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8/2015. ÖKÜ 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 20. napi 

rendkívüli, nyílt testületi ülésén. 

 

 

Ülés helye:  a Hivatal tanácskozó terme 

 5945 Kardoskút, Március 15. tér 3. 

 

 

Jelen vannak:  Lengyel György polgármester,  

 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: 

Radics Vivien, jegyzőkönyvvezető. 
 

Lengyel György, polgármester Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testületi ülés 

határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot; választása Pusztai Ádám és Varga 

Pál képviselőkre esik, melyet a jelenlevő 3 testület tag, 3 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, az 3 jelenlevő tag közül 3 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbiak szerint fogadta el a tárgyalandó napirendi pontokat: 

 

1./ Kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése pályázattal 

kapcsolatos döntés meghozatala 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 
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1. Napirendi pont: Kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, 

korszerűsítése pályázattal kapcsolatos döntés meghozatala 

 

Előadó: Lengyel György polgármester 

 

Lengyel György, polgármester: A mai ülést azért kellett összehívni, mert a beadott 

pályázattal kapcsolatban módosítani szükséges a korábban meghozott határozatunkat. A saját 

forrás mértékét szükséges változtatni 29 000 Ft összegben. Az írásos előterjesztést a 

képviselők megkapták.  

Ha valakinek van észrevétele, hozzászólása tegye meg! Amennyiben nincs, akkor 

kézfeltartással szavazzunk az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásáról.  

A Képviselő-testület jelen levő 3 tagja közül 3 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

                             

62/2015. (IV.20.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a Móra Ferenc Művelődési 

Ház és Községi Könyvtár szakmai 

eszközfejlesztése, korszerűsítése pályázat 

benyújtásával kapcsolatos, 52/2015 (III.26.) sz. KT 

határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

A határozat 2. pontja helyébe jelen határozat 2. 

pontja lép: 

„2. a beruházás megvalósítása érdekében 

támogatási igényt nyújt be bruttó 2 922 099. Forint 

mértékben, a beszerzés bruttó összköltségét 3 247 

099.- forintban fogadja el. A vállalt önerő összegét 

325 000.- forintban határozza meg, mely összeget a 

2015. évi költségvetési tartalék terhére biztosít,” 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 

a hiánypótlás teljesítésére. 

Felelős: Lengyel György polgármester  

Határidő: 2015. 04. 22. 
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 Lengyel György polgármester: Amennyiben több bejelentés nincs, tisztelettel megköszöni 

az aktív tanácskozást és 13,10 perckor az ülést bezárja. 

 

K.m.f. 

 

 

 

Lengyel György           dr. Lipták Péter 

   polgármester              jegyző 

 

 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

 

 

 

 Pusztai Ádám                                        Varga Pál 

    képviselő                                       képviselő  

          

 

 

 

 
 

 

 

 


