24/2013. ÖKÜ
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 14. napján
soron kívüli testületi ülésén.
Ülés helye: a Hivatal tanácskozó terme
Jelen vannak:

Lengyel György polgármester, Mórocz
Szemenyei Sándor települési képviselők.

Jelen van továbbá:

Lajos,

Pusztai

Ádám,

dr. Lipták Péter, jegyző;
Fekete Zita, kirendeltség-vezető;
Skorka Pálné, jkv. vezető.

Lengyel György, polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom a jelenléti ív
alapján, hogy a testületi ülés határozatképes, a képviselő-testület ülését 14.00 órakor
megnyitom. Tájékoztatom a jelenlevőket, hogy Varga Pál alpolgármester más elfoglaltsága
miatt távolmaradását előzetesen jelezte, távolmaradása igazolt.
Jegyzőkönyv hitelesítőkre kell javaslatot tenni; javaslatom Pusztai Ádám és Szemenyei
Sándor képviselőkre esik, melyet a jelenlevő 4 testület tag, 4 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott.
Javaslatot teszek a megtárgyalandó napirendi pontokra, melyet az alábbi sorrendben
javaslok elfogadni. A képviselő-testület a javaslatnak megfelelően, az 4 jelenlevő tag közül 4
igen szavazattal, egyhangúlag az alábbiak szerint fogadta el a tárgyalandó napirendi
pontokat:
Tárgy:

Előadó:

1. Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó
a. támogatási igény

Lengyel György
polgármester

2. BM EU Önerő Alap támogatás igénylése

Lengyel György
polgármester

3. Bejelentések

1. Napirendi pont:
Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatási igény
Előadó: Lengyel György polgármester

Lengyel György, polgármester: A napirenddel kapcsolatos írásos előterjesztés elkészült,
melyet a képviselők a meghívó mellékleteként megkaptak. Konkrétumokat tartalmaz az
előterjesztés. Döntenünk kell arról, hogy részt kívánunk-e venni a szociális tűzifa akcióban,
illetve nem. E döntés után azt kell meghatározni, hogy milyen típusú tűzifát kérünk.
Már előző két évben is részt vettünk a szociális tűzifa akcióban, ezt javaslom most is.
Lehetőség van lágy illetve kemény lombos fafajok igénylésére. Javaslom a kemény lombos
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tüzifa igénylését, azzal együtt, hogy a kemény lombos fa köbméterenkéti ára a magasabb,
viszont a szállítási költsége fajlagosan alacsonyabb, valamint a fűtőértéke is jóval magasabb,
mint a lágy lombos tüzifáé. A javaslatot Varga Pál alpolgármesterrel is támogatta.
Mórocz Lajos, képviselő: Egyetértek a kemény fafajtával. A felmérés hogyan történt, ez
nagyon sok fa.
Fekete Zita, kirendeltség-vezető: Jogszabályi előírás alapján adott időszakban
lakásfenntartási támogatásban részesülők száma határozta meg, ez a maximálisan
igényelhető mennyiség.
Pusztai Ádám, képviselő: Kell-e ennyi fa, mert amit megkérünk, azt ki is kell osztani. Tavaly
kevesebb volt. Annyit rendeljünk, amennyit egy szállítmány el tud hozni. Esetleg más
önkormányzattal közösen meg lehetne oldani a szállítást.
dr. Lipták Péter, jegyző: Ez egy igényfelmérés, ennyit nem biztos, hogy fogunk kapni.
Pusztai Ádám, képviselő: Tavaly sem kaptuk meg az igényelt mennyiséget.
Mórocz Lajos, képviselő: Ki mennyit kaphat? Meg van határozva?
dr. Lipták Péter, jegyző: Legfeljebb 5 m3 háztartásonként, így többen részesülhetnek a
támogatásból.
Szemenyei Sándor, képviselő: Hány család kap lakásfenntartási támogatást? Mennyi fát
akarunk adni. Ezeknek a családoknak több tűzifát kellene adni, hogy később ne álljon ide
kérelemmel ismét. Azt a famennyiséget kell megrendelni, amit Kardoskúton rakodnak le.
Mórocz Lajos, képviselő: Szállítás mikor lenne, mert addig is fognak jönni kérelemmel.
Amennyit lehet, rendeljünk. Ki intézi a fuvart?
Lengyel György, polgármester: Tavaly jól meg volt szervezve, a gond az volt, hogy
elcsúszott időben a megvalósulás.
Mórocz Lajos, képviselő: Meddig kell kiosztani?
Pusztai Ádám, képviselő: Más önkormányzattal együttműködve nem igazán egészséges.
Annyit rendeljünk, amennyit egy rakománnyal el tudnak hozni. A szállítási költség többe
kerülhet, mint a rakomány ára, százezres tételről kell gondolkodni.
Mórocz Lajos, képviselő: Örüljünk, ha az igényelt mennyiség felét megkapjuk.
Pusztai Ádám, képviselő: Attól függ, hogy az állam mennyit finanszíroz. Mindenképpen
magasabb fűtőértékű fát igényeljünk.
Szemenyei Sándor, képviselő: Nem tudom hány embernek osztunk?
dr. Lipták Péter, jegyző: A testület dönti el a jövedelemhatárt, a Kormányrendelet
előírásainak megfelelően.
Mórocz Lajos, képviselő: Megrendeljük a 104 m3-t, amennyit kapunk, ahhoz állapítjuk meg
a jövedelemhatárt. Tegyük függővé, hogy mennyit adunk.
Fekete Zita, kirendeltség-vezető: Vannak jogszabályokban kötelező kritériumok is.
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Lengyel György, polgármester: Az igény és a rászorultság nem fog csökkenni. Célszerű
az igényelhető maximumot megigényelni.
Fekete Zita, kirendeltség-vezető: A határozati javaslathoz az alábbi kiegészítést teszem az
előterjesztéshez képest: az önerő biztosításánál „az átmeneti pénzbeli segély” helyett a
„természetben nyújtott átmeneti segély” terhére kerüljön a határozatba.
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kérem a képviselőket, hogy kézfeltartással
szavazzanak a szóban kiegészített előterjesztésben lévő határozati javaslat szerinti „A”
variánsról.
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
198/2013. (X. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
•

104 erdei m3 kemény lombos fafajtára nyújt be támogatási
igényt,

•

az önkormányzat által rendelkezésre bocsátott önrész
maximális mértéke, 208.000,-Ft + ÁFA, azaz: 264.160,-Ft
összegben határozza meg.
tekintettel a helyi önkormányzatok szociális célú
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról
szóló 57/2013. (X. 4.) BM rendelet 1 §. rendelkezéseire.
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
szociális tűzifavásárláshoz szükséges önrészt az ellátottak
pénzbeli juttatásai jogcímkódon belüli átcsoportosítással
biztosítja a természetben nyújtott átmeneti segély terhére.
Határidő: 2013. 10. 15.
Felelős: Lengyel György polgármester

2. Napirendi pont:
BM EU Önerő Alap támogatás igénylése.
Előadó: Lengyel György polgármester

Lengyel György, polgármester: A napirenddel kapcsolatos írásos előterjesztést előzetesen
megkapták a képviselők. A Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Programról már sokszor
hallottunk. A testület előtt is ismert, a különböző döntések során, hogy mennyi változáson
ment keresztül. Igen nagy költségvetésű fejlesztés, melyet a programban benne levő
önkormányzatoknak külön-külön el kell fogadni és vállalni a rájuk eső költségeket.
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Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kérem a képviselőket, hogy kézfeltartással szavazzanak az
előterjesztésben lévő határozati javaslatról.

A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
199/2013. (X. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a
„Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” című támogatott projekt
[Támogatási
szerződés
megkötésének
időpontja:
2013.
szeptember 26.] önerejének igazolását, az alábbiak szerint.
A projekt címe, a pályázati anyagban megjelölttel összhangban:
Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program
Pályázati azonosító jel: KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009
A projekt megvalósítási helyszíne: Békés, Csongrád, és Hajdú-Bihar
megye
A pályázati konstrukció száma: KEOP-1.3.0/09-11 Ivóvízminőségjavítás
A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható nettó
összköltsége
a
Támogatási
szerződéssel
megegyezően:
29.548.722.250,- Ft
A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének a
87,430198 % -a, de legfeljebb 25.834.506.370,- Ft.
A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész [hatvanhat
önkormányzat] mindösszesen: 3.714.215.880,- Ft, mely összegre a
19/2013.(V.22.) BM rendelet 2. mellélete szerint a „KÖZÉP-BÉKÉSI
TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás [Gesztor:
Békéscsaba Megyei Jogú Város] az önkormányzatok nevében
pályázatot nyújtott be (EBR42 önkormányzati információs rendszer
2013. szeptember 26. – postázás október 02.) a saját forrásra, a BM
EU Önerő Alap támogatás 100 %-ára.
•
Kardoskút Község Önkormányzatának kötelezettséget
vállal arra vonatkozóan, hogy az önkormányzati önrész összegét a
2014. és 2015. évi költségvetési rendeletében elkülöníti.

Kardoskút
Község
Önkormányzata

Az
önkormányzatra
jutó összes saját
forrás (Ft)

2014. év

2015. év

10 399 804.- Ft

3 713 753.- Ft

6 686 051.- Ft
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2. Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő–testülete
felhatalmazza Lengyel György polgármestert a pályázat aláírására és
a szükséges nyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2013. október 28.
Felelős: Lengyel György, polgármester

3. Napirendi pont:
Bejelentések

Lengyel György, polgármester: A következő soron következő testületi ülésen kívánok
szólni a bejelentésekről.
Tájékoztatni szeretném a képviselőket, hogy a településen lévő veszélyes fák ügyében már
többen jelentkeztek az önkormányzatnál.
Kérem a testületet, hogy amennyiben találkoznak a faluban olyan helyzetű fával, ami
ingatlant, értéktárgyat, vagy testi épséget veszélyeztet azt mielőbb jelezzék. Ezt követően
egyeztetni fogom a vállakozóval, és időpontot jelölünk ki a veszély megszüntetése céljából a
feljegyzett fák legalyalására, illetve kivágására. A kivágott fát, ha magán területen vannak, a
tulajdonos felhasználhatja, de fel is ajánlhatja az önkormányzatnak. Az önkormányzati
ingatlanok területén kivágott fákból viszont a jogos tűzifa igényeket elégítjük ki.
dr. Lipták Péter, jegyző: Az MLSZ pályázattal kapcsolatban semmi konkrétum nincs. A két
település együttműködése alapján lehet pályázni, nem kell Bozsik program.
Pusztai Ádám, képviselő: A „nagy” iskola benne van a Bozsik programban.
Mórocz Lajos, képviselő: Az iskola felújítása hogy áll?
Lengyel György, polgármester: Elkészült a felújítás, a pénz is át lett utalva. A településen
egyre több panasz érkezik az épületek repedezésével kapcsolatban, állítólag a gázkitörésre
vezethető vissza.
Mivel több tárgyalandó téma nincs, köszönöm a munkát és az ülést 14.45 órakor bezárom.
Kmf.
Lengyel György
polgármester

dr. Lipták Péter
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Pusztai Ádám
képviselő

Szemenyei Sándor
képviselő
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