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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 15-én, 10.00 
                 órakor megtartott rendkívüli ülésén. 
 

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

                     Dávid Kornélia Anikó  és 
                     Tóth Gábor képviselők. 

 
  Meghívott vendégként jelen van: dr. Pap Anikó jegyző. 

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

 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 

                                                                116/2013.(VIII.15.) sz.  képviselő-tesületi határozat: 
                                                      A Képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek Dávid 
                                                      Kornélia Anikó képviselőt elfogadta. 
 

Kun Szilárd polgármester ismerteti az ülés napirendi pontjait: 
 

Napirend: 
1./ Falunap megrendezéhez kamatmentes kölcsön biztosítása Községi Sporkör részére 
2./  Egyebek 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:    
                                                         117/2013.(VIII.15.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Falunap megrendezéséhez kamatmentes kölcsön biztosítása Községi Sportkör részére. 

       Előadó: Kun Szilárd polgármester  ismerteti a Falunap megrendezésére a Községi 
                    Sportkör nyújtott be pályázatot a Leader keretein belül. A rendezvényre augusz- 
                    tus 18-án kerül sor. A pályázat még nem került elbírálásra, de előzetesen saját 
                    felelősségre megvalósítható. A program finanszírozására szükséges a Községi 
                    Sportkör részére bruttó 978.720.- Ft kamatmentes kölcsönt biztosítani. A kölcsön 
                    összegét nyertes pályázat esetén a támogatás leutalását követő 3 munkanapon 
                    belül visszafizetik, de legkésőbb 2014. augusztus 31-ig.  
                    Ismerteti a Falunap részletes programját, majd megkérdezi van-e hozzászólás, 
                    amennyiben nincs, javasolja döntést hozni a kamatmentes kölcsön biztosítsáról. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
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118/2013.(VIII.15.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úg dönt, hogy a Tápiósági Községi 
Sportkör Egyesület részére bruttó 978.720.- Ft kamatmentes kölcsönt biztosít a 2013. augusztus 
18-i „Tápiósági Sport- és Falunap” megrendezéséhez úgy, hogy a kölcsön összegét nyertes 
pályázat esetén a támogatás leutalását követő 3 munkanapon belül visszafizeti, de legkésőbb 
2014. augusztus 31-ig. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a kölcsönszerződést írja 
alá. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   polgármester, jegyző. 
                                                            
 
                                                                           
Mivel  más megbeszélnivaló nem merült fel,  a polgármester megköszönte a megjelenést és az 
ülést 10.30 órakor bezárta.          

 
 

Kmf. 
 
 
                             dr. Pap Anikó                                                           Kun Szilárd 

           jegyző                                                                 polgármester 
 
 
 

Dávid Kornélia Anikó 
jegyzőkönyv-hitelesítő 


