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Jegyzőkönyv 

 

 

 

 

Készült: 2014. október 1-én 08:00 órakor Kölked Község Képviselő-testülete rendkívüli 

nyilvános ülésén, az önkormányzati hivatal tanácstermében. 

 

Jelen vannak: Martényi János polgármester, Kiss Balázs alpolgármester, Csomor Tibor, 

Gerber Csaba, Muskát Zoltán. 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző, Varga Veronika kirendeltség-vezető, tanácskozási 

joggal meghívottak. 

 

Távol: Müller Andrásné és Németh Zoltán képviselők 

 

Martényi János: köszönti a Képviselő-testület tagjait és a tanácskozási joggal meghívottakat.  

Az ülés összehívását a rövid határidő miatt telefonon tette meg.  

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítésére Gerber 

Csaba és Kiss Balázs képviselőket kéri fel, melyet a testület egyhangúlag elfogadott.  

 

Javasolja 2.) napirendi pontként felvenni a Hősi Emlékmű felújításáról szóló tájékoztatóját. 

 

A polgármester szavazásra bocsátja a napirendet, melyet a Képviselő-testület az alábbiak 

szerint fogadott el:  

 

 

Napirend 

 

1.) Előterjesztés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódó kiegészítő támogatásról 

Előadó: Martényi János polgármester 

 

2.) Tájékoztató a Hősi Emlékmű felújításáról 

Előadó: Martényi János polgármester 

 

 

1. napirend (jkv-hez mellékelve) 

 

 

Martényi János: az írásos anyagot mindenki megkapta. Megkereste a Gemenc Zrt-t, mint a 

településünkhöz legközelebbi erdőgazdálkodót, hogy tudják-e az igényelt mennyiséget 

biztosítani, valamint a fuvarköltségről is kért egy ajánlatot. A leírtaknak megfelelően 



maximum 170 m3 mennyiségű fát igényelhetünk. Ez nem jelenti azt, hogy ezt a mennyiséget 

meg is kapjuk. 

 

Kiss Balázs: az ÁFA összegét az önkormányzatnak kell állnia? 

 

Muskát Zoltán: az előterjesztésben szerepelt, a támogatás mértéke az ÁFA összegét is 

tartalmazza. Önerőt kell biztosítanunk? Kik a rendeletben meghatározott erdőgazdálkodók? 

Kérjünk a meghatározott paramétereknek megfelelő faanyagra 15.000,- Ft/erdei m3 alatti árra 

vonatkozó árajánlatokat. Így növelhetnénk a kiosztható mennyiséget. A szállítási költségre is 

javasol árajánlatot kérni, a jelenlegi kb. 2.000,- Ft/m3 alatti árra vonatkozóan. Ez csak a 

telephelyre történő szállítást jelentené, az önkormányzat a rászorulókhoz való eljutatást a 

Nonprofit Kft-n keresztül végezhetné. 

 

Kiss Balázs: versenyeztetni kellene, kérjünk árajánlatokat. 

 

Varga Veronika kirendeltség-vezető: mivel a Rendelet 3. § (1) bekezdése hatálya alá esik az 

önkormányzat, önerőt nem kell biztosítanunk, azonban a szállítási költséget az 

önkormányzatnak kell vállalnia. 

 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati 

javaslatot. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

96/2014. (X.1.) számú határozat 

Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázik a települési önkormányzatok 

szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. 

(IX.25.) BM rendelet által meghatározott támogatásra. A választott támogatás fajtája: 

keménylombos tűzifa. Az igényelt mennyiség: 170 m
3
. A támogatás mértéke: 15.000,-Ft/erdei 

m
3
 + ÁFA. Összes igényelt támogatás értéke: 2.550.000,- Ft + ÁFA. 

Az önkormányzat a tűzifa szállításából származó költségeket önerőként, költségvetési 

tartaléka terhére biztosítja. 

Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a szociális célú 

tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 

Felelős: Martényi János polgármester 

Határidő: 2014. október 3. a pályázat benyújtására 

 

 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja az alábbi határozati 

javaslatot: Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, 

hogy a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendelet által meghatározott 

erdőgazdálkodókat keresse meg és kérjen a Rendelet által meghatározott paraméterekkel 

rendelkező kemény lombos tűzifára vonatkozóan kérjen a Rendeletben meghatározott 

erdőgazdálkodóktól árajánlatot 15.000,- Ft/erdei m
3
 alatti összegre, valamint az önkormányzat 

telephelyére szállítás költségeire, melynek összege nem érheti el a 2.000,- Ft/ m
3
-t. 

 

 



A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

97/2014. (X.1.) számú határozat 

Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a 

települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatásáról szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendelet által meghatározott erdőgazdálkodókat 

keresse meg és kérjen a Rendelet által meghatározott paraméterekkel rendelkező kemény 

lombos tűzifára vonatkozóan kérjen a Rendeletben meghatározott erdőgazdálkodóktól 

árajánlatot 15.000,- Ft/erdei m
3
 alatti összegre, valamint az önkormányzat telephelyére 

szállítás költségeire, melynek összege nem érheti el a 2.000,- Ft/ m
3
-t. 

Felelős: Martényi János polgármester 

Határidő: 2014. október 10. 

 

 

2. napirend 
 

 

Martényi János: tájékoztatja a testületet, hogy két ajánlatot kért. A Walter Temetkezés a 

mischungot nem javasolja. A betűk rávésésével kapcsolatban elmondták, hogy laposak a Hősi 

Emlékmű betűi, nem biztos, hogy minden betűvel dolgozniuk kellene. De ha dolgoznak, 

olyan minőségben szeretnék megcsinálni, hogy két év múlva ne ez az állapot köszönjön 

vissza. Éppen ezért az árajánlatban szereplő ár alá nem tudnak menni. 

 

Muskát Zoltán: ez az állapot sem két év alatt alakult ki. Kérjünk az általa javasolt bólyi 

vállalkozótól is ajánlatot. 

 

Csomor Tibor: ha betűfestésre kérünk ajánlatot, akkor adja meg a vállalkozó azt is, hány évig 

szavatolja a munkáját. 

 

Muskát Zoltán: úgy adjon a vállalkozó ajánlatot, hogy ez a szerződésben is benne lesz majd. 

 

 

 

Több napirend nem volt, a polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést bezárta. 

 

 

Kmft. 

 

 

 

 

Martényi János      Zimmermann-né dr. Kovács Anikó 

 polgármester             jegyző 

 

 

 

 

 

 

  Gerber Csaba              Kiss Balázs 

  jkv. hitelesítő           jkv. hitelesítő 


