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J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 2-án, 18.00 
               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, 
                            Vágó Ferenc ügyvezető.       
                             

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 Tóth Gábor képviselőt elfogadni. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                      102/2014.(VII.2.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                      A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Tóth 
                                                                      Gábor képviselőt elfogadta. 
 
A polgármester ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait: 
 
Napirend: 
1./  Falugondnoki tevékenység költségének megbeszélése 
2./  Egyebek 

     
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                     103/2014.(VII.2.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 

 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Falugondnoki tevékenység költségének megbeszélése. 
           Előadó: Kun Szilárd polgármester ismerteti, a testületi ülés előtti tulajdonosi értekezleten 
                        megbeszélték a SÁG-ÉP Nonprofit Kft. falugondnoki tevékenységének díjazását. 
                        Az ügyben a testületnek kell a döntést meghozni. 2014. július 1-től a falugondnoki 
                        tevékenységért járó összegre a javaslat 580.000.- Ft + ÁFA/hó. Amennyiben nincs 
                        kérdés, hozzászólás a falugondnoki tevékenység díjával kapcsolatban, szavazásra 
                        teszi fel elfogadását. 
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 

                                                    104/2014.(VII.2.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                    A Képviselő-testület a SÁG-ÉP Nonprofit Kft. által végzett 
                                                    falugondnoki tevékenység díját 2014. július 1-től 580.000.- Ft 
                                                    + ÁFA/hó összegben állapítja meg. 
                                                    A Képviselő-testület a tevékenység díjemelésének összegét az 
                                                    Önkormányzat 2014. évi költségvetésének gazdálkodási tartalé- 
                                                    ka terhére biztosítja. 
 
                                                    Határidő: azonnal. 
                                                    Felelős:   polgármester. 
                                                      

2. EGYEBEK 
 
   1./  Kun Szilárd  polgármester ismerteti, ajánlatot kaptunk a KIA kisteherautó gumizására, ez 
         100.000.- Ft anyagköltséggel és munkadíjjal. Javasolja, kérjünk még egy ajánlatot, a kedve- 
          zőbb ajánlatot adóval végeztessük el a munkát, maximum 100.000.- Ft-ig. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot  hozta: 

                                                105/2014.(VII.2.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                     A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a KIA 
                                                     kisteherautó gumizására vonatkozóan még egy árajánlat be- 
                                                     kérésére. Az árajánlatok közül a kedvezőbb ajánlatot adót 
                                                     bízza meg a munkálatok elvégzésére. 
                                                     A Képviselő-testület a KIA kisteherautó gumizására  
                                                     100.000.-  Ft összeget biztosít az Önkormányzat 2014. évi 
                                                     költségvetésének gazdálkodási tartaléka terhére. 
                               
                                                     Határidő: azonnal. 
                                                     Felelős:   polgármester.                                                                
 
   2./  Kun Szilárd polgármester tájékoztatásul elmondja, a SÁG-ÉP Nonprofit Kft. árajánlatot 
          adott az Önkormányzat tulajdonában lévő, Szentmártonkátai út 37. szám alatti ingatlan 
          tetőszerkezetének javítására. Szeretnénk részletes ajánlatot kérni, anyagköltségre és mun- 
          kadíjra megbontva. Javasolja a 90.000.- Ft + ÁFA összeg biztosítását a gazdálkodási tar- 
          talék terhére. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                  106/2014.(VII.2.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                  A Képviselő-testület a SÁG-ÉP Nonprofit Kft. által az Önkor- 
                                                  mányzat tulajdonában álló, Tápióság, Szentmártonkátai út 37. 
                                                  számú ingatlan tetőszerkezetének javítására benyújtott árajánlatát  
                                                  elfogadja. 
                                                  A Képviselő-testület a tetőszerkezet javításának 90.000.- Ft + ÁFA 
                                                  összegű költségét az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 
                                                  gazdálkodási tartaléka terhére biztosítja. 
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                                                  Határidő: azonnal. 
                                                  Felelős:   polgármester. 
 

  
   3./  Kun Szilárd polgármester elmondja, szükséges az óvodai konyhára új sütő beszerzése, 
         ennek költsége 782.000.- Ft + ÁFA, üzembe helyezéssel, teljeskörű garanciával. 
         Amennyiben egyetértenek a beszerzéssel, hozzanak döntést az ügyben. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                           107/2014.(VII.2.) sz. képviselő-testületi határozat. 
                                                           A Képviselő-testület az óvodai konyhára sütő beszerzésére 
                                                           782.000.- Ft + ÁFA összeget biztosít az Önkormányzat 2014. 
                                                           évi költségvetésének gazdálkodási tartaléka terhére. 
 
                                                           Határidő: azonnal. 
                                                           Felelős:   polgármester. 
 
   4./  Kun Szilárd  polgármester tájékoztatásul elmondja, a Tápiómenti Települések Csatornamű 
         Társulata az érintett településeken felmérést végez a díjmentes házi bekötések ügyében. A 
         felmérést az önkormányzatok által javasolt személyek segítségével kívánják megvalósítani. 
         Tápióságról 3 főt kérnek javasolni, a határidő holnap 10 óra. 
 
 
Mivel több megbeszélnivaló nem merült fel, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 
19.00 órakor bezárta.    
 

Kmf. 
 
 
                             dr. Pap Anikó                                                           Kun Szilárd 

  jegyző                                                                   polgármester 
 
 
 

Tóth Gábor 
jegyzőköny hitelesítő 


