KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2014. SZEPTEMBER 30. NAPJÁN TARTOTT
NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE
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26/2014.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember
30. napi rendkívüli, nyílt testületi ülésén.
Ülés helye:

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

Jelen vannak:

Lengyel György polgármester,
Mórocz Lajos,
Szemenyei Sándor,
Varga Pál települési képviselők.

Tanácskozási joggal meghívottként vannak jelen:
dr. Lipták Péter jegyző;
Fekete Zita, kirendeltség-vezető.
Nem tanácskozási joggal állandó meghívottként van jelen:
Skorka Pálné jegyzőkönyvvezető.
További jelenlévő: Kónya István, a Békés Megyei Önkormányzat alelnöke
Lengyel György, polgármesterköszönti a megjelenteket. Külön köszönti Kónya
Istvánt, a Békés Megyei Önkormányzat alelnökét. Napirendi pontok tárgyalása előtt a
Békés Megyei Önkormányzat elnökének megbízásából Kónya István alelnök
szeretne szólni, és átadni Kardoskútnak egy megyei zászlót.
Kónya István, a Békés Megyei Közgyűlés alelnöke: Farkas Zoltán elnök úr
nevében is köszönti a megjelenteket. Köszöni, hogy lehetőség van erre a néhány
ünnepi pillanatra. Szeretné átadni a megye zászlót, mely jelképezze a 4 éven
keresztül tartó komoly munkát. Szeretném átadni Polgármester Úrnak Békés Megye
címeres zászlaját.
Bízom benne, hogy az elkövetkezendő ciklusban is komoly fejlesztési elképzelések
lesznek, jelenleg is szépen fejlődik a település,hiszen a lehetőség adott lesz.
Lengyel György polgármester: Köszönettel átveszem a zászlót és bízom a
következő ciklus jó lehetőségeinek kihasználásában, a közös munkában.
Kónya István távozik, a testület folytatja a munkát
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Lengyel György polgármester: Tájékoztatja a jelenlevőket, hogy Pusztai Ádám
képviselő más elfoglaltságára tekintettel nem tud jelen lenni. Igazoltan van távol. A
rendkívüli ülés összehívását az indokolta, hogy nagyon rövid határidő van a
döntésre, amennyiben szociális tűzifára pályázni szeretnénk.
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz
javaslatot; választása Mórocz Lajos és Szemenyei Sándor képviselőkre esik, melyet
a jelenlevő 4 testületi tag, 4 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott.
Javaslatot tesz a megtárgyalandó napirendi pontokra. Aki egyetért a meghívóban
szereplő napirendi pontok elfogadásával, kézfeltartással szavazzon!
A képviselő-testület a javaslatnak megfelelően, az 4 jelenlevő tag közül 4 igen
szavazattal, egyhangúan, az alábbiak szerint fogadta el a tárgyalandó napirendi
pontokat:
Tárgy:
1. A Magyarország-Romániahatáronátnyúló program
keretébenmegvalósulómegyeiszintűélelmiszer
feldolgozó, tárolóéslogisztikairendszertervezsének
véleményezpése.

Előadó:
LengyelGyörgy
polgármester

2. Szociálistűzifavásárláshozkapcsolódókiegészítő
támogatásigényléséhezönerőbiztosításának
megtárgyalása.

LengyelGyörgy
polgármesster

3. Bejelentések

LengyelGyörgy
polgármester

1. Napirendi pont:A Magyarország-Románia határon átnyúló program keretében
megvalósuló megyei szintű élelmiszer feldolgozó, tároló és logisztikai rendszer
tervezésének véleményezése
Előadó:Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés
előzetesen elkészült, a meghívó mellékleteként a képviselők megkapták. Ebben az
évben több alkalommal részt vettem tárgyalásokon, egyeztetéseken. A környező
településeken egyeztettem, a melléklet tartalmazza a programban részt vevő
településeket. Ez a csatlakozás még nem jár elkötelezettséggel. A logisztikai
rendszerben betölthetünk valamilyen posztot. A jelen döntéssel szándékunkat kell
kinyilvánítani. Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, akkor, aki egyetért a
határozati javaslat elfogadásával, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
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192/2014. (IX. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
kinyilvánítja
együttműködési szándékát, hogy részt
kíván venni a Békés Megyei Önkormányzat
által koordinált HURO stratégiai program
„Foglalkoztatás növelése a mezőgazdasági
termelés támogatásával” című kiemelt
projektjében.
Határidő: 2014.10.15.
Felelős: Lengyel György polgármester
2. Napirendi pont: Szociális tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás
igényléséhez önerő biztosításának megtárgyalása
Előadó: Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés
előzetesen elkészült, a meghívó mellékleteként a képviselők szintén megkapták.
Esetünkben maximálisan 96 m3 fát igényelhetünk. Előző évben is az igényelt
mennyiségnek a töredékét kaptuk meg, ezért javaslom a maximum mennyiséget
megigényelni. Ehhez önerőt is kell biztosítani, ezer forint köbméterenként.
dr. Lipták Péter jegyző: Előző évhez képest csökkent az önerő. A határozatban
rögzíteni kell, hogy a szállításokért a lakosságtól nem kérhetünk ellentételezést.
Lengyel György polgármester: Van-e javaslat, hozzászólás? Amennyiben nincs,
akkor aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
193/2014. (IX. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
96 erdei m3 kemény lombos fafajtára
nyújt be támogatási igényt,
az önkormányzat által rendelkezésre
bocsátott önrész maximális mértékét,
121.920,- FT összegben határozza meg,
tárgyévi működési költségvetése terhére,
vállalja, hogy a szociális tűzifában
részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér,
tekintettela helyi önkormányzatok szociális
célú
tűzifavásárláshoz
kapcsolódó
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kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014.
(IX.25.) BM rendelet 1. § rendelkezéseire.
Határidő: 2014.10.06.
Felelős: Lengyel György polgármester
3. Napirendi pont: Bejelentések
Előadó: Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: Részemről nincs bejelentés, van-e valakinek
észrevétele, hozzászólása. Amennyiben nincs, a mai rendkívüli ülésen köszönöm a
részvételt és az ülést bezárom.

K.m.f.

/ Lengyel György /
polgármester

/ dr. Lipták Péter /
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

/ Mórocz Lajos/
képviselő

/Szemenyei Sándor/
képviselő
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