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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 14-én, 16.30 
                 órakor megtartott rendkívüli ülésén. 
 

Az ülés helye:  Községháza nagyterme. 
 
Jelen vannak:   Kun Szilárd polgármester,                                  
                           Béres Magdolna,                                                                                                                                      
                           Dávid Kornélia Anikó és 
                           Tóth Gábor képviselők. 
 
Igazoltan vannak távol:                        
                         Hegedűs György alpolgármester, 
                         Béres Mária és Bugyi Sándor képviselők. 

 
  Meghívott vendégként jelen van: dr. Pap Anikó jegyző. 
 

A nyilvános ülésen a lakosság részéről nem volt érdeklődő. 
 

Kun Szilárd polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy a  a 6 fő képviselő közül 3 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes.  A 
polgármester jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja elfogadni Dávid Kornélia Anikó képviselőt. 

 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 

                                                                169/2013.(XI.14.) sz.  képviselő-testületi határozat: 
                                                      A Képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek Dávid 
                                                      Kornélia Anikó képviselőt elfogadta. 
 

Kun Szilárd polgármester ismerteti az ülés napirendi pontjait: 
 

Napirend: 
1./  Gerje-Forrás Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés felmondása 
2./  Egyebek 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:    
                                                         170/2013.(XI.14.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Gerje Forrás Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés felmondása. 

       Előadó: Kun Szilárd polgármester elmondja, mint az előző ülésen ismertettük, törvényes- 
                    ségi felhívást kaptunk a Pest Megyei Kormányhivataltól közszolgáltatási szerző- 
                    désünk ügyében. A Gerje Forrás Nonprofit Kft.-vel van szerződésünk  a települési 
                    szilárd hulladék benyűjtésére és elszállítására. A cég nem rendelkezik az előírt hul- 
                    ladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel, valamint minősítési okirattal, ezért  
                    a jogszabályok értelmében a szerződést fel kell mondanunk. A törvényességi felhí- 
                    vást 2013. október 18-án kaptuk meg, 30 napon belül napirendre kell tűznünk az 
                    ügy tárgyalását, ezért szükséges rendkívüli ülésen döntenünk a szerződés felmon- 
                    dásáról. 
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Dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a héten egyeztettünk a Gerje Forrás Nonprofit Kft.-vel, az 
engedélyt még nem kapták meg, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőségtől  azt a tájékoztatást kapták, hogy folyamatban van az ügy. A szerződést 
fel kell mondanunk, kértük ha megkapják az engedélyt jelezzék felénk. A felmondási idő 6 
hónap, bízunk benne, hogy az engedély beszerzése után hamarosan új szerződést tudunk kötni. A 
szolgáltatás tehát folyamatos, az engedélyt december 31-ig meg kell kapniuk. 2014. január 1-től 
csak olyan szolgáltató végezheti a feladatot, akinek engedélye van. 
 
Kun Szilárd  polgármester tájékoztatásul elmondja, jelenleg az ÖKOVÍZ Kft. rendelkezik a 
szükséges engedéllyel, amint a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. megkapja az engedélyt, új szerződést 
kötünk. A polgármester megállapítja, a szerződés felmondásával kapcsolatban nincs hozzászólás, 
szavazásra teszi fel annak elfogadását az írásos határozati javaslat szerint. 
          
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                      
171/2013.(XI.14.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gerje Forrás 
Nonprofit Kft.-vel (székhely: 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.,  képviseli: Tóth Béla ügyvezető) a 
települési szilárd hulladék begyűjtésére és elszállítására vonatkozó, 2011. március 1-jén 
megkötött közszolgáltatási szerződést  - 6 hónapos felmondási idővel - 2013. november 18. 
napjával felmondja. Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 
 
Határidő: 2013. november 18. 
Felelős:   polgármester, jegyző. 
 
 
2. EGYEBEK 
 
Dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a 2014. évet érintő változások miatt új szociális rendeletet 
készítünk, melyet még ebben az évben el kell fogadni a testületnek. Az adórendeletek kapcsán ha 
van kérés a testület részéről jelezzék, amennyiben adótétel emelést tervezünk január 1-től, azt is 
el kell fogadni  még ebben az évben. 
 
  
Mivel  más megbeszélnivaló nem merült fel,  a polgármester megköszönte a megjelenést és az 
ülést 16.45 órakor bezárta.          
 

Kmf. 
 
 
                             dr. Pap Anikó                                                           Kun Szilárd 

           jegyző                                                                 polgármester 
 
 
 

Dávid Kornélia Anikó 
jegyzőkönyv-hitelesítő 


