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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 2-án, 17.00 
               órakor megtartott rendkívüli ülésén. 
 
Az ülés helye:  Községháza nagyterme. 
 
Jelen vannak:   Kun Szilárd polgármester,                                                               
                           Bugyi Sándor,                                                                                                                                           
                           Dávid Kornélia Anikó  és 
                           Tóth Gábor képviselők. 
 
Igazoltan vannak távol: Hegedűs György alpolgármester, 
                                         Béres Magdolna és Béres Mária képviselők. 

                                     
  Meghívott vendégként jelen vannak:  
                                            dr. Pap Anikó jegyző, Jeszenszki András körzeti megbízott. 
                                                               

A nyilvános ülésen a lakosság részéről nem volt érdeklődő. 
 

Kun Szilárd polgármester köszönti a megjelenteket, jelenléti ív alapján megállapítja, az ülésen a 6 
fő képviselő közül 3 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek 
javasolja Bugyi Sándor képviselőt elfogadni. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                      132/2014.(X.2.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                      A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Bugyi 
                                                                      Sándor képviselőt elfogadta. 
 
A polgármester ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait: 
 
Napirend: 
1./  Szociális célú tüzelőanyag igényléséről döntés 
2./  Egyebek 

     
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                     133/2014.(X.2.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 
 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Szociális célú tüzelőanyag igényléséről döntés. 
           Előadó:  Kun Szilárd polgármester ismerteti, megjelent a 46/2014.(IX.25.) BM rendelet, 
                         mely az önkormányzatok szociális célű tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kie- 
                         gészítő támogatásáról határoz. Önkormányzatunk 194 erdei m3 kemény  lombos 
                         tűzifára, vagy 582 q barnakőszénre lenne jogosult. Az önerő a fa esetében 1.000.- 
                         Ft/erdei m3 + ÁFA, a szén esetében 500.- Ft/q + ÁFA. A tavalyi évben 140 erdei 
                         m3 kemény lombos tűzifára nyújtottunk be igényt, akkor 50 erdei m3 nyertünk. 
                         2013-ban 2.000.- Ft/erdei m3 + ÁFA önerőt kellett biztosítani. A pályázatot októ- 
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                       ber 6-ig kell benyújtani, azért kellett rendkívüli ülést összehívni. El kell dönteni, 
                       tűzifára vagy barnakőszénre nyújtsunk be igényt és mennyire. 
 
Dávid Kornélia Anikó  képviselő javasolja, hogy tűzifára pályázzunk. 
 
Bugyi Sándor képviselő úgy gondolja, a felső határt igényeljük, tehát 194 erdei m3-t kellene 
megpróbálni. 
 
Kun Szilárd polgármester szavazásra teszi fel a 194 erdei m3 tűzifa igénylést, melyhez 194.000.- Ft 
+ ÁFA önerőt kell biztosítani. A szállítás költsége az Önkormányzatot terheli, és természetesen a 
szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kérünk. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:                                                                                                                                                                                     
                       
134/2014.(X.2.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 46/2014.(IX.25.) BM 
rendelet alapján 194 erdei m3 kemény lombos tűzifára igényt nyújt be. A szükséges 194.000.- Ft + 
ÁFA önerőt a költségvetésben biztosítja. 
 
Határidő: 2014. október 6. 
Felelős:   polgármester. 

 
                                                                             

2. EGYEBEK 
 
   1./  Kun Szilárd  polgármester a továbbiakban ismerteti, Jeszenszki András lakbértartozása 
         ügyében a testület előző ülésén döntést hozott. Az ülésen jelen van Jeszenszki András, 
         aki hozzájárult az ügy nyilvános ülésen történő tárgyalásához. A 131/2014. sz. képviselő- 
         testületi határozatban 2014. október 1-ig adtunk haladékot a fennálló 160.940.- Ft tarto- 
         zás rendezésére. Erről a fizetési felszólítást Jeszenszki András átvette, de a jelzett ha- 
         táridőre nem rendezte tartozását. Így az elengedett 190.500.- Ft-ot is meg kell fizetnie, 
         összesen 351.440.- Ft-ra kezdeményezzük a végrehajtási eljárás megindítását. Előzőleg 
         a fizetési határidő június 30. volt, akkor egyszeri befizetés történt, de a havi lakbért nem 
         fizették, ezáltal halmozódott a tartozás. Átadja a szót Jeszenszki Andrásnak. 
 
Jeszenszki András körzeti megbízott elmondja, 50.000.- Ft-ot be tud fizetni és vállalja, hogy a 
hátralévő összeget ebben a hónapban rendezi, ha így elfogadja a testület. Amennyiben a beruházás 
miatt elengedett összeget is meg kell fizetnie, akkor visszaállítja az eredeti állapotba a lakást.  
 
Bugyi Sándor képviselő javasolja, hogy adjunk egy hónap határidőt, 2014. október 31-ig, ha ez 
nem teljesül, akkor kezdeményezni kell a vérehajtást. Holnap 50 eFt-ot fizessen be, a hátralévő 
összeget október 31-ig, így engedjük el a 190.500.- Ft-ot.  
 
Kun Szilárd  polgármester az elhangzott javaslat alapján szavazásra teszi fel Jeszenszki András 
lakbértartozás ügyét. A 190.500.- Ft beruházás elengedésének feltétele, hogy a fennálló 160.940.- Ft 
tartozását 2014. október 31-ig kiegyenlíti. Az első 50 eFt részlet befizetése után, erről írásban 
nyilatkozatot tesz. Ezúton szeretnénk megköszönni Jeszenszki András munkáját, elmondható, hogy 
jó viszonyt alakított ki mind az önkormányzattal, mind a lakossággal, eredményes munkát végzett a 
településre nézve. Sajnáljuk, hogy leszerelt, további munkájához sok sikert kívánunk. 
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
135/2014.(X.2.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Jeszenszki András körzeti 
megbízottnak, az önkormányzat tulajdonában álló, Papp Károly utca 1. számú lakásra vonatkozó 
bérleti díj hátralékából, a benyújtott AI7E-L számú számla alapján 190.500.- Ft-ot elenged. A 
fennálló további 160.940.- Ft bérleti díj hátralékát 2014. október 31-ig köteles megfizetni 
 
Határidő: 2014. október 31. 
Felelős:   polgármester. 

 
 
Mivel több megbeszélnivaló nem merült fel, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 
17.30 órakor bezárta.    
 

Kmf. 
 
 
                             dr. Pap Anikó                                                           Kun Szilárd 

  jegyző                                                                   polgármester 
 
 
 

Bugyi Sándor 
jegyzőkönyv-hitelesítő 


