KARDOSKÚT KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2017. OKTÓBER 11. NAPJÁN TARTOTT
RENDKÍVÜLI, NYÍLT KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE

11/2017. ÖKÜ
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. október 11. 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,
Pusztai Ádám,
Kis Bálint,
Mórocz Lajos,
Varga Pál települési képviselők.
Tanácskozási joggal meghívottként vannak jelen:
Dr. Lipták Péter jegyző
Kapuné Sin Anikó, pénzügyi főtanácsos
Radics Vivien szociális ügyintéző
Nem tanácskozási joggal állandó meghívottként van jelen:
Prozlikné Csorba Melinda, jegyzőkönyvvezető
Lengyel György, polgármester köszönti a megjelenteket, továbbá megállapítja, hogy az 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.
Lengyel György, polgármester: 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 5 jelenlevő tag közül 5 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbiak szerint fogadta el a tárgyalandó napirendi pontokat:

Nyílt ülés
Napirend:
1.) Kardoskút Község Önkormányzatának az önkormányzat szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 22/2014.(XI.5.) sz. rendeletének módosítása
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
2.) Közbeszerzési eljárás lefolytatásához külső lebonyolító szervezet bevonása
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
3.) Kardoskút Község Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének módosítása
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
4.)Kardoskút Község Önkormányzatának partnerségi egyeztetés szabályairól szóló
önkormányzati rendeletének megalkotása
Előterjesztő: dr. Lipták Péter jegyző
5.)Egyebek
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
Zárt ülés
1.) Szociális kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Radics Vivien, szociális ügyintéző

1. Napirendi pont: Kardoskút Község Önkormányzatának az önkormányzat szervezeti
és működési szabályzatáról szóló 22/2014.(XI.5.) sz. rendeletének módosítása
Előadó: Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Kérdezem elnök urat
javaslatukról.
Pusztai Ádám az ÜB elnöke: Igen tárgyaltuk, egy pontban módosult a rendelet, amely
alapfeladatnak tekinthető. Az előterjesztésben leírtaknak megfelelően elfogadásra javasoljuk a
rendeletet.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki elfogadja a
Kardoskút Község Önkormányzatának az önkormányzat szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 22/2014.(XI.5.) sz. rendeletének módosításáról szóló előterjesztést,
kérem, kézfelnyújtással szavazzon!

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2017. (X.16.) sz. önkormányzati rendelete
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 22/2014.( XI.5.) sz.
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2. Napirendi pont: Közbeszerzési eljárás lefolytatásához külső lebonyolító szervezet
bevonása
Előadó: Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: A képviselők előzetesen írásban megkapták az előterjesztést.
A Vidékfejlesztési Programban nyert településképet meghatározó, épület külső felújításával
kapcsolatban, referenst kell választanunk, aki a közbeszerzést lebonyolítja. Jegyző úr és a
hivatal munkájának köszönhetően megérkeztek az árajánlatok. Három árajánlat érkezett. A
három árajánlatot figyelembe véve, dr. Géczi József által benyújtott árajánlat a legkedvezőbb.
Utána érdeklődtem és megfelelő referenciával rendelkezik ezt a térséget is beleértve.
Javaslom dr. Géczi Józsefet az eljárás lefolytatására. Van-e esetleg kérdés, ellenvetés, más
javaslat?
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki elfogadja a
határozati javaslatot - kiegészítve dr. Géczi József árajánlatával – a Közbeszerzési eljárás
lefolytatásához külső lebonyolító szervezet bevonásáról szóló előterjesztésben foglaltak
szerint, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
138/2017. (X.11.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
Megtárgyalta
építési
beruházás
vonatkozásában
a
közbeszerzési
eljárás
lebonyolítására érkezett ajánlatokat és az alábbi
döntést hozza:
1. Kardoskút Község Önkormányzata úgy dönt,
hogy dr. Géczi József egyéni vállalkozóval a

közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII. tv115.§ (1)
bek. szerinti hirdetmény közzététele nélküli
közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására
megbízást köt 300.000Ft.+ÁFA, azaz bruttó
381.000Ft, azaz háromszáznyolcvanegyezer Ft
összegben a 2017.évi tartalék terhére.
2. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási
szerződés aláírására.
Határidő: 2017. október 31.
Felelős: Lengyel György, polgármester

3. Napirendi pont: Kardoskút Község Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének
módosítása
Előadó: Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: Kérdezem a jegyző urat szeretne-e kiegészítést hozzátenni?
dr. Lipták Péter jegyző: Annyit tennék hozzá, hogy az év közben felmerült közbeszerzési
igényeket vezetjük fel a 2017. évi közbeszerzési tervbe. A szakértőnek az eljárást megelőzően
kell a megfelelő közbeszerzési tervet átadjuk. A képviselő-testületnek erről döntenie kell,
hogy a közbeszerzési tervet a megfelelőképpen módosítani tudjuk, hiszen ez szükséges az
eljárás megindításához.
Lengyel György polgármester: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés,
aki elfogadja a Kardoskút Község Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének
módosításáról szóló határozati javaslatot, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
139/2017. (X.11.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a 2017. évi közbeszerzési
tervéről szóló 48/2017.(III.30.) számú Képviselőtestületi határozatát akképpen módosítja, hogy a
tárgybéli döntés 1. mellékletét, jelen határozat 1.
melléklete fogja képezni.
Határidő: azonnal
Felelős: Lengyel György, polgármester

139/2017. (X.11.) sz. rendelet 1. melléklete
Kardoskút Község Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési terve
Ajánlatkérő neve:
Ajánlatkérő székhelye:

Kardoskút Község Önkormányzata
5945 Kardoskút, Március 15. tér 3.

Sorszám

Beruházás
megnevezése

A közbeszerzési
tárgya,
mennyisége

A beruházás
becsült
értéke
(ezer Ft)

1.

Központi épület
felújítása Kardoskúton
(5945 Kardoskút
229/2 hrsz-ú,
természetben 5945
Kardoskút, Petőfi u.
24. sz. ingatlan)

Építési beruházás

29 452

Eljárásrend

Alkalmazandó
eljárástípus

Az eljárás
megindításának,
illetve a közbeszerzés
megvalósításának
tervezett időpontja

nemzeti

Kbt. 115. § (1) bek.

2017. november

4. Napirendi pont: Kardoskút Község Önkormányzatának partnerségi egyeztetés
szabályairól szóló önkormányzati rendeletének megalkotása
Előterjesztő: dr. Lipták Péter jegyző

Lengyel György polgármester: A településképet meghatározó arculati kézikönyvvel
kapcsolatban már előző ülésen foglalkoztunk. Településünk az adóerő képessége miatt olyan
helyzetben van, hogy a Belügyminisztérium nem tudja támogatni ennek a kézikönyv
elkészítésének a költségét. Ugyanakkor kormányrendelet előírja minden település számára,
tehát kötelező megcsináltatni. Utánanéztünk a költségvetési tartalékunk függvényében milyen
lehetőségeink vannak. Tekintettel arra, hogy a Fehér ház felújításával kapcsolatban várhatóan
csökken az egész beruházás és annak önköltsége is így a tartalék lehetővé teszi, hogy ezt a
lépést megtegyük. Arra való tekintettel, hogy kötelező, úgy gondolom érdemes ezt most
megtárgyalnunk és amennyiben döntés is születik akkor érdemes megrendelni. Ezzel
kapcsolatban pedig partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet
megalkotása is szükséges. Van-e ezzel kapcsolatosan kérdés?
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki elfogadja a
Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet tervezetet, kérem, kézfelnyújtással
szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2017. ( X.16.) sz. önkormányzati rendelete
a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
dr.Lipták Péter: Hozzátenném, hogy a 60/2017.(III.30.) sz. képviselő-testületi határozatot
hatályon kívül kell helyeznünk, hiszen amikor hozta a testület a határozatot akkor még nem
volt egyértelmű szabályzat arra vonatkozóan, hogy partnerségi egyeztetés szabályzatát
rendelet vagy határozat szabályozza. Mostanra a Miniszterelnökség ezt tisztába tette és ezt a
rendelet mintát a Miniszterelnökség küldte számunkra felhasználásra. Országos szinten
minden település ezzel dolgozik.
Lengyel György polgármester: Összegezve a rendelet megalkotásához szükséges, hogy a
korábban hozott partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 60/2017.(III.30.) számú képviselőtestületi határozatot hatályon kívül helyezzük. Amennyiben nincs kérdés, aki elfogadja,
kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

140/2017. (X.11.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a partnerségi egyeztetés
szabályairól
szóló
60/2017.(III.30.)
számú
képviselő-testületi határozatot hatályon kívül
helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Lengyel György, polgármester

dr. Lipták Péter jegyző: Továbbá javaslom, hogy érdemes a polgármester urat megbízni
megfelelő szakember kiválasztásával, azzal, hogy a végleges döntés jogát a képviselő-testület
megtartja. Tehát a polgármester ajánlattételi felhívást tesz közzé, az ajánlatokat begyűjti,
összegzi és a testület elé tárja döntéshozatalra.
Lengyel György polgármester: A testületi ülés előtt helyettesítő hivatalvezető asszonnyal,
Radics Viviennel és Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos asszonnyal egyeztettünk, hogy a
tartalékot érintő döntést kell hoznunk ez ügyben. Javasolnám, hogy a képviselő-testület
hatalmazzon fel megfelelő tervező bevonására és ajánlattétel kérésére. Arra tekintettel, hogy
településünk nem részesül BM-es támogatásban az előzőekben tárgyaltak miatt, így azt
gondolom meg kell próbálnunk egy kicsit gazdálkodnunk.

Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem,
kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
141/2017. (X.11.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy felhatalmazza Lengyel
György polgármestert, hogy a településképi rendelet
megalkotása és a településkép arculati kézikönyv
elkészítése céljából ajánlattétel felkérésre.
Határidő: azonnal
Felelős: Lengyel György, polgármester
5.Napirendi pont: Egyebek
Előadó: Lengyel György polgármester

Dramatic Art Nonprofit Kft.-vel közszolgáltatási szerződés kötése
Lengyel György polgármester: Legutóbb Budapesten járt Kardoskút Község, különböző
értékeinket mutatták be egy turisztikai indíttatású kiállítás keretén belül. Ezen a rendezvényen
több szervezettel is felvettük a kapcsolatot, többek között a kiosztott határozati javaslatban
szereplő Dramatic Art Nonprofit Kft. vezetőjével.
Ez a szervezet egy profi, fiatal színészekből álló társulat, akiknek az a legfőbb elképzelésük,
hogy az ország vidéki településeit járva irodalmi esteket tartanak. Mégpedig nem eseti
megbízással, hanem közszolgáltatási szerződés keretén belül. Finanszírozási szempontból
számunkra is sokkal előnyösebb, hiszen lényegesen kevesebb összeget tudtak felajánlani,
mint más szervezetek, társulatok, akik eseti jellegű megbízásokkal járják az ország
településeit. Úgy gondolom ez egy olyan kulturális eszköz, amelyet akár falunapon, de más
eseményeinken is fel tudnánk használni. A határozati javaslat mellékletében olvasható, hogy
az idei évre már kész műsorral tudnak szolgálni, Arany János verses est keretében. Tekintettel
arra, hogy Kardoskúthoz kötődő nagyobb cégekkel és vállalatokkal jó kapcsolatunk van és
szinte minden évben kapunk különböző rendezvényekre támogatást, úgy gondolom, érdemes
lenne felhasználni ezt a lehetőséget és a kulturális életet ilyen szinten egy kicsit felpezsdíteni
Kardoskúton.
Van már ilyesfajta megállapodásunk a kardoskúti Széltapogatókkal, akik a helyi óvodának és
művelődési háznak tartanak különböző természettudományi kutatási programokról
előadásokat, amely a Kékvércse programhoz kötődik. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés?
Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki elfogadja, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

142/2017. (X.11.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy
1.) a Dramatic Art Nonprofit Kft-vel (1125
Budapest, Kútvölgy út 71.) Közszolgáltatási
szerződést köt a kultúra fejlesztése, a magyar
irodalom és költészettel kapcsolatos ismeretek
oktatása érdekében, melynek keretében évi 1
alkalommal a Dramatic Art Nonprofit Kft.
Verses Est előadást szervez bruttó 50 000 Ft,
azaz ötvenezer forint összegért Kardoskút
községben,
2.) felhatalmazza a polgármestert a szerződés
megkötésére.
Határidő: 2017. október 31.
Felelős: Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: egyebek napirendi pontban van-e még valakinek felvetése?
Kis Bálint képviselő: Mai napon tisztázódott a Mol által szervezés alatt álló rendezvény
időpontja, amely 2017.december 1. Ezen a napon a Pusztaföldvár környéki szénhidrogén
termelés 60. évfordulójáról emlékeznénk meg. Ezzel kapcsolatban kérném a testület illetve
polgármester úr segítségét. Szeretnénk a falu területén egy emlékművet állítani. Ez az
emlékmű egy kisebb mélyszivattyús kút lenne. Az emlékmű elhelyezésében kérnék
segítséget, hogy hova lenne érdemes képviselő-testület szerint elhelyezni?
A MOL szerződést kíván kötni az önkormányzattal, mint műemlék jellegű építményre
vonatkozóan, úgy, hogy a teljes karbantartás, felújítás a MOL-t terheli. Kizárólag az emlékmű
felügyeletét ellenőrzését kérné a MOL. Továbbá szeretnénk, ha ezt a megemlékezést
Kardoskúton tudnánk megtartani, ennek okán szeretnénk igénybe venni a Móra Ferenc
Művelődési házat is. Az emlékműavatásra délutáni órákban kerülne sor, ezt követően egy
szakmai napot, majd egy szakestet kívánunk tartani. Kérném a testület támogatását.
Úgy gondoljuk a faluval együtt nőtte ki magát az olajipar így méltóképp megünneplésre
kerülne.
Lengyel György polgármester: Köszönjük szépen a tájékoztatást. Szükséges-e a mai ülésen
időpont vonatkozásában döntést hoznunk.
Kis Bálint képviselő: Időpont vonatkozásában nem, viszont arról, hogy az Önkormányzat
adja-e és milyen feltételekkel a Művelődési ház termeit arról érdemes lenne a mai napon

döntenünk. Illetve még arról, hogy az emlékmű hova kerüljön, mi kell ahhoz, hogy az
emlékművet elhelyezhessük? Továbbá Vargáné Neller Borbálával, a művelődési ház
vezetőjével is egyeztetnünk kell a rendezvény lebonyolítása, szervezése ügyében.
Mórocz Lajos képviselő: Körülbelül mekkora helyet kell biztosítani az emlékműnek?
Kis Bálint képviselő: Körülbelül egy 2x6 méteres hely szükséges az emlékmű
elhelyezéséhez.
Lengyel György polgármester: Körülbelül két hete volt már egy kisebb egyeztetés Kis
Bálint képviselő úrral és a MOL egyik munkatársával, ahol megmutatták a leendő
emlékművet.
A beszélgetésünk során első gondolatom a víztoronynál lévő üres terület volt. Valószínűleg jó
helyen lenne a falu központjában.
Hozzátenném, hogy nagyon örültem, örülök a megkeresésnek, hiszen a falunk múltjának
egyik legnagyobb meghatározója a kőolaj és földgáz bányászat.
Mindenképp javasolnám, hogy a művelődési házban egyeztessük le a 2017.december 1-i
napot illetve, hogy a rendezvény teljes lebonyolítására biztosított legyen a művelődési ház.
Továbbá javaslom, hogy a képviselő-testület ajánlja fel erre a rendezvényre a művelődési
házat bérmentesen, hiszen több kardoskúti lakos is jelen lesz ezen a rendezvényen illetve
megtiszteltetés ez a megkeresés.
Kis Bálint képviselő: Annyit hozzáfűznék, hogy amennyiben valaki szeretné megnézni, hogy
körülbelül hogy nézne majd ki az emlékmű, azt a MOL honlapján megteheti.
Ezen az emlékművön lenne egy A/4-es méretű réz tábla, amin szeretnénk Kardoskút Község
Önkormányzatát is feltűntetni. Ehhez kérnék még hozzájárulást, amennyiben nem okoz
problémát.
Lengyel György polgármester: Úgy gondolom ez megtiszteltetés.
Mórocz Lajos képviselő: Körülbelül a művelődési házban tartandó eseményre mennyi fővel
számolhatunk?
Kis Bálint képviselő: Az emlékműavatáson meghívottjaink, aktív dolgozók illetve a
lakosság, az azt követő szakmai napon és esten pedig körülbelül 80 - 100 főre számítunk.
Egyeztetés alatt áll még.
Mórocz Lajos képviselő: Az emlékmű helyét én a bolttal szemben lévő parkolónál, az üres
területen tudnám elképzelni. Így aki betér falunkba láthatja, hogy bányász településen jár.
dr. Lipták Péter jegyző: Nincs alatta, felette közművesítve?
Lengyel György polgármester: Ennek utána kell járnunk akár hol is lesz elhelyezve az
emlékmű. Illetve annak is, hogy építési engedély köteles-e.
dr. Lipták Péter jegyző: Biztos vagyok benne , hogy nem engedély köteles.
Varga Pál alpolgármester: Nagyon örülök a kezdeményezésnek, hiszen Kardoskút múltja
nem csak a természeti adottságokkal, hanem a MOL-al is összefügg. Színvonalas rendezvény
lesz, úgy gondolom és javaslom, hogy széles körben legyen meghirdetve a település lakói
között is. Az emlékmű elhelyezését én is a víztoronynál tudnám elképzelni, ott méltó helye
lenne. Talán központibb helyen van. A művelődési házat pedig úgy gondolom érdemes
felajánlani minden segítséggel együtt.

Kis Bálint képviselő: ha gondolja a képviselő-testület megtudom mutatni a leendő
emlékművet és akkor talán jobban eltudják dönteni, hogy hová érdemes elhelyezni. Továbbá
azt is figyelembe kell venni az elhelyezésnél, hogy évi két alkalommal koszorúzzuk az
emlékművet, tehát az emlékmű körül is érdemes, ha van egy nagyobb tér.
Lengyel György polgármester: javaslom, hogy hozzunk döntést arról, hogy a Képviselőtestület támogatja a 2017.december 1. napján, a művelődési házban, a rendezvény
lebonyolítását, illetve hozzájárul ahhoz, hogy Kardoskút Község Önkormányzata szerepeljen
az emlékműn elhelyezett réztáblán, továbbá a közműegyeztetés lefolytatásának elkezdéséhez.
Amennyiben nincs több kiegészítés, kérdés, aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem,
kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

143/2017. (X.11.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy támogatja a 60 éves
pusztaföldvári szénhidrogén termelés évfordulójára
emlékező 2017. december 1. napján megrendezésre
kerülő MOL rendezvényt, illetve hozzájárul az
emlékmű emeléséhez és azon Kardoskút Község
Önkormányzata névnek a történő feltüntetéséhez.
Felhatalmazza a polgármestert
közműegyeztetés lefolytatására.

a

szükséges

Határidő: azonnal
Felelős: Lengyel György, polgármester
Lengyel György polgármester: A közműegyeztetést pedig a jövő héten megkezdjük.
Más felvetés van-e még az egyebek napirendi pont tekintetében?
Varga Pál képviselő: Az idei költségvetés tervezésekor már szóba került, hogy a
Csanádapáca, Pusztaföldvár, Kardoskút önkormányzatainál szociális ágazatban dolgozókat
eddig minden évben kivétel nélkül Csanádapáca önkormányzata látta vendégül
Csanádapácán. Ezért gondoltam arra, hogy idén Kardoskút település adhatna helyet ennek a
szervezésnek. Körülbelül 75 fő részvételére lehetne számítani a művelődési házban egy ebéd
keretén belül, amelynek elkészítését Mórocz Lajos képviselő társam egy pörkölt formájában
felajánlott. Ennek az anyagi vonzata 50.000.- forint. Erről tárgyaltunk már ugyan, viszont nem
került be a költségvetésbe. Arra szeretném kérni a képviselő-társaimat, hogy ezt erősítsük
meg és a költségvetési tartalék terhére biztosítsuk az 50.000.- forintot erre a rendezvényre.
Kis Bálint képviselő: Támogatom.

Lengyel György polgármester: Úgy gondolom ez egy szép gesztus a szociális ágazatban
dolgozók felé, így mindenképp támogatom.
Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki egyetért azzal a határozati javaslattal, hogy erre a
rendezvényre 50.000.-forint keretet biztosítson a képviselő-testület, a költségvetési tartalék
terhére, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
144/2017. (X.11.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Csanádapáca,
Pusztaföldvár, Kardoskút önkormányzatánál szociális
ágazatban dolgozók megvendégelésére maximum
50.000 Ft, azaz: ötvenezer forint összeget biztosít a
2017. évi költségvetési tartalék terhére.
Határidő: 2017. november 29.
Felelős: Lengyel György polgármester
Lengyel György polgármester: Ennek apropóján eszembe jutott, hogy jövő hét szerdán
17órakkor kerül megrendezésre a helyi Nyugdíjas Klubnak az idősek napi vacsorája, ahová a
képviselő-testület is meghívást kapott. Korábban felvetődött, hogy pogácsával, apró
süteménnyel viszonozhatnánk a szíves meghívást.
Varga Pál alpolgármester: Előtte való napokban pontos létszámmal tudok szolgálni, és ha
képviselő társaim megbíznak a feladattal, akkor azon a napon meg is tudnám vásárolni a
süteményeket. Egy-egy szelet süteményre gondoltam, amelynek költségét megosztanánk
magunk között.
Lengyel György polgármester: Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, tisztelettel
megköszönöm az aktív tanácskozást a nyílt ülést 15 óra 45 perckor bezárom, és a testület zárt
ülés keretében folytatja a munkát.
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