
 
 
 
 

T Á P I Ó S Á G 
Képviselő-testületének 

 
2006. június 29-én, 17 órakor 

megtartott ülésének 
 

j e g y z ő k ö n y v e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        39/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                                        Napirendi pontok elfogadása 
                                                                        40/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                                        Tóth Gábor iskolaigazgató kinevezése 
                                                                        3/2006./VI.30./ sz. önkormányzati rendelet: 
                                                                        A szociális igazgatásról és szociális ellátások- 
                                                                        ról szóló 4/2004./II.13./ sz. rendelet módos. 
                                                                        41/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                                        Köszönetnyilvánítás és támogatás a pándi 
                                                                        Önkéntes Tűzoltóegyesületnek                                                                        
                                                                        42/2006. sz. Képvsielő-testületi határozat: 
                                                                        Következő ülés összehívása 
 
 
  
 

 
 



 2

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült: Tápióság község Képviselő-testületének 2006. június 29-én, 17 órakor meg- 
               tartott ülésén. 
 
Az ülés helye: Községháza nagyterme. 
 
Jelen vannak: Dr. Samu János polgármester,                                                                                                   
                        Balaskó György, Béres Károly, Erdélyi Sándor,  
                        Kiss Zoltán, Kun Sándor, Laczkó József és 
                        Tóth Görgy képviselők. 
 
Igazoltan van távol: 
                        Horváth Imre alpolgármester. 
 
Igazolatlanul van távol: 
                        Pogány Zoltán képviselő. 
 
Meghívott vendégként jelen vannak: 
                    Gulyás Károlyné jegyző,                        
                        Tóth Gábor iskolaigazgató,  
                        Szajcz Miklós Nyugdíjas Klub elnöke, 
                        Berényi Andrásné védőnő, 
                        Laczkó Györgyné Kulturális Bizottság tagja, 
                        Iskola tantestületének tagjai közül 14 fő. 
                                               
A nyilvános ülésen a lakosság részéről  nem volt érdeklődő. 
 
Dr. Samu János polgármester üdvözli a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket, a 
tantestület tagjait,  az ülést megnyitja. Jelenléti ív alapján  megállapítja, hogy a 9 fő képviselő 
közül 7 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./  Iskolaigazgatói állásra érkezett pályázatok elbírálása 
2./  Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló  
      önkormányzati rendelet módosítása 
3./  Egyebek 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                                39/2006./VI.29./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                                A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait 
                                                                elfogadta. 
 
 
1. N A P I R E N D  TÁRGYALÁSA 
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    Tárgy:  Iskolaigazgatói állásra érkezett pályázatok elbírálása. 
                Előadó: Dr. Samu János polgármester ismerteti, hogy a testület által az iskolaigaz- 
                             gatói állásra kiírt pályázatra a határidőig két pályázat érkezett. Az egyik pá- 
                             lyázó a jelenlegi iskolaigazgató, Tóth Gábor, aki hat éve az iskola vezetője. 
                             A másik egy egri pályázó, Harsányi Jenő. A pályázatokat a nevelőtestületi 
                             értekezlet, a közalkalmazotti értekezlet, az SZMK értekezlet megtárgyalta, 
                             csatolták a DÖK és a Közalkalmazotti Tanács állásfoglalását. A pályázato- 
                             kat értékelte a Kulturális Bizottság is. Tóth Gábor nem kérte a pályázata 
                             zárt ülésen való tárgyalását, hozzájárult a nyílt ülésen való tárgyaláshoz. 
                             A másik pályázó az ülésen nem jelent meg. Kéri a Kulturális Bizottság 
                             elnökét ismertesse állásfoglalásukat.        
 
Tóth György a Kulturális Bizottság elnöke elmondja, hogy a Bizottság egyhangúlag Tóth 
Gábor pályázatát javasolja elfogadni a testületnek. Mellette szól a helyismeret, a tíz éves 
pedagógiai gyakorlat, a hat éves vezetői gyakorlat. A másik pályázó Harsányi Jenő öt éves 
tanári gyakorlattal, és két éves vezetői gyakorlattal rendelkezik. Különböző helyeken 
dolgozott, nem pedagógusként. A fáradságot sem vette, hogy az iskolában, illetve a testület 
előtt megjelenjen. Tóth Gábort javasolják kinevezni iskolaigazgatónak. 
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, a Bizottság ülésén mindkét pályázattal érdemben 
foglalkoztak. Arra a megállapodásra jutottak, hogy Tóth Gábort javasolják az iskola 
igazgatójává kinevezni. Tóth Gábor pályázatát 100 %-ban támogatta a Közalkalmazotti 
Tanács, a Tantestület, az SZMK és a DÖK. Úgy tűnik, hogy az általános iskolánál hosszú 
időre meg van oldva a vezetés Tóth  Gábor személyében. Tartós munkát végezni, egy életcélt 
kitűzni egy intézményben 1-2 év nem elég. Úgy értékeli, hogy Tóth Gábor beérett vezető, 
megismerte az intézményt, a szükséges együttműködési feladatokban is termékenyen 
tevékenykedett. A tantestülettel, diákönkormányzattal, az Önkormányzattal való kapcsolata az 
évek folyamán fejlődött, fiatal kora ellenére elfogadják, szeretik. A Kulturális Bizottság 
ülésén szóbeli kiegészítőt tett a beadott pályázatához. Harsányi Jenő pályázatából kiderül, 
hogy több helyre is benyújtotta azt, beadványában össze is keveredett. 
 
Erdélyi Sándor képviselő, a Kulturális Bizottság tagja elmondja, a Bizottság ülésén az elnök 
ismertette a két pályázatot. Tóth Gábor szóbeli kiegészítést tudott tenni, mivel az ülésen jelen 
volt. Amennyiben Harsányi Jenő pályázott volna egyedül, sikertelennek kellett volna 
minősítenünk a pályázati kiírást. Tóth Gábor elemezte az eddig végzett tevékenységet, olyan 
célokat, elképzeléseket jelölt meg, amelyek megvalósulnak. Támogatja Tóth Gábor pályázatát. 
 
Dr. Samu János polgármester javasolja Tóth Gábor kinevezését 2006. augusztus 1-től 5 éves 
időtartamra az általános iskola igazgatójának. 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 
                                                                   40/2006./VI.29./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                                   A Képviselő-testület 2006. augusztus 1-től 5 éves 
                                                                   időtartamra kinevezi Tóth Gábort a Dr. Papp Károly 
                                                                   Általános Iskola igazgatójává. 
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                                                                   Határidő: kinevezésre: 2006. július 31. 
                                                                   Felelős:   polgármester. 
 
 
Dr. Samu János polgármester maga és a Képviselő-testület nevében gratulál az 
iskolaigazgatónak, jó munkát kíván, hogy tudja teljesíteni a következő öt év célkitűzéseit. 
 
Tóth Gábor iskolaigazgató megköszöni a tantestület tagjainak a megjelenést. Köszöni a 
testületnek, hogy megtisztelték bizalmukkal, azon lesz az általa vezetett tantestület, hogy 
minél szorosabbra fűzze a kapcsolatot a község szervezeteivel, szülőkkel. Kéri a továbbiakban 
is a Képviselő-testület, a polgármester Úr támogatását. Mégegyszer köszöni a bizalmat, reméli 
rászolgál majd. 
 
2. N A P I R E N D  TÁRGYALÁSA 
    Tárgy: Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet mó- 
               dosítása. 
               Előadó: Gulyás Károlyné jegyző elmondja, a szociális törvény módosítása miatt 
                             a szociális rendeletünket módosítani szükséges. A rendelet tervezet sza- 
                             bályozza a rendszeres szociális segélyben részesülők jogosultságának 
                             feltételeit. A segély megállapítása a jegyző hatásköre. Az új szabályok sze- 
                             rint a jogosult magasabb összegű segélyben részesül, mint az előzőekben, 
                             a számítási módot a törvény meghatározza. A rendeletben az együttmű- 
                             ködést szabályozni kell, a szociális segélyben részesülőnek együtt kell 
                             működni a Munkaügyi Központon kívül a Családsegítő Szolgálattal is. 
                             A szociális törvény nagy változásokon ment át, július 1-től módosul a 
                             közgyógyellátási igazolvány kiadásának feltétele, a jegyző hatáskörébe  
                             kerül, gyógyszerkeret lesz meghatározva. 
 
Dr. Samu János polgármester megállapítja a szociális rendelet módosításához nincs 
hozzászólás, így javasolja a rendelet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
a 3/2006./VI.30./ sz. önkormányzati rendeletét, a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló, többször módosított 4/2004./II.13./ sz. rendelet módosításáról megalkotta. 
 
                                                         3/2006./VI.30./ sz. önkormányzati rendelet: 
                                                         A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, 
                                                         többször módosított 4/2004./II.13./ sz. rendelet módo- 
                                                         sításáról szóló rendelet szövegét a 2. sz. melléklet tartal- 
                                                         mazza. 
3./  E G Y E B E K 
 
   1./  Laczkó József képviselő elmondja, a június 22-i felhőszakadás nagymértékben érin- 
         tette településünket. A kárelhárításokhoz több helyre a tűzoltóság segítségét kellett 
         kérni. A helyszínre kivonuló monori tűzoltók hozzáállása nem volt megfelelő, a pándi 
         önkéntesek maguktól jöttek, nem kérdezték mit kell csinálni, hanem nekifogtak a mun- 
         kának.  Az a javaslata, hogy a Képviselő-testület nyilvánítsa ki köszönetét a pándi 
         önkéntes tűzoltóegyesületnek segítségnyújtásukért. 
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Dr. Samu János polgármester köszöni a felvetést, maga is személyesen vett részt a 
mentésben. Ugyanez volt az elgondolása a pándi önkéntes tűzoltókkal kapcsolatban, a 
köszöneten kívül javasol pénztámogatást is, 30.000.- Ft-ra gondol. A felhőszakadás okozta 
károk enyhítésére a Területfejlesztési KHT-hoz fordultunk támogatásért a vis maior keretből, 
a Katasztrófavédelmi Igazgatóság már kinnt volt helyszínen. A vízelvezetésnél legnagyobb 
gond a Móricz Zsigmond és a Kölcsey utcában van. Meg kell oldani a feladatot árok 
kiépítésével. 
 
Erdélyi Sándor képviselő a Képviselő-testület nevében szeretné megerősíteni a 
köszönetnyilvánítást. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                           41/2006./VI.29./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                           A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Pándi 
                                                           Önkéntes Tűzoltóegyesületnek a 2006. június 22-i 
                                                           felhőszakadás kárelhárításánál nyújtott önzetlen se- 
                                                           gítő munkájáért.  
                                                           A Képviselő-testület 30.000.- Ft támogatásban ré- 
                                                           szesíti a Tűzoltóegyesületet. 
 
                                                          Határidő: azonnal. 
                                                          Felelős:   polgármester. 
 
 
   2./   Dr. Samu János polgármester ismerteti, hogy az előző ülésen, melyen nem volt 
          minden képviselő jelen, szó volt róla, hogy Gulyás Károlyné jegyző Asszony szep- 
          tember 12-tőlnyugdíjba vonul, a munkavégzés alól a testület 6 hónapra felmenti. 
          Július 12-től szabadságon lesz, de segítségére számítunk az önkormányzati válasz- 
          tás lebonyolításában. A jegyzői állásra a pályázatot kiírtuk, elküldtük a Belügyi 
          Közlönyhöz megjelentetésre.  
 
 
   3./   Dr. Samu János polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a településen szolgálatba 
          lépett a körzeti megbízott. Erre már nagy szükség volt, egy évig nem volt rendőrünk.  
          Józsa Elek KMB az ülésre nem tudott eljönni, szolgálati elfoglaltsága miatt. A rendő- 
          rünk  a településen fog építkezni, a jelenlegi ingatlanát eladja. Olyan kérése lenne, hogy 
          amíg az új lakása elkészül a testület biztosítson számára szolgálati lakást. Javasolja, 
          hogy kérelmével írásban forduljon a testülethez és a következő ülésen tudnak dönteni 
          az ügyben. 
 
   4./  Dr. Samu János polgármester a továbbiakban ismerteti a következő ülés 
         időpontját és napirendi pontjait: 
 
         2006. augusztus 31.  17 óra 
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         N a p i r e n d: 
         1./  Beszámoló a 2006. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről 
         2./  Iskolaigazgató beszámolója a 2006/2007-es tanévre való felkészülésről 
         3./  Óvodavezető beszámolója a 2006/2007-es tanévre való felkészülésről 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                             42/2006. /VI.29./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                             A Képviselő-testület következő ülését 2006. augusztus 
                                                             31-én, 17 órára összehívja. 
 
 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az 
ülést 18.30 órakor bezárta. 
 
 
                                                            Kmf. 
 
 
 
 
 
           G u l y á s  Károlyné                                             Dr. S a m u  János 
                          jegyző                                                          polgármester 
                            
               
                        


