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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Tápiószentmárton 
               Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 9-én, 17.00 
               órakor megtartott összevont ülésén. 
 
Az ülés helye: Községháza nagyterme. 
                          
Jelen vannak:  Kun Szilárd polgármester,      
                          Hegedűs György alpolgármester,     
                          Béres Magdolna,                                                                                                                                  
                          Béres Mária, 
                          Bugyi Sándor,                                             

  Dávid Kornélia Anikó és 
  Tóth Gábor képviselők.    
                                                                  

Meghívott vendégként jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. 
                                                    
A nyilvános ülésen a lakosság részéről 35 fő érdeklődő volt. 
 
Kun Szilárd polgármester köszönti a két képviselő-testület tagjait, Czerván György 
államtitkár Urat, Tóth Jánost Tápiószentmárton polgármesterét, a jegyzőket, meghívott 
vendégeket és az érdeklődőket, az ülést megnyitja. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 6 
fő képviselő közül minden képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv 
hitelesítőnek javasolja elfogadni  Hegedűs György  és Tóth Gábor képviselőket. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                      106/2011.(VI.9.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                      A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Hegedűs 
                                                      György és Tóth Gábor képviselőket elfogadta. 
 
Kun Szilárd polgármester tájékoztatásul elmondja, az összevont ülésre a KITT 
intézményvezetői állása miatt került sor, majd ismerteti a napirendi pontokat: 
 
N a p i r e n d: 
1./  KITT intézményvezetői állásra megbízás adása 
2./  KITT Gézengúz Óvoda tagintézmény-vezetői állására megbízás adása 
3./  KITT Dr. Papp Károly Általános Iskola tagintézmény-vezetői állására megbízás adása 
4./  Egyebek 
    
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül,  kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta:                                                     
   
                                                   107/2011.(VI.9.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                   A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: KITT intézményvezetői állásra megbízás adása. 
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           Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző köszönti a jelenlévőket. Tájékoztatásul el- 
                        mondja, a pályázatot a KITT intézményvezetői állására Tápióság Önkor- 
                        mányzata, mint gesztor írta ki, Tápiószentmárton Önkormányzatával egyez- 
                        tetve. A jelenlegi intézményvezető megbízása augusztus 1-én lejár. A pá- 
                        lyázati feltételeket az önkormányzat meghatározta, a KSZK-n és az Oktatási 
                        Közlönyben megjelent a pályázati felhívás. Április 11-ig lehetett pályázatot 
                        benyújtani, két pályázat érkezett. Az egyik Kiss Erika jelenlegi igazgatótól, a 
                        másikat Varga Marianna nyújtotta be, aki időközben pályázatát visszavonta. 
                        Mindkét önkormányzat részéről a bizottsági ülések megtörténtek, személyes 
                        meghallgatással. Tápiószentmártonnal közös nevelőtestületi ülést tartottak, 
                        a véleményeket mindkét testületnek megküldték. Az intézményvezetőt Tá- 
                        pióság Önkrományzata fogja megbízni, Tápiószentmárton Képviselő-testü- 
                        lete egyetértésével. Foglaljanak állást a képviselő-testületek, a véleménye- 
                        zésre jogosultak egyöntetűen támogatják Kiss Erika pályázatát. 
 
Kun Szilárd   polgármester megköszöni a tájékoztatót. A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy 
hozzájárul-e a nyílt ülés tartásához. 
 
Kiss Erika  KITT igazgató, pályázó hozzájárul a nyílt ülés tartásához. 
 
Kun Szilárd  polgármester a továbbiakban elmondja, a társulás megalakítása 2008-ban történt, 
a fő cél a plusz normatíva volt és az intézmények további önálló működése. A két 
önkormányzat együttműködése nagyon jónak mondható. A társulás megalakítását nehéz 
döntés volt felvállalni 232 tiltakozó aláírás után. Jó döntést hoztak azzal, hogy mégis 
felvállalták. Az intézményvezető megbízása előtt kéri a bizottságok állásfoglalását 
ismertessék. 
 
Dávid Kornélia Anikó  képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
ismerteti, a Bizottság június 2-án összeült, Kiss Erika pályázatát 4 igen szavazattal, 
egyhangúlag támogatják. 
 
Tóth János Tápiószentmárton polgármestere megkérdezi Tápiószentmárton Képviselő-
testületének van-e kérdése, kéri ismertessék a bizottság állásfoglalását. 
Az elhangzottakból megállapításra került, a bizottsági állásfoglalás alapján Kiss Erika 
pályázatát egyhangúlag támogatják. 
 
Kun Szilárd  polgármester megkérdezi kinek van kérdése, véleménye. 
 
Tóth Gábor képviselő elmondja, mint KITT tagintézmény-vezető szoros kapcsolatot alakított 
ki az intézményvezetővel, a véleményezések lebonyolításában is részt vett. Kiss Erika 
összeszedett pályázatot nyújtott be, kitűnik, hogy szereti ezt a munkát, felvállalja ezt az óriási 
feladatot, a tápiószentmártoni iskola vezetése mellett. A véleményezések alkalmával majdnem 
100 %-os támogatottságot kapott, ami hatalmas dolog, nagyon sok munka áll mögötte. Kiss 
Erika olyan intézményvezető, aki megtalálja a közös hangot, ha kell akkor kemény. Gratulál a 
pályázatához és a támogatottságához. Reméli a továbbiakban is jól együtt tudnak működni. 
 
Kun Szilárd  polgármester megállapítja a napirendi ponthoz nincs több hozzászólás, megkéri 
Tápiószentmárton polgármesterét a testülettel szavaztassa meg Kiss Erika öt éves KITT 
intézményvezetői kinevezését. 
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Tóth János Tápiószentmárton polgármestere ismerteti, Tápiószentmárton Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetértését adja Kiss Erika KITT intézményvezetői 
kinevezéséhez 2011. augusztus 1-től öt éves időtartamra. 
 
Kun Szilárd  polgármester megkéri Tápióság Önkormányzatának Kévpsielő-testületét, hogy 
hozza meg döntését az intézményevezetői állásra vonatkozóan. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                     108/2011.(VI.9.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                     Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
                                                     Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Kép- 
                                                     viselő-testülete egyetértésével, a Közoktatási Intézmény 
                                                     Tápióság – Tápiószentmárton Óvodája és Általános Is- 
                                                     kolája (KITT) igazgatójának 2011. augusztus 1-től öt 
                                                     éves időtartamra, 2016. július 30-ig Kiss Erikát 
                                                     (Tápiószentmárton,  Kossuth L. u. 56.) bízza meg. 
 
                                                     Határidő:  2011. augusztus 1. 
                                                     Felelős:    polgármester. 
 
 
Kun Szilárd  polgármester gratulál Kiss Erikának a kinevezéshez, további jó munkát kíván. 
 
Kiss Erika  intézményvezető megköszöni a bizalmat, próbálja a dolgát tenni, ahogy eddig is 
tette. Az önkormányzatok vezetőinek munkája benne volt a társulásban, az alapozáson túl- 
vannak, szakmai hozadéka is lehet. Nem volt egyszerű, de a tagintézményekben olyan 
kollégák dolgoznak akik képesek a változásokkal együtt dolgozni. Köszöni a szép szavakat, 
amiket a testületektől kapott, reméli az elkövetkezendő időszakban rászolgál a megbízásra. 
 
Kun Szilárd  polgármester elmondja, mielőtt a két testület külön folytatná munkáját, megadja 
a szót Czerván György államtitkár Úrnak. 
 
Czerván György államtitkár köszönt mindenkit, mindenekelőtt gratulál az 
intézményvezetőnek. Úgy gondolja, mindkét képviselő-testület jó döntést hozott. Amíg ez a 
lehetőség van a plusz forrásra, éljünk vele. Egy év alatt a Kormány sok mindent próbált 
átalakítani, de nehéz az előrelépés, ez a pedagógus társadalom problémája is. A 
választókörzetében elfoglaltsága miatt nem tud annyit jelen lenni mint korábban, de próbálja a 
térség problémáját kezelni. Köszöni a lehetőséget, mégegyszer gratulál az intézmény-
vezetőnek. Elérhetőségén keresztül áll a lakosság rendelkezésére. 
 
Kun Szilárd  polgármester kihasználva az alkalmat, szeretné nagy tisztelettel meghívni 
államtitkár Urat az augusztus 20-i, három napos rendezvényünkre, amennyiben ideje engedi 
szeretettel várjuk. 
A továbbiakban a két képviselő-testület külön folytatja munkáját. 
 
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: KITT Gézengúz Óvoda tagintézmény-vezetői állására megbízás adása. 
           Előadó: Kun Szilárd polgármester elmondja, a meghívó szerint a napirendi pont elő- 
                        adója Kiss Erika intézményvezető, de mivel a tápiószentmártoni képviselő- 
                        testület tagja, jelenleg velük folytatja a munkát. 
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                        Megkérdezi Tárnoki Lászlóné pályázót, a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz 
                        beleegyezését adja-e. 
 
Tárnoki Lászlóné tagintézmény-vezető, pályázó hozzájárul a nyílt ülésen történő 
tárgyaláshoz. 
 
Kun Szilárd  polgármester ismerteti, a tagintézmény-vezetői állásra az intézményvezető kiírta 
a pályázatokat, amely megjelent a KSZK honlapján, az Oktatási Közlönyben és a település 
honlapján is. Egy pályázat érkezett, a jelenlegi tagintézmény-vezető részéről. Kéri az Oktatási 
Bizottság elnökét ismertesse álláspontjukat. 
 
Dávid Kornélia Anikó  képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
ismerteti, Tárnoki Lászlóné pályázatával kapcsolatban a Bizottság 4 jelen lévő tagja közül  3 
nem szavazat, 1 tartózkodás született. 
 
Kun Szilárd  polgármester megkérdezi, a Képviselő-testület tagjainak, a pályázónak van-e 
kiegészítése, kérdése. 
 
Tárnoki Lászlóné pályázó bejelenti, mint már a polgármester Úrnak és Kiss Erika 
intézményvezetőnek is jelezte, visszalép a pályázattól. A nevelőtestület, Képviselő-testület 
sem támogatja, így nincs értelme. 
 
Kun Szilárd  polgármester elmondja, miután a Bizottság nem támogatta pályázót, elment az 
intézménybe, átbeszélték a helyzetet, a nevelőtestület újra összeült. Álláspontjuk a 
továbbiakban sem változott, Tárnoki Lászlóné pályázatát nem támogatják. A pályázó 
nyilatkozott, hogy visszalép, tehát a kinevezéséről nem kell szavazni. 
 
Tóth Gábor képviselő megkérdezi az Oktatási Bizottság elnökét, a pályázó elutasítása a 
pályamunka miatt történt-e, vagy a nevelőtestület elutasítása miatt nem támogatták. 
 
Dávid Kornélia Anikó  képvielő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
elmondja, nem ez a mérvadó, de figyelembe vették ezt is, nem kötelesek a véleményt 
elfogadni. 
 
Kun Szilárd polgármester elmondja,  nevelőtestületi, alkalmazotti értekezlet volt, a szakmai 
programot támogatták, az elmúlt évek közös munkája van benne. Az alkalmazotti értekezlet 
nem támogatta a pályázót. A véleményt ki kell kérni, a testület felelőssége a döntés. 
Tagintézmény-vezetőnek továbbra is kell lenni, Juhász Ildikóval tárgyalt, aki vállalná a 
megbízatást. Egy évre tudnánk megbízni, új pályázatot kell a következő évben kiírni.  
Juhász Ildikó az ülésen jelen van, a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz beleegyezését adta.  
A polgármester a továbbiakban elmondja, a nevelőtestület támogatja Juhász Ildikó 
megbízását, a KITT vezetője a kialakult helyzetet tudomásul vette. Megkérdezi Juhász Ildikót 
van-e kiegészítése, amennyiben nincs szavazásra teszi fel, hogy értsen egyet a testület Juhász 
Ildikó egy éves megbízásával 2011. augusztus 1-től. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                        109/2011.(VI.9.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                        Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                        a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1993. évi XXXIII. 
                                                        törvény 20/A § (2) bekezdésének b) pontjában meghatá- 
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                                                      rozott szabály értelmében úgy dönt, hogy pályázati kiírás 
                                                      nélkül egyetért azzal, hogy a Közoktatási Intézmény Tápió- 
                                                      ság-Tápiószentmárton Óvodája és Általános Iskolája (KITT) 
                                                      Gézengúz Óvoda tagintézmény-vezető álláshelyre 2011. 
                                                      augusztus 1-től egy éves időtartamra, 2012. július 31-ig 
                                                      Juhász Ildikó megbízást kapjon. 
 
                                                      Határidő: 2011. augusztus 1. 
                                                      Felelős:   polgármester. 
 
 
3. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: KITT Dr. Papp Károly Általános Iskola tagintézmény-vezetői állására megbízás adása. 
            Előadó: Kun Szilárd polgármester elmondja, a napirendi pont előadója Kiss Erika, 
                         később tud az ülésbe bekapcsolódni, így felkéri az Oktatási Bizottság elnökét 
                         ismertesse álláspontjukat. 
                         A kiírásra egy pályázat érkezett, a jelenlegi tagintézmény-vezetőtől. 
                         Tóth Gábor pályázó nyilatkozott, hogy a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz 
                         hozzájárul. 
 
Dávid Kornélia Anikó képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
ismerteti, állásfoglalásuk Tóth Gábor 5 éves tagintézmény-vezetői kinevezésére 2 igen, 2 
tartózkodás. 
 
Kun Szilárd  polgármester ismerteti, a Bizottság ülésén hosszan tárgyalták az ügyet, 
részletesen megbeszélték. Megkereste a tagintézmény-vezetőt, átbeszélték a kialakult 
helyzetet, közös nevezőre jutottak. Megállapodtak, hogy folytatják tovább a munkát. 
Megkérdezi a Képviselő-testületet kinek van kérdése. 
 
Tóth Gábor képviselő, pályázó tájékoztatásul elmondja, lezajlott minden véleményező fórum 
ülése, a tanulók, szülők, nevelőtestület, Cigány Kisebbségi Önkormányzat 100 %-osan 
támogatta pályázatát. Tizenegy éves munka áll mögötte, biztosan hibák is vannak benne és 
eredmények is. Közös összefogással sikerült a tápiósági iskolát kimozdítani az előző 
helyzetből, mind a taneszköz felszereltséggel, programokkal. Tizenhat olyan program van, 
amit az ő ideje alatt hoztak létre. Az iskola épülete kívülről és belülről is megújult, ez 
nagyrészt az önkormányzat pályázatainak köszönhetően. Úgy érzi az iskolát sikerült 
kimozdítani az előző helyzetéből, körzeti versenyeken szép eredményeket érnek el, ezek 
közös sikerek. Büszkék a közösen megalkotott helyi tantervre. A környék iskoláihoz képest a 
gyerekeknek sikerült pluszt adni. Az önkormányzat elsőként állt az iskola mellett, fontosnak 
tartja a község gyermekeit. A terveket közösen alkották meg, közös munka a nevelőtestülettel, 
amely 100 %-ban támogatta személyét és programját. Kéri, a Képviselő-testület mérlegelje ezt 
a pályázati eljárást. Ez a negyedig választása, a testület mindig más volt. Kiderült, hogy 
egyedüli pályázóként is lehet váltani. A tesület a tizenegy évet bírálja el, gondolják végig 
támogatható-e, öt éves munkára nyújtotta be pályázatát, ezt fenn is tartja.  
 
Kun Szilárd polgármester elmondja, 2000-ben a Képviselő-testület tagja volt, részt vett a 
döntésben. Tóth Gábornak vezetői tapasztalata nem volt, együtt sikerült elérni, hogy ebben a 
pozícióban megfelelő munkát tudjon nyújtani. A mostani döntésnél az önkormányzattal 
történő együttműködésben látja a gondot, ezt igyekezni kell javítani. Tóth Gábor megbízását 
egy évre javasolja, ha a bizalom helyreáll, jövőre a pályázat kiírásakor bizalmat szavazhatunk. 
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Józsáné Pap Katalin SZMK vezető a szülői munkaközösség nevében szeretne szólni. 
Elmondja Tóth Gábort maximálisan támogatják. A gyerekek a fontosak, a szülők döntésének 
ez az oka. Szeretnék tudni, a bizottságnak mi a problémája. Úgy gondolják, Tóth Gábor 
tiszteletre méltó, a faluban sok mindent letett. 
 
Dávid Kornélia Anikó  képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
elmondja, egy személyben nem tud felelni, a Bizottságnak négy tagja volt jelen az ülésen. 
 
Kun Szilárd  polgármester úgy gondolja az indokot elmondta, a testület felől nincs meg a 
bizalom, az önkormányzat és az iskola közötti ügyekben, ezt személyesen megbeszélték. Nem 
a szülők javaslata ellen vannak, úgy gondolják legyen egy év, hogy a bizalom helyreálljon és 
maximálisan támogatni tudják Tóth Gábort. Szeretné itt megjegyezni, hogy a társulás 
megalakítása ellen is tiltakoztak a szülők.  
 
Rózsa László szülő megkérdezi a polgármester Úrtól, személyes problémájuk van Tóth 
Gáborral? Tizenegy évig jó volt, semmi bajunk nem volt vele, nem kellene megszabadulni az 
igazgatótól. Úgy gondolják sokat lehetne tanulni Tóth Gábortól. A bizottság nem tud választ 
adni, miért nem támogatják a pályázatát. Aki Tóth Gábor felett dönt, meg lehet nézni hánynak 
járt ide iskolába a gyereke. 
 
Kiss Erika  KITT intézményvezető bekapcsolódva az ülésbe elmondja, a pályáztatás amikor 
elindult a tagintézmény-vezetőket kérte, hogy pályázzanak, a három éves munka a közös 
munka eredménye. A bizottság ülésén részt vett, megismerte a döntést. A polgármester Úr 
felhívta, tájékoztatta, hogy milyen elképzelése van a megbízást illetően. A véleményt 
meghallgatta, a pályázat öt évre került kiírásra. A bizottsági ülésen elmondta, úgy érezte Tóth 
Gábor mintha tápiósági lenne, magáénak érzi a közösséget, példaértékű a hozzáállása. 
Munkáját megismerte, pozitívan tud nyilatkozni. A bizottság ülésén felmerültek problémákat 
úgy gondolja meg kell beszélni, Tóth Gábor tud és fog is változtani, az együtt dolgozott három 
év megygyőzte erről. Maximálisan bizonyított elkötelezettségéről, büszke lehet a falu is az 
iskolájára. Úgy gondolja, a pozitív hozadék több mint a felvetődött negatívum. Kéri, adják 
meg a bizalmat, a bizonytalanság nagyon rossz, ha egy emberhez volt tíz évig bizalom. 
Mégegyszer tisztelettel kéri fontolják meg, és a kiírás szerint hozzák meg a döntést. 
 
Magda Lászlóné pedagógus úgy gondolja, Kiss Erika elmondta, amit ő is szeretett volna 
mondani. A nevelőtestület nevében szeretne szólni, évek óta együtt dolgoznak, Tóth Gábor 
nagyon jó gazdája az iskolának. A kiegyensúlyozott munka nagyon fontos, egy program öt 
évre szól, a bizalmat a nevelőtestület beletette, ha elutasítják az a nevelőtestület elutasítása.  
 
Jeszenszki András KMB elmondja, nem régen ismeri Tóth Gábort, mint iskolaigazgató erős 
kezű, a rendőrnek nem kell bejárni az iskolába, hogy a gyerekekre hasson, mint a környező 
településeken. Tóth Gábort jó igazgatónak tartja, szeretné ha maradna. 
 
Dávid Kornélia Anikó képviselő, mint pedagógus szakmai szempontból szeretne 
hozzászólni. Bizonyára tudják a szülők, kollégák az országban nálunk van az egyik legjobb 
tantárgyfelosztás. Csoportbontásban tanulják a matematikát, magyart. Olyan iskola sincs a 
környéken, ahol 2. – 3. osztálytól informatikát tanulnak. Csoportbontásban tanulják szintén az 
angolt, emelt óraszámban. Kislétszámú osztályok vannak, 13-17 gyerek van egy osztályban. A 
tantárgyfelosztás indokolná, hogy az iskolát vonzóvá tegyük, az iskolát ne hagyják el a 
tanulók, ne járjanak el a szonszédos községekbe. Országos versenyeken kellene részt venni, 
eredményeket elérni. Rengeteg korrepetálásra van óra, kigyűjtötte 59 órát adunk 
korrepetálásra, csoportbontásra.  
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Tóth Gábor képviselő, tagintézmény-vezető elmondja, Dávid Kornélia Anikó az Oktatási 
Bizottság elnöke, félrevezeti a jelenlévőket. Az elhangzottakat papírokkal megcáfolja, 10 
óráról van szó, nem 59-ről. 
 
Dávid Kornélia Anikó  képviselő a továbbiakban elmondja, a 13-17 fős osztályokat össze 
lehetne vonni. A bontott matematikát, magyart az önkormányzat finanszírozza. Kérnénk egy 
olyan oktatást, hogy a gyerekeket ne vigyék el, hanem ide hozzák. Kiscsoportos oktatás 
mellett alsóban lehet tanulni drámát, furulyát a pedagógiai program szerint. A pedagógiai 
programmal a bizottság egyetértett, nem íratták át. Tóth Gábor legyen szíves odafigyelni, 
vannak szülők akik panaszkodnak.  
 
Kun Szilárd polgármester el szeretné mondani, hogy Tápióság Önkormányzata társulásban 
van, ezáltal jobbak a körülmények. Kedvezmények vannak a tantárgyfelosztásban, ezt az 
igazgató nem mondja el. Nézzünk szét a környéken milyen lehetőségek vannak, a 8. osztályt 
rég nem lehetne bontani, meghagytuk a 13 és 17 fős osztályokat.  
 
Kiss Erika  KITT intézményvezető azt gondolja nem kellene ilyen vitába belemenni. Ilyen 
tantárgyfelosztás máshol is van és ettől jobb is. A kistérségi igazgatói értekezletek által 
ismerik egymás iskoláit, máshol is vannak ezek a lehetőségek. Országos versenyen ott lenni 
nem olyan egyszrű, ahhoz gyerek, szülő, kolléga kell, nem a kötelező órán kell felkészíteni. 
Tanulók elvitele mindig van. Ezek a kisebb problémák, lehet orvosolni. Úgy látja, emellett 
sokkal több az eredmény, az apró részletekbe nem itt kellene belemenni. 
 
Hegedűs György alpolgármester véleménye, kompromisszumot kell kötni, egy év vagy öt év. 
Úgy gondolja, egy évre is lehet tervezni, senki sem mondta, hogy egy évre nem választják 
meg Tóth Gábort. Vannak akik mellette vannak a testületben, ellene és tartózkodnak. Ne úgy 
fogják fel, hogy nemmel szavaznak, a jó oldalát is nézzék.  
 
Galambosi Zoltán a Jobbik Helyi Szervezetének elnöke úgy gondolja, egy év kevés 
mindenre. Tóth Gábor pályázata szakmailag el van fogadva, akkor miért egy évre akarják 
megbízni, erre várja a választ.  
 
Kun Szilárd  polgármester elmondja, az önkormányzat és az intézményvezető között kell 
munkakapcsolatnak lenni, ami eddig hiányzott. Voltak ügyek, amiben a fenntartónak van joga 
dönteni, volt amiben az intézményvezetőnek nem volt hatásköre dönteni. Nem érti miért nincs 
közös álláspont, a szülők véleménye az iskolára vonatkozott. Egy év múlva új pályázat lesz 
kiírva. Lehet vitakozni, a közoktatási törvény módosítva lesz, a munkaanyagból kiderül, hogy 
a társulást nem fogják támogatni. A vitát lezárná, úgysem lesz közös álláspont, dönteni kell. 
Ügyrendi szavazást kér a vita lezárására. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel, 1 tartózkodással, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                       110/2011.(VI.9.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                       A Képviselő-testület az ügyrendi szavazáson a KITT 
                                                       Dr. Papp Károly Általános Iskola tagintézmény-vezetői 
                                                       állásával kapcsolatban kialakult vita lezárása mellett 
                                                       döntött. 
 
                                                       Határidő: azonnal. 
                                                       Felelős:   polgármester. 
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Kun Szilárd polgármester a továbbiakban szavazásra teszi  fel Tóth Gábor öt éves 
tagintézmény-vezetői kinevezését. 
 
A Képviselő-testület 1 igen szavazattal, 3 ellenvéleménnyel, 3 tartózkodással, kézfelemeléssel  
az alábbi határozatot hozta: 
                                                     111/2011.(VI.9.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                     Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                     nem ért egyet azzal, hogy a Közoktatási Intézmény Tápióság-     
                                                     Tápiószentmárton Óvodája és Általános Iskolája (KITT) 
                                                     Dr. Papp Károly Általános Iskola tagintézmény-vezetői állás- 
                                                     helyre 2011. augusztus 1-től öt éves időtartamra Tóth Gábor 
                                                     megbízást kapjon. 
 
                                                    Határidő: 2011. július 31. 
                                                    Felelős:   polgármester. 
 
 
Kun Szilárd  polgármester megkérdezi Tóth Gábort, hogy az egy éves megbízást vállalja-e. 
 
Tóth Gábor képviselő, pályázó elmondja, öt évre nyújtotta be pályázatát, nem érti ezt az egy 
évet. A törvény szerint, ha sikertelen a pályázati eljárás a jelenlegi intézményvezető 1 éves 
megbízást kaphat, hogy vigye tovább, ha nem vállalja az intézményvezető helyettese kerül 
megbízásra. Nem áll módjában elfogadni ezt a lehetőséget, nem tetszik a dolog. Egyetértett 
azzal, amit a polgármester Úr mondott, közelíteni kell a munkakapcsolatot az 
önkormányzattal. Elismerte hibáit, amit sajnál, a munkakapcsolat részéről jól működhetne, 
ebben partner szeretne lenni. Szeretne a faluért, az iskoláért tenni a polgármesterrel együtt, ez 
a célja, hogy a község előbbre jusson. Nem ért egyet az egy éves megbízással, számára ez 
sértő.  
 
Kun Szilárd polgármester elmondja, számára meg az sértő,  amikor együtt beszéltek az volt a 
válasz, hogy „a puding próbája az evés”. Tóth Gábor emlékezzen vissza, ez hangzott el. Ne 
hazudjanak egymás szemébe. 
 
Tóth Gábor képviselő, pályázó elmondja, nem adott konkrét választ. Mondta rá, hogy igen 
vagy nem? 
 
Kun Szilárd polgármester: mondta, hogy igen. Jól látja, hogy egy év alatt kiderüljön tud-e jól 
működni az önkormányzat és az intémény vezetése. Nem szokott hazudni. Tóth Gábor 
belegyezett, hogy próbálják ki. Fő szempont, hogy Tápióságért dolgozzanak mint 
polgármester és iskolaigazgató. Kérése volt és továbbra is ehhez tartja magát, hogy ez a 
kapcsolat jó legyen, a hibákat megbeszélik, korrigálják. Elmondta személyesen, hogy a 
következő öt évben támogatni tudják. Őszinte volt, elmondta a lakosságnak is. Ezek után 
megkérdezi Tóth Gábort, vállalja-e az egy éves megbízást. 
 
Tóth Gábor képviselő, pályázó kérése, szeretné ezt az intézményvezetővel, nevelőtestülettel, 
SZMK elnökével egyeztetni, ehhez szünetet kér. 
 
A tárgyalási szünet után folytatódik a testületi ülés. 
 



 10

Kiss Erika KITT intézményvezető ismerteti, Tóth Gábor a véleményét kérte. Ha ő lenne 
hasonló helyzetben nemet mondana, a kiírásban nem ez szerepel. Azonban mégis tisztelettel 
kéri Tóth Gábort, vállalja el az egy éves megbízatást, bízik benne, támogatja, ha most 
visszalépne megnehezítené munkáját. Megnehezítené feladatát két új vezetővel kezdeni évet a 
változások előtt. Bízik benne, hogy az önkormányzattal tudnak együtt működni, mindenki 
megelégedésére. 
 
Kun Szilárd polgármester megkérdezi Tóth Gábort hogyan döntött. 
 
Tóth Gábor képviselő, pályázó elmondja, azért kérte a megbeszélést, mert úgy jött ide, hogy 
nem fogja vállalni az egy éves megbízatást. Ad a megkérdezettek szavára, elfogadja az egy 
évet. A község és az iskola közös érdekét fogja nézni mint képviselő és intézményvezető. 
Igent mond. 
 
Kun Szilárd polgármester szavazásra teszi fel Tóth Gábor egy éves megbízását a KITT Dr. 
Papp Károly Általános Iskola tagintézmény-vezetőjének. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény néllkül, 1 tartózkodással, 
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta: 
                                                       
                                                         112/2011.(VI.9.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                         egyetért azzal, hogy a Közoktatási Intézmény Tápióság- 
                                                         Tápiószentmárton Óvodája és Általános Iskolája (KITT) 
                                                         Dr. Papp Károly Általános Iskola tagintézmény-vezetői 
                                                         álláshelyre 2011. augusztus 1-től egy éves időtartamra 
                                                         2012. július 31-ig Tóth Gábort megbízást kapjon. 
 
                                                         Határidő: 2011. augusztus 1. 
                                                         Felelős:   polgármester. 
 
 
4. EGYEBEK 
 
   1./  Kun Szilárd  polgármester ismerteti, kérelem érkezett Cserni Lászlóné Bicskei út 
         16. szám alatti lakotól, földcsere ügyben. A felsőszőlői területet körtési területre 
         szeretné cserélni. Javasolja a cserét támogatnánk, a kérelmezővel felvesszük a kap- 
         csolatot a csere pontosítása ügyében és ennek ismeretében tudunk dönteni. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                         113/2011.(VI.9.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület Cserni Lászlóné Bicskei út 16. 
                                                         sz. alatti lakos földcsere ügyét támogatja.  
                                                         A testület megbízza a polgármestert, hogy a csere  
                                                         pontosítása ügyében kérelmezővel vegye fel a kap- 
                                                         csolatot és tájékoztassa a testületet. 
 
                                                         Határidő: következő testületi ülés. 
                                                         Felelős:   polgármester. 
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   2./  Kun Szilárd  polgármester a pályázataink alakulásáról tájékoztatja a jelenlévőket. 
         Sikeresen pályáztunk két játszótér kialakítására, fasor és lépcső felújítására, busz- 
         megállók kialakítására. Az értesítést megkaptuk, hogy pályázatunkat támogatják, 
         nettó 20.686.899.- Ft, 25 % önerőt kell biztosítani. A közbeszerzési versenyez- 
         tetés után megkezdődhet a kivitelezés, ez kb. 2-3 hónap. Nagy feladat, 5 millió 
         Ft önerőt biztosítanunk kell. 
         A Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésével kapcsolatban elmondja, 11.807.091.- 
         Ft-os beruházásról van szó, ez 90 %-os támogatottságú pályázat. A Hivatal át lesz 
         alakítva és az épület mellett parkoló lesz kiépítve. 
         Gyalogátkelőhely kialakítására is be van adva a pályázatunk, valamint a sportcsarnok 
         felújítása szintén folyamatban lévő pályázat.               
         A 20 település közösen megvalósításra kerülő csatorna pályázatát az UNIÓ támogatja, 
         melyhez az önerőt biztosítani kell. Nagyon fontos a lakosság részéről a fizetés, ezt  
         tudatosítani kell. Ezzel kapcsolatban lakossági fórumra kerül sor a Tornacsarnokban 
         2011. június 24-én, 18.00 órakor. 17.00 órától a hulladékszállítást végző Gerje-Forrás 
         Kft. ad tájékoztatást. 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az 
ülést 19.00 órakor bezárta. 
 
 
                                                                       Kmf. 
 
 
 
                 Soltiné dr. Pap Anikó                                                    Kun Szilárd 
                          jegyző                                                                   polgármester 
 
 
 
 
                                        Hegedűs György            Tóth Gábor 
                                                   jegyzőkönyv hitelesítők 
 
 
                         


