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15/2016. ÖKÜ 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 8. napi 

rendkívüli, nyílt testületi ülésén. 

 

 

Ülés helye:  a Hivatal tanácskozó terme 

 5945 Kardoskút, Március 15. tér 3. 

 

 

Jelen vannak:  Lengyel György polgármester,  

 Kis Bálint, 

 Mórocz Lajos, 

Varga Pál települési képviselők. 

  

Tanácskozási joggal meghívottként vannak jelen: 

Dr. Lipták Péter, jegyző  

Fekete Zita, kirendeltség-vezető,  

Kapuné Sin Anikó, pénzügyi főtanácsos  

 

Nem tanácskozási joggal állandó meghívottként van jelen: 

Radics Vivien, jegyzőkönyvvezető 

 

Lengyel György, polgármester köszönti a megjelenteket, tájékoztat, hogy Pusztai Ádám 

képviselő előre jelezte, hogy nem tud jelen lenni az ülésen. Megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot; választása Kis Bálint  és Mórocz 

Lajos képviselőkre esik, melyet a jelenlevő 4 testület tag, 4 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadott.  

Javaslatot tesz a megtárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban megküldöttek szerint. 

Aki egyetért a napirendi pontok elfogadásával, kézfeltartással szavazzon! 

  

A képviselő-testület a javaslatnak megfelelően, a 4 jelenlevő tag közül 4 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbiak szerint fogadta el a tárgyalandó napirendi pontokat: 

 

Napirend pontok: 

 

 

1.) VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú „A vidéki térségek kisméretű 

infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére külterületi helyi közutak 

fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges 

erő- és munkagépek beszerzése” pályázati lehetőség megtárgyalása 
Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 



2.) Egyebek 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

 

Zárt ülés 

 

 

1.) Szociális célú tűzifa iránti kérelmek elbírálása 

Előterjesztő: Fekete Zita kirendeltség-vezető 

 

2.) Lakáshoz jutási kérelmek elbírálása 

Előterjesztő: Fekete Zita kirendeltség-vezető 

 

 

1. Napirendi pont: VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú „A vidéki térségek kisméretű 

infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére külterületi helyi közutak 

fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához 

szükséges erő- és munkagépek beszerzése”pályázati lehetőség megtárgyalása 

 Előadó:  Lengyel György polgármester 

 

 

Lengyel György polgármester: Az előterjesztés elkészült, azonban ma még nem szükséges 

döntést hoznunk, viszont röviden szeretném tájékoztatni a Testületet a lehetőségekről.  A két 

célterület közül először a gépek, eszközök beszerzéséről beszélnék először. Terveink között 

szerepel a beszerzése egy grédernek, megközelítőleg 400 ezer forint összegben, továbbá egy 

kéttengelyes pótkocsi, hiszen a jelenlegi egytengelyes nem elég sok esetben, így kölcsön kell 

kérnünk, volt, hogy bérelnünk is kellett. Ez körülbelül 3 millió forint összeget jelent. 85%-os 

támogatottságú a pályázat, így 15%-os önerővel kell számolnunk. Január 6. és február 6. 

között lehet benyújtani a pályázatokat, viszont az elbírálás nem beérkezés sorrendjében 

történik. Megbeszéléseket folytattam Békéssámson és Pusztaföldvár polgármesterével egy 

esetleges konzorcium ügyében, hiszen az elbírálásnál plusz pontokat jelenthet. Ezt a 

lehetőséget érdemes megvizsgálni. 

A második célterület a dűlőutak szilárdítása, mely témában a futball pálya mögött lévő utat 

vizsgáltuk meg, aminek kapcsán többször problémaként jelentkezik a sárfelhordás, így 

érdemes lenne egy szilárdabb burkolatot kialakítani rajta. Árajánlatot is kértünk, miszerint 

600 folyómétert szórt útalappal, felület kiékeléssel, 4 méter szélességben bruttó 13 millióért 

készítenének el. Másik felújítandó út a Makai út, ami megközelítőleg azonos összeget jelent, 

így összesen körülbelül 27 millió forintos beruházás lenne, amiből 4 millió forint az önerő. 

Jelenleg ezekkel az információkkal rendelkezünk, majd a januári ülésen kell erről döntést 

hoznunk.  

 

Amennyiben nincs kérdés, aki a tájékoztatás elfogadásával egyetért kézfeltartással szavazzon! 



 

 

A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

188/2016. (XII.8.)sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 

azonosító számú „A vidéki térségek kisméretű 

infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak 

fejlesztésére külterületi helyi közutak fejlesztése, 

önkormányzati utak kezeléséhez, 

állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- 

és munkagépek beszerzése” című pályázati 

felhívásról szóló tájékoztatást elfogadja.  

 

Felelős: Lengyel György polgármester   

Határidő: azonnal 

 

 

2. Napirendi pont: Egyebek 

 Előadó:  Lengyel György polgármester 

 

Lengyel György polgármester: Az iskola épületével kapcsolatban az egyeztetéseknek 

köszönhetően sor kerülhet a szerződés megkötésére, hogy a vagyonkezelésbe átadott épületet 

visszavehessük. Ehhez kérném a támogatást, hogy a szerződést meg tudjuk kötni. Aki ezzel 

egyetért kérem, hogy kézfelnyújtással szavazzon! 

 

 

189/2016. (XII.8.)sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ részére,  

vagyonkezelésbe adott Kardoskút 139. hrsz-ú 

természetben, 5945 Kardoskút, Kossuth u. 2. szám 

alatti általános iskola épületét a leltár szerinti ingó 

vagyontárgyakkal együtt – mint tulajdonos -

visszaveszi. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés 

megkötésére. 

 

 

Felelős: Lengyel György polgármester   

Határidő: 2017. 01. 31. 



Lengyel György polgármester: Részemről több bejelenteni való nincs, kérdezem Képviselő-

társaimat, van-e nyílt ülés keretén belül észrevételük? 

 

Varga Pál alpolgármester: Tájékoztatni szeretnék, hogy a gulyásleves főzés az idei évben is 

megrendezésre kerül, vendégül látjuk egy tál meleg ételre a falu lakosait. Köszönöm a 

támogatóknak az idei hozzájárulást is. December 22-én lesz a főzés, amelyre szeretettel 

várom képviselőtársaimat is, 21-én az előkészületekre is.  

 

Lengyel György polgármester: Ez a program független az önkormányzattól, Alpolgármester 

úr a helyi támogatókkal közösen szervezi, ami dicséretes dolog. Ugyanakkor a jövőben az 

önkormányzat megvizsgálja a lehetőségét annak, hogy szociális rászorultság alapján tartós 

élelmiszerekből álló csomagot biztosítson a rászoruló kardoskúti lakosok részére.  

 

Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, tisztelettel megköszönöm az aktív tanácskozást a 

nyílt ülést 15:30 órakor bezárom, és a testület zárt ülés keretében folytatja a munkát. 

 

K.m.f.    

        

                                                                                     

                 Lengyel György                           dr. Lipták Péter 

        polgármester                      jegyző 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

                  Kis Bálint                  Mórocz Lajos 

          képviselő          képviselő 

 

 

 


