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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 1-én,  
               17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. 
 
Az ülés helye: Községháza nagyterme. 
                          
Jelen vannak:   Kun Szilárd polgármester,      
                           Hegedűs György alpolgármester,      
                           Béres Magdolna, 
                           Bugyi Sándor,                                             

   Dávid Kornélia Anikó és 
   Tóth Gábor képviselők.                                                                                
                                                                  

Igazoltan van távol: Béres Mária képviselő. 
 
Meghívott vendégként jelen vannak: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző, 
                                                               Bekech József ügyvezető SÁG-ÉP Kft. 
                           
A nyilvános ülésen a lakosság részéről nem volt érdeklődő. 
 
Kun Szilárd polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy a 6 fő képviselő közül 5 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja elfogadni Bugyi Sándor és Dávid Kornélia Anikó 
képviselőket. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                           143/2011.(VIII.1.) sz.  képviselő-tesületi határozat: 
                                                           A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Bugyi 
                                                           Sándor és Dávid Kornélia Anikó képviselőket elfogadta. 
 
Kun Szilárd polgármester ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait: 
 
N a p i r e n d: 
1./ SÁG-ÉP Nonprofit Kft. hitelfelvétele az ifjúsági tábor felújításának költségelszámolása 
     céljából 
2./  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 11/2010.(XI.25.) sz. 
      önkormányzati rendelet módosítása  
3./  Egyebek 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                          144/2011.(VIII.1.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                          A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: SÁG-ÉP Nonprofit Kft. hitelfelvétele az ifjúsági tábor felújításának költségelszámo- 
           lása céljából. 
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Előadó: Bekech József ügyvezető ismerteti, a cégnek a mai napon 1.187.000.- Ft 
             köztartozása áll fenn a NAV-val szemben. A hitelfelvételhez szükséges a nullás 
             igazolás, ezért kérik a fenti összeget az Önkormányzat kamatmentes kölcsön 
             formájában biztosítsa a Kft.-nek. Elmondja továbbá, hogy a nettó összegen felül  
             az ÁFA összegével számolni kell a felújítás kapcsán. 
 
 
Bugyi Sándor képviselő elmondja, úgy kell kalkulálni, hogy bejön-e vagy nem a kölcsön. 
 
Dávid Kornélia Anikó  képviselő arról érdeklődik, hogy forint alapú hitelre gondolnak-e.  
 
Bekech József ügyvezető elmondja, forint alapú hitelről van szó, a Dél-Pest Megyei 
Takarékszövetkezettől igénylik. A továbbiakban elmondja, részletfizetést kértek az APEH-tól, 
ennek intézése folyamatban van. 
 
Tóth Gábor képviselő véleménye, vagy az Önkormányzatnak kell kialakítani olyan díjakat, 
hogy a Kft. nullás legyen, vagy a Kft.-nek kellene olyan feladatok után mennie, hogy ne 
szembesüljünk mindig ezzel a tartozás problémával. 
 
Dávid Kornélia Anikó képviselő a Kft. kintlévősége után érdeklődik. 
 
Bekech József ügyvezető ismerteti, a Kft. kintlévősége kb. 3,8 millió Ft. 
 
Kun Szilárd polgármester javasolja eldönteni mennyit adunk, mire, miből, mikor fizetik 
vissza. 
 
Hegedűs György alpolgármester 10 %-os kamatot javasol. 
 
Bekech József ügyvezető elmondja, a cég ha felveszi a hitelt és még nem kap az MVH-tól 
pénzt, addig a törlesztőrészletet fizetni kell.  
 
Kun Szilárd polgármester javasolja, az Önkormányzat nyújtson a Kft.-nek 1.187 eFt 
kamatmentes kölcsönt, hogy a nullás APEH igazolást ki tudják váltani a hitelfelvételhez. A 
kölcsön visszafizetése 2012. január 1-től 2012. május 31-ig egyenlő részletekben történjen. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással, 
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                           145/2011.(VIII.1.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                           Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                           úgy döntött, hogy 1.187.000.- Ft kamatmentes kölcsönt  
                                                           nyújt a 100 %-os tulajdonában lévő SÁG-ÉP Nonprofit 
                                                           Kft.-nek.  
                                                           A kölcsön célja: a SÁG-ÉP Nonprofit Kft. APEH  nullás 
                                                           igazolást tudjon kiváltani hitel felvételéhez. 
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                                                           A kölcsön visszafizetése: 2012. január 1-től  2012. május 
                                                           31-ig egyenlő részletekben történik. 
 
                                                           Határidő: azonnal, kölcsön visszafizetésére: 2012.05.31. 
                                                           Felelős:   polgármester, ügyvezető. 
 
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 11/2010.(XI.25.) sz. önkor- 
           mányzati rendelet módosítása. 
           Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a méltányossági ápolási díj miatt 
                         a rendelet módosítását már többször elnapolta a testület, kéri döntsönek 
                         az ügyben. 
 
Kun Szilárd  polgármester javasolja, a rendeletből a méltányossági ápolási díjat kivenni, a 
testület fejezze ki szándékát, hogy a 2012-es költségvetési évben ismét napirendre tűzi 
tárgyalását, amennyiben lesz rá anyagi fedezet. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
a 14/2011.(VIII.02.) sz. rendeletét, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
11/2010.(XI.25.) sz. rendelet módosításáról megalkotta. 
 
                                                              14/2011.(VIII.2.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                              A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
                                                              11/2010.(XI.25.) sz. rendelet módosításáról a rende- 
                                                              let szövegét a 3. sz. melléklet tartalmazza. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                            146/2011.(VIII.1.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                            A Képviselő-testület szándékát fejezi ki arra, hogy a  
                                                            2012-es költségvetési évben ismét napirendre tűzi a 
                                                            méltányossági ápolási díjak tárgyalását, amennyiben 
                                                            lesz rá anyagi fedezet. 
 
                                                            Határidő: 2012. évi költségvetés elfogadása. 
                                                            Felelős:   polgármester, jegyző. 
 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és a 
rendkívüli ülést 17.30 órakor bezárta. 
 
                                                               Kmf. 
 
               Soltiné dr. Pap Anikó                                                Kun Szilárd 
                          jegyző                                                              polgármester 
 
     
 
                                   Bugyi Sándor           Dávid Kornélia Anikó  
                                                jegyzőkönyv hitelesítők 


