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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: Tápióság község Képviselő-testületének 2008. július 24-én, 17 órakor  
               megtartott rendkívüli ülésén. 
 
Az ülés helye: Községháza nagyterme. 
                          
Jelen vannak: Dr. Samu János polgármester,                            
                         Balaskó György, Dávid Kornélia Anikó,   
                         Erdélyi Sándor, Hegedűs György, Kun Szilárd és  
                         Szántai Linda  képviselők. 
 
Igazoltan van távol: 
                         Bartucz Attila alpolgármester. 
 
Igazolatlanul vannak távol: 
                          Béres Károly és Laczkó József képviselők. 
                            
Meghívott vendégként jelen vannak: 
                         Mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
A nyilvános ülésen a lakosság részéről nem volt érdeklődő. 
 
Dr. Samu János polgármester köszönti a megjelent képviselőket, a meghívott vendéget, az 
ülést megnyitja.  Jelenléti ív alapján megállapítja, a 9 fő képviselő közül 6 fő képviselő jelen 
van, így az ülés határozatképes.  
 
A polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja elfogadni  Kun Szilárd és Szántai Linda 
képviselőket. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                          131/2008.(VII.24.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                          A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Kun 
                                                          Szilárd és Szántai Linda képviselőket elfogadta. 
 
A polgármester a továbbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait.  
 
N A P I R E N D: 
1./ Óvoda tagintézmény vezetői megbízásának véleményezése 
2./ Pannon GSM bérleti szerződés ügye 
3./ Falunapi ünnepség megbeszélése 
4./ Egyebek 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül,  kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta:    
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                                                         132/2008.(VII.24.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 
 
1. N A P I R E N D  TÁRGYALÁSA 
Tárgy: Óvoda tagintézmény vezetői megbízásának véleményezése. 
            Előadó:  Dr. Samu János polgármester elmondja, az előző ülésen a testület tárgyalta 
                           az óvoda tagintézmény vezetői megbízását. Laczkó Györgynét javasolták 
                           megbízni július 1-től egy éves időtartamra tagintézmény vezetőnek. Időköz- 
                           ben Laczkó Györgyné visszalépett, bejelentette, hogy mégsem vállalja a  
                           tagintézmény vezetői megbízást. Úgy gondoljuk, hogy mindenképpen a he- 
                           lyiek közül kellene vezetőt megbízni, így Tárnoki Lászlónét kerestük meg, 
                           aki minden tekintetben alkalmas és vállalja is a tagintézmény vezetői meg- 
                           bízást. A képviselőket telefonon előzetesen már tájékoztattuk a kialakult 
                           helyzetről, előzetesen többségében támogatták Tárnoki Lászlóné megbízását.                          
 
Kun Szilárd  képviselő arról érdeklődik, Laczkó Györgyné miért mondta vissza a megbízást. 
Támogatja Tárnoki Lászlóné vezetői megbízását, azt szeretné tudni, a konfliktust a régi 
vezetővel tudja-e majd kezelni. 
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, Laczkó Györgyné úgy gondolja, nem érez vezetői 
képességet magában, ezért döntött úgy, hogy mégsem vállalja a feladatot. 
 
Tárnoki Lászlóné óvónő véleménye szerint, az intézmény érdekeit kell nézni, alkalmazkodni 
kell, a konfliktusokat minden szinten tudják kezelni. A volt vezető elmondta, segítségére 
számíthat, de mielőbb saját lábra szeretne állni. 
 
Dr. Samu János polgármester kéri a testület döntését az intézményvezetői megbízással 
kapcsolatban, Tárnoki Lászlóné személyére vonatkozóan. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                             133/2008.(VII.24.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                             A Képviselő-testület javasolja Tárnoki Lászlóné meg- 
                                                             bízását 2008. július 1-től egy éves időtartamra, a  Köz- 
                                                             oktatási Intézmény, Tápióság-Tápiószentmárton Óvo- 
                                                             dája és Általános Iskolája többcélú intézmény (KITT) 
                                                             3. Tagintézmény, a Gézengúz Napközi Otthonos Óvo- 
                                                             da tagintézmény vezetőjének. 
 
                                                            Határidő: azonnal. 
                                                            Felelős:   polgármester. 
 
 
Dr. Samu János polgármester gratulál a tagintézmény vezetőnek, jó munkát kíván, elmondja, 
Kiss Erika igazgató segítségét felajánlotta munkájához. 
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2. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA 
   Tárgy: Pannon GSM bérleti szerődés ügye. 
              Előadó: Dr. Samu János polgármester ismerteti, a május 29-i ülésen a testület tár- 
                            gyalta a Pannon GSM bérleti szerződés ügyét. Ekkor a bérleti díj összegét 
                            2008. december 1-től 2023. december 31. között időszakra 500 eFt/év ösz- 
                            szegben állapítottuk meg. A későbbiek során felvetődött az a lehetőség, hogy  
                            a Pannon a víztorony melletti területen híradástechnikai és kisegítő kültéri 
                            berendezéseket telepítene, valamint a hidroglóbuszra két új antennát kíván 
                            felhelyezni. Így a bérleti díj emelkedne, 800 eFt/év összegre. A szerződés 
                            tervezetet a képviselők megkapták, kéri ezzel kapcsolatban a véleményüket 
                            mondják el.  
 
Balaskó György képviselő véleménye, jó a szerződés, nem lát gondot. Azon kellene 
változtatni, hogy a bérleti díj ne a KSH által hivatalosan közzétett ipari termelői árindex 
változás mértékével emelkedjen, hanem ha van ingatlan bérleti díjra vonatkozó árindex, akkor 
azzal. 
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, amennyiben a KSH-nak van ipari jellegű bérleti 
díjas kimutatása, nem az ipari termelői árindex változás mértékével emelkedik a bérleti díj 
összege. Javasolja a bérleti díj megállapítását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                        134/2008.(VII.24.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                        A Képviselő-testület a Pannon GSM Távközlési Zrt. bér- 
                                                        leti szerződését 2008. december 1-től 2023. december 
                                                        31-ig meghosszabbítja.                                                    
                                                        A Képviselő-testület az éves bérleti díjat 800 eFt-ban 
                                                        határozza meg. A bérleti díj összege 2010. január 1-től 
                                                        évente módosul a KSH által hivatalosan közzétett ipari 
                                                        termelői árindex változás mértékével. 
 
                                                       Határidő: azonnal. 
                                                       Felelős:   polgármester. 
 
 
3. N A P I R E N D  TÁRGYALÁSA 
   Tárgy: Falunapi ünnepség megbeszélése. 
              Előadó: Dömsödi Erzsébet mb. rendezvényszervező ismerteti, a Szent István  
                           napi testvértelepülési találkozóra és Falunapra augusztus 16-án és 17-én 
                           kerül sor. Pogrányból 65 fő érkezésére számítunk. A vendégek egy részét 
                           helyben elszállásoljuk, a többiek részére Sülysápon és Kókán van szállásra 
                           és reggelire lehetőség. A program részletezését és a tervezett kiadásokat 
                           az írásos anyag tartalmazza. Azt kellene megbeszélni, hogy az ebédet és 
                           vacsorát rendeljük, vagy helyben főzessük meg.  
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Hegedűs György képviselő elmondja, Berényi Károlynéval beszélt, illetve számításokat 
végeztek mennyibe kerülne, ha helyben készítenék az ételeket. A szombati reggelit 80 fő 
részére 18 eFt-ból lehetne kihozni. Az ebéd 120 fő részére 25 eFt, a vacsora 200 fő részére, 
valamint a vasárnapi ebéd költsége 70 eFt. Az ételek elkészítését, 3 segítővel és az energia 
biztosításával Berényi Károlyné vállalná. Megbeszélést folytattak rétes készítés ügyben is, itt a 
nyersanyag és 2 gázpalack megvásárlása szükséges, vagy ennek költsége, ami 30 eFt. 
 
Kun Szilárd  képviselő elmondja, az öregfiúk focitornára országgyűlési és megyei képviselők 
jönnek. 13 órától kerül sor a labdarógó mérkőzésre, ők csak utána ebédelnének, főznének a 
pályán. 
 
Ráduly Ferenc plébános szeretné kérni, hogy a vasárnapi szentmisét 9 órára, vagy fél 10-re 
kellene tenni, mert neki helyettesíteni Kávára kell mennie. A szentmise után lehetne a 
kenyérszentelés és az ünnepség. 
 
Szajcz Miklós a Nyugdíjas Klub elnöke elmondja, a nyugdíjas klub tagjai 1-1 tányér 
süteménnyel hozzájárulnak a vendéglátáshoz.  
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, a Falunap költsége az eddigi számítások szerint 800 
eFt, ebben nincs benne a pogrányiak ajándéka.  A rendezvénnyel kapcsolatban beadott 
pályázatunkról még nincs döntés. 
 
 
4. E G Y E B E K 
 
   1./  Dr. Samu János polgármester ismerteti a Nagykátai Rendőrkapitányság Vezetőjének 
         megkeresését. A Tápiószecsői Rendőrőrs őrsparancsnokának Dudás Richárd r.őrnagy 
         kinevezését tervezi, aki 2008. januárjától megbízással látja el a feladatot. A kinevezés- 
         hez a Képviselő-testület határozata szükséges, javasolja támogatni Dudás Richárd 
         őrsparancsnoki kinevezését. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                           135/2008.(VII.24.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                           Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                           támogatja Dudás Richárd r.őrnagy kinevezését a Tápió- 
                                                           szecsői Rendőrőrs őrsparancsnokának. 
 
                                                           Határidő: azonnal. 
                                                           Felelős:   polgármester. 
 
 
   2./  Dr. Samu János polgármester elmondja, 2008. május 1-től a Képviselő-testület hatá- 
         rozatlan időre kinevezte aljegyzőnek dr. Kovács Dénest, három hónapos próbaidő ki- 
         kötésével, mely július 31-én lejár.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
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                                                         136/2008.(VII.24.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület a három hónapos próbaidő lejárta 
                                                         után 2008. augusztus 1-től megerősíti dr. Kovács Dénes 
                                                         aljegyző határozatlan idejű kinevezését, a 77/2008.(IV.24.) 
                                                         sz. határozatban foglaltak szerint. 
 
                                                         Határidő: azonnal. 
                                                         Felelős:   polgármester. 
 
 
   3./  Dr. Kovács Dénes aljegyző elmondja, Bartucz Attila alpolgármester és Tóth Gábor 
         tagintézmény vezető sem tudott eljönni a testületi ülésre, de mindketten e-mailt küld- 
         tek, Orbán Márton státuszával kapcsolatban, melyet a képviselők megkaptak. Hogyan 
         legyen tovább, a testületnek el kell dönteni. 
 
Dr. Samu János polgármester véleménye szerint pillanatnyilag a Kft létszáma, kapacitása 
nem elegendő, hogy a gondnoki feladatokat is elláták, a községben folyó munkák mellett, erre 
nincs idejük. Az iskolagondnok munkáltatója eddig Tóth Gábor volt, a társulással a főigazgató 
Kiss Erika. A maga részéről nem gondolja úgy, hogy most erről dönteni kell, hiszen az 
érintettek nincsenek jelen.  A következő ülésre fel kell készülni, ha a munkaadó úgy ítéli meg 
nincs szükség a  gondnokra, akkor döntenek.  
 
Balaskó György képviselő is javasolja a következő ülésre halasztani az ügyet, amikor az 
illetékesek itt lesznek, kérdezni lehet. 
 
Erdélyi Sándor képviselő elmondja, a leveleket elolvasva érti miról van szó. A tagintézmény 
vezető aggódik, szeretné biztosítani, hogy az iskolánál a munkák menjenek. A Kft 
megalakítását elfogadtuk, a költségvetésük része az iskolagondnoki tevékenység, az iskolából 
kikerült ez a költségnem. Arról volt szó, hogy Orbán Márton átkerül a Kft-be, de meggondolta 
magát, saját döntése, nem befolyásolhat bennünket. A Kft végezze-e a munkát, vagy a 
gondnok, ebben már döntöttünk, aggálya, hogy el tudják-e végezni. Javasolja mindkét felet 
hallgassuk meg.  
 
Kun Szilárd képviselő is javasolja az egyeztetést, a Kft vezetője is legyen jelen, neki kell 
kimondani, átveszi-e a munkát. 
 
Dr. Samu János polgármester javasolja az ügyben az augusztusi ülésen döntsünk, az Oktatási 
Bizottság készítse elő az ügyet, az érintettekkel beszéljék meg. Az ülésre a Kft ügyvezetőjét is 
meg kell hívni. Rendet kell tenni, nem tudunk várni, a Kft a szerződéseket sem írta még alá. 
 
   4./  Józsa Elek körzeti megbízott elmondja, az előzőekben felmerült a lehetőség térfigyelő  
          rendszerrel kapcsolatban. A településen elszaporodtak a besurranásos lopások azáltal, 
          hogy tollgyűjtő, vasgyűjtő személyek járnak. Ezzel kapcsolatban jó lenne rendeletet 
          alkotni, legyen bejelentési kötelezettsége annak, aki ilyen irányú tevékenységre érkezik 
          és fizessen valami tarifát. Egyre sűrűbben tapasztalni rongálást ott, ahol a közvilágítás 
          hiányos. Fel kellene mérni a világítótesteket, a hézagokat el kellene hárítani. 
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Dr. Kovács Dénes aljegyző támogatja a rendeletalkotást, sok településnek van ilyen irányú 
rendelete, a tervezetet előkészíti. A térfigyelő rendszer pénz kérdése, nem csak a közbiztonság 
szempontjából hasznos.  
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, az augusztusi ülésen tárgyaljuk a költségvetés I. 
félévi alakulását, ezután látjuk az anyagi helyzetünket. A következő ülésre a rendelet 
tervezetet elkészítjük. 
 
A polgármester a továbbiakban elmondja, a következő ülésre az előzőekben meghatározottak 
szerint kerül sor. 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 
 
 
 
 
                                           Kun Szilárd             Szántai Linda 
                                                     jegyzőkönyv hitelesítők 
 
 
 


