Litka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
3866 Litka Fő út 58.
L/12-12/2018
JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2018. október 11-én a Litka Községi Önkormányzat Képviselő- testületének nyílt
rendes ülésén a Községházán
Jelen vannak:

Kardos Endre
Kardos Józsefné

Tanácskozási joggal: az ülés teljes időtartamára

polgármester,
helyi képviselő
dr. Arnóczki Tímea jegyző

Kardos Endre polgármester köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 2
tagja jelen van, Kardos Béla alpolgármester nem vesz részt az ülésen az határozatképes, az ülést
11.00 órakor megnyitja.
Kardos Endre polgármester kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy tegyék meg észrevételeiket a
napirendi javaslathoz.
J A V A S O L T N AP I R E N D:
1./ Javaslat VP-7.2.1.-7.4.1.2-16 kódszámú külterületi utak karbantartása
minkagépek beszerzése pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő:polgármester
2./ Javaslat szociális céllú és szociális kiegészítő tüzifatámogatásokkkal kapcsolatos
döntések meghozatalára
Előterjesztő: polgármester
A képviselő-testület valamennyi jelenlévő tag szavazásban való részvételével /2 igen/,
egyhangú szavazással /2 igen/, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendje az
alábbiak szerint került elfogadásra:
E L F O G A D O T T N A P I R E N D:
1./ Javaslat VP-7.2.1.-7.4.1.2-16 kódszámú külterületi utak karbantartása
minkagépek beszerzése pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő:polgármester
2./ Javaslat szociális céllú és szociális kiegészítő tüzifatámogatásokkkal kapcsolatos
döntések meghozatalára
Előterjesztő:polgármester
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T Á R G Y A L T N A P I R E N D I P O N T O K:
Első napirendi pont:
1. Javaslat VP-7.2.1.-7.4.1.2-16 kódszámú külterületi utak karbantartása
minkagépek beszerzése pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára
Kardos Endre polgármester elmondja, hogy a pályázattal kapcsolatban májusban már hoztak
egy döntést, azonban hiánypótlás érkezett a témában, mely szerint a projekt pontos megnevezését
és a gépbeszerzéssel érintett külterületú hrsz-t is tartalamznia kell a határozatnak. A határozatát
így vissza kell vonnia a képviselő-testülenek és módosított tartalmú új határozatot kell hoznia.
Kardos Endre polgármester kéri, hogy aki támogatja az elhangzottak alapján a korábbi
határozat visszavonását és új testületi határozat meghozatalát, a mérföldkő eltolásáról az
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület valamennyi jelenlévő tag szavazásban való részvételével /2 fő/,
egyhangú szavazással /2 igen/, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Litka Község Önkormányzata képviselő-testületének 36/2018 (X.11.) határozata a
21/2018 (V.29.) Képviselő-testületi határozat visszavonásáról
Litka Község Önkormányzatának Képviselő-testüelete megtárgyalta a 21/2018 (V.29.)
képviselő-testületi határozatának visszavonásáról szóló javaslatot és úgy döntött, hogy
visszavonja azt.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtásához szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A képviselő-testület valamennyi jelenlévő tag szavazásban való részvételével 2 fő/,
egyhangú szavazással /2 igen/, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Litka Község Önkormányzata képviselő-testületének 37/2018 (X.11.) határozata a
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek
beszerzése kapcsolatos pályázati döntés meghozataláról
Litka Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be a VP6-7.2.17.4.1.2-16 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek
beszerzése című felhívásra.
A projekt címe: Külterületi utak fejlesztése és kezelésükhöz szükséges erő- és
munkagépek beszerzése Litka és Fáj településeken.
2

A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: Litka 057.hrsz. külterület
Támogatói okirat száma: 1917065577
A projekt teljes költsége: 16.334.068.- Ft
Támogatói okiratban szereplő, konzorciumi tagra jutó teljes költség: 13.946.464.- Ft
A projektnek a támogatás szempontjából a konzorciumi tagra jutó elszámolható költsége:
16.946.464.- Ft
Igényelt támogatás összege: Litka: 13.249.141.- Ft
A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő: 697.327.- Ft
Fáj Község Önkormányzata az önkormányzati önerőt (saját forrást) a 2018. évi
költségvetésében elkülönítetten biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a konzorcium vezetőjét, hogy a
határozat végrehajtásához szükséges intézkedésket megtegye.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2. napirendi pont:
2./Javaslat szociális céllú és szociális kiegészítő tüzifatámogatásokkkal kapcsolatos döntések
meghozatalára
/írásos előterjesztés csatolva/
Kardos Endre polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az idén 42 m3, a tavalyi téli
rezsicsökkentés keretében pedig 15 m3 kiegészítő tűzifa támogatást kapott az önkormányzat.
Az önkormányzatnak rendeletben kell szabályoznia a szociális rászorultság szabályait, az
igénylés részletes feltételeit.
Ma azonban először arról kell dönteni, hogy honnan vásárolják meg a tűzifát. Úgy gondolja, hogy
ahogyan az elmúlt évben, az Északerdő Zrt-től vásárolták a tűzifát. Már érdeklődött is náluk,
jelenleg a szociális tűzifa ára 22.500.- Ft/m3. A lakossági tűzifa ennél drágább. A beszerzéssel
eddig sem volt semmi gond, javasolja, hogy velük kössenek szerződést. A ledepózott tűzifa kicsit
messzebb van, mint tavaly volt, de még így sem túlságosan, ami azért fontos, mert a beszállítás
költségét az önkormányzatnak kell állnia.
Kardos Endre polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat az Északerdő
Zrt-től vásárolja meg a 2018.évi szociális célú tűzifát, az kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület valamennyi jelenlévő tag szavazásban való részvételével /2 fő/,
egyhangú szavazással / 2 igen/, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
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Litka Község Önkormányzata képviselő-testületének 38/2018 (X.11.) határozata
szociális célú tűzifa vásárlásáról
Litka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 2018. évi szociális
célú tüzelőanyag megvásárlásáról szóló a javaslatot, és úgy döntött, hogy a helyi
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatása jogcímen elnyert 42 erdei köbméter keménylombos tűzifa megvásárlására
az Északerdő Zrt-vel köt szerződést, melyek beszállítási költségét saját bevételei
terhére gondoskodik.
A képviselő-testület megbízza polgármesterét a szerződés megkötésével, a szükséges
intézkedések megtételével.
Határidő:azonnal, illetve a Támogatói Okiratban foglaltak szerint
Felelős:
polgármester
Kardos Endre polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat az Északerdő
Zrt-től vásárolja meg a téli rezsicsökkentés keretében a 2017.évi kiegészítő szociális célú tűzifát,
az kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület valamennyi jelenlévő tag szavazásban való részvételével /2 fő/,
egyhangú szavazással /2 igen/, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Litka Község Önkormányzata képviselő-testületének 39/2018 (X.11.) határozata
szociális célú tűzifa vásárlásáról
Litka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a téli rezsicsökkentés
keretében a 2017. évi kiegészítő szociális célú tüzelőanyag megvásárlásáról szóló a
javaslatot, és úgy döntött, hogy a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcímen elnyert 15 erdei köbméter
keménylombos tűzifa megvásárlására az Északerdő Zrt-vel köt szerződést, melyek
beszállítási költségét saját bevételei terhére gondoskodik.
A képviselő-testület megbízza polgármesterét a szerződés megkötésével, a szükséges
intézkedések megtételével.
Határidő:azonnal, illetve a Támogatói Okiratban foglaltak szerint
Felelős:
polgármester
Kardos Endre polgármester elmondja, hogy a következő ülésen fognak a jogosultság
feltételeiről dönteni.
Kardos Endre polgármester egyéb hozzászólás nem lévén a rendkívüli nyílt ülést 12.15- kor
bezárja.
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