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J e g y z ő k ö n y v 

 
 
Készült: Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 25-én,  
              17 órakor megtartott ülésén. 
 
Az ülés helye: Községháza nagyterme. 
                          
Jelen vannak: Dr. Samu János polgármester,   
                         Bartucz Attila alpolgármester,                          
                         Balaskó György,        
                         Berényi Tamás,       
                     Dávid Kornélia Anikó,                                         
                         Hegedűs György,            
                         Kun Szilárd, 
                         Laczkó József és 
                         Szántai Linda képviselők. 
                          
Igazoltan van távol:  Erdélyi Sándor képviselő. 
                            
Meghívott vendégként jelen vannak:  
                                    Mellékelt jelenléti ív szerint.                                           
 
A nyilvános ülésen a lakosság részéről  két fő érdeklődő volt. 
 
Dr. Samu János polgármester köszönti a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket, az 
érdeklődőket, az ülést megnyitja. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 9 fő képviselő közül 
8 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes.  
 
A polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja elfogadni Dávid Kornélia Anikó és 
Hegedűs György képviselőket. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                        91/2009.(VI.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                        A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Dávid 
                                                        Kornélia Anikó és Hegedűs György képviselőket elfogadta. 
 
A polgármester a továbbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait: 
 
N A P I R E N D: 
1./  KITT szabályzatok elfogadása 
2./  Iskola beszámolója a 2009/2010-es tanév előkészítéséről 
3./  Egyebek 
 
- Zárt ülés 
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A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül,  kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta:    
 
                                                         92/2009.(VI.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 
 
1. N A P I R E N D  TÁRGYALÁSA 
Tárgy:  KITT szabályzatok elfogadása. 
            Előadó:  Kiss Erika KITT intézményigazgató köszönti a testületetés tisztelettel meg- 
                          köszöni a két éves megbízást az intézményigazgatói állásra. 
                          A továbbiakban elmondja, a társulás egy éve alakult, szükségessé vált az egy- 
                          séges dokumentumok elkészítése. A Pedagógiai Programot augusztusban már 
                          elfogadták, most elkészült az SZMSZ, a Házirend, a KITT Minőségirányítási 
                          Programja és a Dr. Papp Károly Általános Iskola Minőségirányítási Program- 
                          ja. A szabályzatoknak a meglévő dokumentumok voltak az alapjai, a szerve- 
                          zeti és törvényi változások tükrében kiegészítésre kerültek. A közös SZMSZ  
                          melléklete az óvodai és iskolai intézményegység működési szabályzata. A  
                          Házirend közös, meg vannak határozva a szabályok kire vonatkoznak. Közös 
                          program nem volt, minden intézménynek van saját programja, ami alapján 
                          dolgozik, ez lett a Minőségirányítási Program melléklete. Elkészült a Dr. 
                          Papp Károly Általános Iskola Minőségirányítási Programja is, a többi tag- 
                          intézményre vonatkozóan augusztusra tervezik az elkészítését és beterjeszté- 
                          sét a Képviselő-testület elé. Az elfogadás rendjének megfelelően az elkészült 
                          programokat, szabályzatokat megismerték a pedagógusok, az SZMK, a DÖK, 
                          az összalkalmazotti közösség. A fenntartó önkormányzatnak el kell fogadni, 
                          így szeptember 1-től életbe lépnek, az előző szabályzatok pedig hatályukat 
                          vesztik.  
 
Dr. Samu János polgármester megköszöni a munkát, a szabályzatokokat aktualizálták, a 
törvényi előírásnak megfelelnek. Amennyiben a testület részéről nincs hozzászólás javasolja a 
KITT Szervezeti és Működési Szabályzatát, a KITT Házirendjét, a KITT Minőségirányítási 
Programját és a Dr. Papp Károly Általános Iskola Minőségirányítási Programját fogadják el. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                             93/2009.(VI.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                             Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
                                                             Közoktatási Intézmény Tápióság – Tápiószentmáron 
                                                             Óvodája és Általános Iskolája többcélú intézmény 
                                                             Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadta. 
 
                                                             Határidő: azonnal. 
                                                             Felelős:   polgármester. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
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                                                          94/2009.(VI.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                          Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
                                                          a Közoktatási Intézmény Tápióság-Tápiószentmárton 
                                                          Óvodája és Általános Iskolája többcélú intézmény 
                                                          Házirendjét elfogadta. 
 
                                                          Határidő: azonnal. 
                                                          Felelős:   polgármester. 
 
 
A Képviselő-tesület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                          95/2009.(VI.25.) sz.  képviselő-testületi határozat: 
                                                          Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                          a Közoktatási Intézmény Tápióság-Tápiószentmárton 
                                                          Óvodája és Általános Iskolája többcélú intézmény 
                                                          Minőségirányítási Programját elfogadta. 
 
                                                          Határidő:  azonnal. 
                                                          Felelős:    polgármester. 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                          96/2009.(VI.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                          Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                          a KITT Dr. Papp Károly Általános Iskola tagintézmény 
                                                          Minőségirányítási Programját elfogadta. 
 
                                                         Határidő: azonnal. 
                                                         Felelős:   polgármester. 
 
 
2. N A P I R E N D  TÁRGYALÁSA 
    Tárgy: Iskola beszámolója a 2009/2010-es tanév előkészítéséről. 
               Előadó: Kiss Erika  KITT intézményigazgató elnézést kér Tóth Gábor tagintézmény 
                            vezető nevében, aki családi okból nem tud jelen lenni az ülésen. 
                            Egyetért, hogy most tárgyalja a testület az óraszám engedélyezését, tavaly 
                            augusztusban már nem sok mindent lehetett tenni. A tanévet így elő tudják 
                            készíteni az óraszám ismeretében. Az írásos anyag részletesen tartalmazza 
                            a személyi feltételek, tanulói létszámok, órakeret alakulását az új tanévre 
                            vonatkozóan. Az elsős feljövő létszám nem tette lehetővé két osztály indu- 
                            lását. Két nyolcadik osztály ballagott, így a csoportlétszám eggyel csökken. 
                            A csoportbontások és az SNI-s tanulók számának emelkedése miatt kicsit 
                            magasabb az óraszám. 
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Magda Lászlóné tagintézmény vezető helyettes ismerteti, az SNI-s tanulók kontroll 
eredeményei most érkeztek meg, ennek tudatában kellett az óraszámokat alakítani, ehhez 
kérnek plusz keretet. Figyelembe kell venni a csoportbontásoknál, hogy kis létszámban jobban 
lehet haladni, emiatt plusz óraszámok jelentkeznek. 
 
Dávid Kornélia Anikó képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke elmondja, 
a Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Átszámolták az óraszámot, kicsit többet kértek. Egy 
csoporttal kevesebb van mint tavaly, heti 350 órát javasolnak elfogadni. Ez 16 órával 
kevesebb, mint amit a tagintézmény vezető előterjesztett. Pozitív dolognak tartja, hogy a 6-8. 
osztályokban a matematika és magyar oktatás bontva van, ez a környéken nem fordul elő. 
 
Kiss Erika  KITT intézményigazgató elmondja, nagyon hezéz pontosan meghatározni hogyan 
fog alakulni a tanulólétszám. A tantárgyfelosztást augusztus 10-ig Tóth Gábor elkészíti, 
ezután tudják pontosítani az órakeretet. Kéri, hogy 350 óra fölé ne menjenek. A két hetedik 
osztály összevonását pedagógiai szempontból nem javasolja ha egy mód van rá. 
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, feladatunk az óraszám meghatározása, erre 350-et 
javasol. A gyereklétszám csökkenése miatt jövőre lépni kell. Egy új kezdeményezés vetődött 
fel az írásos beszámoló szerint, az ún. iskolaotthonos rendszer bevezetése.  
 
Dávid Anikó Kornélia képviselő ismerteti, hogy a kezdeményezést az Oktatási, Kulturális és 
Sport Bizottság ülésén elvetette. A Képviselő-testület tudomására most jutott ez a dolog, 
véleményünket nem kérték ki, és anyagi vonzata is van az új rendszer bevezetésének. Személy 
szerint nem látja jónak ezt a rendszert, a szülő nem látja hogyan halad a gyerek. A rendszer 
bevezetésével a szülő válláról teljesen levenné az iskola a terhet. 
 
Magda Lászlóné tagintézmény vezető helyettes véleménye szerint az iskolaotthon 
egyszerűbb a gyerek részére, a terhek megfelelően lennének elosztva. Nem kellene naponta 
tanszert vinni az iskolába, ha a szülő igényli haza lehetne vinni, hogy nyomon kövesse a 
tanulmányokat. A feladatokat elvégzik az iskolában, ha akar otthon gyakorolhat. A gyerekek 
megtanulják az önálló tanulást, a felzárkóztatás szempontjából is nagyon jó.  A rendszer 1983. 
óta működik, Gödöllőn évekig ebben dolgozott. Úgy látja az iskolaotthont félreértelmezték.  
 
Bartucz Attila  alpolgármester úgy gondolja, ha az oktatás bővítését szerenénk szakkörökön 
megtehetnénk hozzáértővel. Az iskolaotthon esetében költségvetésről van szó, felmenő 
rendszerben.  
 
Kun Szilárd  képviselő véleménye, az új kezdeményezés 24 gyereket érint, minden szülő 
hozzájárulása szükséges, ellenkező esetben nem lehet elindítani. Nehéz eldönteni, hogy 
hasznos-e a tevékenység. 
 
Kiss Erika  KITT intézményigazgató úgy látja, először neki kellett volna a testülethez jönni, 
támogatják-e az új kezdeményezést vagy sem. Felmérték az igényeket, utána hozták a testület 
elé. A Bizottság  nem támogatja, a Képviselő-testület joga a döntés. Kéri ismerkedjenek az 
iskolaotthonos formával ha van rá lehetőség. Tápiószentmárton is gondolkodik rajta, a 
gyermeklétszám miatt nem vezették még be. Azt az oldalát kelllene nézni, hány gyerek nem 
kapja meg otthon az ellátást amiatt, hogy a szülő nem tud vele foglalkozni. Nem biztos, hogy 
végleg el kell vetni, lehet érdeklődni máshol hogy működik.  
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Dr. Samu János polgármester elmondja, a Bizottság ülésén részt vett, Kiss Erika ismertette a 
rendszert, a múlt héten hallottunk az elképzelésről. Olyan fordulat előtt állunk, a következő 
évben más irányú szemlélet, megújulás várható a választások miatt. A testület joga a döntés, a 
gyereklétszám azonban csökkenni fog. Javasolja a Képviselő-testület a döntést 2010-re 
napolja el, az iskolaotthon bevezetésének megtárgyalására visszatérnek kellő előkészítés után. 
A gyereklétszám a csökkenés miatt 200 főre le fog menni pár év alatt. Az óraszámot javasolja 
350-ben megállapítani, az osztálybontásnál figyelembe kell venni a gyereklétszámot. Az 
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság üljön össze augusztusban, véleményezze a 
létszámhelyzetet és az augusztusi testületi ülésen tudunk pontosítani. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                                 97/2009.(VI.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                 A Képviselő-testület a Dr. Papp Károly Általános 
                                                                 Iskola órakeretét a 2009/2010-es tanévre heti 350 
                                                                 órában határozza meg.  
                                                                 A tantárgyfelosztás és a  tanulólétszám ismeretében 
                                                                 a Képviselő-testület az augusztusi ülésén pontosít. 
 
                                                                 Határidő: augusztus 31. 
                                                                 Felelős:   polgármester. 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                                98/2009.(VI.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                A Képviselő-testület véleménye szerint a jelenlegi 
                                                                helyzet nem indokolja az iskolaotthon bevezetését 
                                                                a 2009/2010-es tanévtől. 
                                                                A Képviselő-testület megfelelő előkészítés után 
                                                                2010-ben visszatér az iskolaotthonos rendszer 
                                                                bevezetésének lehetőségére. 
 
                                                                 Határidő: azonnal. 
                                                                 Felelős:   polgármester. 
 
 
 
3. E G Y E B E K 
 
   1./  Dr. Samu János polgármester a Tápay Ügyvédi Iroda előterjesztését ismerteti a testület- 
         tel. Az Első Tápió-térség Csatornamű Szolgáltató KHT felszámolásához a 20 település 
         képviselő-testületének határozata szükséges. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
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                                                 99/2009.(VI.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                 Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                 elhatározta, hogy az Első Tápió-térség Csatornamű Szolgáltató 
                                                 Közhasznú Társasággal szemben a Cégbíróságtól törvényességi 
                                                 felügyeleti vizsgálat lefolytatását kéri a 2006. évi V. tv. 74. §  

(1) bekezdés d) pontja alapján az alábbi indokokkal: 
1./ A Társaságnak jogszerűen megválasztott képviselője nincs. 
2./ A Társaság a székhelyén (2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 2.) 
     2004. év óta nem található. 
3./ 2004. év óta felhívás ellenére a Társaság nem tartott ülést, 
     az ügyvezető nem hívta össze a taggyűlést, a projekt alaku- 
     lásáról tájékoztatást nem adott. 
Felkéri a testület a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést 
tegye meg. 
 
Határidő:  azonnal. 

                                                Felelős:   polgármester. 
 
   2./  Dr. Samu János polgármester ismerteti, egy gyöngyösi cég, a Gripp BT megkeresett 
         bennünket, a Kelet-Pest megye idegenforgalma és vendéglátása kiadványban bemutat- 
         kozhatna a település. A fél oldalas lehetőség 50 eFt+ ÁFA összegbe kerülne.  Javasolja 
         a kérdés elvetését, a településnek van honlapja, ahonnan megismerhetnek bennünket. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                       100/2009.(VI.25.9 sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                       A Képviselő-testület úgy döntött, hogy nem kívánja a 
                                                       települést bemutatni a Kelet-Pest megye idegenforgalma 
                                                       és vendéglátása kiadványban.   
 
                                                       Határidő: azonnal. 
                                                       Felelős:   polgármester. 
 
 
   3./  Bartucz Attila  alpolgármester elmondja, a Kft a táborozók részére 10 eFt/nap összegért 
         veszi bérbe a Tornacsarnokot. Szeptembertől szeretnének a sági gyerekeknek klubházat 
         létrehozni, a bérleti díj befizetése helyett eszközt vásárolnának ide (biliárdasztal, csocsó, 
         pingpongasztal). Lenne rá igény, a művelődés szervezőt is bevonnák. 
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, tehát a Tornacsarnok táboroztatásra igénybevett 
díját  a Kft nem fizetné be az Önkormányzatnak, hanem eszközöket vásárolnának. Így nem a 
Kft, hanem az Önkormányzat vásárolja az eszközöket, ezt az elképzelést támogathatónak 
találja. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 



 8

 
                                                       101/2009.(VI.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                       A Képviselő-testület a SÁG-ÉP Kft által táboroztatásra 
                                                       igénybe vett Tornacsarnok bérleti díját nem fizeti be az 
                                                       Önkormányzatnak, hanem eszközöket vásárol, melyet a 
                                                       helyi fiatalok szabadidő eltöltéséhez igénybe vehetnek. 
 
                                                       Határidő: folyamatos. 
                                                       Felelős:   alpolgármester. 
 
 
   4./  Dr. Samu János polgármester ismerteti, a Képviselő-testület pályázatot írt ki a köz- 
         művelődés szervezői állás betöltésére. A kiírásra határidőben nyolc pályázat érkezett, 
         a pályázatokat a képviselők, bizottsági tagok a Polgármesteri Hivatalban megtekint- 
         hették. A beérkezett pályázatokat az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság értékelte 
         és két pályázó személye meghallgatása mellett döntöttek. Bálint Dániel nagykátai 
         pályázó, Szabó Beáta tápióbicskei pályázó jelen van az ülésen és mindketten hozzá- 
         járulnak, hogy a Képviselő-testület nyilvános ülésen tárgyalja az ügyet, nem kérik 
         zárt ülés tartását. Mindkét pályázó főiskolát végzett, a nyelvvizsga eredményét még 
         nem tudják, ez hiányzik a diplomájukhoz. Javasolja a két pályázót a testület abc sor- 
         rendben hallgassa meg, először Bálint Dánielt. Felkéri Szabó Beátát addig fáradjon 
         át a másik helyiségbe. 
 
Bálint Dániel pályázó bemutatkozásában elmondja, 22 éves, Nagykátán él, a nyelvvizsga 
miatt nem kapta meg még a diplomáját. 1995. óta vesz részt Nagykátán a rendezvények 
szervezésében, tagja a színjátszó egyesületnek. A rendezvényeken fotósként is dolgozik, két 
éve szerkeszti a tapiokultura honlapot. Nyolc éves kora óta amatőr színjátszó. Terve szerint a 
tehetséges emberek lehetőséget kapnának a településen. Tehetségük szerint szeretné a 
fiatalokat is bevonni a kulturális életbe, gyermek néptánc, színjátszó csoport indításával, 
amihez a szakmai segítség biztosított. Szeretné, ha a Klubházat a fiatalok második 
otthonuknak tekintenék, ehhez vonzerő lenne a csocsó, pingpong. Fontosnak tartja a 
hagyományőrzést is beindítani, képeket, felvételeket készíteni idős emberekkel, fontos a helyi 
népviselet megismertetése. A Cifrakert alkalmas lenne képzőművészeti táborok, kulturális 
koncertek, táncház, tánctalálkozó, sportrendezvények lebonyolítására. A természeti környezet 
bemutatása, a közösségi élet felfrissítése is fontos, mely a tervei között szerepel. Amennyiben 
van kérdés, kéri tegyék fel. 
 
Bartucz Attila alpolgármester arról érdeklődik, a munkaidőt hogyan tudná alakítani. 
 
Kun Szilárd képviselő kérdése, hogy milyen bevételekre számítana. A helyi intézményekről 
érdeklődött-e? 
 
Dávid Kornélia Anikó  képviselő azt szeretné tudni, tanfolyamok indítását tervezi-e. 
 
Horváth Imre  az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság külsős tagja elmondja, az elmúlt 
időszakban voltak rendezvények, de nem sokan jelentek meg. Korábban a technika kezelése 
probléma volt, szeretné megkérdezni a pályázótól, hogy a számítástechnikához, műszaki 
dolgokhoz mennyire ért. 
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Dr. Samu János polgármester fontos dolognak tartja az újság szerkesztését, a korábbiakban 
ezzel a művelődés szervező volt megbízva. 
 
Laczkó József képviselő jónak tartja az ismertetett programokat, lehetőségeket, de abból kell 
kiindulni, hogy a pénzügyi lehetőség nem nagy. Szeretne továbbá érdeklődni arról, hogy a 
pályázó jelenleg mit csinál. 
 
Bálint Dániel pályázó a felmerült kérdésekre válaszolva elmondja, a munkaidőt tudja, hogy 
nem nyolc órás állásról van szó, rugalmasnak kell lenni. Havonta egy nagyobb rendezvényt 
szeretne, az adott költségvetéshez képest. Tudja sok jóra nem lehet számítani, szponzorokat 
pedig nehéz találni. Szeretné továbbképezni magát, ez havonta egy-egy hétvégét jelentene. A 
bevételeket vásárok, rendezvények belépőjegyeiből tervezi. A helyiséget igénybe vevő 
csoportoktól nem szeretne bevételt kérni. Az intézményekről a honlapról tájékozódott. 
Szeretne számítógépes faluházat kialakítani. Fontosnak tartja a helyi anyagok feltételét a 
honlapra, szeretné folytatni az újság megjelentetését. Nagyon fontos dolog a pályázatfigyelés, 
mely lehetőséget biztosít eszközök beszerzésére. Tervei között szerepel előadások, 
foglalkozások, buszos kirándulások, színházlátogatás szervezése. Mindenképpen a testület 
segítségét szeretné kérni, valamint a civilek segítségére is szüksége lesz. 5-6 fős csoport 
kellene, amely együtt tud dolgozni. Az intézményvezetőkkel a napi kapcsolat nagyon fontos 
dolog. A sport területén fel kell mérni milyen igények vannak. A technikához, számítógéphez 
ért, az újságszerkesztés, kiadványok szerkesztése, hangosítás nem jelent problémát. Az 
újságot meg lehetne próbálni havonta megjelentetni 6-8 oldalas formában, ehhez nyomdász 
ismerősei vannak. A továbbiakban elmondja, megbízási szerződéssel dolgozott, amely május 
31-én lejárt, az államvizsgára, nyelvvizsgára készült. Tanulmányait szeretné folytatni Pécsre 
szeretne menni mester szakra, vagy Jászberénybe informatika-könyvtár levelelő szakra. 
 
Dr. Samu János megköszöni Bálint Dániel pályázónak bemutatkozását, tervei ismertetését, 
kéri cseréljenek helyet, hogy Szabó Beátát is meghallgathassa a testület. 
 
Szabó Beáta pályázó elmondja, Jászberényben végzett informatika-könyvtár-művelődés 
szervező szakon, Tápióbicskén él. 2004. óta dolgozik a főiskola mellett Tápiószentmártonban 
a Kincsem Lovasparkban. Részt vett egy nyelvtanfolyamon, az angol középfokú C típusú 
nyelvvizsgán túl van, de az eredményét még nem tudja. Művelődés szervezői munkája során 
fontosnak tartja a tápiósági emberek, az intézményvezetők megismerését, támogatók 
megtalálását, akik segítségére lennének. Fontos a közösségi szervezés, művészeti csoportok 
ösztönzése, fellépések, előadások, különböző rendezvények szervezése. Az emberek felé a 
kommunikálás az interneten, helyi újságon keresztül szintén fontos dolog. A rendezvények 
előtt mindenképpen szükséges a lakosokat szórólapokon, plakátokon keresztül tájékoztatni. 
Az intézmény költségvetéséhez az Önkormányzat támogatása mellett fontos a 
pályázatfigyelés. Készített már pályázatot és nem idegen tőle a weblap szerkesztés sem. Úgy 
gondolja először az igényeket kellene felmérni minden korosztálynál, ezt kérdőíves formában 
képzeli. Tápiószentmártoni munkája során minden korosztályt megismert, nagyon szereti a 
gyerekeket. Fontosnak tartja, hogy a kultúrát a legkisebbek is megismerjék. A munkaidővel 
kapcsolatban elmondja, rugalmas munkaidőről van szó, estébe nyúló rendezvényekről és nem 
8-tól 5 óráig tartó állásról. Mindenképpen terhelhetőnek tartja magát, a továbbtanulástól nem 
zárkózik el, de most nincs más terve. A technikához nem ért, de meg tudja tanulni.  
Nagyon fontosnak tartja a jó együttműködést az Önkormányzattal, Képviselő-testülettel, 
oktatási intézményekkel.  
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Dr. Samu János megköszöni Szabó Beáta pályázó bemutatkozását, kéri fáradjon ki amíg a 
testület meghozza döntését. A továbbiakban kéri a képviselőket mondják el véleményüket a 
két pályázóról.  
 
Bartucz Attila alpolgármester Bálint Dánielt talpraesettnek tartja, de figyelembe kell venni, 
hogy tanulni szeretne, ami hétvégi elfoglaltságot jelent. Szabó Beáta pályázóra szavaz. 
 
Szántai Linda képviselő nagyon fontosnak tartja, hogy Szabó Beáta felmérné az igényeket, 
mielőtt bármihez kezdene. 
 
Kun Szilárd  képviselő is Szabó Beátát támogatja, jók az elképzelései, pályázata meggyőzőbb, 
fontosnak tartja a pályázatok figyelését, az újság újraindítását, és fontos az igények felmérése. 
 
Laczkó József képviselő szerint Szabó Beáta a realitások talaján mozog. 
 
Dávid Kornélia Anikó  képviselő elmondja, Szabó Beáta a falu imázsával kötötte le, ami a 
pályázatokhoz nagyon fontos. 
 
Berényi Tamás képviselő elmondja, két fiatal pályázóról van szó, nagy rutinjuk nincs, de 
nem is várhatjuk el. Az elhangzottakat nem szeretné ismételni, Szabó Beáta pályázatát 
támogatja. 
 
Dr. Samu  János polgármester az elhangzottak után kéri a Képviselő-testület hozzon döntést 
a közművelődés szervezői állás betöltésére. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                                102/2009.(VI.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                A Képviselő-testület 2009. július 1-től közművelődés 
                                                                szervezőnek kinevezi Szabó Beáta Tápióbicske, Sági 

u.42. sz. alatti lakost, a Kjt.rendelkezései figyelembe 
vételével. 

 
                                                               Határidő: június 30. 
                                                               Felelős:   polgármester. 

 
 
Dr. Samu János polgármester a pályázók visszaérkezése után elmondja, nem volt egyszerű 
dolga a testületnek, két lelkes fiatal bemutatkozása, programjának megismerése után. Bálint 
Dániel még tanulni szeretne, úgy gondoljuk magasabb szintű kúlturkörülmények között lenne 
a helye. A Képviselő-testület Szabó Beáta pályázatát fogadta el, július 1-től Őt nevezzük ki 
közművelődés szervezőnek, a Kjt. szerint, 3 hónapos próbaidővel. Gratulálunk és munkájához 
sok sikert kívánunk. Bálint Dánielnek megköszönjük, hogy pályázott, további munkájához 
minden jót kívánunk. 
 
   5./  Dr. Samu János polgármester a továbbiakban ismerteti a következő ülés időpontját és 
         napirendi pontjait: 
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         2009. augusztus 27. 17 óra  
 
         N a p i r e n d: 
         1./  Beszámoló a 2009. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről 
         2./  Egyebek 
         
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                           103/2009.(VI.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                           A Képviselő-testület következő ülését 2009. augusztus 
                                                           27-én, 17 órára összehívja. 
 
 
A polgármester megköszönte a megjelenést és a továbbiakban zárt ülést rendel el, díszpolgári 
cím adományozása ügyében. 
 
 
                                                                      Kmf. 
 
 
 
 
                   Dr. Kovács Dénes                                                 Dr. Samu János 
                          aljegyző                                                           polgármester 
 
 
 
 
                                    Dávid Kornélia Anikó           Hegedűs György 
                                                    jegyzőkönyv hitelesítők 
                     
 
 
 


