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J e g y z ő k ö n y v 

 
 
Készült: Tápióság község Képviselő-testületének 2008. június 12-én, 17 órakor  
               megtartott  ülésén. 
 
Az ülés helye: Községháza nagyterme. 
 
Jelen vannak: Dr. Samu János polgármester,       
                         Bartucz Attila alpolgármester,                                                                  
                         Balaskó György,  Béres Károly, Dávid Kornélia Anikó,  
                         Erdélyi Sándor, Hegedűs György, Laczkó József és 
                         Szántai Linda  képviselők. 
                          
Igazoltan van távol: 
                         Kun Szilárd képviselő. 
                          
Meghívott vendégként jelen vannak: 
                         Mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
A nyilvános ülésen a lakosság részéről 20 fő érdeklődő volt. 
 
Dr. Samu János polgármester köszönti a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket, az 
érdeklődőket,  az ülést megnyitja.  Jelenléti ív alapján megállapítja, a 9 fő képviselő közül 8 fő 
képviselő jelen van, így az ülés határozatképes.  
 
A polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja elfogadni Balaskó György és Bartucz 
Attila képviselőket. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                          103/2008./VI.12./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                          A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Balaskó  
                                                          György és Bartucz Attila képviselőket elfogadta. 
 
A polgármester a továbbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait: 
 
N A P I R E N D: 
1./ Intézményfenntartói társulással kapcsolatos megbeszélés, döntéshozatal 
2./ Egyebek 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül,  kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta:    
                                                         104/2008./VI.12./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
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1. N A P I R E N D  TÁRGYALÁSA 
Tárgy: Intézményfenntartói társulással kapcsolatos megbeszélés, döntéshozatal. 
            Előadó:  Dr. Samu János polgármester ismerteti, a költségvetés készítésekor megálla- 
                          pításra került, hogy működési hiányunk 10 millió Ft. A költségvetési rendele- 
                          tünk 4.500 eFt működési hitelt tartalmaz, 5 millió Ft-ot a közös fenntartású 
                          intézményrendszer többletbevételéből terveztük.A 2008. évi költségvetésünk- 
                          ben több meghúzás szerepel, ilyenek a támogatások csökkentése, visszavoná- 
                          sa.  Tápiószentmárton oktatási, nevelési intézményeivel az intézményeink  
                          összevonására vonatkozóan a szándéknyilatkozatot a Képviselő-testület május 
                          22-i ülésén meghozta. Az iskolában, óvodában az egyeztető fórumok lezajlot- 
                          tak. A pedagógus kör, szülők körében próbálták a gazdasági nehézségeket ér- 
                          zékeltetni, azt a tényt, hogy ha nem teszünk plusz bevételre szert, az intézmé- 
                          nyek megfelelő szintű működése kárt szenvedhet. Az iskola működtetésésére 
                          86,5 millió Ft-ot fordítunk, támogatást viszont 53 millió Ft-ot kapunk, tehát 
                          33,5 millió Ft-ot kell mellé tennünk. Az óvoda működtetéséhez ugyanannyit 
                          kell hozzátennünk, mint amennyit kapunk. Adóbevételeinket teljes egészében 
                          az iskolára fordítjuk, az óvodához más jellegű tevékenységre érkező bevéte- 
                          lekből  kell fordítanunk. Építési támogatásra évek óta nem tudunk fordítani, 
                          nem tudunk pályázni, fejleszteni, mert az önerőt nem tudjuk biztosítani. 
                          Ipartelepítésre nincs módunk, a lakosság terheinek növelésén kívül nincs be- 
                          vételi forrás. A társulás megalakítására vonatkozó előterjesztést mind az is- 
                          kolában, mind az óvodában leszavazták a jelenlévők.  A lakosság részéről 
                          232 tiltakozó aláírást gyűjtöttek a a megalakítás ellen. A Cigány Kisebbségi 
                          Önkormányzat ülésén egyhangúlag támogatta az ügyet. Az egyeztető fórumo- 
                          kon  komoly kérdésként merült fel az OM szám, új intézmény lesz, új OM 
                          számmal. Szeretné elmondani, ha a társulás megszűnik, a gesztor település 
                          intézményei OM számukat visszakapják. Tápiószentmárton ÁMK része, a 
                          tárulás megszűnésével visszamehetnek oda. A gesztor település önkormány- 
                          zati hivatalában kell működtetni a központi költségvetési szervet. Mende és 
                          Úri településeken egy éves tapasztalattal bírnak, úgy látják az intézmények 
                          sajátosságai megmaradtak.  A társulás célja a jobb körülmények biztosítása, 
                          szeretné ha ezt el tudnák fogani. A testületnek úgy kell döntést hozni, hogy 
                          232 tiltakozó aláírás van és a véleményező fórumok elutasították  a társulást. 
                          A Képviselő-testületet azért választották meg, hogy a település működési  
                          összhangját biztosítsa. Köztudott, hogy az oktatási intézmények finanszírozá- 
                          sa csökkenni fog, a költségek emelkednek. A Képviselő-testületet olyan hely- 
                          zetbe hozzák, hogy felvállalja ezt a népszerűtlen döntést, a felelősség a testü- 
                          leté. Az intézkedést meg kell tenni, nem lehet nehéz helyzetbe hoznunk a 
                          települést. Kéri a napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólásokat, véleménye- 
                          ket. 
 
Erdélyi Sándor képviselő véleménye szerint nehéz helyzetben van a Képviselő-testület. Nem 
olyan régen foglalkoznak ezzel a gondolattal, egyértelműnek tűnt a társulás, úgy gondolták 
csinálni kell. Nem érzékelték, hogy olyan kérdésről van szó, ami szinte mindenkit érint. 
Jobban kellett volna a lakosságot tájékoztatni, a köztudatban mindenféle kósza hírek 
terjengenek. Meg kell nyerni az embereket, feltételezi az érdeklődők között vannak akik a 
társulás ellen és vannak olyanok is, akik a társulás mellett vannak, a község érdekében érzik 
így. A döntés jó lesz-e, az más kérdés, szerinte akkor hozunk jó döntést, ha elképzelünk 
dolgokat, vitatkozunk. Félreértések vannak a köztudatban és az intézményvezetők részéről is. 
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A döntés érdekében a törvényi feltételeket, a tapasztalatokat, konkrétumokat kell figyelembe 
venni. Ahol már működik a rendszer pillanatnyilag nem látják a hátrányát. A normatív 
támogatás egyre kevesebb, el kell dönteni akarunk-e sznten maradó oktatást biztosítani, vagy 
leépülő oktatást választunk. Az iskolában, óvodában komoly eredményeket értek el, ez nem 
annak köszönhető , hogy megvannak a feltételek, a pedagógusok hivatalból csinálják, a pluszt 
hozzáteszik. Később ez kevés lesz, lecsúszó nevelésről lesz szó. A maga részéről támogatja a 
társulást. 
 
Dávid Kornélia Anikó  képviselő elmondja, Erdélyi Sándor képviselővel többször résztvettek 
a tápiószentmártoni megbeszélésen. Tápiószentmártonnal mindenben partnerek vagyunk, az 
intézmények együtt tudnak működni. A polgármester Úr amit elmondott az fog bekövetkezni, 
ha nem lépjük meg ezt a lehetőséget. Az oktatás színvonala nem fog változni, a két település 
között egyezmény szükséges, közös pedagógiai program. A plusz bevételre nagyon nagy 
szükség van, támogatja a társulást. Az intézményvezetők is résztvettek a megbeszéléseken, 
úgy gondolták tájékoztatják az érdekelteket. 
 
Bartucz Attila  alpolgármester úgy látja, hogy a polgármester úr jól elmagyarázta a helyzetet, 
nincs más kiút. Sajnálja, hogy nem közelítik meg pozitívan. A tiltakozó aláírásokat annak 
tudja be, hogy nem igazán vannak az emberek tájékoztatva. A két testület együtt tud működni, 
a hiányzó összeget a költségvetéshez elő kell teremteni. Nincs más lehetőség, ezért támogatni 
fogja az ügyet.  
 
Horváth Imre  az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjának véleménye, az 
előkészületek nem voltak megfelelőek, a Bizottságot is össze kellett volna hívni. A szülői 
fórumon ott volt, annyi szép elhangzott a társulásról, hogy az már eleve gyanús, a hátrányokat 
nem ismertetik.  
 
Szabó Ilona az ülésen megjelent érdeklődő szerint a másik munkáját meg kellene ismerni 
ahhoz, hogy a társulás létrejöjjön, ez alap dolog. Úgy gondolja, a társulás megalakításával 
plusz bérköltség is jelentkezik. 
 
Miklóssy Barna érdekődő elmondja, ő is aláírta a tiltakozást, az óvodai, iskolai működésre 
rálátása van, tapasztalta a fejlődést. A felelősséget senki nem vállalja, egymásra mutogatnak 
országosan is. Meg kell nézni hány iskolát zártak be és máshová kell vinni a gyerekeket. A 
gazdasági hiány országos jelenség, tudomásul kell venni. Ha fel kell válllalni egy rosszat, ne a 
pedagógus igya meg a levét, úgy sincs megbecsülésük. Inkább vállalják fel a plussz 
költségeket, de ne közösködjünk senkivel. 
 
Tóth Gábor iskolaigazgató elmondja, az elmúlt hétben annak voltak tanúi, hogy az emberek, 
pedagógusok félelemmel, aggályokkal kezelik a kérdést. A Képviselő-testületnek nincs 
tapasztalata, új szervezeti formáról, az önállóság elvesztéséről van szó. Az iskolában hosszú 
ideig beszélgettek a társulási formáról, kérdéseiket elhozták, megnyugtató válaszokat 
szeretnének kapni. A társulással új szervezeti forma, rendszer jön létre, a sajátosságokat 
szeretnék megtartani. Szeretnék ha a Képviselő-testület garanciát vállalna, hogy ne sérüljönek 
a dolgok. Nagyon súlyos és fontos kérdésekről van szó.  
 
Bartucz Attila  alpolgármester nem szeretne másra mutogatni, milyen garanciákat adhat a 
testület, semmilyet, azt sem tudjuk holnap mi lesz.  
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Sérülni fog pénz nélkül az oktatás színvonala, ha nem lépjük meg a társulást. Az a lényeg, 
kapunk-e plusz támogatást, elő kell teremteni valahonnan ezt az összeget.  
 
Laczkó József képviselő a garanciavállalástól óva inti a testületet. Lelkiismereti problémája 
van, nem tudja hogyan döntsön. Nem a Képviselő-testület hozza meg a döntést, rá vagyunk 
kényszerítve. Az adóemelést a lakosság nem tudja megfizetni,  a pénzt elő kell teremteni. 
Nincs ipar, nincs munkahely a településen, nem tudunk mást tenni, aki megszavazza a 
társulást, nem jószántából teszi.  
 
Balaskó György képviselő elmondja, a társulással az intézmények működését ebben az évben 
át tudjuk segíteni, nem tudjuk jövőre mi lesz. Mindig ki kell találni valamit, most ezt találtuk 
ki. Az idei költségvetés is gyalázatos, az intézményvezetők tudták, hogy ezt a lehetőséget 
tervezzük meglépni, a költségvetés készítésekor szó volt róla. 
 
Lengyelné  Kálló Mária pedagógus elmondja, a társulással kapcsolatban nem láttak írásos 
anyagot, az előkészületekről nem tudtak. Nem voltak felkészülve, nagyon kevés idő állt a 
rendelkezésre, ezért is szavaztak ellene. 
 
Dr. Samu János polgármester egyetért azzal, hogy a tájékoztatás sok kívánnivalót hagy maga 
után. A helyi újságunk nem működik, a honlap  körül is zűrzavar volt. A költségvetés 
tárgyalásakor akik jelen voltak, tudtak a társulás alakításának gondolatáról. Úgy szeretnénk a 
társulást megalakítani, hogy a színvonal ne szenvedjen csorbát. Több testületi ülésen 
foglalkoztunk a társulással, ahol érdeklődők nem voltak.  Szeetné ha az együttműködés 
oldaláról közelítenénk meg ezt a dolgot. Bízik benne a rendszer ki fogja szolgálni a települést. 
Kéri döntést hozni Tápiószentmárton és Tápióság Önkormányzatok Nevelési Oktatási 
Intézményfenntartó Társulásának Társulási Megállapodása ügyében. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással, 
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                105/2008./VI.12./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                A Képviselő-testület Tápiószentmárton Nagyközség és 
                                                Tápióság Község Önkormányzatainak Nevelési Oktatási 
                                                Intézményfenntartó Társulásáról szóló Társulási Megálla- 
                                                podást elfogadta. 
 
                                                Határidő: azonnal. 
                                                Felelős:   polgármester. 
 
 
2. E G Y E B E K 
 
   1./  Dr. Samu János polgármester ismerteti, a SÁG-ÉP Nonprofit Kft ügyvezetőjének, 
         Vincze Andrásnak a munkabérét a Képviselő-testületnek, mint munkáltatónak  kell  
         megállapítani.  Javasolja az ügyvezető főállású munkabérét bruttó 150 eFt + 20 % 
         készenléti díjban megállapítani. 
 
Bartucz Attila alpolgármester nem ért egyet a javaslattal, sokallja az összeget. Javasolja 
dolgozzuk ki azt a lehetőséget is, hogy ha nem főállású az ügyvezető mennyi a bére.  
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Dr. Samu János polgármester az elhangzottak alapján javasolja a következő ülésen dönteni 
az ügyvezető munkabéréről. 
 
   2./  Dr. Kovács Dénes aljegyző Kiss Sándorné dánszentmiklósi lakos ingatlanainak felaján- 
         lását ismerteti a testülettel. Nevezett minden Tápióságon található ingatlanát felajánlja 
         térítésmentesen az Önkormányzatnak.  Az ingatlanok vonatkozásában önmaga és a fia 
         javára haszonélvezeti jogot kíván bejegyezetni. 
 
Dr. Samu János polgármester javasolja, ne utasítsuk vissza az ajánlatot, fogadjuk el. Az 
ügyintézéssel bízzuk meg az aljegyzőt, megköszönve a felajánlást. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                      106/2008./VI.12./ sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                      A Képviselő-testület Kiss Sándorné Dánszentmiklós, 
                                                      Rózsa u. 6/B sz. alatti lakosnak a tulajdonát képező, 
                                                      tápiósági ingatlanai térítésmentes felajánlását az Ön- 
                                                      kormányzat részére elfogadja. 
 
                                                      Határidő: azonnal, ill.folyamatos. 
                                                      Felelős:   aljegyző. 
 
 
   3./  Bartucz Attila  alpolgármester tájékoztatásul elmondja, szellemi műhelyt szeretne 
         indítani Tápióságon, a Képviselő-testület egyetértésével, részvételével. Fontos lenne 
         a jövőkép kialakítása, a lehetőségek megteremtése, egy hosszú távú tervről lenne szó. 
 
Dr. Samu János polgármester megköszöni az ötletet, a részleteket ki kell dolgozni és 
megtárgyaljuk. 
 
   4./  Dr. Samu János polgármester a továbbiakban a parlagfűmentesítésre szeretné a figyel- 
         met felhívni. Külterületen is vannak önkormányzati tulajdonú ingatlanok, a Kft-nek 
         megoldást kell találni a munka elvégzésére. Ha nincs emberük, meg kell rendelni a  ka- 
         szálást, mert a Földhivatal ellenőriz és bírságol. 
 
Bartucz Attila  alpolgármester elmondja, a megoldásokat keresik, a fűnyírás, csőtörés leköti a 
Kft kapacitását. Eszközöket azért nem vásárolnak, mert pályázni szeretnének. Jövőre 
beállnak, hogy minden rendben legyen. 
                         
 
   5./  Dr. Samu János polgármester ismerteti a következő ülés időpontját és napirendi  
          pontjait: 
 
         2008. június 26. 17 óra 
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         N a p i r e n d: 
         1./ Víziközmű üzemeltetési szerződés jóváhagyása 
         2./  Településüzemeltetési szerződés  jóváhagyása 
         3./  Tájékoztató a gyermekek, tanulók esélyegyenlőséget szolgáló intézkedéseinek 
               az Önkormányzat intézkedési tervébe való beépítésének kötelezettségéről 
         4./  Egyebek 
 
         Összevont ülés: 
         Társult oktatási intézmények előkészületi munkáinak jóváhagyása 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                                107/2008./VI. 12./sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                                A Képviselő-testület következő ülését 2008. június 
                                                                26-án, 17 órára összehívja. 
 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az 
ülést 19 órakor bezárta. 
          
 

Kmf. 
 
 

 
           Dr. Kovács Dénes                                                        Dr. Samu János 
                    aljegyző                                                                polgármester 
 
 
 
                                      Balaskó György                 Bartucz Attila                       
                                                      jegyzőkönyv hitelesítők 


