester elmondja, az augusztus 20-i ünnepség szervezését a 
         Kulturális Bizottság végzi. Anyagi lehetőségeink nem nagyok, rendezvényünkre meg- 
         hívjuk a pogrányiakat. 
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   5./  Dr. Samu János polgármester a továbbiakban ismerteti a következő ülés időpontját 
         és napirendi pontjait: 
 
         2006. június 29.  17 óra 
 
         N a p i r e n d: 
         1./  Iskolaigazgatói állásra érkezett pályázatok elbírálása 
         2./  Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 
               önkormányzati rendelet módosítása 
         3./  Egyebek 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                       38/2006./VI.15./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                       A Képviselő-testület következő ülését 2006. június 29-én, 
                                                       17 órára összehívja. 
 
 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az 
ülést 12 órakor bezárta. 
 
 
                                                                     Kmf. 
 
 
 
 
 
 
             G u l y á s  Károlyné                                                   Dr. S a m u  János 
                            jegyző                                                               polgármester 


