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Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 26. napi
rendkívüli , nyílt testületi ülésén 15:00 órai kezdettel.

Ülés helye: a Hivatal tanácskozó terme
5945 Kardoskút, Március 15. tér 3.

Jelen vannak:

Lengyel György polgármester,
Kis Bálint
Pusztai Ádám
Varga Pál települési képviselők.

Tanácskozási joggal meghívottként vannak jelen:
Dr. Lipták Péter, jegyző
Nem tanácskozási joggal állandó meghívottként van jelen:
Radics Vivien, jegyzőkönyvvezető
Lengyel György, polgármester köszönti a megjelenteket, tájékoztat, hogy Mórocz Lajos
képviselő úr előzetesen jelezte, hogy nem tud jelen lenni a mai ülésen, továbbá megállapítja,
az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot; választása Pusztai Ádám és
Kis Bálint 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:

Nyílt ülés
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Napirend:
1.) Szociális tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséhez önerő
biztosításának megtárgyalása
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
2.) Egyebek
Előterjesztő: Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: Megjelent a szociális tűzifavásárláshoz kapcsolódó pályázati
kiírás, melynek a benyújtási határideje 2017. augusztus 25., ezért soron kívüli ülésen kell
döntést hoznunk erről, tekintettel arra, hogy a soron következő ülésünk időpontja augusztus
31. napja. A képviselők előzetesen írásban megkapták az előterjesztést, melyben olvashatjuk,
hogy ugyanúgy, mint korábbi években, keménylombos fa, lágylombos fa, illetve szén tüzelő
anyagokra lehet benyújtani igényt. Esetünkben az önkormányzatnak önerőt kell biztosítani a
támogatás kiegészítésére. Kardoskút esetében ki lett számolva, a maximálisan igényelhető
támogatás a mellékletet képező táblázatban látható. A korábbi évek tapasztalatai alapján
készült a határozati javaslat.
Javaslom most is a kemény lombos fafajból válasszunk és ennek később a kimérése és
kijuttatása is kedvezőbb, mint más tüzelőknek, illetve megkíméljük ezáltal a falut a
széntüzelés által kibocsájtott szennyeződésektől.
Van-e esetleg kérdés, hozzászólás vagy vélemény?
Kis Bálint képviselő: Az előterjesztésben szereplő anyagot megkaptam, volt egy kiegészítő
kérdésem a táblázathoz, hogy pontosan mennyibe fog nekünk kerülni, azaz összeg, amiért mi
feldaraboljuk és kiszállítjuk a tüzifát? Egyrészt van egy önerő, ami a megvásárolni kívánt m3re vonatkozik, illetve ezen felül, nekünk számolni kell további önerővel, ami a
feldarabolásból, kiszállításból adódik.
dr. Lipták Péter jegyző: Most azt kell elsődlegesen meghatároznunk, hogy a három
lehetőség közül melyik mellett döntsünk.
Lengyel György, polgármester: Így van, ezt előre nem tudjuk kiszámolni, de ettől
függetlenül azt jó tudatosítanunk, hogy tulajdonképpen az Önkormányzat eddig vállalta ennek
a tüzelőnek a feldarabolását, kiszállítását, amely általában két-három hetet vett igénybe,
nyilván három- négy ember folyamatos munkáját jelentette, ezen felül a traktor, motorfűrész
állandó használatban van. Mindez úgy gondolom, nem elhanyagolható költségek.
Ezen kívül van-e még észrevétel? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslattal egyetért,
kézfeltartással jelezze.
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A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
113/2017. (VII.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a belügyminiszter helyi önkormányzatok szociális
célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatásra kiírt pályázata alapján
1.) 124 erdei m3 kemény lombos fafajtára nyújt be
támogatási igényt,
2.) az önkormányzat által rendelkezésre bocsátott önrész
maximális mértékét, 157.480 Ft összegben határozza
meg, tárgyévi költségvetése terhére,
3.) vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől
ellenszolgáltatást nem kér,
4.) felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására
és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2017.08.31.
Felelős: Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: Az Egyebek napirendi pontban van-e valakinek bejelenteni
valója?
Varga Pál alpolgármester : A tanyagondnoki szolgálat fejlesztésre kiírták a pályázatot, előre
láthatólag augusztus 8-ra fog megnyílni a felület, ahol fel lehet majd tölteni az adatokat.
Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsossal egyeztettem, az előző évben is a kollegák
segítségével készítettük el ezt a pályázatot. Az idén is, ha úgy dönt a képviselő testület
szeretnénk elkészíteni ezt a pályázatot. A tanyagondnoki szolgálat fejlesztésére már kétszer
sikeresen pályáztunk. Különböző eszközöket tudtunk beszerezni. Az idei évben is bruttó
2.000.000.- forint a pályázat felső határa 90%-os intenzitással, tehát 10% önerőt kell
biztosítania településünknek. Ez elméletileg és gyakorlatilag is a jövő évi költségvetésünket
fogja terhelni. Maximum 2.000.000 forint összegben szeretnénk pályázni. Ebből irodabútorra
szeretnénk beruházni: egy íróasztalt és egy zárható szekrényt a HSG és a tanyagondnoki
szolgálatnak az irodájába, hiszen ott elég elavultak az irodabútorok. Kettő darab kombinált
gáztűzhelyet az olvasókörbe, egy mosógépet, melyet sokrétűen ki tudnánk használni.
Szeletelő gépet, mikrohullámú sütőt, sörpad garnitúránál 6 darabot terveznénk be, mert az
előző években is több sörpad garnitúra tettünk szert, viszont ezzel a 6 darab garnitúrával már
széles körben el tudnánk helyezni a vendégeket egy- egy rendezvényen. Óriás trambulint,
asztali számítógép konfigurációt operációs rendszerrel. Különböző rendezvényeinkhez tálaló
eszközök, illetve az Állami Gazdaság területén élők jelezték, hogy igény lenne focikapura
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hálóval, labdával. Ezt is be tudnánk illeszteni reményeim szerint ebbe a pályázatba. Illetve
fogasokat tudnánk cserélni a művelődési házban és az olvasókörben. Nagyon sok árajánlatot
már beszereztem. Azt gondolom, hogy maximum 1.500.000.- forint összegbe ez az egész
beruházás beleférne. Ennek körülbelül 150.000.- forint lenne az önereje. Várom a további
ötleteket, viszont úgy gondolom, hogy 10%-os önerővel érdemes lenne megpályázni.
dr. Lipták Péter jegyző: Egy ötlet, hogy a mosógép szárító funkcióval is legyen ellátva.
Varga Pál alpolgármester: Természetesen beírom. Most pedig egy olyan határozatot kellene
hoznunk, hogy maximum 2.000.000.- forint értékig nyújtjuk be a pályázatot. Arra tekintettel,
hogy 2017. augusztus 8-án nyílik meg a pályázati felület és addig már nem lesz testületi
ülésünk. Természetesen mind polgármester úrral, mind pedig Kapuné Sin Anikóval addig is
egyeztetjük folyamatosan a pályázni kívánt eszközöket.
Lengyel György polgármester: Azt gondolom érdemes pályázni, hiszen ilyen pályázatok
során sok eszközzel gazdagodott már az olvasókör és az önkormányzat is egyaránt.
Amennyiben mindenki egyetért, akkor javasolnám azt a határozatot, hogy maximum
2.000.000.- forint összegig pályázzunk a tanyagondnoki szolgálat fejlesztése tárgyában.
Kérem, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
114/2017. (VII.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
dönt arról, hogy
1.) A Földművelésügyi Minisztérium a tanyák,
valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése
érdekében települési és térségi fejlesztések
támogatására kiírt pályázat keretében támogatási
igényt nyújt be a tanyagondnoki szolgálat
tevékenységének fejlesztése céljából,
2.) a beruházás megvalósítása érdekében támogatási
igényt nyújt be maximum bruttó 2.000.000 Ft
mértékig, amelyhez legfeljebb 200.000 Ft mértékig
önrészt biztosít a 2017. évi költségvetési tartalék
terhére,
3.) felhatalmazza
benyújtására
és
megtételére.
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polgármestert a pályázat
szükséges
nyilatkozatok

Határidő: 2017.09.06.
Felelős: Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, tisztelettel
megköszönöm az aktív tanácskozást a nyílt ülést 15 óra 30 perckor bezárom.

K.m.f.

Lengyel György
polgármester

dr. Lipták Péter
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Kis Bálint
képviselő

Pusztai Ádám
képviselő
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