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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 13-án,  
               18 órakor megtartott rendkívüli 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: 
                         Soltiné dr. Pap Anikó jegyző, 
                         Bekech József ügyvezető SÁG-ÉP Nonprofit Kft. 
 
A nyilvános ülésen a lakosság részéről nem volt érdeklődő. 
 
Kun Szilárd polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívott vendégeket, 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: 
                                                      83/2011.(IV.13.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                      A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Hegedűs 
                                                      György és Tóth Gábor képviselőket elfogadta. 
 
Kun Szilárd polgármester ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait. 
 
N a p i r e n d: 
1./  Készfizető kezesség vállalása a SÁG-ÉP Nonprofit Kft. hitelfelvételéhez 
2./  400 eFt kölcsön nyújtása a SÁG-ÉP Nonprofit Kft.-nek 
3./  Egyebek 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül,  kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta:                                                     
                                                    84/2011.(IV.13.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                   A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 
 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Készfizető kezesség vállalása a SÁG-ÉP Nonprofit Kft. hitelfelvételéhez. 
           Előadó: Kun Szilárd polgármester ismerteti, az előzőekben olyan döntés született,  
                        hogy az Önkormányzat az anyagköltség árát biztosítja a Kft.-nek a tábor fel- 
                        újításához, ha a cég hitelképes. Az ügyvezető a hitelkérelmet elindította,  
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                  tájékozódott a feltételekről. Szükség lesz hitel felvételére, 4 millió Ft-ot 
                  nem tudunk biztosítani pénzkészletünk miatt. Nullás APEH igazolás szük- 
                  séges a hitelkérelem indításához, ehhez 400 eFt-ot be kell fizetni. A tulaj- 
                  donosnak készfizető kezességet kell vállalni a hitel felvételéhez. A támoga- 
                  tási szerződés ott van a beruházás mellett, utólagos finanszírozású pályázat- 
                  ról van szó. A polgármester megkérdezi, van-e a napirendi ponttal kapcsolat- 
                  ban kiegészítés, vélemény. 
 
Tóth Gábor képviselő arról érdeklődik mennyi hitelt vesznek fel, a visszafizetést 
egyösszegben rendezik a felújítás végén? 
 
Dávid Kornélia Anikó  képviselő arról érdeklődik, milyen kamatozású a hitel. 
 
Bekech József ügyvezető elmondja, 4,5 millió Ft hitelt szeretnének felvenni, ebből vissza 
tudnák fizetni az Önkormányzatnak a 400 eFt-ot, ami az APEH igazoláshoz szükséges. A 
felújítás végén a hitel összegét visszafizetik. Amíg nem visz minden szükséges papírt, nem 
tudják milyen konstrukciójú a hitel, forint alapú hitelt szeretnének. 
 
Bugyi Sándor képviselő elmondja, az Önkormányzat költségvetéséből 4 millió Ft-ot nem tud 
a Kft-nek biztosítani, így szükséges a hitel felvétele. 
 
Kun Szilárd  polgármester kéri, hogy amennyiben nincs több vélemény a napirendi ponthoz, 
döntsenek a készfizető kezesség vállalásról. 
 
Béres Magdolna képviselő névszerinti szavazást kér a készfizető kezesség vállalásához. 
 
Kun Szilárd  polgármester megállapítja, Béres Magdolna javaslatára az ügyben névszerinti 
szavazást tartanak. 
 
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző név szerint megkérdezi a Képviselő-testület tagjait a SÁG-ÉP 
Nonprofit Kft. hitelfelvételéhez készfizető kezesség vállalásáról. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül, a névszerinti 
szavazáson az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                     85/2011.(IV.13.) sz. képviselő-testületi határozat:                                                          
                                                     Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                     úgy döntött, hogy a SÁG-ÉP Nonprofit Kft. hitelfelvételéhez 
                                                     készfizető kezességet vállal. 
                                                     A névszerinti szavazásról készült hitelesített névsort a 
                                                     3. sz. melléklet tartalmazza. 
 
                                                    Határidő: azonnal. 
                                                    Felelős:   polgármester, ügyvezető. 
 
 
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: 400 eFt kölcsön nyújtása a SÁG-ÉP Nonprofit Kft.-nek. 
           Előadó: Kun Szilárd  polgármester elmondja, a napirendi pont kapcsolódik az első 
                        napirendhez. A Kft. hitelfelvételéhez szükséges az APEH nullás igazolás, 
                        ehhez 400.000.- Ft kölcsönt kell nyújtanunk. A kölcsönadott összeget a 
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                    Kft. a hitel felvételét követő 3 napon belül az Önkormányzatnak vissza- 
                    fizeti. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri döntést hozni a kölcsön biz- 
                    tosításáról. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül, kézfel-
emeléssel az alábbi határozatot  hozta: 
 
                                                  86/2011.(IV.13.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                  Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                  úgy döntött, a 2011. évi gazdálkodási tartaléka terhére 
                                                  400 eFt kölcsönt biztosít a SÁG-ÉP Nonprofit Kft.-nek, 
                                                  hogy hitelképessé váljon (APEH nullás igazolás kiváltása). 
                                                  Az Önkormányzat feltételként köti ki, hogy a kölcsön- 
                                                  adott összeget a Kft. a hitel felvételét követő 3 napon  
                                                  belül az Önkormányzatnak visszafizeti. 
 
                                                  Határidő: a kölcsön fizetésére: 2011. május 2. 
                                                                  a kölcsön visszaadására: a hitelfelvételtől szá- 
                                                                  mított 3 napon belül. 
                                                 Felelős:   polgármester, ügyvezető. 
 
3. EGYEBEK 
 
1./  Kun Szilárd polgármester tájékoztatja a képviselőket, az iskola fűtéskorszerűsítésére 
      benyújtott pályázatunkat nem fogadták be, a kistérségen keresztül nem volt meg a két 
      szakfeladat, nem tudtunk normatívát lehívni. A pályázatíróval felvettük a kapcsolatot, 
      a KEOP kiírásra be tudnánk adni a pályázatot. A Tornacsarnok felújítására beadott 
      pályázatunkat befogadták. 
 
2./  Kun Szilárd  polgármester a továbbiakban elmondja, Nagykátán a Honvédelmi Minisz- 
      térium tájékoztatóján vett részt, ahol a közmunka program is a napirenden szerepelt. 
      A programot ki akarják bővíteni, a terv a külső területek rendbetétele. A segítséget fel- 
      ajánlják, felügyelőt biztosítanak a közmunkásoknak. Az önkormányzatoknak kell 
      elindítani a civil mozgalmakon keresztül, hogy legyen feladat amit csinálnak. 
 
3./  Kun Szilárd polgármester ismerteti, a kommunális hulladékot szállító új cég, a Gerje- 
      Forrás Kft. az előző szolgáltatótól, az ÖKOVÍZ kft.-től nem kapta meg a szerződéseket. 
      2011. június 30-ig rendezni kell a szerződéseket, lehetőség lesz a 120 l-es kukáról 80 
      l-re váltani, ehhez azonban biztosítani kell ezt a tárolóedényt. A Gerje-Forrás Kft. 200 
      db 80 l-es kukát beszerzett, az értékesítésben besegítünk. Az egyedülállóknak a 60 l-es 
      tárolóedényt térítésmentesen biztosítja a cég. 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és a 
rendkívüli ülést 19 órakor bezárta. 
                                                                   Kmf. 
 
                  Soltiné dr. Pap Anikó                                              Kun Szilárd 
                            jegyző                                                            polgármester 
 
                                     Hegedűs György                Tóth Gábor 
                                                  jegyzőkönyv hitelesítők                                           


