
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. október 11-én a 
Petőfiszállási  Közös  Önkormányzati  Hivatal  hivatalos  helyiségében   megtartott  rendkívüli 
üléséről.

Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete)

                         Szász János   polgármester
                          
                         Czombos Ferenc alpolgármester                                                                 
                         Gyöngyösi Péter képviselő
                         Nagy János képviselő
                         Rádi Györgyi képviselő
                         Torma István képviselő               (5 fő képviselő-testületi tag)
                   

Tanácskozási joggal jelen van:
                         Toldi Zsolt jegyző
                         Dr. Torma Andrea aljegyző

Meghívottként jelen van:
                         Sinkó József Pénzügyi bizottság tagja
                         Tóth Vince Ügyrendi bizottság tagja
                         
                         

Szász János polgármester
6 óra 30 perckor megnyitom a képviselő-testület ülését.
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 6 képviselőből 
5 fő  jelen van, így a polgármesterrel jelen van 6 fő. Homoki-Szabó József képviselő igazoltan 
van távol az ülésről.  
A  testületi  ülés  jegyzőkönyvének  vezetésére  Balláné  Kis  Ilona  főelőadót,  a  jegyzőkönyv 
hitelesítésére  Rádi Györgyi és Torma István  képviselőket kérem fel.
Szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (6  
igen)  szavazattal elfogadja  a  2013.  október   11-i  testületi  ülés  



jegyzőkönyv-vezetőjének és jegyzőkönyv-hitelesítőinek személyére tett  
javaslatot.

Szász János polgármester
Javaslatot teszek az ülés napirendjére a kiegészítésekkel együtt az alábbiak szerint:  
(A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.)

1.) Előterjesztés a szennyvíz elvezetés, és tisztítás témájú KEOP pályázat 
előkészítő munkálataira beérkezett ajánlatok elbírálása tárgyában

  Előadó: Szász János polgármester

2.) Előterjesztés a  0161/70. hrsz-ú, erdő művelési ágú ingatlan tulajdoni
viszonyainak rendezése tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

3.) Előterjesztés szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
            támogatás tárgyában            
               Előadó:   Szász János polgármester

4.) E g y e b e k:
                a.) Előterjesztés fapótlás tárgyában 
            Előadó: Szász János polgármester

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (6  
igen)   szavazattal   elfogadja  a  2013.  október   11-i   testületi  ülés  
napirendjére tett javaslatot.

I. napirend

Előterjesztés a szennyvíz elvezetés, és tisztítás témájú
KEOP pályázat előkészítő munkálataira beérkezett

ajánlatok elbírálása tárgyában

Előadó: Szász János polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi. 
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Szász János polgármester
A szennyvízelvezetés megvalósításával kapcsolatosan kiküldtük négy témakörben az ajánlati 
felhívásokat. Ennek megfelelően megérkeztek az ajánlatok a megvalósíthatósági tanulmány, 
az  elvi  tervezési  és  elvi  engedélyeztetési  feladatok  ellátására,  továbbá  a  közbeszerzési 
tanácsadói feladatok ellátására valamint a költséghaszon elemzés elkészítésére. 
Toldi Zsolt jegyző
Az  elmúlt  testületi  ülésen  olyan  döntés  született,  hogy  kérjünk  árajánlatokat  a 
szennyvízelvezetés  és  tisztítás  megvalósításával  kapcsolatos  előkészítő  feladatok 
megvalósítására. Október 9-ét jelöltük meg az ajánlati anyagok beérkezési határidejének. Ezt 
a határidőt egy esetben meghosszabítottuk értesítve erről valamennyi ajánlattételre felhívottat. 
Beérkeztek az árajánlatok, azokat felbontottuk, és formailag leellenőriztük. 
A  megbízási  szerződés-tervezetek  elkészültek,  melyek  tartalmazzák  hogy  nem  nyertes 
pályázat  esetén a megbízott  nem tart  igényt  a  megbízási  díjra továbbá,  hogy a megbízott  
nyertes pályázat esetén a megbízási díjra csak a megbízás tárgyát képező projekt támogatási 
szerződésének  megkötését  követően  tart  igényt;  támogatási  szerződés  hiányában  nem tart 
igényt a megbízási díjra”.
Ami anyag kiosztásra került abban 95 %-os intenzitás mellett számolva 84.248,- Ft az önerő 
háztartásonként. 
A pályázati  munkaanyagban kiszámolt  támogatási  intenzitás  91,0505 %, amely mellett  az 
önerő kalkulált összege 150 568 Ft. A támogatási intenzitást pozitív irányban befolyásolhatja 
a vagyonértékelés,  illetve az önerő tekintetében lehetőség van NFM támogatás  lehívására, 
amellyel kedvező esetben akár 100 %-ban biztosítható a saját erő.

Czombos Ferenc alpolgármester
Több  kérdésem  is  van  ezzel  kapcsolatban.  Ha  a  számok  nem  változnak,  az  önerő 
megszerzésére milyen esély van? Mennyire fedi le az önerőt a 150.000,- Ft? Az önerőigény 
47.000.000,- Ft, ez az összeg a 9 % hiányt fedi le? 
Átgondolta-e a testület,  hogy a 150.000,-  Ft/háztartás  hogyan fog befolyni?  Elfogadja-e a 
lakosság ezt az összeget? Nincs 315 rákötés, van kétségem ezáltal  a 150.000,- Ft önerővel is. 

Szász János polgármester
A 315 rákötésnél számolták az önkormányzati ingatlanokat is. 91 %-os tervezett támogatási 
intenzitásról beszélünk, az NFM önerő az információk szerint jó eséllyel pályázható. Az első 
lépést  meg  kell  tenni,  mivel  csak  igen  kevés  időre  nyitják  meg  a  pályázatot,  s  azonnal 
cselekedni kell. 

Dóka Gábor  Dóka-Consulting Kft. ügyvezetője (telefonon kapcsolva)
Az ÁFÁ-val mindenképpen kell kalkulálni, amely összeget a szolgáltatásra kell számolni. Az 
ÁFÁ-t is le lehet hívni a támogatás terhére. 

Toldi Zsolt jegyző
Tehát plussz ÁFA nem fogja az önkormányzatot terhelni, ez a végén elszámolható.

Szász János polgármester
Az ÁFÁ-t meg kell finanszírozni az önkormányzatnak. 

Nagy János képviselő
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Ha 90 %-os támogatási intenzitás mellett van kiszámolva, akkor ez lehet még 88 %-os vagy 
92 %-os is?  Ha még nincs kiírva a pályázat akkor az még változhat? Ez most még csak egy 
kalkuláció.
 
Szász János polgármester
Ha a támogatás  mértékét  nem látjuk megfelelőnek,  abban az esetben el  lehet  még állni  a 
beruházástól. 

Nagy János képviselő
Itt  150.000,-  Ft fölötti  értékről  beszélünk,  ezt  nem fogják tudni  befizetni  a lakosok. Hitel 
lehetőséget kell nyújtani nekik. A múltkor abban maradtunk, hogy a lakosságot tájékoztatni 
kell. 

Szász János polgármester
Ha már a pályázat megvan, és a pontos számadatok is rendelkezésünkre állnak, akkor majd 
tájékoztatjuk a lakosságot. 
A képviselő-testületnek  most  jelenleg  ki  kell  választani  az  előkészítő  feladatokat  elvégző 
vállalkozásokat  és  felhatalmazást  kell  adnia  a  polgármesternek  a  megbízási  szerződések 
aláírására. 
Több hozzászólás nem lévén, kérem a képviselő-testület tagjait, hogy fogadják el a határozat-
tervezetet. 
  

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (6  igen)  
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

178/2013. (X. 11.) ÖKT. határozat
A Település Közösségi Szennyvízkezelésének megoldásával
és a kapcsolódó KEOP-1.2.0/09-11  pályázat benyújtásával,
megvalósításával kapcsolatban

HATÁROZAT:

Előzmények:

Petőfiszállás  Községet,  a  25/2002.  Kormányrendeletet  és  az  azt  módosító  30/2006. 
Kormányrendelet sem sorolta be egyetlen szennyvíz agglomerációba sem. A település mérete 
miatt  a regionális  programokban pályázható 400-500 Mft-s projekt költségvetési  plafonnal 
rendelkező regionális programok nem jelentettek megoldási alternatívát. 

A  településnek,  így  a  249/2013.  (2013.VII.2)  megjelent  Kormányrendelet  megszületéséig 
megfelelő  pályázati  forrás hiányában nem volt  reális  esélye  a  közösségi  szennyvízkezelés 
megoldására.  Azonban  a  249/2013.  (VII.2)  Kormányrendelet  által  biztosított,  a  25/2002. 
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Kormányrendelet  rendelkezései  alól  való  felmentési  lehetőség  által,  végre  a  településen 
megteremtődött  a  lehetőség,  hogy  a  25/2002.  Kormányrendelet  rendelkezései  alól  való 
felmentéssel,  KEOP-1.2.0/09-11  pályázati  forrásra  való  pályázás  útján, a  közelben  lévő 
Kiskunfélegyházi  telep  kihasználatlan  szennyvíztisztító  kapacitásainak  kihasználásával 
megvalósulhasson a települési szennyvízkezelési program.

A település vezetése 2013.09.26-án ajánlattételi  felhívást tett közzé a projekt pályázatának 
elkészítéséhez  szükséges  költség-haszonelemzés,  megvalósíthatósági  tanulmány  és  elvi 
engedélyes  tervek  és  agglomerációs  felmentési  dokumentáció  elkészítésére,  illetve  a 
megvalósítás  megkezdéséhez  kapcsolódóan  a  közbeszerzések  lefolytatására  2013.10.09-i 
ajánlattételi határidővel. Az ajánlatok a munkákra beérkeztek.
Petőfiszállás Község Önkormányzatának képviselőtestülete, nyilatkozik, hogy a  2013.10.09-i 
ajánlattételi  határidővel  lezárult  a  települési  közösségi  szennyvízkezelés  program 
megvalósítását  célzó  KEOP-1.2.0/09-11 pályázat  előkészítésére  kiírt  beszerzési  eljárásokat 
(költség-haszonelemzés,  megvalósíthatósági  tanulmány és elvi  engedélyes  tervek,  valamint 
agglomerációs felmentési dokumentáció elkészítésére, illetve a megvalósítás megkezdéséhez 
kapcsolódóan  a  közbeszerzések  lefolytatására)  eredményesnek  a  beérkezett  ajánlatokat  az 
elkészült bontási és értékelési jegyzőkönyvek alapján érvényesnek nyilvánítja. Az eljárások 
eredményeként az alábbi ajánlattevőket hirdeti ki az eljárások nyerteseként.

1. Költség-haszonelemzés elkészítése:  

Ajánlatevő adatai: Eurotime Development Kft.
6000 Kecskemét, Tordai utca 7. 
képviseli: Zetkó Imre, ügyvezető
Telefon:  +36209341266
E-mail: zetko.imre@fibermail.hu   

Ajánlati  ár  (nettó  forint  +  törvényes 
ÁFA)

nettó  7 000  000  Ft  +  1 890  000 
ÁFA

Összesen (bruttó forint) 8 890 000 Ft

2. Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése:  

Ajánlatevő adatai: Dóka-Consulting Kft.
Dóka Gábor, ügyvezető
6000 Kecskemét, Babér u. 16.
tel: +36 30 687 98 96
e-mail: 
gabor.doka@dokaconsulting.hu

Ajánlati  ár  (nettó  forint  +  törvényes 
ÁFA)

nettó 7 000 000 Ft + 1 890 000 ÁFA

Összesen (bruttó forint) 8 890 000 Ft
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3. Elvi  engedélyes  tervek,  valamint  agglomerációs  felmentési  dokumentáció   
elkészítése

Ajánlatevő adatai: BENKÓ  MÉRNÖKI  SZOLGÁLTATÓ 
Bt.
Benkó István, ügyvezető
6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 12 III/3-4.
e-mail: benko@microsystem.hu 

Ajánlati  ár  (nettó  forint  +  törvényes 
ÁFA)

nettó 4 750 000 Ft + 1 282 500 ÁFA

Összesen (bruttó forint) 6 032 500 Ft

4. Hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása  

Ajánlatevő 
adatai:

dr. Dagonya András Szabolcs 
ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Cím:1052 Budapest, Sas utca 1. V. em. 7.
E-mail: drdagonyaa@t-email.hu  
Telefon: 06 30 431 9303
Telefax: 06 / 30 / 266 – 9495  

Ajánlati  ár  (nettó  forint  +  törvényes 
ÁFA)

nettó  4 350  000  Ft  +  1 174  500 
ÁFA

Összesen (bruttó forint) 5 524 500 Ft

Petőfiszállás Községi Önkormányzata felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, a települési 
közösségi  szennyvízkezelés  program  megvalósítását  célzó  KEOP-1.2.0/09-11  pályázat 
előkészítésére kiírt és lefolytatott beszerzési eljárások lezárására, eredményének kihirdetésére, 
az ajánlattevők kiértesítésére, és a nyertes vállalkozókkal való szerződések megkötésére. 

Petőfiszállás  Község  Önkormányzatának  képviselőtestülete  kijelenti,  hogy  a  település 
közösségi szennyvízelvezetésnek megoldását célzó KEOP-1.2.0/09-11 pályázatot be kívánja 
nyújtani,  és  nyilatkozik,  hogy  a  támogatás  elnyerése  és  a  szükséges  anyagi  források 
rendelkezésre  állása  esetén  a  település  közösségi  szennyvízelvezetési  programját 
megvalósítja.

Petőfiszállás Község Önkormányzata felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, a pályázati 
útmutatóban  leírt  és  szükséges  dokumentumok,  nyilatkozatok  aláírására,  és  a  pályázat 
benyújtására.

Petőfiszállás Község Önkormányzata nyilatkozik, hogy a hogy a KEOP-1.2.0/09-11 pályázat 
megvalósításához szükséges projektfinanszírozási (al)számlát a pályázat támogatásáról szóló 
döntés  megérkezését  követően  létrehozza,  és  amennyiben  az  előfeltételként  meghatározott 
eseménye bekövetkezik, felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a számla megnyitásához 
kapcsolódó feladatok elvégzésére, és a számla megnyitására.
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Petőfiszállás  Község  Önkormányzata  nyilatkozik,  hogy  a  KEOP-1.2.0/09-11  pályázat 
megvalósításához  szükséges  önerő  pénzügyi  fedezetét,  a  lakosság  minél  kisebb  mértékű 
terhelése  érdekében,  elsődlegesen  NFM  önerő  igénybevételével,  illetve  egyéb  kiegészítő 
támogatások lehívásával kívánja finanszírozni, kihasználva az irányítóhatóság által biztosított 
a  projekt  támogatásának  előfinanszírozására  felkínált  jogszabályi  lehetőségeket  is  (pl: 
242/2013. (VI.30.) Korm. rendelet által biztosított halasztott önerő kifizetés). Amennyiben a 
lehívásra kerülő kiegészítő önerő források nem fedezik a beruházáshoz szükséges mértékű 
önerőt, akkor hiányzó forrásrész fedezésére a képviselőtestület külön határozatban a lakossági 
hozzájárulás kivetéséről fog dönteni. 
Az  esetleges  lakossági  hozzájárulás  formája  annak  mértékétől  függően,  közműfejlesztési 
hozzájárulásként,  vagy  lakosság  takarékpénztári  befizetések  útján,  víziközmű  társulás, 
közbeiktatásával és bevonásával kerül biztosításra. A víziközmű társulás, megalapításának két 
előfeltételeként a testület a pályázat támogatását, illetve a fent részletezett hiányzó forrásrész 
előállásának esetét jelöli meg.

Petőfiszállás  Község  Önkormányzata  kötelezettséget  vállal,  hogy  a  KEOP-1.2.0/09-11 
pályázat  megvalósításához  szükséges  önerő  refinanszírozása  (lakossági  önerő  szükséglet 
csökkentése) érdekében, a KEOP-1.2.0/09-11 pályázat Támogatási Szerződésének aláírását, 
és az esedékes NFM Önerő Alap pályázati kiírások megjelenését követően, pályázatot nyújt 
be  az  NFM  Önerő  Alap  társfinanszírozás  elnyerésére  a  KEOP-1.2.0/09-11  pályázata 
társfinanszírozására.  Amennyiben  az  Önkormányzat  nem nyer  támogatást  az  NFM Önerő 
Alapból, akkor azt a fent részletezett módon Vizi közmű társulási forrás nagyobb mértékű 
bevonásával kívánja biztosítani.

Petőfiszállás  Község  Önkormányzata  nyilatkozik,  hogy  a  KEOP-1.2.0/09-11  pályázat 
végrehajtása során megvalósuló elemek üzembe helyezésétől számított 5 évig az új elemekre 
vonatkozóan csatornadíj támogatást nem igényel.

Felelős: Szász János  polgármester és Toldi Zsolt jegyző
Határidő: 2013. október 31. illetve a beruházás megvalósításának időtartama

II. napirend

Előterjesztés a 0161/70. hrsz-ú, erdő művelési
ágú ingatlan tulajdoni viszonyainak rendezése

tárgyában

Előadó: Szász János polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi. 
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Szász János polgármester
Az  önkormányzat  2004.  évben  hagyatéki  hitelezői  igényét  érvényesítve  örökölte  meg  a 
Petőfiszállás 0161/70. hrsz-ú, 4 ha 6095 m2 területű, 32,27 AK értékű, erdő művelési ágú 
ingatlan  970/3227-ed  részét.  Ezen  ingatlan  tekintetében  az  önkormányzat  mellett  Móczár 
László  1087/3227-ed, és Tarjányi István 1170/3227-ed arányban rendelkezik tulajdonjoggal. 
Augusztusban  érkezett  az  Erdészeti  Igazgatóságtól  erdőgazdálkodási  bírság  kiszabása 
ügyében értesítés amelyben szerepel, hogy az erdősítések 2012. évi műszaki átvétele során 
megállapítást nyert, hogy a tulajdonunkat képező erdőterületen nem állnak fenn a sikeres első 
erdősítés feltételei. Ezt az értesítést megkapta a két tulajdonos is. Kérelemmel fordultunk az 
Erdészeti  Igazgatósághoz,  hogy  az  erdővédelmi  bírság  kiszabására  a  terület  tulajdonosai 
tekintetében ne kerüljön sor. 
Kérelmünknek helyt adtak és megszüntették a hatósági eljárást. 
Az  erdő  másik  két  tulajdonosa  úgy  döntött,  hogy  megvételre  felajánlják  az  ingatlanban 
szereplő   tulajdoni  részüket.  A két  földtulajdonossal  egyeztetve  350.000.-  Ft/fő  összegért 
kínálják fel a területet megvásárlásra  az önkormányzatnak.
Megnéztük,  Bukor  László  erdőmérnök  szakemberekkel  felmértük  az  erdőterületet.  Az 
erdőrészlet kb. 2,20 ha-os részén akác sarj erdő található. Ezen a várható letermelhető akác 
faanyag kb. 150 m3. Az erdőrészlet 2,40 ha-os részén néhány nemes nyár tuskósarj található. 
Itt kb. 50,0 m3 tűzifa várható.  Ez a mostani terület üres vágásterületnek számít az erdészet 
szempontjából, csak 1997. év óta felnőttek rajta az akácok. 

Toldi Zsolt jegyző
Kötelezettség, hogy be kell jelentkezni erdőgazdálkodónak és két éven belül az újratelepítést 
meg kell oldani. 

Szász János polgármester
Az adás-vételi  szerződésbe bele kellene tenni, hogy ha véletlenül kiszabnák 2013. évre az 
erdőgazdálkodói bírságot,  akkor az erdő tulajdonosai részarányuk szerint viselik ezt.

Toldi Zsolt jegyző
A kérdés  megválaszolásában,  hogy kaphatunk-e 2013 év vonatkozásában erdőgazdálkodói 
bírságot, az erdőmérnök kompetens.

Bukor László erdőmérnök (telefonon kapcsolva)
Véleményem szerint nem kaphat az önkormányzat 2013. évre bírságot. Az  ültetési szezon 
minden év május 31-én véget ér. Tulajdonosváltozásnál mindig újra kezdődnek a szankciók 
tekintetében figyelembe veendő határidők. Innentől kezdve a második évtől kell felújítani. 

Toldi Zsolt jegyző
Ha  a  tulajdonosváltozás  megtörtént,  be  kell  jelentkeznie  az  önkormányzatnak 
erdőgazdálkodónak. 

Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom az erdőterület 350.000,-Ft/eladó vételáron 
való megvásárlását.   

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (6  igen)  
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:
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179/2013. (X. 11) ÖKT. határozat
A 0161/70. hrsz.-ú, erdő művelési ágú
ingatlan megvásárlása

H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János  polgármester  -   a  0161/70.  hrsz-ú,  erdő  művelési  ágú  ingatlan 
megvásárlásáról  szóló  –  előterjesztését  és  úgy  dönt,  hogy  a   Petőfiszállás 
0161/70. hrsz-ú, 4 ha 6095 m2 területű, 32,27 AK értékű ingatlant  megvásárolja 

• Móczár László Petőfiszállás, Tanya 358. (tulajdoni hányad: 1087/3227)

• Tarjányi  István  Petőfiszállás,  Rákóczi  u.  7.  (tulajdoni  hányad: 
1170/3227)

szám alatti lakosoktól 350.000,- Ft/eladó, összesen 700.000,- Ft vételárért.  

A képviselő-testület nyilatkozattételre kéri fel az eladókat, hogy a 2013. évre az 
erdősítési kötelezettség elmaradása miatt,  az ingatlanra vonatkozó esetlegesen 
jelentkező szankciókat tulajdoni arányuk szerint vállalják.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti adás-vételi szerződés 
aláírására. 

A Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a következő rendelet-módosításnál 
vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.

Felelős:    Szász János polgármester
                Toldi Zsolt jegyző
Határidő: folyamatos  

Szász János polgármester
Szavazásra bocsátom Bukor László erdőmérnök szakirányító tevékenységének elfogadását. 

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (6  igen)  
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

180/2013. (X. 11.) ÖKT. határozat
Erdészeti szakirányító tevékenységre
megbízás
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H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János polgármester – erdészeti szakirányító tevékenység megbízásáról szóló  – 
előterjesztését  és  úgy  határoz,  hogy  az  erdészeti  szakirányító  tevékenység 
ellátására Bukor László okleveles erdészmérnököt (6044. Kecskemét, Kikelet u. 
28/A.) bízza meg.

A Képviselő-testület a megbízással járó 80.000,- Ft/2013. év megbízási díjra az 
önkormányzat költségvetéséből fedezetet biztosít.

A Képviselő-testület a 2014, 2015, 2016. évre  évi bruttó 100.000,- Ft megbízási 
díjat hagy jóvá.

A  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a 
következő rendelet-módosításnál vegye figyelembe ezen határozat tartalmát. 

Felelős:    Szász János polgármester
                Toldi Zsolt jegyző
Határidő: folyamatos  

III. napirend

Előterjesztés a szociális célú tűzifavásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatás tárgyában

Előadó: Szász János polgármester  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. mellékletét képezi. 

Szász János polgármester
A  2013.  január  1-jei  lakosságszám  alapján  az  5000  fő  lakosságszám  alatti  települési 
önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra igényt nyújthatnak 
be. A támogatás mértéke kemény lombos fafajta esetében 12.000,-Ft/erdei m3+áfa, az önrész 
2000,- Ft/erdei m3+áfa. A támogatást az önkormányzat 2014. február 15-éig használhatja fel. 
A  BM  rendeletben  foglaltak  alapján  önkormányzatunk  maximum  60  m3  mennyiségű 
tűzifavásárláshoz  kap  vissza  nem  térítendő  támogatást.  A  támogatás  feltétele  az  önrész 
vállalása ami  60 m3 fa  esetén  152.400,-  Ft.  A tűzifát  a  KEFAG Kiskunsági  Erdészeti  és 
Faipari Zrt-től vásárolnánk meg. 
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy a szociális rászorultak további támogatása érdekében 
támogassa az önkormányzat e programban való részvételét. 

10



Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (6  igen)  
szavazattal  a következő határozatot hozza:

                                     

181/2013. (X. 11) ÖKT. határozat
A helyi önkormányzatok szociális célú
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatása

H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szász 
János polgármester – a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz 
kapcsolódó  kiegészítő  támogatása  tárgyban  készített  –  előterjesztését  és  úgy 
határoz, hogy 

- a programban részt kíván venni;
- a  támogatáshoz  szükséges  152.400,-  Ft  önerőt  az  önkormányzat  saját 

költségvetése terhére biztosítja;
- az igényelt 60 m3 keménylombos tűzifát  a KEFAG Kiskunsági Erdészeti 

és Faipari Zrt.-től (Kecskemét, József A. u. 2.) kívánja megvásárolni.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy  a következő költségvetési rendelet 
módosításnál vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.

Határidő: folyamatos

Felelős: Szász János polgármester
             Toldi Zsolt  jegyző

               

IV. napirend

E g y e b e k:

a.) Előterjesztés fapótlás tárgyában 

               Előadó: Rádi Györgyi képviselő  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. sz. mellékletét képezi           
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Rádi Györgyi iskolaigazgató
Szeretnék  az  iskolában  a  fatelepes  rész  elé  pusztaszil  fa  csemetesort  ültetni,  hogy szebb 
legyen a terület. Nekünk 500 db kellene, de 1000 db is ugyanannyiba kerül (kb. 30.000,- Ft).
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy a lemondott tiszteletdíjam terhére vásároljuk meg a 
csemetéket, s a felét az iskola, a másik felét az új park kapná meg. 

Szász János polgármester
A magam részéről javaslom az 1000 db pusztaszil facsemete megvásárlását az önkormányzat 
saját  költségvetésének  a  terhére.  A  Kegyhelyhez  vezető  út  melletti  kiszáradt  fákat  is  a 
pusztaszil csemetével szeretném pótolni. Tíz darab tuja vásárlásához is kérném a képviselő-
testület  hozzájárulását,  a  temető  és  a  posta  épület  melletti  kiszáradt  tujákat  szeretném 
bepótolni.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzottakról.    

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (6  igen)  
szavazattal  a következő határozatot hozza:

182/2013. (X.11.) ÖKT. határozat
Facsemete vásárlás

H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Rádi 
Györgyi  képviselő  –  facsemete  vásárlásáról  szóló  -  előterjesztését  és  úgy 
határoz, hogy 1000 db pusztaszil facsemete (amelyből a Kegyhelyhez vezető út  
pótlása  is  megtörténik)  beszerzéséhez  30.000,-  Ft  összeget  biztosít  a  saját 
költségvetése terhére

A  képviselő-testület  10  db  tuja  vásárlásához  fedezetet  biztosít  a  saját 
költségvetése terhére.
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A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a következő rendelet-módosításnál 
vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.

Határidő: folyamatos
Felelős:    Rádi Györgyi képviselő
                 Toldi Zsolt jegyző
 

Szász János polgármester
Megállapítom, hogy a képviselő-testület  részéről  kérdés,  egyéb bejelentés  nincs,  a  testület 
nyílt ülését 8 órakor bezárom.

K.m.f.

 Szász János Attila                                                           Toldi Zsolt 
polgármester                                                                          jegyző

Rádi Györgyi                    Torma István

jegyzőkönyv-hitelesítők
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