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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 14-én, 18.00 
                 órakor megtartott rendkívüli ülésén. 
 

Az ülés helye:  Községháza nagyterme. 
 
Jelen vannak:   Kun Szilárd polgármester,                                                                                              
                           Bugyi Sándor,                                                                    

                     Dávi Kornélia Anikó és  
                     Tóth Gábor képviselők. 

 
Igazoltan vannak távol: 
                         Hegedűs György alpolgármester, 
                         Béres Magolna és 
                         Béres Mária képviselők. 

 
  Meghívott vendégként jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. 
 

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 3 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes.  A 
polgármester jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja elfogadni Bugyi Sándor képviselőt. 

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

                                                                151/2013.(X.14.) sz.  képviselő-tesületi határozat: 
                                                      A Képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek Bugyi 
                                                      Sándor képviselőt elfogadta. 
 

Kun Szilárd polgármester ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait: 
 

Napirend: 
1./  Szociális célú tűzifa vásárlással kapcsolatos döntés 
2./  2014. évi áramszolgáltatásra érkezett ajánlatok megbeszélése 
3./  Egyebek 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:    
                                                         152/2013.(X.14.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Szociális célú tűzifa vásárlással kapcsolatos döntés. 

       Előadó: Kun Szilárd polgármester tájékoztatásul elmondja, mint az előterjesztésben szere- 
                    pel, az 57/2013.(X.4.) BM rendelet lehetőséget ad szociális célú tűzifavásárláshoz 
                    kapcsolódó támogatás igénylésére. A rendelet értelmében az Önkormányzatunk ma- 
                    ximum 188 erdei m3 keménylombos tűzifára jogosult, az önerő 2.000.- Ft/erdei m3 + 
                    ÁFA. Az önerőn kívül az Önkormányzatot terheli a szállítási költség. Javasolja 140 
                    erdei m3-t igényeljünk, így az önerő 280.000.- Ft + ÁFA összeg, melyet tudnánk 
                    biztosítani a költségvetésünkben a szociális támogatásokra tervezett összegből. 
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Dávid Kornélia Anikó  képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elmondja, 
sok a szegény ember a településen, aki rászorul a tűzifára. 
 
Tóth Gábor képviselő arról érdeklődik, kik igényelhetik a tűzifát. 
 
Dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 
szerint az aktív korúak ellátásában, lakásfenntartási támogatásban részesülők előnyt élveznek, 
valamint a gyermekvédelmi törvény szerint a HHH-s családok, legfeljebb 5 erdei m3 tűzifa 
kiosztárásra. Az ideszállítás és a kiszállítás költsége is az Önkormányzatot terheli. Február 15-ig 
kell a tűzifát kiosztani és az elszámolási határidő 2014. március 31. Reméljük sikeres lesz a 
pályázat és megkapjuk az igényelt mennyiséget. 
 
Kun Szilárd polgármester szavazásra teszi fel a 140 erdei m3 tűzifa igénylését, amennyiben 
nincs más javaslat. 
                                       
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
153/2013.(X.14.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 57/2013.(X.4.) BM 
rendelet alapján 140 erdei m3 keménylombos tűzifára igényt nyújt be. A szükséges önerőt a 
költségvetésben biztosítjuk. 
 
Határidő: 2013. október 15. 
Felelős:   polgármester. 
                                                                              
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: 2014. évi áramszolgáltatásra érkezett ajánlatok megbeszélése. 
           Előadó: Kun Szilárd polgármester ismerteti, a 2014. évi villamosenergia árakra vonatko- 
                        zóan két cégtől kértünk árajánlatot, az MVM Zrt.-től és az ÉMÁSZ Nyrt.-től az 
                        intézményeink áramellátására. Az MVM Zrt. ajánlata kedvezőbb, 10 %-os meg- 
                        takarítást eredményezne. Jelenleg az ÉMÁSZ Nyrt. a szolgáltató, ha úgy döntünk, 
                        60 nap a felmondási idő.  
 
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke javasolja a kedvezőbb 
ajánlatot, az MVM Zrt. ajánlatát elfogadni. 
 
Kun Szilárd  polgármester megállapítja, a napirendi ponttal kapcsolatban nincs több hozzászólás, 
szavazásra teszi fel az MVM Zrt. ajánlatának elfogadását.  
                         
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:                                                           
                                                           154/2013.(X.14.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                           Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
                                                           a szolgáltatók 2014. évi villamosenergia árajánlatai közül 
                                                           az MVM Zrt. ajánlatát fogadja el a 2014. január 1. –  
                                                           2014. december 31. közötti időszakra vonatkozóan, 
                                                           ezzel egyidejűleg az ÉMÁSZ Nyrt.-vel fennálló szerző- 
                                                           dést legkésőbb 2013. október 31-ig felmondja. 
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                                                           A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a 
                                                           jegyzőt a szerződés aláírására. 
 
                                                           Határidő: azonnal. 
                                                           Felelős:   polgármester, jegyző. 
                                                          
   
                                                         
3. EGYEBEK     
 
   1./  Kun Szilárd  polgármester ismerteti Kiss Erika intézményvezető megkeresését azzal 
         kapcsolatban, hogy  Tápióság-Tápiószentmárton Általános Iskola intézményi taná- 
         csába egy főt delegálni kell az Önkormányzat részéről. 
 
Dr. Pap Anikó jegyző az Önkormányzat részéről Kun Szilárd polgármestert javasolja delegálni.                                                               
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                           155/2013.(X.14.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                           Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
                                                           a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  
                                                           73. § (4) bekezdése alapján Tápióság-Tápiószentmárton  
                                                           Általános Iskola intézményi tanácsába az Önkormányzat  
                                                           részéről Kun Szilárd polgármestert delegálja. 
 
                                                           Határidő: azonnal. 
                                                           Felelős:   jegyző. 
 
 
   2./  Kun Szilárd polgármester elmondja, az előző ülésen tárgyaltuk, hogy  a balettozó gyerme- 
         kek részére igénylik a Klubház térítésmentes biztosítását. Akkor arról volt szó, hogy mivel 
         a Klubház bezárásra kerül, próbáljanak egyeztetni, hogy a Tornacsarnok Galériáján abban 
         az időben meg tudják-e oldani a programot. A balett ütközik a taekwondo edzésekkel, így 
         javasolja a Szabadság utcai iskola termét biztosítsuk térítésmentesen a balettozók részére 
         2013. november 1. – 2014. június 30. közötti időszakra.  Addigra a tükör beszerzése és 
         felszerelése megoldódik. Ha ezzel egyetértenek, kéri hozzanak döntést. 
                                                            
A Képviselő-tesület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                 156/2013.(X.14.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                 A Képviselő-testület a balettozó gyermekek részére 
                                                                 térítésmentesen biztosítja a Szabadság utcai iskola 
                                                                 épületében egy terem igénybevételét hetente két órá- 
                                                                 ban, 2013. november 1. – 2014. június 30. közötti  
                                                                 időszakra. 
 
                                                                 Határidő: 2013. november 1. 
                                                                 Felelős:   polgármester, művelődésszervező. 
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Mivel  más megbeszélnivaló nem merült fel,  a polgármester megköszönte a megjelenést és az 
ülést 18.30 órakor bezárta.          

 
 

Kmf. 
 
 
                             dr. Pap Anikó                                                           Kun Szilárd 

           jegyző                                                                 polgármester 
 
 
 

Bugyi Sándor 
jegyzőkönyv-hitelesítő 


