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10/2014. ÖKÜ 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 03. 
napi rendkívüli, nyílt testületi ülésén. 
 
 
Ülés helye:  a Hivatal tanácskozó terme 
 5945 Kardoskút, Március 15. tér 3. 
 
 
Jelen vannak:  Lengyel György polgármester,  

Szemenyei Sándor,  
Pusztai Ádám, 
Varga Pál települési képviselők. 

  
Tanácskozási joggal meghívottként vannak jelen: 

 dr. Lipták Péter jegyző; 
 Fekete Zita, kirendeltség-vezető.  
 Kapuné Sin Anikó vezető pénzügyi főtanácsos 
 

 

Nem tanácskozási joggal állandó meghívottként van jelen: 

Verasztó József tagiskola igazgató 
Skorka Pálné jegyzőkönyvvezető. 
 

Távolmaradását bejelentette, igazoltan távol:  
    
   Mórocz Lajos képviselő 
 
Lengyel György, polgármester Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 
testületi ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot; választása 
Pusztai Ádám  és Szemenyei Sándor képviselőkre esik, melyet a jelenlevő 4 testület 
tag, 4 igen szavazattal, egyhangúlag, elfogadott.  
Javaslatot tesz a megtárgyalandó napirendi pontokra, amit az előzetesen megküldött 
meghívó szerint javasol elfogadni.  
 
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: 
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Tárgy:            Előadó: 
   

1. Árubeszerzés közbeszerzési eljárás ajánlattételi  Lengyel György 
felhívásának elfogadása      polgármester 
 

2. Óvodai beiratkozás rendjéről szóló hirdetmény   Lengyel György  
jóváhagyása        polgármeste 

 
3. Bejelentések        Lengyel György 

polgármester 
 

Lengyel György polgármester: A két ülés között lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót a soron következő testületi ülésen fogom 
ismertetni. 

 

1. Napirendi pont:  Árubeszerzés közbeszerzési eljárás ajánlattételi  
     felhívásának elfogadása   

 
Előadó: Lengyel György, polgármester 

 

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést 
előzetesen írásban megkapták a képviselők. Előző testületi ülésen döntöttünk, hogy 
ki fogja a közbeszerzési eljárást lebonyolítani, a mostani döntés a következő lépés, 
miszerint elfogadjuk az ajánlattételi felhívást. 

Varga Pál alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő szín nem az, mint amit 
megbeszéltünk. Viharszürkét beszéltünk meg, azon kevésbé látszik a piszok. 

dr. Lipták Péter jegyző: Kötelez bennünket a felhívás, de ezen a ponton még 
korrigálhatjuk. 

Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs több vélemény, hozzászólás,  
aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:  
 
 

87/2014. (IV. 03.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy  

1. A 2014-ben beszerzésre kerülő Volkswagen 
Transporter Kombi RT 4mot., 2.0.  CR Tdi. 4 
ajtós (A) gépjármű megvásárlása érdekében 
lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás 
lebonyolítása érdekében elfogadja a jelen 
határozat 1. melléklete szerinti ajánlati 
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felhívást és 2. melléklete szerinti ajánlati 
dokumentációt. 
 

2. Jelen közbeszerzési eljárásban a következő 
ajánlattevőket kéri fel ajánlattételre: 

1.) Autocent Kft. (6230. Soltvadkert, 
Kossuth u. 112.) 

2.) Autocity Kft. (7632. Pécs, Diósi út 1.) 
3.) Porsche Intr Auto Hungaria Kft. 

(6724. Szeged, Sárosi út 11.) 
 

Felelős: Lengyel György polgármester 
Határidő: 2014. április 3. 
 

 

2. Napirendi pont:  Óvodai beiratkozás rendjéről szóló hirdetmény jóváhagyása 
 

Előadó: Lengyel György, polgármester 

 

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést 
előzetesen írásban megkapták a képviselők. Megkérdezem az előterjesztés 
készítőjét, hogy kíván-e kiegészítést tenni. 
 
Fekete Zita kirendeltség-vezető: Nem kívánok kiegészítést tenni. Jogszabályi 
előírás alapján kell elfogadni a hirdetményt az óvodai beíratásról, időpontra 
vonatkozóan előzetes egyeztettünk az óvodavezetővel.  
 
Lengyel György polgármester: Törvény által előírt kötelezettség. Amennyiben 
nincs több vélemény, hozzászólás, aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:  
 

88/2014. (IV. 03.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy  
1. A Kardoskúti Napköziotthoos Óvoda 

2014/2015-ös nevelési évre történő óvodai 
beiratkozás időpontját 2014. május 5. és 
2014. május 6. napján 8. 00 óra és 16,30 
óra közötti időtartamban határozza meg. 
 

2. A Képviselő-testület jóváhagyja az óvodai 
beiratkozással kapcsolatos hirdetmény 
szövegét a határozat 1. sz. melléklete 
szerinti tartalommal. 
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3. A Képviselő-testület felkéri a 
polgármestert, hogy a helyben szokásos 
módon gondoskodjon az óvodai 
beiratkozás rendjéről szóló hirdetmény 
közzétételéről. 
 

Felelős: Lengyel György polgármester 
Határidő: 2014. április 4. 
 
 

3. Napirendi pont: Bejelentések 

Előadó: Lengyel György polgármester 

 

Lengyel György polgármester: Tájékoztatom a képviselőket, hogy az 
adósságkonszolidációra nyert pályázatunkkal kapcsolatos szerződést aláírtam. A 10 
millió forint az ÁFÁ-t is tartalmazza. Felhatalmazást kérek az árajánlatok bekérésére, 
és a legelőnyösebb ajánlattevővel való szerződéskötésre. A munkákat az alábbi 
sorrendben javasolnám végrehajtani: 1. művelődési ház mosdó felújítása, 2. 
egészségház nyílászáróinak cseréje, vízvezeték rendszerének javítása, 3. a maradék 
összeget  járdaépítésre fordítjuk. 

Amennyiben nincs vélemény, hozzászólás, aki egyetért a javaslatom elfogadásával, 
kézfeltartással szavazzon.  
 
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:  
 
 
 

89/2014. (IV. 03.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az 
adósságkonszolidációban részt nem vett települési 
önkormányzatok fejlesztési támogatásáról szóló 
10/2014. (II. 19.) BM rendelet alapján 10.000.000 Ft 
vissza nem térítendő fejlesztési támogatás 
felhasználása érdekében az alábbi sorrendben 
kívánja megvalósítani a célokat: 
1. Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár 
vizesblokk felújítása; 
2. Egészségház nyílászáróinak cseréje és 
vizesblokk felújítás; 
3. Járdaépítés. 
 
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-
testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
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három árajánlat bekérését követően a 
legelőnyösebb ajánlattevővel szerződést kössön. 
 

Felelős: Lengyel György polgármester 
Határidő: 2014. június 30. 

 
 
Szemenyei Sándor képviselő: Néhány lakos észrevételét szeretném tolmácsolni, 
miszerint nem szerencsés a Tanyanapot családi rendezvénnyel összevonni. 

Varga Pál alpolgármester: Nincs összevonva, ez továbbra is Tanyanap, az időpont 
már le van szervezve, ezen már nem lehet módosítani. Tavaly egy pályázat miatt 
indult el a kezdeményezés, akkor kötött volt az időpont és most egy év után 
folytatjuk. 

Lengyel György polgármester: Természetesen ez a nap a Tanyanapról szól, és 
minden kül- és belterületi lakos, érdeklődő részt vehet és bízunk benne, hogy minél 
többen el is jönnek.  

Lengyel György polgármester: Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, 
tisztelettel megköszöni az aktív tanácskozást és 9.30 perckor az ülést bezárja. 

 

 
K.m.f. 

 
 
 

/ Lengyel György /             /dr. Lipták Péter/ 
   polgármester                   jegyző 
 
 
 
 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
 
 

 
 
 / Pusztai Ádám /                    / Szemenyei Sándor / 
     képviselő                           képviselő 
           
 

 

 
 
 
 


