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Készült Kéthely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 09-én 14.00 

órakor, a hivatalban tartott rendkívüli nyilvános ülésén. 

 

Jelen vannak:  Sipos Balázs polgármester 

 Fekete Csaba alpolgármester 

 Havanecz Imre László képviselő 

 Hosszúné Tóth Rita képviselő 

 Németh Lajos képviselő 

 Sipos László képviselő 

 

 dr. Lukács Zoltán jegyző 

 Pázmány Gábor szervezési referens 

 

Sipos Balázs polgármester 

Üdvözli a képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülésén megjelenteket. Tájékoztatta a 

képviselőket, hogy Németh István képviselő munkahelyi elfoglaltságára tekintettel előzetesen 

bejelentette a távolmaradását. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a megválasztott 6 fő 

képviselő közül 6 fő jelen van, testület ülése határozatképes, az ülést megnyitja. 

 

Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a testület. 

 

Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan. 

 

Mivel további javaslat nem érkezett, ezért szavazásra tette fel a napirendet. 

 

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő. 

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az 

alábbi határozatot: 

 

119/2013. (X.09.) sz. képviselő-testületi határozat 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október 09-én az 

alábbi módosított napirendeket tárgyalja. 

 

1. Előterjesztés a szociális tűzifavásárláshoz önrész biztosítására 

Előadó: Sipos Balázs polgármester 

 

2. Egyebek 

 

Felelős: Sipos Balázs polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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1.) Előterjesztés a szociális tűzifavásárláshoz önrész biztosítására 

Előadó: Sipos Balázs polgármester 

 

Sipos Balázs polgármester 

Az előterjesztés előzetesen mindenki számára írásban kiküldésre került. A vonatkozó BM 

rendelet az elmúlt héten csütörtökön jelent meg és ezen a héten szeretnék a pályázatot beadni. 

A rendelet értelmében az önkormányzatok jogosultak a szociális tűzifához kiegészítő 

támogatás igénybevételére. Erre lehetőség a korábbi években is megvolt. 

 

A támogatás felhasználásának további feltétele, ha ehhez Kéthely Község Önkormányzata is 

biztosítja a szükséges önrészt, amely m
3
-ként 2000,-Ft+ÁFA, azaz bruttó 2540,-Ft. 

 

Az igénylésnél a 2013 január-március közötti időszakban lakásfenntartási támogatásban 

részesültek számát kell figyelembe venni, 2m
3 

jár fejenként, így összesen 132 m
3
 fára 

nyújthatna be igényt, azonban az elmúlt év tapasztalatai alapján idén sem indokolt a teljes 

keretet igényelni mivel valószínűleg jóval kevesebbet fog a település kapni. A Kormány a a 

rendelkezésre álló keretet nem bővítette, azonban az igénybe vevő önkormányzatok köre nőtt. 

 

Amennyiben az önkormányzat e tekintetben támogatást kap, akkor a későbbiekben további 

költségek merülnek fel, mivel a tűzifa szállításának a költsége is az önkormányzatot fogja 

terhelni, melynek pontos összegét nem tudja előre megmondani, mert ez a támogatástól függ. 

 

A tavalyi évben a SEFAG Zrt 10-15 m3 fát 20.000 - 25.000,-Ft-ért szállított le, mivel állami 

erdőtől kell vásárolni, magánszemélytől nem lehet. 

 

Megkérdezte a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést 

feltenni, illetve hozzászólni. 

 

K é r d é s  

 

Hosszúné Tóth Rita képviselő 

Megkérdezte, hogy a tavalyi év folyamán mekkora mennyiségben lett tűzifa igényelve. 

 

Sipos Balázs polgármester 

Az elmúlt évben a támogatás igényléséhez nem kellett testületi döntés. A tavalyi évben is 60 

m
3
-re nyújtott be igényt az önkormányzat, melyből 14 m

3
-t kapott meg, ez lett kiegészítve a 

telepen található további 14 m
3
 fával és így juthatott 14 család 2 m

3
 fához. 

 

H o z z á s z ó l á s  

 

Németh Lajos képviselő 

Az előterjesztés valamint a kiegészítések alapján valószínűleg a tavalyi mennyiségnél is 

kevesebbet kap Kéthely. Nincs sok gondolkodni való, javasolja, hogy az előterjesztésben 

foglaltaknak megfelelően kerüljön a pályázat benyújtásra és majd meglátják az esélyeket. 

Furcsállja, hogy a nagyobb településeket is bevonják a támogathatók körébe, az összeg 

ugyanaz maradt viszont a bürokrácia tovább növekszik. 

 

Sipos Balázs polgármester 

A veszélyes fakivágásokból jelenleg is találhatók fák a telephelyen és reméli, hogy a megítélt 

mennyiséget az idei évben is ki tudják egészíteni. 
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Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra tette fel az előterjesztést. 

 

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő. 

 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 6 igen 

szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát: 

 

120/2013. (X.09.) sz. képviselő-testületi határozat 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 60 erdei m
3
 szociális 

tűzifa támogatásra nyújt be igényt és az 57/2013. (X.4.) BM rendelet 1. § (3) 

bekezdése alapján a támogatás felhasználásának feltételeként vállalja 60 erdei m
3
 

* 2000,-Ft + ÁFA, összesen 152.400,-FT összegben az önrész biztosítását az 

önkormányzat költségvetésének általános tartaléka terhére. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szociális tűzifa támogatási 

igény benyújtására. 

 

Felelős: Sipos Balázs polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2.) Egyebek 

Előadó: Sipos Balázs polgármester 

 

Sipos Balázs polgármester 

Elmondta, hogy valamennyi napirendi pontot megtárgyalták. Megköszönte a képviselőknek a 

munkát. 

 

A polgármester a testület rendkívüli nyilvános ülését bezárta. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 dr. Lukács Zoltán Sipos Balázs 

 jegyző polgármester 

 


