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Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24-ei 

nyilvános ülésének  

 

a./ jegyzőkönyve 

b./ tárgysorozata 

c./ határozatai: 463-465/2012. 

d./ rendelete: -- 

 

 

TÁRGYSOROZAT 

 

 

Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására javaslattétel: 

 

1./ Előterjesztés támogatással megvalósuló kazán-beruházás kivitelezőjének 

kiválasztására. 

 

2./ Döntés gépjármű tároló építéséhez szükséges beszerzésről. 

 

3./ Szociális célú tüzifa iránti igény benyújtása. 

 

 

Tornyospálca, 2012. október 24.  

 

 

 

                                                                                                             Lukácsi Attila 

                                                                                                              polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. 

napján  megtartott nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: a Képviselő-testület tanácskozó terme. 

 

 

JELEN VANNAK 

 

Lukácsi Attila polgármester  elnökletével  Dr. Kovács József, Dr. Legény Zsolt, Szántó 

József képviselők. 

 

Tanácskozási joggal: Zakor Imre Istvánné főmunkatárs 

 

Jegyzőkönyvvezető: Zakor Imre Istvánné főmunkatárs 

 

 

HIÁNYZ I K 

 

Agárdi Sándor,  Csépke Csaba, Móré Gáborné akik távolmaradásukat előzetesen 

jelezték. 

 

 

Lukácsi Attila polgármester köszönti a testület ülésén megjelent képviselőket, a jegyző 

távollétében tanácskozási joggal jelenlévő főmunkatársat.   

Megállapítja, hogy az ülés 4  fővel határozatképes, így azt megnyitja. 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítő személyére  Dr. Kovács József képviselő  

személyében, akit a képviselő-testület  3 „igen” szavazattal, az érintett tartózkodásával 

elfogadott. 

 

A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjének a megállapítására a meghívótól 

eltérően, melyet szó szerint ismertet. Megkérdezi, hogy van-e más javaslat.  

Mivel más javaslat nem érkezett, a polgármester szavaztat. Megállapítja, hogy a Képviselő-

testület  4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint 

fogadta el az ülés napirendjét: 

 

1./ Előterjesztés támogatással megvalósuló kazán-beruházás kivitelezőjének 

kiválasztására. 

 

2./ Döntés gépjármű tároló építéséhez szükséges beszerzésről. 

 

3./ Szociális célú tüzifa iránti igény benyújtása. 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA 

Tárgy:/1.tsp./ Előterjesztés támogatással megvalósuló kazán-beruházás kivitelezőjének 

kiválasztására. 

Előadó: Lukácsi Attila polgármester  

Szóbeli előterjesztés 

 

A napirendi pont előadója   elmondja, hogy 2 kazánra nyert az önkormányzat 4,4 millió 

forintot. Az önkormányzat közmunkásokkal saját kivitelezésben is meg tudná csinálni a 

beruházást, de elszámolás szempontjából jobb lenne külső kivitelezőt megbízni. 

 

Dr. Legény Zsolt  külső  kivitelező kiválasztását javasolja , melyre az alábbi cégektől javasol 

ajánlatot kérni:  

 

1. NAMÉNYI  ÉPÍTŐK KFT 

                         4811  Kisvarsány, Széchenyi út 84. 

 

2. BORSZAB  BT 

                         4800 Vásárosnamény, Bocskai u. 27. 

 

3. HANDEL  KFT 

                         4800 Vásárosnamény, Beregszászi út 6. 

 

Mivel más javaslat nem volt, a polgármester szavaztat. Megállapítja, hogy a Képviselő-

testület 4  „igen” szavazattal,  ellenszavazat és   tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

Tornyospálca Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

463/2012. (X.24.)  

határozata 

támogatással megvalósuló kazán-beruházás kivitelezésére ajánlat kérése 

  

A Képviselő-testület: 

 

A támogatással megvalósuló kazán-beruházás kivitelezésére az alábbi cégektől kér ajánlatot: 

 

1. NAMÉNYI  ÉPÍTŐK KFT 

                         4811  Kisvarsány, Széchenyi út 84. 

 

2. BORSZAB  BT 

                         4800 Vásárosnamény, Bocskai u. 27. 

 

3. HANDEL  KFT 

                         4800 Vásárosnamény, Beregszászi út 6. 

 

 

Felelős: polgármester                                                          Határidő: azonnal 
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Tárgy:/2.tsp./ Döntés gépjármű tároló építéséhez szükséges beszerzésről. 

 

Előadó: Lukácsi Attila polgármester 

Szóbeli előterjesztés 

 

Lukácsi Attila polgármester  tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy újabb nagy 

összegű építőanyag beszerzés szükséges a gépjármű tároló építéséhez. 

Elmondja, hogy több mint 500 000 Ft-ba kerül a beton, emellett szükséges betonpumpa 

bérlése, a szállítás költségét, és az áfa-t is ki kell fizetni. Ez mind összesen 845 820 Ft-ba  

kerül, melynek megrendeléséhez kérek testületi döntést. 

 

Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, a polgármester szavaztat. Megállapítja, hogy a 

Képviselő-testület 4  „igen” szavazattal,  ellenszavazat és   tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta:  

Tornyospálca Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

464/2012. (X.24.)  

határozata 

 

gépjármű tároló építéséhez szükséges anyag beszerzéséről 

 

A Képviselő-testület: 

 

engedélyezi a gépjármű tároló építéséhez szükséges 36 m3 beton beszerzését, valamint 

betonpumpa bérlését 845 820 Ft, azaz nyolcszáznegyvenötezer nyolcszázhúsz forint 

összegben, mely tartalmazza a szállítás költségét és az áfa-t is. 

 

Határozatról értesül: 

1./ polgármester 

2./ költségvetési, számviteli ügyintézők 

3./ irattár 

 

Tárgy:/3.tsp./ Szociális célú tüzifa iránti támogatási igény benyújtása. 

 

Előadó: Lukácsi Attila polgármester 

Szóbeli előterjesztés 

 

A napirendi pont előadója elmondja, hogy ismét lehetőség van szociális célú füzifa iránti 

támogatási igény benyújtására. Az önkormányzati hozzájárulás mértéke megegyezik a 

tavalyival. A megállapított támogatási összeg az erdőgazdálkodók által szabott kedvezményes 

ár részbeni fedezetéül szolgál, melyet az önkormányzat 2000 Ft/m33+áfa összeggel egészít ki, 

valamint vállalja a  kiszállítás költségét. 

Az előzetes igénybenyújtás 658 m3  mértékben megtörtént, mely a lakásfenntartási 

támogatásban részesülők száma és a maximálisan adható 2 m2/fő figyelembe vételével került 

kiszámításra. A végleges döntést a testületnek kell meghozni. 

 

Csépke Csaba megérkezett, így a Képviselő-testület 5 fővel van jelen. 

 

Szántó József emlékeztet arra, hogy sok volt az elégedetlenkedő, akik kimaradtak azok 

szidták az önkormányzatot. 
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Csépke Csaba és Dr. Legény Zsolt is elismeri, hogy az önkormányzat nem tudott mindenki 

megelégedésére döntést hozni, de ezt a hálátlan feladatot ebben az évben is fel kell vállalni. 

Javasolják  az igény benyújtását. 

 

Mivel más javaslat nem volt, a polgármester szavaztat. Megállapítja, hogy a Képviselő-

testület  5  „igen” szavazattal,  ellenszavazat és   tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta:  

 

Tornyospálca Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

465/2012.(X.24.)  

határozata 

 

Szociális célú tüzifa iránti támogatási igény benyújtásáról 

 

A Képviselő-testület: 

 

1. 658 m3  szociális célú füzifa iránti támogatási igény benyújtását határozza el.   

 
2. Vállalja az önkormányzatot terhelő 2000 Ft/m33+áfa, valamint a  kiszállítás költségének 

megfizetését. 

 

Határozatról értesül: 

1./ polgármester 

2./ költségvetési, számviteli ügyintézők 

3./ irattár 

 

 

Több napirendet a Képviselő-testület nem tárgyalt, így a polgármester az ülést bezárta 

 

 

 

K.m.f.t. 

 

 

Lukácsi Attila                                                                                        Zakor Imre Istvánné 

 polgármester                                                                                                 főmunkatárs 

 

 

A jegyzőkönyvben foglaltak megfelelnek a testületi ülésen elhangzottakkal, az hiteles.      

 

 

 

Dr. Kovács József 

      képviselő 


