KARDOSKÚT KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2015. NOVEMBER 19. NAPJÁN TARTOTT
RENDKÍVÜLI, NYÍLT KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE

19/2015. ÖKÜ
JEGYZŐKÖNYV

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19.
napján, 16:16 órai kezdettel tartott 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,
Pusztai Ádám települési képviselők.

Tanácskozási joggal meghívottként vannak jelen:
dr. Lipták Péter, jegyző;
Megyeriné Lepsényi Aliz, aljegyző
Fekete Zita, kirendeltség-vezető.
Kapuné Sin Anikó, pénzügyi osztályvezető
Nem tanácskozási joggal állandó meghívottként van jelen:
Tóth Józsefné, jegyzőkönyvvezető.
Lengyel György, polgármester Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testületi ülés
határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot; választása Kis Bálint és Pusztai
Ádám képviselőkre esik, melyet a jelenlevő 5 testület tag, 5 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, az 5 jelenlevő tag közül 5 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbiak szerint fogadta el a tárgyalandó napirendi pontokat:

1.) Kardoskút Község közigazgatási területén lévő dűlőutak karbantartási munkálatai
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
Zárt ülés
1.) Szociális kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Fekete Zita kirendeltség-vezető

1. Napirendi pont: Kardoskút Község közigazgatási területén lévő dűlőutak karbantartási
munkálatai
Előadó: Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: Az elmúlt földtulajdonosi közösség ülésén dr. Lipták Péter
jegyző úr képviselte településünket, ahol 250 ezer forintnyi összeget szavaztak meg az
önkormányzat részére dűlőutak karbantartására. A karbantartásra a Kardoskúti Agrár Zrt-t
bízzuk meg, mint vállalkozót, a fent megnevezett összegben, egyezség formájában. Ezzel
kapcsolatban kérdés merült-e fel?
Amennyiben nincs kérdés, aki az erre vonatkozó határozati javaslattal egyetért, kérem,
kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
164/2015. (XI.19.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy földutak karbantartási
munkálatainak elvégzése érdekében bruttó 250.000
Ft.- összegben megbízza a Kardoskúti Zrt-t (5945
Kardoskút, Petőfi u. 2., adószám: 11962812-2-04).

A Képviselő-testület felhatalmazza Lengyel György
polgármestert az szerződés megkötésére.

Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2015. november 30.

Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, tisztelettel megköszöni az aktív tanácskozást a
nyílt ülést 16,24 órakor bezárja és zárt ülés keretében folytatja a testület a munkáját.
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