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Képviselő-testületének 

 

2012. július 5-én, 11.00 órakor 
megtartott redkívüli ülésének  

j e g y z ő k ö n y v e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     107/2012. sz. képviselő-testületi határozat:       
                                                                     Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása 
                                                                     108/2012. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Napirendi pontok elfogadása 
                                                                     109/2012. sz. képviselő-testületi határozat:       
                                                                     Névszerinti szavazás 26 millió Ft folyószámla- 
                                                                     hitel-keret meghosszabbításáról 
                                                                     110/2012. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Névszerinti szavazás folyószámlahitel-keret 
                                                                     30 millió Ft-ra történő emeléséről 
                                                                     111/2012. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Universal 2000 BT megbízása Sportcsarnok 
                                                                     felújítási munkáival 
                                                                     112/2012. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     SÁG-ÉP Nonprofit Kft. havi 150.000.- Ft-os 
                                                                     kompenzálása 
                                                                     113/2012, sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     SÁG-ÉP Nonprofit Kft. 2012. július havi 
                                                                     kompenzálásának felfüggesztése 
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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én,  
                 11.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. 
 

Az ülés helye:  Községháza nagyterme. 
 
Jelen vannak:    Kun Szilárd polgármester,     
                            Hegedűs György alpolgármester,     
                            Bugyi Sándor és 

                      Dávid Kornélia Anikó képviselők. 
 
Igazoltan vannak távol:                                      

                Béres Mária és Tóth Gábor képviselők. 
 
Igazolatlanul van távol: Béres Magdolna képviselő. 

 
  Meghívott vendégként jelen van: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző. 
 
  A nyilvános ülésen a lakosság részéről 1 fő érdeklődő volt. 

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

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

                                                               107/2012.(VII.5.) sz.  képviselő-tesületi határozat: 
                                                      A Képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek Bugyi 
                                                      Sándor és Dávid Kornélia Anikó képviselőket elfogadta. 
 

Kun Szilárd polgármester ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait: 
 
N a p i r e n d: 
1./  Folyószámlahitel-keret hosszabbítása 
2./  Sportcsarnok felújítására érkezett ajánlatok megbeszélése 
3./  Egyebek 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:    
                                                         108/2012.(VII.5.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  

Tárgy: Folyószámlahitel-keret hosszabbítása. 
           Előadó:  Kun Szilárd  polgármester ismerteti, az előző ülésen tárgyaltuk a folyószámla- 
                         hitelkeret hosszabbítását, akkor nem fogadta el a testület. Úgy néz ki, a hitel- 
                         keretet nem tudjuk megemelni, maradna a 26 millió Ft, a hitel futamideje 2012 
                         július 17-től 2012. december 21-ig tartana. Tárgyalásokat folytatnánk, ameny- 
                         nyiben lehetőség lenne a meghosszabbításra és a hitelkeret megemelésére,  
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                          ezért két döntést kellene hozni, névszerinti szavazáson. A második döntés 
                          esetén a hitelkeret 30 millió Ft, egy éves időtartamra. A polgármester 
                          megkérdezi, a folyószámla-hitelkeret hosszabbításával kapcsolatban van-e 
                          hozzászólás, amennyiben nincs, kéri névszerinti szavazáson döntsenek. 
 

A Képviselő-testület a névszerinti szavazáson 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás 
nélkül, kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:    
 
109/2012.(VII.5.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 26.000.000.- Ft (Huszonhatmillió 
Forint) összegű folyószámlahitel meghosszabbításáról döntött. 

 
A hitel futamidejét 2012. július 17-től  2012. december 21-ig határozza meg. 
 
A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az Önkormányzat költségvetési bevételeit 
ajánlja fel. 
 
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért 
hitelt és járulékait a futamidő éveiben – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a 
költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során 
figyelembe veszi. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a fenti hitelre vonatkozóan 
eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést aláírja az Önkormányzat 
képviseletében. 
 
Határidő: kérelem benyújtására azonnal. 
Felelős:   polgármester, jegyző. 
 
A Képviselő-testület a névszerinti szavazáson 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás 
nélkül, kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta: 
 
110/2011.(VII.5.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy amennyiben 
lehetőség van rá, a 26.000.000.- Ft  összegű folyószámlahitelt 30.000.000.- Ft-ra emeli.  

 
A hitel futamidejét 2012. július 17-től  2013. július 16-ig határozza meg. 

 
A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az Önkormányzat költségvetési bevételeit 
ajánlja fel. 

 
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért 
hitelt és járulékait a futamidő éveiben – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a 
költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során 
figyelembe veszi. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a fenti hitelre vonatkozóan 
eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést aláírja az Önkormányzat 
képviseletében. 

 
Határidő: kérelem benyújtására azonnal. 
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Felelős:   polgármester, jegyző. 
                                                          
 

2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Sportcsarnok felújítására érkezett ajánlatok megbeszélése. 

       Előadó: Kun Szilárd  polgármester ismerteti, a Sportcsarnok felújítására két ajánlat ér- 
                     kezett. Az Universal 2000 BT. ajánlata 6.653.627.- Ft, az Eurotrade-Pils Kft.  
                     ajánlata 8.794.339.-  Ft bruttó. A kedvezőbb ajánlatot javasolja elfogadni, az 
                     Universal 2000 BT-t bízzuk meg a Sportcsarnok felújítási munkáival. Ameny- 
                     nyiben nincs hozzászólás, kéri hozzanak döntést az ügyben. 
 

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

                                                              111/2012.(VII.5.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                              A Képviselő-testület a Sportcsarnok felújításával az 
                                                              Universal 2000 BT-t bízza meg, a munkálatok költ- 
                                                              sége bruttó 6.653.627.- Ft. 
                                                              A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert  
                                                              és a jegyzőt a megbízási szerződés aláírására.                                                              
 
                                                              Határidő: szerződéskötésre azonnal. 
                                                              Felelős:   polgármester, jegyző. 
 

3. EGYEBEK 
 
   1./  Kun Szilárd polgármester ismerteti, a SÁG-ÉP Nonprofit Kft. falugondnoki díjából 
         2012. január 1-től az Önkormányzat felé fennálló tartozásába havi 150 eFt-ot kom- 
         penzál. A költségvetést így fogadtuk el, határozatot azonban nem hoztunk. Erről 
         kellene egy döntés. A Kft. kérése lenne a testület felé, hogy a júliusi kompenzációt  
         függesszük fel. Ezt azzal indokolják, hogy a gépkocsi javítása 388 eFt-ba került, 300 
         eFt-ot tudtak kifizetni. A kompenzálás felfüggesztésével ki tudnák fizetni a fennmaradó  
         összeget. Kéri a testület döntését. 

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

                                                         112/2012.(VII.5.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a SÁG-ÉP Kft. 
                                                         falugondnoki tevékenységért járó díjazásából 2012.  
                                                         január 1-től havonta 150.000.- Ft összeget kompenzál 
                                                         az Önkormányzat felé fennálló tartozásába. 
 
                                                         Határidő: azonnal. 
                                                         Felelős:   polgármester. 
 
 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemelésel az 
alábbi határozatot hozta 
                                                            113/2012.(VII.5.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                            A Képviselő-testület a SÁG-ÉP Nonprofit Kft. 2012. 
                                                            július hóban esedékes 150.000.- Ft kompenzálását 
                                                            felfüggeszti. 
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                                                            Határidő: azonnal. 
                                                            Felelős:   polgármester. 
 
 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és a 
rendkívüli ülést 12.00 órakor bezárta.          

 
 

Kmf. 
 
 
             Soltiné dr. Pap Anikó                                                   Kun Szilárd 
                       jegyző                                                                 polgármester 
 
 
 
 
                                    Bugyi Sándor                    Dávid Kornélia Anikó 
                                                      jegyzőkönyv-hitelesítők                                                                                                        


