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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 10-én, 9.00 
               órakor megtartott rendkívüli ülésén. 
 
Az ülés helye:  Községháza nagyterme. 
 
Jelen vannak:   Kun Szilárd polgármester,   

                      Béres Mária,                                                             
                           Bugyi Sándor és                                                                                                                                                     
                           Dávid Kornélia Anikó képviselők.                            
 
Igazoltan vannak távol: Hegedűs György alpolgármester, 
                                         Béres Magdolna és Tóth Gábor képviselők. 

                                     
  Meghívott vendégként jelen van:  
                                            dr. Pap Anikó jegyző. 
                                                               

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 Dávid Kornélia Anikó képviselőt elfogadni. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                      136/2014.(X.10.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                      A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Dávid 
                                                                      Kornélia Anikó képviselőt elfogadta. 
 
A polgármester ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait: 
 
Napirend: 
1./  Szociális célú tűzifa igényléséről szóló 134/2014.(X.2.) sz. határozat módosítása 
2./  Egyebek 

     
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                     137/2014.(X.10.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 

 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Szociális célú tűzifa igényléséről szóló 134/2014.(X.2.) sz. határozat módosítása. 
           Előadó:  Kun Szilárd polgármester ismerteti, a 2014. október 2-i rendkívüli ülésen dön- 
                         töttünk 194 erdei m3 kemény lombos tűzifa igényléséről a 46/2014.(IX.25.) BM 
                         rendelet alapján. A megadott határidőre a pályázatot benyújtottuk. A tegnapi na- 
                         pon kaptuk a Magyar Államkincstártól a hiánypótlási felhívást, mely szerint a 
                         határozatunkat módosítani szükséges. Annyival kell kiegészíteni, hogy a szociális 
                         tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kérünk. 
                         Amennyiben ezzel egyetértenek és a napirendi ponthoz nincs hozzászólás, szava- 
                         zásra teszi fel a határozat módosítását. 
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:                                                                                                                                                                                     
                       
138/2014.(X.10.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 134/2014.(X.2.) sz. határozatát az 
alábbiak szerint módosítja: 
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. 
A Képviselő-testület vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem 
kér. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   polgármester. 

 
2. EGYEBEK 
 
   1./  Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, a 2014. szep- 
         tember 25-i testületi ülés napirendjéről, a Bizottság javaslatára lekerült a Polgármesteri Hi- 
         vatalnál részmunkaidőben foglalkoztatott pénzügyi előadó munkaidejének felemelése. Sze- 
         retnék, ha most erre sor kerülne és a heti 20 órában foglalkoztatott dolgozó munkaidejét 
         2013. október 13-tól heti 30 órára emelnék. 
 
Kun Szilárd polgármester elmondja, az ehhez szükséges bérköltséget az Önkormányzat 2014. évi 
gazdálkodási tartaléka terhére biztosítjuk. Amennyiben a testület egyetért az elhangzottakkal, 
szavazásra teszi fel a munkaidő emelését. 

 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
139/2014.(X.10.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri 
Hivatalban heti 20 órában foglalkoztatott dolgozó munkaidejét 2014. október 13-tól heti 30 órára 
felemeli. Az ehhez szükséges bérköltséget az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 
gazdálkodási tartaléka terhére biztosítja. 
 
Határidő: 2014. október 13. 
Felelős:   jegyző. 
 
Mivel több megbeszélnivaló nem merült fel, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 
9.30 órakor bezárta.    
 

Kmf. 
 
                             dr. Pap Anikó                                                           Kun Szilárd 

     jegyző                                                                  polgármester 
 

 
Dávid Kornélia Anikó 
jegyzőkönyv-hitelesítő 


