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J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült: Tápióság község Képviselő-testületének 2007. június 30-án, 15 órakor meg- 
               tartott ülésén. 
 
Az ülés helye: Pográny, Művelődési Ház. 
 
Jelen vannak: Dr. Samu János polgármester,                                                                                                 
                         Dávid Kornélia Anikó,  Hegedűs György, 
                         Kun Szilárd, Laczkó József és Szántai Linda képviselők. 
                          
Igazoltan  vannak távol: 
                        Bartucz Attila alpolgármester, 
                        Balaskó György, Kiss Zoltán és 
                        Tóth György képviselők. 
 
Meghívott vendégként jelen van:   
                         Pap Anikó jegyző.                          
 
Hajdu László Pográny község polgármestere köszönti a megjelenteket, Tápióság község 
Képviselő-testületét, a polgármestert és jegyzőt, a két község lakosságából a résztvevőket.  A 
továbbiakban bemutatja a pogrányi Képviselő-testületet. 
 
Dr. Samu János polgármester Tápióság község valamennyi lakója nevében tisztelettel 
köszönti a jelenlénőket, Pográny község lakosságát. Megállapítja, hogy Tápióság Község 
Képviselő-testületéből a 9 fő képviselő közül 5 fő képviselő  jelen van, így az ülés 
határozatképes.  A továbbiakban bemutatja a Képviselő-testület tagjait. 
 
A jelenlévők ezután meghallgatják a szlovák és magyar himnuszt. 
 
A polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja elfogadni Laczkó József és Szántai Linda  
képviselőket. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                            72/2007./VI.30./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                            A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Laczkó 
                                                            József és Szántai Linda képviselőket elfogadta. 
                                                                                                                            
A polgármester a továbbiakban ismerteti a napirendi pontokat: 
 
N A P I R E N D: 
1./ Pográny és Tápióság községek testvértelepülési 
     kapcsolatának kiépítése, baráti szerződés aláírása 
2./ Egyebek 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                                73/2007./VI.30./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                                A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait 
                                                                elfogadta. 
 
1. N A P I R E ND TÁRGYALÁSA 
    Tárgy: Pográny és Tápióság községek testvértelepülési kapcsolatának kiépítése, 
               baráti szerződés aláírása. 
               Dr. Samu János polgármester elmondja, a két település Képviselő-testülete a test- 
               vértelepülési kapcsolat hivatalossá tétele mellett döntött. Erre ezen az együttes ülé- 
               sen kerül sor. 
 
Hajdu László Pográny polgármestere szlovák és magyar nyelven ismerteti a két  község 
közötti barátsági oklevél tartalmát. Ezután Pográny és Tápióság polgármestere aláírja a baráti 
szerződést. 
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, hivatalosan is szeretne szólni arról, hogy Tápióság 
község lakossága már nem kis ideje, 4-5 éve szoros barátság kialakításán munkálkodik 
Pográny község lakosságával, vezetőségével. A két vezetőség kölcsönösen úgy gondolta, hogy 
ezt az együttműködést meg kell pecsételni egy hivatalos szerződéssel. A megállapodás két 
szempontból is nagyon fontos. Egyrészt elismerjük azt a néhány esztendő igen hasznos és 
kellemes tevékenységét, amit egymással kapcsolatban kifejtettünk. Másodsorban pedig az 
előttünk álló esztendők, a jövő  tennivalóit illetően komolyságra int bennünket. A következő 
évekre vonatkozó együttműködést a barátsági oklevél tartalmazza, amely Hajdu László álal 
elhangzott szlovák és magyar nyelven. Nagyon komoly gonddal kell arra ügyelnünk, hogy 
ezek lehetőség szerint maradéktalanul teljesüljenek az elkövetkezendő esztendőkben. 
Összeköt bennünket mostmár az Európai UNIÓ, ezzel is közelebb kerültünk egymáshoz, a 
magyarok könnyebben látogathatják egymást a baráti kapcsolat ápolására. Úgy gondolja a 
háttérben lévő zászlókban látható a testvériség, a barátság. Arra gondoljanak mi egyek 
vagyunk, magyarok vagyunk, testvérek és barátok. Ezek a gondolatok tartsanak össze 
bennünket, adjanak erőt, egészséget és lendületet a következő esztendők munkájához, baráti 
tevékenységéhez. Kívánja, hogy a barátság szentesüljön, legyen mély, a barátság legyen igaz, 
emberi és olyan barátság, amit nem téphet szét soha semmi, váljon a két község 
boldogulására. 
 
Hajdu László Pográny község polgármestere megköszöni dr. Samu János polgármester 
beszédét. Megköszöni Tápióság község Képviselő-testületének, hogy mindent megtettek 
annak érdekében, hogy ezt a baráti nyilatkozatot ma aláírják és megkössék. Ezzel nem 
csináltak semmi újat, csak folytatták azt, amit 12 éve elkezdtek, amikor a két község elkezdte 
egymás között a kapcsolatot, úgy a kultúra, a sport, a hit területén, egyszer az egyik, másszor a 
másik községben. Bízik abban, hogy ezt tovább csiszolják, ami le van írva a szerződésben 
folytatódni fog. A két község polgármestere, Képviselő-testülete megígérheti, hogy ezért 
mindent elkövet. 
 
 
 
Ezután kölcsönösen átadásra kerülnek az ajándokok mindkét település részéről. 
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2. E G Y E B E K 
 
   1./  Dávid Kornélia Anikó  képviselő, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismerteti, 
         hogy az április 26-i ülésen a Képviselő-testület úgy döntött, az iskolaigazgató a követke- 
         ző tanévben 19 pedagógussal lássa el az oktatási feladatokat. Ennek határideje június 30. 
         volt, most az ügyben újabb határozatot kell hoznunk. Két pedagógus munkaszerződése 
         lejárt, dönteni kell ezeknek az álláshelyeknek a sorsáról. A továbbiakban ismerteti a  
         határozati javaslatot. 
 
Dr. Samu János polgármester megállapítja, az előterjesztéshez nincs hozzászólás, javasolja a 
döntést. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                          74/2007./VI.30./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                          A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Dr. Papp Károly 
                                                          Általános Iskolában az iskolaigazgató 18 pedagógussal 
                                                          kezdje meg a 2007/2008-as tanévet. Ehhez a pedagógus 
                                                          létszámhoz 400 óraszámot biztosít, ami az 50 óra napkö- 
                                                          zis órakeretet is tartalmazza. A felső tagozatban csoport- 
                                                          bontás matematika, illetve magyar nyelv- és irodalom 
                                                          tantárgyakból nem engedélyezett. 
 
                                                          Határidő: 2007. augusztus 31. 
                                                          Felelős:   Tóth Gábor iskolaigazgató. 
 
 
   2./  Dr. Samu János polgármester a továbbiakban ismerteti a következő ülés időpontját és 
         napirendi pontjait: 
 
         2007. július 26.  17 óra 
 
         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./   Augusztus 20-i ünnepség előkészítése 
         5./   Díszpolgári Cím alapításáról és adományozásáról szóló 
                rendelet módosítása 
        6./   Egyebek 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
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                                                               75/2007./VI.30./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                               A Képviselő-testület következő ülését 2007. július  
                                                               26-án, 17 órára összehívja. 
 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az 
ülést bezárta. 
 
                                                             Kmf. 
 
 
 
 
             P a  p  Anikó                                                              Dr. S a m u  János 
                   jegyző                                                                        polgármester 
 
 
 
 
 
                                       L a c z k ó  József          S z á n t a i  Linda 
                                                  jegyzőkönyv hitelesítők 
 
 
                                               
          


