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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 22-én, 11.00 
                 órakor megtartott rendkívüli ülésén. 
 

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

  Meghívott vendégként jelen van: dr. Pap Anikó jegyző helyett Völgyiné Berényi Anita ig.ea. 
 

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 4 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes.  A 
polgármester jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja elfogadni Béres Magdolna képviselőt. 

 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 

                                                               1/2014.(I.22.) sz.  képviselő-testületi határozat: 
                                                      A Képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek Béres 
                                                      Magdolna képviselőt elfogadta. 
 

Kun Szilárd polgármester ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait: 
 

Napirend: 
1./  Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt pályázattal kapcsolatos döntés 
2./  Egyebek 

 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:    
                                                         2/2013.(I.22.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt pályázattal kapcsolatos döntés. 

      Előadó: Kun Szilárd polgármester ismerteti, a Vidékfejelsztési Minisztérium pályázatot  
                    írt ki a 2013. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítására, a hulladék- 
                    gazdálkodási közszolgáltatási díj kompenzációjára. A pályázat benyújtási határ- 
                    ideje 2014. január 27., ezért kell soron kívül tárgyalni az ügyet. Ismerteti a pályá- 
                    zattal kapcsolatos tudnivalókat. A polgármester a tájékoztató után megkérdezi, 
                    van-e a testület részéről hozzászólás, amennyiben nincs, szavazásra teszi fel a 
                    pályázat benyújtását. 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:       
 
3/2014.(I.22.) sz. képviselő-testületi határozat: 
1./ Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vidékfejlesztési 
Minisztérium által kiírt 2013. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítására, a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj kompenzációjára pályázatot nyújt be. 
2./  Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket megtegye. 
 

Határidő: azonnal. 
Felelős:   polgármester. 

                                                                                                           
 
Mivel  más megbeszélnivaló nem merült fel,  a polgármester megköszönte a megjelenést és a 
rendkívüli ülést 11.15 órakor bezárta.    
 

Kmf. 
 
 
                             dr. Pap Anikó                                                           Kun Szilárd 

           jegyző                                                                 polgármester 
 
 
 

Béres Magdolna 
jegyzőkönyv-hitelesítő 


