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30/2013. ÖKÜ 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 
17. napi soron kívüli testületi ülésén. 
 
Ülés helye: a Hivatal tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:  Lengyel György polgármester, Szemenyei Sándor, Pusztai Ádám 

és Varga Pál települési képviselők. 
 
Jelen van továbbá:   dr. Lipták Péter, jegyző; 
 Fekete Zita, kirendeltség-vezető;  

Kapuné Sin Anikó, pénzügyi vezető főtanácsos; 
Németh Béla, Orosházi Evangélikus Egyházközség, 
felügyelő 

 
Lengyel György, polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja a jelenléti ív 
alapján, 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 teszek a megtárgyalandó napirendi pontokra, amit az előzetesen 
megküldött meghívó szerint javasolok elfogadni. Aki egyetért a napirendi pontok 
elfogadásával, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő-testület a javaslatnak megfelelően, az 4 jelenlevő tag közül 4 igen 
szavazattal, egyhangúlag az alábbiak szerint fogadta el a tárgyalandó napirendi 
pontokat: 
 
 

Tárgy:            Előadó: 
   

 
1.    Kasrdoskút község közigazgatási területén                 Lengyel György  

2014. évben történő szennyvíz gyűjtésének polgármester  
és szállításának végzésére kiírt pályázat elbírálása     
 

2.  Rendelet-Tervezetek megtárgyalása      dr. Lipták Péter 
            jegyző 

 
3. Bejelentések 

 

Lengyel György polgármester: A két ülés között lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról nem szükséges most beszámolni és a két ülés közötti olyan 
esemény sem történt melyről tájékoztatni kellene a képviselőket. 

A napirend előtt felkérem Németh Bélát, hogy tartsa meg tájékoztatóját a temető 
vonatkozásában! 
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Németh Béla, felügyelő: Az Orosházi Önkormányzattal két hete azon dolgozunk, 
hogy előkészítsük az új törvénynek való megfelelést a szociális temetés tekintetében. 
Ez ügyben vagyok itt is jelen. Idei év elején kijelöltük a köztemetőt, de január 1-től 
szociális temetőrészt is ki kell alakítani. Mi ezt a temetőszabályzatba bele fogjuk 
foglalni, és ki is fogjuk táblázni helyben. Javasoltam, hogy a jelenlegi 40 helyet 20-20 
sírhely arányban lenne érdemes megosztani, ez természetesen a későbbiekben 
módosítható. Majd az elszámolásra is sor kerül, a szerződés alapján január 31-ig kell 
ennek eleget tenni. Elhoztam egy temetőrajzot is, hogy a képviselők át tudják 
tekinteni, hogy hol lenne legcélszerűbb kijelölni az alkalmas helyet. 
 
(A képviselők megtekintik a rajzot, Németh Béla megmutatja, hogy jelenleg a 
köztemető hol helyezkedik el, és egyeztetnek a lehetséges helyekről.) 
 
Lengyel György polgármester: Köszönjük szépen a tájékoztatást és azt, hogy 
személyesen is eljött az ülésre. A szerződés mellékletét képezi majd a méretarányos 
rajz. 

Németh Béla elhagyja az üléstermet. 
 
 

1. Napirendi pont: Kardoskút község közigazgatási területén 2014. évben 
történő szennyvíz gyűjtésének és szállításának végzésére kiírt pályázat 
elbírálása 

Előadó: Lengyel György, polgármester 

 

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést 
előzetesen írásban megkapták a képviselők. Az előterjesztés első részében a 
pályázatról szükséges dönteni. Egy pályázat érkezett be, amit a képviselők 
megkaptak. Tekintettel arra, hogy más pályázó nincs, amennyiben a testület jelen 
lévő tagjai egyetértenek abban, hogy a települési folyékony kommunális hulladék 
gyűjtésével, szállításával és ártalmatlanításával kapcsolatban Andrusik Gábor egyéni 
vállalkozót bízzuk meg, kézfeltartással szavazzunk! 

A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:  

 
365/2013. (XII. 17.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Kardoskút község közigazgatási területén a települési 
folyékony kommunális hulladék (szippantott szennyvíz) 
gyűjtésével, szállításával és ártalmatlanításával 2014. január 
1-től 2014. december 31-ig – a vízgazdálkodásról szóló 
1995. évi LVII. törvény 44/C. § (1) bekezdése alapján – 
Andrusik Gábor egyéni vállalkozót bízza meg és köt vele 
közszolgáltatási szerződést. 



3 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza Lengyel György 
polgármestert a közszolgálati szerződés megkötésére. 

Felelős: Lengyel György polgármester 
Határidő: 2013. december 31. 
 

Lengyel György polgármester: Az előterjesztés második részében a rendelet-
tervezetet kell megtárgyalni. Rendelet-tervezettel kapcsolatban van-e kérdés, 
észrevétel? 
 
dr. Lipták Péter jegyző: A rendeletalkotást az indokolja, hogy ketté kell bontani a 
szilárd és folyékony hulladékra vonatkozóan a rendeletet. 
 
Szemenyei Sándor képviselő: A 10% hogy érvényesül? 

 
dr. Lipták Péter jegyző: Kötött felhasználású normatívát lehet igényelni. 
 
Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos: Utánanézünk. 
 
Pusztai Ádám képviselő: Mi fog szerepelni a rendelet mellékletében? 5 m3-re van 
megadva az ár, mi van abban az esetben, ha kevesebb? A szakember kihívása 
hogyan történik majd? 
 
dr. Lipták Péter jegyző: A nyertes pályázó ajánlata fog szerepelni. Egy szerződést 
fogunk kötni a vállalkozóval a határozatnak megfelelően és az részletesen szabályoz 
minden kérdést. 
 
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs több kérdés a rendelet-
tervezettel kapcsolatban akkor szavazásra bocsátom.  Aki így elfogadja a rendelet-
tervezetet, kézfelnyújtással szavazzon! 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alkotta 
meg az alábbi rendeletet: 
 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselo ̋-testületének 23/2013. (XII.19.) 

számú önkormányzati rendelete 
 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatásról. 

 
 

A rendelet a jegyzo ̋könyv 1. sz. melléklete. 
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2. Napirendi pont tárgya: Rendelet-tervezetek megtárgyalása 

Előadó:  dr. Lipták Péter jegyző 

 

Lengyel György polgármester: Idén már két alkalommal volt Kunágotán Békés 
Manifest ülés, és DAREH ülésen is több alkalommal részt vettem. Legutóbb kiderült, 
hogy a Békés Manifest már 50.000.000 Ft hiánnyal számol. A forrást biztosítani kell, 
mely jelenleg nem megoldott. Vannak elképzelések, de jelenleg bizonytalan a helyzet 
és félő, hogy egyszer majd a szállítás sem lesz megoldva. Tekintettel arra, hogy az 
önkormányzat kötelező feladata a hulladékgazdálkodás kiemelten kell kezelni.  
Információnk jelenleg nem túl sok van. Felmerült az is, hogy a hiányt tagi kölcsön 
formájában tudnák rendezni. Pénteken lesz legközelebb ülés. Szeretném felkérni 
Jegyző Urat, hogy tájékoztassa a képviselőket az egyik lehetséges megoldást 
illetően! 

dr. Lipták Péter jegyző: A közszolgáltató kiválasztása történhet kijelöléssel, vagy 
közbeszerzés keretében. Amennyiben gazdasági társaságban tulajdoni hányaddal 
bír az önkormányzat, akkor a kijelöléssel is meg lehet bízni a szolgáltatót. 100.000 
FT-ért lehet vásárolni üzletrészt. Két ilyen lehetőség is van a környéken, de akár 
lehetne mindkét cégben üzletrészt venni. Nem kötelez semmire, de megoldást 
jelenthetne. Érdemes fontolóra venni. 
 
Lengyel György polgármester: Kérdés az időzítés. 

dr. Lipták Péter jegyző: Jelenleg 2014. június 30-ig van szerződésünk. A biztonság 
érdekében azonban már el lehetne indítani a folyamatot, a vételi szándékot lehetne 
jelezni. Amennyiben közbeszerzés szükséges, akkor az minimum 45 nap. 

Lengyel György polgármester: Mivel kötelezve nem vagyunk, hogy az idén 
döntsünk, azt javaslom, hogy a januári ülésre Jegyző Úr készítsen egy előterjesztést 
erre vonatkozóan. A rendelet-tervezetre vonatkozóan kérdezem a kirendeltség-
vezetőt, hogy van-e szóbeli kiegészítése? 

Fekete Zita kirendeltség-vezető: Nincs kiegészítésem, ismételni tudom Jegyző Urat 
a rendelet szétbontását illetően. 

Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs több kérdés a rendelet-
tervezettel kapcsolatban akkor szavazásra bocsátom.  Aki így elfogadja a rendelet-
tervezetet, kézfelnyújtással szavazzon! 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alkotta 
meg az alábbi rendeletet: 
 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2013. (XII.19.) 
számú önkormányzati rendelete 

 
a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. 

A rendelet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete. 
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Lengyel György polgármester: A következő rendelet-tervezet a szociális területet 
érinti. Előtte azonban meg kell említeni, hogy az Orosházi Kistérségi Társulás díja 
jövőre emelkedni fog, ami egy következő előterjesztés témája. Ez azért fontos, mert 
jelenleg a rendszeres szociális segélyben részesülő, aktív korú, nem foglalkoztatott 
személyek együttműködési kötelezettsége teljesítésével kapcsolatos feladatok 
ellátása céljából a Családokért Bt. van megbízva, melynek a szerződés január 31-én 
lejár. Ezt a feladatot az Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás ellátja. Felkérem 
Fekete Zita kirendeltség vezetőt, hogy ismertesse a rendelet-tervezetet! 

Fekete Zita kirendeltség-vezető: Új rendelet megalkotására került sor, melynek 
indoka, hogy a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló, valamint a 
gyámügyi igazgatásról szóló törvény 2014. január 1-vel módosulni fog. Ennek 
megfelelően készítettük el az új rendelet-tervezetet, mellyel egyidejűleg két 
rendeletet is hatályon kívül helyezünk. Fontos változás, hogy az ügyintézési határidő 
rövidül, a méltányossági közgyógyellátás esetében ezért célszerű a hatáskört a 
jegyzőre ruházni. Az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás megszűnik és helyette az önkormányzati segély lép 
életbe. Az önkormányzati segély nyújtható eseti jelleggel és rendszeresen, illetve 
adható kamatmentes kölcsön formájában is, temetési költségek mérséklésére és 
évente két alkalommal gyermekek részére rendkívüli helyzet esetén, tehát hasonlóan 
a jelenlegi gyakorlathoz. A rendelet-tervezetben az alanyi jogon járó temetési segély 
kivezetésre került, azonban két új adható támogatás is szerepel benne, amennyiben 
a testület egyetért vele, a tankönyvvásárlási támogatás és az újszülött családok 
támogatása.  A rendszeres szociális segélyben részesülő, aktív korú, nem 
foglalkoztatott személyek együttműködési kötelezettségük teljesítéséhez a feladat 
ellátásánál a Családokért Bt. helyett az Orosházi Kistérség van megjelölve, tekintettel 
arra, hogy a feladatot el tudják látni többletköltség nélkül. A települési önkormányzat 
a  házi segítségnyújtást igénylő személyek ellátásáról köteles gondoskodni. Jelenleg 
a feladat ellátására a Családokért Bt-vel vagyunk szerződésben, de a működési 
engedélye felfüggesztésre került, így a korábbi testületi üléseken elhangzottaknak 
megfelelően e feladatot is az önkormányzat fogja ellátni a jövőben. 

 

dr. Lipták Péter jegyző: A 20. § után javaslom egy mondattal a tanyagondnoki 
szolgálatot megemlíteni, még ha arról külön rendelet is van. A 8. §-nál a mérték a 
törvény általi legalacsonyabb, de Csanádapácán is fel lett emelve 250%-ra, valamint  
ott a helyben szokásos temetés költsége 100.000 Ft és legfeljebb 10 %. 

Pusztai Ádám képviselő: Az elhangzottakon túl még egy észrevételem lenne, hogy 
a tankönyvvásárlásnál vegyük ki a tanköteles szót, ne zárjuk ki a 16 év felettieket a 
támogatásból. 

Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs több kérdés a rendelet-
tervezettel kapcsolatban akkor szavazásra bocsátom.  Aki elfogadja a rendelet-
tervezetet az elhangzott javaslatokkal kiegészítve és módosítva kézfelnyújtással 
szavazzon! 

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alkotta 
meg az alábbi rendeletet: 
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Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII.19.) 

számú önkormányzati rendelete 
 

a szociális igazgatásról, és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások 
helyi szabályozásáról. 

 

A rendelet a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete. 
 

Lengyel György polgármester: A rendelet-tervezettel kapcsolatban szükséges 
döntést hozni arra vonatkozóan, hogy együttműködési megállapodást köthessünk az 
Orosházi Kistérséggel az említett rendszeres szociális segélyben részesülők 
együttműködési kötelezettségük teljesítéséhez. Aki ezzel egyetért kérem 
kézfeltartással szavazzon! 

A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:  

366/2013. (XII. 17.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a rendszeres szociális segélyben részesülő, 
aktív korú, nem foglalkoztatott személyek együttműködési 
kötelezettsége teljesítésével kapcsolatos feladatok ellátása 
céljából  2014. január 1. napjától megbízza az Orosházi 
Kistérség Többcélú Társulását. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Lengyel György 
polgármestert az együttműködési megállapodás esetleges 
megkötésére. 

Felelős: Lengyel György polgármester 
Határidő: 2013. december 31. 

 

 

Lengyel György polgármester: Emellett már régóta felvetődött, hogy valamely 
temetkezési vállalkozóval szerződést kellene kötni, mint ahogy azt sok önkormányzat 
teszi, hogy amennyiben köztemetésre kerül sor a legelőnyösebb áron lehessen 
végrehajtani. A döntéshez árajánlatok bekérésére lenne szükség, erről is döntenünk 
kell. Amennyiben a képviselő-testületi tagok egyetértenek, kérem, hogy szavazzunk. 

A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:  

367/2013. (XII. 17.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény  48. §-ban meghatározott köztemetés szolgáltatás 

nyújtására ajánlati felhívást tesz közzé. 
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A döntéshez szükséges ajánlati felhívás előkészítésél és 

megküldésével megbízza dr. Lipták Péter jegyzőt. 

Felelős: dr. Lipták Péter jegyző 
Határidő: 2014. január 31. 

 

Lengyel György polgármester: A következő rendelet-tervezet melyről dönteni kell a 
térítési díjjal kapcsolatos. Felkérem Fekete Zita kirendeltség vezetőt, hogy 
ismertesse a rendelet-tervezetet! 

Fekete Zita kirendeltség-vezető: A rendelet-tervezet szintén kapcsolatban van a 
szociális rendelettel. Tekintettel arra, hogy a térítési díjak időszakos felülvizsgálata 
elengedhetetlen, célszerű a szociális rendelettől – és a jövőben nem hatályos helyi 
gyermekvédelmi rendelettől  - külön rendeletben rendelkezni a díjakról. A díjak 
mértékében változás nincs, csak egy külön rendeletben jelenik meg, nem az 
előbbiekben megalkotott rendelet részeként. 

dr. Lipták Péter jegyző: A 1. §-ban van egy elírás. 

Lengyel György polgármester: Pusztaföldváron a szülők nem fizetnek az 
étkezésért térítési díjat. Érdemes lenne itt is felülvizsgálni. Amennyiben nincs több 
kérdés a rendelet-tervezettel kapcsolatban akkor szavazásra bocsátom.  Aki 
elfogadja a rendelet-tervezetet, az kézfelnyújtással szavazzon! 

A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alkotta 
meg az alábbi rendeletet: 
 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.19.) 
számú önkormányzati rendelete 

 

a szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról. 
 

A rendelet a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete. 
 

Lengyel György polgármester: Az utolsó rendelet-tervezet amiről ma tárgyalnunk 
kell az a temetéssel kapcsolatos, amiről már szó volt az ülés elején is. Megkérdezem 
a kirendeltség-vezetőt, hogy van-e szóbeli kiegészítése? 

Fekete Zita kirendeltség-vezető: Szintén 2014. január 1-én lép életbe az a 
módosítás, mellyel a szociális temetés bevezetésre kerül. Ehhez szükséges a 
hatályos helyi rendeletünket és a kegyeleti közszolgálati szerződést is módosítani az 
előterjesztésben foglaltak szerint.  

Lengyel György polgármester: Mivel a szociális temetésre kisebb az esély, így 
javaslom, hogy a megosztás 20-20 helyett 30-10 legyen. A 10 hely pedig 2 sorba 
legyen elrendezve, ahogy a temetőrajzon megtekintettük. Először azonban a 
rendelet-tervezetről kell döntenünk. Amennyiben a tervezethez nincs észrevétel, aki 
elfogadja, az kézfelnyújtással szavazzon! 
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alkotta 
meg az alábbi rendeletet: 
 
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2013. (….) számú 

önkormányzati rendelete 
 

a temetőkról és a temetkezésről szóló 9/2007. (XI. 30.) sz. ÖKT. rendelet 
módosításáról. 

 

A rendelet a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete. 
 

Lengyel György polgármester: Akkor dönteni kell a határozatról is, amit az előbb 
említett módosításokkal  - 30/10 arány, 2 sorban - teszek fel szavazásra. Aki egyetért 
az elhangzottakkal kézfeltartással szavazzon! 

A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:  

 
368/2013. (XII. 17.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzata úgy dönt, hogy  
 
1. az Orosházi Evangélikus Egyházközséggel (5900 Orosháza, Thék 
Endre u. 2., ) köztemető fenntartására vonatkozó önkormányzati 
kötelezettség ellátása tárgyában kötött Kegyeleti Közszolgálati Szerződést 
az alábbiak szerint módosítja: 
 
A Kegyeleti Közszolgálati Szerződés 1. pontja helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
 
 
1. „ Az Önkormányzat a köztemető fenntartási kötelezettségét az Egyház 
tulajdonában álló alábbi temetőben teljesíti: 

Temető 
neve 

Címe Hrsz. 
Köztemető 

meghatározása 

Kardoskúti 
temető 

5945 
Kardoskút, 
Árpád sor 

674. 30 sírhely 

Kardoskúti 
temető 

5945 
Kardoskút, 
Árpád sor 

674. 
10 sírhely 
(szociális 
temetés) 

 
A méretarányos temetőrajz a szerződés mellékletét képezi. 
 
2. felhatalmazza a polgármestert a Szerződés 1. pont szerinti 
módosítására. 
 
Felelős: Lengyel György polgármester 
Határidő: 2013. december 31. 
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3. Napirendi pont tárgya: Bejelentések 
 

 

Lengyel György polgármester: Az előterjesztést írásban előzetesen megkapták a 
képviselők. Mai napon szóba került már a tagdíj emelés. Támogatható a kérés, így is 
költséghatékonyabban tudjuk a feladatokat ellátni. Amennyiben kérdés észrevétel 
nincs, kérem, hogy kézfeltartással szavazzunk. Aki egyetért az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslattal, kérem szavazzon! 

A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:  

 
369/2013. (XII. 17.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
dönt arról, hogy 

1. Orosházi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 72/2013. 
(XII.06.) TT. sz. határozatban foglaltakat elfogadja azzal, 
hogy Kardoskút Község Önkormányzata által az Orosházi 
Kistérség Többcélú Társulás részére 2014. évben 
fizetendő tagdíj összege 360,- Ft/fő/év, 

2. Az 1. pontban meghatározott tagdíj fedezetét a 2014. évi 
költségvetési rendeletében biztosítja. 

Felelős: Lengyel György polgármester a határozat 
közléséért 
Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos a költségvetési 
fedezet biztosításáért 
Határidő: azonnal 

 

Lengyel György polgármester: Ma reggel érkezett egy levél Simon Jánostól, amit 
felolvasnék. 

Lengyel György polgármester felolvassa a levelet, ami a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 

A levél írója kérte, hogy tegyük közzé a levelet, amennyiben lehetséges. Én 
maximálisan támogatom, hozzáállása, odaadása amit nyújt a betegeknek nem 
hétköznapi, teljes mértékben megérdemli az elismerő szavakat. 

Varga Pál, képviselő: Én is csak köszönetemet tudom kifejezni Mariannak, 
támogatom, hogy tegyük fel a honlapra. 

Lengyel György polgármester: Még egy dologban kell döntést hoznunk. A 
hardverek és szoftverek felügyeletére, karbantartására, tanácsadásra vonatkozóan 
megbízási szerződésünk van Varga Pállal, mely szerződés határozott idejű, és ez év 
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december 31-én lejár. Először is megkérdezem Varga Pált, hogy a jövőben is el 
tudja-e látni ezt a feladatot a megnövekedett tanyagondnoki feladatai mellett? 

Varga Pál, képviselő: Én szívesem vállalom továbbra is. 

Pusztai Ádám, képviselő: Az a kérdés még, hogy ugyanazon feltételekkel, mint 
ahogy most? 

Varga Pál, képviselő: Igen, így megfelelő. 

Lengyel György polgármester: Rendben, akkor szeretném megköszönni az ez évi 
munkát, és kérem a testületet, hogy aki egyetért azzal, hogy a következő évre Varga 
Pált bízzuk meg a feladatok ellátásával, kézfeltartással szavazzon! 

A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 0 
ellenszavazattal, az alábbi határozatot hozta:  

 

370/2013. (XII. 17.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő hardver 
eszközök karbantartása és szervizelése, a rendszer szoftver 
elemeinek karbantartása és felügyelete, továbbá a rendszer 
felügyeletére és fejlesztésére vonatkozó tanácsadás és 
konzultáció céljából 2014. január 1. és 2014. december 31. 
Közötti időszakra vonatkozóan havi 50.000 Ft; azaz: 
ötvenezer forint összegben megbízza Varga Pált. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Lengyel György 
polgármestert az szerződés megkötésére. 

Felelős: Lengyel György polgármester 
Határidő: 2013. december 31. 

 

 

Lengyel György polgármester: Korábbi ülésen már szó volt arról, hogy az 
iskolakerítés le lett bontva és el lehet kezdeni a festést. A színben kellene 
megállapodni, erre vonatkozóan várok javaslatot. 

Varga Pál képviselő: Világos, tölgy színben gondolkodnék, semmiképpen nem 
sötét, de látni kellene. 

Lengyel György polgármester: Rendben egy színskálát kell majd beszerezni. Az 
ülés végére értünk. Szeretném megköszönni a képviselők egész éves munkáját. 
Tekintettel arra, hogy Mórocz Lajos képviselő, előzetesen bejelentette, hogy ma nem 
tud jelen lenni, 19-én este egy rövid köszöntésre várok minden képviselőt és 
munkatársat.  
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Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, tisztelettel megköszöni az aktív 
tanácskozást és 10,50 perckor bezárja ülést. 

 
K.m.f. 

 
 

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

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
 
 
 / Szemenyei Sándor /                         / Pusztai Ádám/ 
     képviselő                           képviselő 
           
 


