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27 

27/2014. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20. napi 

alakuló, nyílt testületi ülésén. 

 

Ülés helye:  a Hivatal tanácskozó terme 

   5945 Kardoskút, Március 15. tér 3. 

 

Jelen vannak: Lengyel György polgármester,  

Kis Bálint Péter, 

Mórocz Lajos,  

Pusztai Ádám Sándor 

Varga Pál települési képviselők. 

  

Tanácskozási joggal meghívottként vannak jelen: 

dr. Lipták Péter jegyző; 

 Fekete Zita, kirendeltség-vezető,  

 Tibáné Hamvasi Zsuzsanna HVB elnök 

  

   

Nem tanácskozási joggal állandó meghívottként van jelen: 

Skorka Pálné jegyzőkönyvvezető. 

 

További jelenlévő: Barna Károlyné óvodavezető, 

  Terjékné Kaposi Andrea, igazgató, 

  Vargáné Neller Borbála. 

 

 

Lengyel György, polgármester köszönti a megjelenteket. Köszönti az újonnan megválasztott 

testületi tagokat, bízva abban, hogy a jövőben is jól együtt tudnak dolgozni. Köszönti dr. 

Lipták Péter jegyzőt, Fekete Zita kirendeltség-vezetőt, Skorka Pálné jegyzőkönyvvezetőt, 

minden jelenlevő érdeklődőt.  

 

Megkéri a jelenlévőket, hogy felállva hallgassák meg a Himnuszt. 

 

 

Himnusz meghallgatása 

 

 

Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot; 

választása Pusztai Ádám és Mórocz Lajos képviselőkre esik, melyet a jelenlevő 5 testületi tag, 

5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.  

 

Javaslatot tesz a megtárgyalandó napirendi pontokra. Aki egyetért a meghívóban szereplő 

napirendi pontok elfogadásával, kérem, hogy 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: 
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1./ A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a 2014. október 12-i önkormányzati 

képviselő és polgármester választás lebonyolításáról és eredményéről 

Előterjesztő: Tibáné Hamvasi Zsuzsanna HVB elnök 

 

2./ A képviselő-testület tagjainak eskütétele 

Előterjesztő: Tibáné Hamvasi Zsuzsanna HVB elnök 

 

3./ A polgármester eskütétele 

Előterjesztő: Tibáné Hamvasi Zsuzsanna HVB elnök 

 

4./ Polgármesteri program ismertetése 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

5./ Polgármester illetménye, költségtérítése 

Előterjesztő: dr. Lipták Péter jegyző 

 

6./ Alpolgármester választása, eskütétele, tiszteletdíja, költségtérítése 
Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

7./ Ügyrendi Bizottság elnökének, tagjainak, megválasztása 
Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

8./ Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester, Fekete Zita kirendeltség-vezető 

 

9./ Döntés a Képviselő-testület 2014. évi munkatervének II. részéről 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

10./ Egyebek 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

 

 

1. Napirendi pont:A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a 2014. október 12-i 

önkormányzati képviselő és polgármester választás lebonyolításáról és eredményéről 

 

Előadó: Tibáné Hamvasi Zsuzsanna, HVB elnök 

 

 

 

Lengyel György, polgármester: megkérem Tibáné Hamvasi Zsuzsannát, a Helyi Választási 

Bizottság elnökélt, hogy tartsa meg tájékoztatóját a választással kapcsolatban! 

 

Tibáné Hamvasi Zsuzsanna, HVB elnök megtartja tájékoztatóját az alábbiak szerint: 

 

A HVB megalakulása, működése: A választási eljárásról szóló 2013. XXXVI. törvény (a 

továbbiakban: Ve.) 23. §-a értelmében a  képviselő-testület 2014. augusztus 28. napján 

165/2014. (VIII. 28.) sz. KT határozattal döntött a Helyi Választási Bizottság tagjainak 

megválasztásáról. 

 

A választást megelőzően összesen 5 alkalommal tartott ülést a Bizottság: 
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 A HVB alakuló ülését 2014. augusztus 28-án tartotta, ahol döntött az elnök és 

elnökhelyettes személyéről. 

 2014. szeptember 4-én a jelöltek nyilvántartásba vételéről határozott a Bizottság. 

 Tekintettel arra, hogy a Ve. 160. § (1) bek értelmében a szavazólapon a jelöltek, 

illetve listák a választási bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek, 2014. 

szeptember 9-én – a jelöltek bejelentésére nyitva álló határidőt követően – 

megtartotta a sorsolást. 

 A Ve. 162. § (1) bekezdése értelmében a szavazólap adattartalmát a választási 

bizottság hagyja jóvá, melyre 2014. szeptember 15. napján került sor.  

 A választás előtti utolsó ülésen 2014. október 7-én a Helyi Választási Bizottság 

megtartotta az oktatást a választás lebonyolítására vonatkozóan. 

 

Választás lebonyolítás, eredménye: a választás előtti napon a Helyi Választási Irodától 

átvettük a szükséges nyomtatványokat, eszközöket. 

2014. október 12. napján rendkívüli esemény nem történt, zökkenőmentesen zajlott a 

választás. A szavazás a törvény előírásainak megfelelően 6 órakor kezdődött és 19 órakor 

fejeződött be.  

A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 766 fő melyből szavazóként megjelent 

358 fő. Így községünkben a részvételi arány 46,73 %-os volt, ami kismértékben meghaladta 

az országos részvételi arányt mely 44,29% volt. Kisebbségi önkormányzati képviselők 

választására Kardoskút községben nem került sor, tekintettel arra, hogy senki nem kérte 

kisebbségi névjegyzékbe való felvételét. 

 

Eredmények 

 

Polgármester választás eredménye 

A polgármester vonatkozásában a választópolgárok egy jelöltre adhatták le szavazataikat. A 

358 szavazólapból az érvényes szavazólapok száma 347 volt, a megválasztott polgármester 

Lengyel György független jelölt. 

 

Egyéni listás választás eredménye 

Az egyéni listás szavazólap vonatkozásában a választópolgárok legfeljebb 4 képviselőre 

adhatták le szavazatukat, de az eredményből látható, hogy sokan kevesebb, mint 4 jelöltre 

adták le szavazatukat. A 358 szavazólapból az érvényes szavazólapok száma 345 volt.  A 

listák között a szavaztok a következőképpen oszlottak meg: 

 

 

Név Jelölő szervezet 

Kapott 

érvényes 

szavazat 

Varga Pál független 220 

Kis Bálint Péter független 196 

Pusztai Ádám Sándor független 171 

Mórocz Lajos Zoltán független 167 

Szemenyei Sándor független 151 

Gál Mihály független 116 

Geiszt László Ferenc FIDESZ-KDNP 71 
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Megyei közgyűlés 

 

A megyei közgyűlés vonatkozásában a választópolgárok a pártok listáira adhatták le 

szavazataikat. A 358 szavazólapból az érvényes szavazólapok száma 343 volt. A listák között 

a szavaztok a következőképpen oszlottak meg: 

 

 

Lista neve 
Kapott érvényes 

szavazatok száma 
% 

FIDESZ-KDNP  161  46,94 

JOBBIK  85  24,78 

MSZP  62  18,08 

DK  18  5,25 

EGYÜTT  17  4,96 

 

Lengyel György, polgármester: Köszönöm szépen a tájékoztatást. 

 

 

 

2. napirendi pont:A képviselő-testület tagjainak eskütétele 

 

Előadó: Tibáné Hamvasi Zsuzsanna, HVB elnök 

 

 

Tibáné Hamvasi Zsuzsanna, HVB elnök, mint eskü kivevő előmondja a képviselőknek az 

Mötv. szerinti eskü szövegét: 

 

Kis Bálint, képviselő: Én, Kis Bálint Péter, becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 

Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal 

is megtartatom; képviselői tisztségemből eredő feladataimat Kardoskút fejlődésének 

előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 

gyakorlom. 

 

Isten engem úgy segéljen! 

 

Mórocz Lajos, képviselő: Én, Mórocz Lajos Zoltán, becsületemre és lelkiismeretemre 

fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait 

megtartom és másokkal is megtartatom; képviselői tisztségemből eredő feladataimat 

Kardoskút fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a 

magyar nemzet javára gyakorlom. 

 

Isten engem úgy segéljen! 

 

Pusztai Ádám, képviselő: Én, Pusztai Ádám Sándor, becsületemre és lelkiismeretemre 

fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait 

megtartom és másokkal is megtartatom; képviselői tisztségemből eredő feladataimat 

Kardoskút fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a 

magyar nemzet javára gyakorlom. 
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Isten engem úgy segéljen! 

 

Varga Pál, képviselő: Én, Varga Pál, becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 

Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal 

is megtartatom; képviselői tisztségemből eredő feladataimat Kardoskút fejlődésének 

előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 

gyakorlom. 

 

Isten engem úgy segéljen! 

 

A képviselők aláírják és átveszik az esküokmányokat. 

 

 

 

3. napirendi pont:A polgármester eskütétele 

 

Előadó: Tibáné Hamvasi Zsuzsanna, HVB elnök 

 

 

Tibáné Hamvasi Zsuzsanna, HVB elnök, mint eskü kivevő előmondja a polgármesternek az 

Mötv. szerinti eskü szövegét: 

 

Lengyel György polgármester: Én, Lengyel György, becsületemre és lelkiismeretemre 

fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait 

megtartom és másokkal is megtartatom; a polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat 

KARDOSKÚT fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a 

magyar nemzet javára gyakorlom. 

  

Isten engem úgy segéljen! 

 

A polgármester aláírja és átveszi az esküokmányt. 

 

Tibáné Hamvasi Zsuzsanna, HVB elnök elhagyja a termet. 

 

 

 

4. napirendi pont:Polgármesteri Program ismertetése 

 

Előadó: Lengyel György, polgármester 

 

 

Lengyel György, polgármester: az írásos előterjesztés tartalmazta a Polgármesteri 

Programomat, melyet nem kívánok szóban kiegészíteni. Amennyiben kérdés, észrevétel van, 

szívesen válaszolok. 

Amennyiben nincs, kérem a képviselő-testületi tagokat, hogy szavazzunk a Program 

elfogadásáról! 

Kérem a képviselő-testületi tagokat, hogy amennyiben egyetértenek a határozati javaslattal, 

kézfeltartással szavazzanak annak elfogadásáról! 

 

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal - tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül - egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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194/2014. (X.20.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

„Polgármesteri Programot” az előterjesztés melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Felelős: Lengyel György polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

5. napirendi pont:Polgármester illetménye, költségtérítése  

 

Előadó: dr. Lipták Péter jegyző 

 

 

 

Lengyel György, polgármester: megkérem a napirendi pont előadóját, hogy szóban 

egészítse ki az előterjesztést! 

 

dr. Lipták Péter, jegyző: változott a jogszabály, a korábbi szabályozástól eltérően a 

képviselő-testületnek nincs mérlegelési, döntési jogköre a polgármester illetményére 

vonatkozóan, azonban szükséges határozatot hozni. 

 

Lengyel György, polgármester: személyes érintettségem miatt kérem a döntéshozatalból 

való kizárásomat. A döntéshozatal idejére felkérem Varga Pál képviselőt az ülés vezetésére. 

 

Varga Pál képviselő: Kérem a képviselő-testületi tagokat, hogy amennyiben egyetértenek 

Lengyel György polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításának 

döntéshozatalból való kizárásával, kézfeltartással szavazzanak annak elfogadásáról! 

 

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

195/2014. (X.20.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Lengyel György főállású polgármestert illetményének és 

költségtérítésének megállapításának szavazásából kizárja. 

 

Felelős: Varga Pál képviselő 

Határidő: azonnal 

 

 

Varga Pál képviselő: Amennyiben nincs észrevétel, kérem a képviselő-testületi tagokat, 

hogy szavazzunk az illetménnyel és költségtérítéssel kapcsolatban! 

 

Kérem a képviselő-testületi tagokat, hogy amennyiben egyetértenek a határozati javaslattal, 

kézfeltartással szavazzanak annak elfogadásáról! 
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A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül – Lengyel György polgármester a 

döntéshozatalban nem vesz részt – 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, 

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

196/2014. (X.20.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Lengyel György főállású polgármester  

1. illetményét a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdés b.) 

pontja alapján havi bruttó 299.151 Ft-ban állapítja meg. 

 

2. költségtérítését a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése 

alapján havi bruttó 44.873 Ft-ban állapítja meg. 

 

Felelős: Fekete Zita, kirendeltség-vezető 

Határidő: 2012. október 12. napjától 

 

Lengyel György polgármester visszaveszi a képviselő-testületi ülés vezetését. 

 

 

 

6. napirendi pont:Alpolgármester választása, eskütétele, tiszteletdíja, költségtérítése   

 

Előadó: Lengyel György, polgármester 

 

 

 

Lengyel György, polgármester: az előterjesztésnek megfelelően alpolgármestert is 

választanunk kell. Javaslatom Varga Pál képviselőre esik, aki az előző ciklusban is aktívan 

tevékenykedett alpolgármesterként, illetve ő kapta a legtöbb szavazatot, amennyiben vállalja a 

tisztséget. 

 

Varga Pál, képviselő: igen, köszönöm szépen a bizalmat. 

 

Lengyel György, polgármester: az előterjesztésnek megfelelően az alpolgármestert titkos 

szavazással kell megválasztani. A titkos szavazás lebonyolítása, illetve az eredmény 

megállapítása érdekében szavazatszámláló bizottságot kell létrehozni. Javaslom a bizottság 

elnökének Kis Bálint Pétert és tagjainak Mórocz Lajost és Pusztai Ádámot. 

Kérem a képviselő-testületi tagokat, hogy amennyiben egyetértenek az elhangzott javaslattal, 

kézfeltartással szavazzanak a szavazatszámláló bizottság létrehozásáról! 

 

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal - tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül - egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

 

197/2014. (X.20.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 

alpolgármester megválasztása céljából – a titkos szavazás 

lebonyolítására - szavazatszámláló bizottságot választ.  

 

A szavazatszámláló bizottság tagjai:  



 
9 

 

1. Kis Bálint elnök, 

2. Mórocz Lajos, 

3. Pusztai Ádám. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Szavazatszámláló bizottság elnöke  

 

 

Varga Pál, képviselő: Személyes érintettsége miatt kizárását kéri a döntéshozatalból. 

 

Lengyel György, polgármester: Aki egyetért a kizárással, kézfeltartással szavazzon! 

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

198/2014. (X. 20.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Varga Pál képviselőt kizárja az alpolgármester 

megválasztásával kapcsolatos szavazásból, személyes 

érintettsége miatt. 

 

Felelős: Lengyel György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Lengyel György, polgármester: a szavazás idejére szünetet rendelek el. Szavazni az erre 

kijelölt külön helyiségben lehet. 

 

 

SZÜNET 

 

 

Lengyel György, polgármester: megkérem a Szavazatszámláló Bizottság elnökét, hogy 

tájékoztassa a képviselő-testületet a szavazás eredményéről! 

 

Kis Bálint, képviselő: a szavazás rendben lezajlott, 4 db az érvényes szavazólapok száma, és 

mind a 4 szavazat Varga Pál képviselőre érkezett. 

 

Lengyel György, polgármester: köszönöm szépen, akkor megkérem a képviselő-testületet, 

hogy a szavazás eredményéről határozatban döntsünk! 

 

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül – Varga Pál alpolgármester a döntéshozatalban 

nem vesz részt – 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozta: 

 

199/2014. (X. 20.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete titkos 

szavazás eredményeként 4igen szavazattal, 0 nem szavazattal 

Varga Pál képviselőt társadalmi megbízatású 

alpolgármesterré választotta.  
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Határidő: azonnal és folyamatos, a legközelebbi 

önkormányzati képviselők és polgármester választásáig, 

illetve ellenkező tartalmú döntésig  

Felelős: Lengyel György polgármester  

 

Lengyel György, polgármester: gratulálok a megválasztott alpolgármesternek, munkájához 

sok sikert kívánok! A megválasztott alpolgármesternek esküt kell tennie, ezért felkérem 

Varga Pált, hogy tegye le az esküt! 

 

Lengyel György, polgármester, mint eskü kivevő előmondja a polgármesternek az Mötv. 

szerinti eskü szövegét: 

 

Varga Pál, alpolgármester: Én, Varga Pál, becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 

Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal 

is megtartatom; alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat KARDOSKÚT fejlődésének 

előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 

gyakorlom. 

 

Isten engem úgy segéljen! 

 

Az alpolgármester aláírja és átveszi az esküokmányt. 

 

Lengyel György, polgármester: az alpolgármester illetményéről is dönteni kell. 

 

Fekete Zita, kirendeltség-vezető: igen, az előterjesztésben szereplően ebben az esetben 

mérlegelési jogköre van a testületnek. 

 

Varga Pál, képviselő: személyes érintettsége miatt kizárását kéri a döntéshozatalból. 

 

Lengyel György, polgármester: Aki egyetért a kizárással, kézfeltartással szavazzon! 

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

200/2014. (X. 20.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Varga Pál képviselőt kizárja az alpolgármester illetményével 

kapcsolatos szavazásból, személyes érintettsége miatt. 

 

Felelős: Lengyel György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Varga Pál képviselő elhagyja az üléstermet. 

 

 

Lengyel György, polgármester: várom a javaslatokat az illetményre vonatkozóan. 

 

Kis Bálint, képviselő: részemről a maximálisan megállapítható 134.618 Ft-ot javaslom. 

 

Pusztai Ádám, képviselő: én egy középátlagot javasolnék, 120.000 Ft-ot. 
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Lengyel György, polgármester: köszönöm szépen, akkor megkérem a képviselő-testületet, 

hogy először az első javaslatról, a 134.628. Ft-ról döntsünk! 

 

A képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 ellenszavazattal elutasította a javaslatot. 

 

Lengyel György, polgármester: akkor megkérem a képviselő-testületet, hogy a második 

javaslatról, a 120.000. Ft-ról döntsünk! 

 

A képviselő-testület jelen lévő 4 tagja 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot. 

 

Lengyel György, polgármester: köszönöm szépen, akkor megkérem a képviselő-testület 

jelenlévő tagjait, hogy a 120.000 Ft javaslatnak megfelelően a határozati javaslat 

elfogadásáról döntsünk! 

 

A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül – Varga Pál alpolgármester a döntéshozatalban 

nem vesz részt – 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozta: 

 

 

201/2014. (X. 20.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Varga Pál, társadalmi megbízatású alpolgármester  

1. tiszteletdíját a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése 

alapján havi bruttó 120.000 Ft-ban állapítja meg. 

 

2. költségtérítését a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdése 

alapján havi bruttó 18.000 Ft-ban állapítja meg. 

 

Felelős: Lengyel György polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

Varga Pál alpolgármester visszatér az ülésterembe. 

 

 

7. napirendi pont:Ügyrendi Bizottság elnökének, tagjainak megválasztása   

 

Előadó: Lengyel György, polgármester 

 

Lengyel György, polgármester: az előterjesztésnek megfelelően amennyiben a struktúrán 

nem kívánunk változtatni a Bizottságot is fel lehet állítani. Én javasolnám, hogy továbbra is a 

kialakult rendnek megfelelően működjön az Ügyrendi Bizottság. Javaslatot is kell tennem, 

ezért kezdeményezem, hogy a Bizottság elnöke Pusztai Ádám legyen, amennyiben vállalja a 

tisztséget. 

 

Pusztai Ádám, képviselő: vállalom. 

 

Lengyel György, polgármester: köszönöm szépen, akkor megkérem a képviselő-testület 

tagjait, hogy a javaslatnak megfelelően a határozati javaslat elfogadásáról döntsünk! 
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

 

202/2014. (X. 20.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az Ügyrendi Bizottság elnökének Pusztai Ádám, 

képviselőt választja meg. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: képviselő-testület  

 

 

Lengyel György, polgármester: a Bizottság 3 tagú, a polgármester és az alpolgármester nem 

lehet a tagja, így a két tagnak javaslom Kis Bálint és Mórocz Lajos képviselőket. Kérem a 

képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben a jelöltek vállalják a tisztséget, kézfeltartással 

szavazzunk a Bizottsági tagságról! 

 

Mórocz Lajos, képviselő: vállalom. 

 

Kis Bálint, képviselő: vállalom. 

 

Lengyel György, polgármester: köszönöm, akkor kérem a képviselő-testületet, hogy 

kézfeltartással szavazzunk Mórocz Lajos képviselő, bizottsági tagságáról! 

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

203/2014. (X. 20.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az Ügyrendi Bizottság tagjának Mórocz Lajos 

képviselőt választja meg. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: képviselő-testület  

 

Lengyel György, polgármester: megkérem a képviselő-testületet, hogy kézfeltartással 

szavazzunk Kis Bálint képviselő bizottsági tagságáról! 

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

204/2014. (X. 20.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az Ügyrendi Bizottság tagjának Kis Bálint 

képviselőt választja meg. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: képviselő-testület  
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8. napirendi pont:Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati 

rendelet megalkotása   

 

Előadó: Lengyel György, polgármester, Fekete Zita, kirendeltség-vezető 

 

 

Lengyel György polgármester: Az írásos előterjesztést a képviselők megkapták, megkérem 

a kirendeltség-vezetőt, hogy szóban egészítse ki a leírtakat. 

 

Fekete Zita, kirendeltség-vezető: az Mötv. értelmében a képviselő-testület az 

önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának rendeletében 

meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg. A jelenleg hatályos 

rendelet módosítása helyett egy új rendelet megalkotását javaslom, tekintettel arra, hogy a 

jogszabályi környezet is megváltozott. Változás, hogy az Mötv. annyi szabályozást 

tartalmaz a mértékre vonatkozóan, hogy az önkormányzati képviselő számára történő 

tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatai ellátását. 

A tervezetbe az alapdíj a köztisztviselői illetményalapnak megfelelő összeggel került be. Az 

előterjesztésben ugyan szerepel a „mindenkori” szó, de a tervezetben nem, ezért azt 

javaslom kiegészíteni. 

Lengyel György polgármester: Számos környékbeli és hasonló lélekszámú település 

rendeletét megvizsgáltuk, és egy átlagos mérték került a tervezetbe, többen használják a 

köztisztviselői illetményalapot alapdíjként. A bizottság elnöke esetében az alapdíjon felül 

10.000 Ft-ot, a tagoknak 5000 Ft-ot javaslok megállapítani. 

 

Pusztai Ádám, képviselő: az elnök esetében – mivel érintett vagyok – javaslom a 6000 Ft-ot 

megállapítani. 

 

Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs több észrevétel, javaslat, akkor kérem a 

képviselő-testület tagjait, hogy az elhangzott javaslatokkal kiegészítve – a 2. § (1) bekezdése 

kiegészül a „mindenkori” szóval, az elnök esetében az alapdíjon felül 6000 Ft, tag esetében 

5000 Ft tiszteletdíj illeti meg az érintetteket – kézfeltartással szavazzunk a rendelet 

elfogadásáról! 

 

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal - tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül - egyhangúlag alkotta meg az alábbi rendeletet: 

 

 

KardoskútKözségÖnkormányzatKépviselő-testületének 21/2014. (X.22.)  

számúönkormányzatirendelete 

 

 

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 

 

 

A rendelet a jegyzőkönyvmellékletétképezi. 

 

 

 

9. számú napirendi pont: Döntés a Képviselő-testület 2014. évi munkatervének II. 

részéről 

 

Előadó: Lengyel György polgármester 
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Lengyel György polgármester: Az írásos előterjesztést a képviselők megkapták, van-e 

kérdés, észrevétel? 

 

Fekete Zita, kirendeltség-vezető: a képviselő-testület tavaly decemberben csak a 

választásokig kívánta meghatározni a munkatervet, ezért most ismét el kell fogadni. Lenne 

pár módosító javaslat az előterjesztéshez: a november 27-ei ülés első napirendi pontja már 

megtárgyalásra került, ezért az csak tévesen szerepel. Az október 30-ai ülésnél a 4-es 

napirendi pontot javaslom novemberre áttenni, mivel a határidőnek úgyis megfelel. 

 

Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs több észrevétel, kérem a képviselő-

testületi tagokat, hogy szavazzunk a Munkaterv elfogadásáról! 

 

Kérem a képviselő-testületi tagokat, hogy amennyiben egyetértenek a munkaterv 

elfogadásával az elhangzottakkal kiegészítve, kézfeltartással szavazzanak annak 

elfogadásáról! 

 

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal - tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül - egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

 

205/2014. (X.20.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el a 2014. 

évi munkatervének II. részét. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Lengyel György polgármester  

 

 

 

10. számú napirendi pont: Egyebek 

 

Előadó: Lengyel György polgármester 

 

 

 

Lengyel György polgármester: Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 

polgárőrség az új polgárőr autó garázsát szeretné felújítani. Fel lehet újítani, de nem biztos, 

hogy célszerű. Az új autónak kicsi a meglévő garázs. Fontos, hogy megfelelő méretű legyen, 

de esztétikailag is megfelelő legyen. A helye jó, mert kamera került felszerelésre. Kedvező 

áron lehet mobilgarázst beszerezni. Megkértem Török Attilát, a polgárőrség vezetőjét, hogy 

megfelelő méretben szerezzen be árajánlatokat. Van egy árajánlat. Paraméterei: 3 m széles, 5 

méter hosszú, 2,1 m oldalfal magasság, 2,51 m tető magasság, 2 m bejárati magasság, 

nyeregtető, kétszárnyú ajtó, horgonyzott lemezből. A mobilgarázs egy acél vázszerkezet, 

korrózió gátló alapozóval festve, első osztályú tűzhorgonyzott trapézlemez borítással. A 

lemez a vázszerkezethez szegecsekkel, viszont a kész elemek csavarokkal kerülnek rögzítésre. 

A garázs alapesetben kétszárnyú ajtóval készül, amihez zár kulcsokkal és lakat számára két 

fül tartozik. Bruttó ára 210.800 forint. A környezetbe nyeregtetős változat lenne a megfelelő. 

Javaslom egy ilyen garázs beszerzését. Ezegy októberi akció, a helyszínen fel is építik.  
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Mórocz Lajos képviselő: Az alapját nekünk kell elkészíteni? Mindenképpen javaslom térbe 

illő, színre festett mobil garázs beszerzését. 

 

Lengyel György polgármester: Anyagi fedezet van rá, mert a művelődési ház felújítási 

költségének 50 %-ának kifizetése megtörtént. A garázs alapját a közfoglalkoztatottak 

közreműködésével meg lehetne oldani.  

 

Pusztai Ádám képviselő: A festett lemez időállóbb.  

 

Kis Bálint képviselő: Célszerű több árajánlatot beszerezni, hogy dönteni tudjunk. Fontos az 

is, hogy hány év garanciát vállalnak, a 12 hónap minimumot kérni kell minden esetben. Az 

alapozást méretezni kell, esőelvezetést is meg kell oldani. Egyetértek a törekvéssel, de 

körültekintően kell eljárni. 

 

Lengyel György polgármester: A következő testületi ülésre több árajánlat beszerzésre kerül.  

Az alapozással és esővíz elvezetéssel kapcsolatban is szerzek be adatokat.A járdafelújítás a 

Petőfi utcán megkezdődött. Jelenleg a József Attila utca és a Rákóczi sor közötti szakasz 

bontása van folyamatban. Sikeres lett az augusztusban beadott pályázatunk, melyen nyertünk 

közmunkaerőt, 5 fő közfoglalkoztatottat alkalmazhatunk február 28-ig, megvan a feltétele, 

hogy minőségi járda kerüljön megépítésre.  

Előzetesen tárgyaltam vállalkozókkal, amennyiben szükségessé válik, úgy 3-400 ezer forintért 

megfelelő gépekkelfel tudják verni a betont, ezzel előkészítve a tükröt az alap készítéséhez.  

Ezzel gyorsíthatnánk a munkát, tekintettel a téli időjárás közeledtére és a határidőre. 

 

Kis Bálint képviselő: Árajánlatok kérésnél garanciavállalást is kössük ki. 

 

Lengyel György polgármester: Nem járdarakásra, hanem járda felbontására várok 

árajánlatot. Korábban kért árajánlat alapján 6 millió forintért vállalták volna a járda felújítást.  

 

Kis Bálint képviselő: Követeljük meg, hogy bejegyzett építési ellenőr legyen, műszaki 

naplóval. 

 

Varga Pál alpolgármester: Fel kell gyorsítani az eseményeket. Meg kellene szakaszolni, ne 

az egész távot bontsuk fel. Keressünk olyan szakembert, aki ezt valóban meg tudná csinálni. 

A József Attila utcától a Béke utca sarkáig ennek tudatában fogjunk hozzá.  

 

Lengyel György polgármester: Emberek odacsoportosításával rövid idő alatt fel lehet 

bontani. 

A Petőfi utcai járdaszakasz felújítása során elképzelhető, hogy a régi beton felbontásához arra 

alkalmas gépesített kivitelezés szükséges. 

Szeretnék felhatalmazást kérni a képviselő-testülettől árajánlatok beszerzésére, és a 

legkedvezőbb ajánlattevővel köthessek kivitelezési szerződést. Aki a felhatalmazással 

egyetért, kézfeltartással szavazzon! 

 

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal - tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül - egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

 

206/2014. (X.20.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Községi Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a Petőfi utca járdaszakasz 

felújítása során a beton felbontásához megfelelő 
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gépparkkal rendelkező vállalkozót bíz meg a 2014. évi 

költségvetési tartalék terhére. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy 3 árajánlat 

bekérését követően a legelőnyösebb ajánlattevővel 

szerződést kössön. 

 

 Határidő: azonnal 

Felelős: Lengyel György polgármester  

 

 

Lengyel György polgármester: Tájékoztatom a Képviselő-testület tagjait, hogy megyei 

szakhatóságok képviselői szemlét tartottak a kerékpárút építésével kapcsolatban, év végére 

várhatóan megkapjuk az engedélyt. 

 

Kis Bálint képviselő: Felhívnám a figyelmet, hogy a járda felbontással kapcsolatban a 

munkálatokat jelezni kellene a szakaszok végénél. 

 

Lengyel György polgármester: Ennek nincs akadálya, köszönöm a figyelemfelhívást. 

 

Lengyel György polgármester: Részemről nincs bejelentés, van-e valakinek észrevétele, 

hozzászólása. Amennyiben nincs, a mai ülésen köszönöm az aktív részvételt és az ülést 

bezárom. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Lengyel György        dr. Lipták Péter  

  polgármester                         jegyző 

 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

 

 

 

Mórocz Lajos           Pusztai Ádám 

  képviselő                       képviselő   


