25 /2013. ÖKÜ
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 25.
napján, 700 órakor megtartott soron kívüli testületi ülésén.
Ülés helye: A Hivatal tanácskozóterme
Jelen vannak:
Jelen van továbbá:

Lengyel György polgármester, Pusztai Ádám, Szemenyei Sándor és
Varga Pál települési képviselők.
Fekete Zita, kirendeltség-vezető

Lengyel György, polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja a jelenléti ív alapján
határozatképességet, a képviselő-testület ülését 700 órakor megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítőkre kell javaslatot tenni; javaslatom Varga Pál és Pusztai Ádám
képviselőkre esik, melyet a jelenlevő 4 testület tag, 4 igen szavazattal, egyhangúlag,
elfogadott.
Javaslatot teszek a megtárgyalandó napirendi pontra, amit a szoros határidő miatt a
Kardoskúti Polgárőr Egyesület által benyújtandó pályázat indokol. A képviselő-testület a
javaslatnak megfelelően, a 4 jelenlevő tag közül 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbiak
szerint fogadta el a tárgyalandó napirendi pontot:
Tárgy:

Előadó

1. Kardoskúti Polgárőr Egyesület
103/2013. (XI.8.) VM rendelet terepgépjármű
személygépkocsi beszerzésére irányuló
pályázathoz kapcsolódó kérelme

Lengyel György
polgármester

1. napirendi pont: Kardoskúti Polgárőr Egyesület 103/2013. (XI.8.) VM rendelet
terepgépjármű személygépkocsi beszerzésére irányuló pályázathoz kapcsolódó kérelme
Előadó: Lengyel György, polgármester

Lengyel György, polgármester: Tájékoztatja a jelenlevőket, hogy soron kívül kellett
összehívni a képviselő-testületi ülést, mert a fenti számú pályázattal kapcsolatban sürgősen
döntést kell hozni.
A hétvége folyamán kiderült, hogy a Polgárőrség pályázatához szükséges csatolni a támogatói
nyilatkozatot.
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Az is körvonalazódott, hogy az a típusú autó, amit eredetileg kiválasztottak, nem szerezhető
be, mivel ahhoz önerőre lenne szükség; ÁFA-val együtt meghaladja a keretet, viszont a
Suzuki SX4 alkalmas a feladat ellátására és a támogatási összeg keretébe is belefér.
Az együttműködés a pályázat szempontjából is fontos, hogy a Polgárőrség szociális
feladatokat is ellásson. Úgy gondolom, hogy mind az együttműködés, mind pedig a támogató
nyilatkozat kiadásában támogatni tudjuk a Polgárőr Egyesületet.
Akinek kérdése, hozzászólása van, kérem, tegye meg!
Fekete Zita, kirendeltség-vezető: A helyi önkormányzat által kiadott támogató nyilatkozatot
a Polgárőr Egyesületnek a pályázathoz kötelezően mellékelnie kell.
Lengyel György, polgármester: Amennyiben más hozzászólás, észrevétel nincs, kérem
szavazzunk!
Aki egyetért azzal, hogy a Kardoskúti Polgárőr Egyesület részére a kért támogató
nyilatkozatot megadjuk kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
240/2013. (IX. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Kardoskúti Polgárőr Egyesület (5945 Kardoskút, Március 15.
tér 3.) 103/2013. (XI.8.) VM rendelet 2. § (1) bekezdés b.)
pont szerinti kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére
egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan a 2. célterület
szerinti terepgépjármű személygépkocsi beszerzésére irányuló
pályázat benyújtását támogatja.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatói nyilatkozat
kiadására.
Határidő.: 2013. november 25.
Felelős: Lengyel György polgármester
Emellett szükséges döntést hoznunk arról, hogy a szociális feladatok ellátása céljából
együttműködési megállapodást kössünk a Polgárőr Egyesülettel.
Varga Pál, képviselő: Az elszámolás hogyan lesz megoldva, km alapú?
Pusztai Ádám, képviselő: Lehetne a támogatási összeget is megemelni.
Lengyel György, polgármester: Ez nem okozhat gondot.
Fekete Zita, kirendeltség-vezető: Amennyiben nyer a pályázat szabályozni szükséges.
Amennyiben további hozzászólás, észrevétel nincs ezzel kapcsolatban, kérem, szavazzunk!
Aki egyetért azzal, hogy a Kardoskúti Polgárőr Egyesülettel együttműködési megállapodást
kössünk, kézfeltartással szavazzon!
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A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
241/2013. (IX. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a személyes gondoskodást nyújtó feladatok ellátása
vonatkozásában együttműködési megállapodást köt a
Kardoskúti Polgárőr Egyesülettel (5945 Kardoskút, Március
15. tér 3.).
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére.
Határidő.: 2013. november 30.
Felelős: Lengyel György polgármester
Szemenyei Sándor: Olvastam, hogy kaptunk támogatást szociális tűzifára, meg kellene
hirdetni.
Fekete Zita, kirendeltség-vezető: A héten tartandó soros testületi ülésen tárgyaljuk; a
vonatkozó rendeletet elfogadjuk, és utána be lehet nyújtani a kérelmeket.
Varga Pál, képviselő: Tájékoztatást szeretnék adni arra vonatkozóan, hogy a KIA gépjármű
elromlott, szerelni szükséges.
Szemenyei Sándor: A traktor beszerzéssel hogy állunk, mert nagyon drágák, a 15 éves is
3.000.000 Ft körül van, de szükség lenne rá.
Lengyel György, polgármester: A következő ülésre megnézzük a költségvetés
előirányzatait.
Szemenyei Sándor: Lehet átmegyek Békéscsabára is, érdeklődni.
Lengyel György, polgármester: Köszönjük szépen. Amennyiben több hozzászólás nincs
megköszönöm a képviselők megjelenését és munkáját, és az ülést 720-kor bezárom.

K.m.f.
Lengyel György
polgármester

dr. Lipták Péter
jegyző
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Pusztai Ádám
képviselő

Varga Pál
képviselő
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