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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 1-jén –
szerda – de. 08.30 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Nagykereki
Iroda tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Zilai Károly
Dávid Andrásné

polgármester
alpolgármester

Czeglédi Levente Vince
Kovács Imre
Kovács Miklós
Nagy Károly

képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Juhász Marica
Balogh Anikó

jegyző
jegyzőkönyvvezető

Az ülésről igazoltan távolmaradt:
Berei Zsoltné

képviselő

Zilai Károly polgármester: Tisztelettel köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 7 megválasztott képviselőből 6 fő jelen van, a képviselő-testület ülését
megnyitja. Az ülés napirendi pontjaira, a kiküldött meghívónak megfelelően tesz javaslatot.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi pontokkal.
Javasolt napirendi pontok:
1. Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag
benyújtására

vásárlásához kapcsolódó

pályázat

2. Különfélék
6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pontok:
1. Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat
benyújtására
2. Különfélék
Tárgyalt napirendi pont:
1. Napirendi pont
Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat benyújtására
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Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Mint az
előterjesztésből kitűnik, a pályázat 100%-os támogatottságú, a szállítási költség terheli az
önkormányzatot. Nagykereki önkormányzata által megigényelhető maximális mennyiség 468
m3. Ezt javasolja elfogadni, mivel az elmúlt évben sem kapták meg az igényelt mennyiséget.
Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban?
Nagy Károly képviselő: A maximális mennyiséget javasolja elfogadni, mivel nagyon sok a
rászoruló a településen, tavaly is kevesebb fát kaptak, mint amit megigényeltek.
Zilai Károly polgármester: 2013-ban az igényelt tűzifa felét kapta meg az önkormányzat. Ha a
teljes mennyiséget megkapnák, a szállítási költséget meg tudják majd oldani, de véleménye
szerint reális esély az igényelt mennyiség felére van, hisz szinte minden önkormányzat élni
kíván ezzel a pályázati lehetőséggel.
Kovács Miklós képviselő: Ha már meg lesz az eredménye a pályázatnak, vissza kell térni a
szállítási költségre, hisz nem mindegy milyen távolságból fogják szállítani a tűzifát, mekkora
lesz a szállítási költség. Mindenkép a keményfát kell igényelni, és lehetőleg a legközelebbi
erdőgazdaságból szállítatni.
Zilai Károly polgármester: Természetesen ezeket eddig is figyelembe vették, a szállítási
költségnél próbálnak egyezkedni, de speciális kamionokkal kell szállítani a fát, azok pedig fix
árasak. Meg kell várni, hogy mekkora mennyiséget nyernek meg, akkor lehet majd kiszámítani
a szállítási költséget, és esetleg lemondani a megítélt mennyiségből. Mivel további kérdés,
észrevétel nem érkezett, kéri szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti határozati
javaslattal:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete benyújtja a szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó pályázatot maximális mennyiségű, azaz 468 m3 keménylombos tűzifa
igénylésére és biztosítja a szállítási költségek kifizetését 2014. évi költségvetés terhére.
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testület vállalja továbbá, hogy a szociális célú
tűzifa támogatásban részesülő személyektől ellenszolgáltatást nem kér.
Felelős: Zilai Károly polgármester
Határidő: 2014. október 03. támogatási igény benyújtására

6 jelenlévő képviselőből 6 képviselő vett részt a szavazásban, 6 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
43/2014. (X. 01.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete benyújtja a szociális célú
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó pályázatot maximális mennyiségű, azaz 468 m3
keménylombos tűzifa igénylésére és biztosítja a szállítási költségek kifizetését 2014. évi
költségvetés terhére. Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testület vállalja
továbbá, hogy a szociális célú tűzifa támogatásban részesülő személyektől
ellenszolgáltatást nem kér.
Felelős: Zilai Károly polgármester
Határidő: 2014. október 03. támogatási igény benyújtására
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Mivel több tárgyalandó téma nem volt, Zilai Károly polgármester, ülésvezető elnök a
képviselő-testület ülését bezárta.

K.m.f.

Zilai Károly
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző
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