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3/2014. ÖKÜ 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 11. 
napi rendkívüli, nyílt testületi ülésén. 
 
 
Ülés helye:  a Hivatal tanácskozó terme 
 5945 Kardoskút, Március 15. tér 3. 
 
 
Jelen vannak:  Lengyel György polgármester,  

Mórocz Lajos,  
Szemenyei Sándor,  
Pusztai Ádám, 
települési képviselők. 
 

 

Igazoltan van távol: Varga Pál, települési képviselő. 
 

  
Tanácskozási joggal meghívottként vannak jelen: 

 Megyeriné Lepsényi Alíz, aljegyző; 
 Fekete Zita, kirendeltség-vezető.  
 

Nem tanácskozási joggal állandó meghívottként van jelen: 

Skorka Pálné jegyzőkönyvvezető. 
 

 
Lengyel György, polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja a jelenléti ív 
alapján, hogy a testületi ülés határozatképes. Tájékoztatja a jelenlevőket, hogy Varga 
Pál alpolgármester betegsége miatt nem tud részt venni a testület munkájában. 
Távolmaradását jelezte, igazoltan van távol. 
Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot; választása Mórocz Lajos és Pusztai Ádám 
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. Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal   dr. Lipták Péter    

előirányzatainak módosítása.     jegyző 
     

2. Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2014.  dr. Lipták Péter 
évi költségvetésének megtárgyalása.    jegyző 

 
3. Alapító okirat módosítások.     Lengyel György 

polgármester és 
dr. Lipták Péter         
jegyző  
  

4. Rendeletmódosítások      dr. Lipták Péter 
jegyző 

 
5. Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti dr. Lipták Péter 

és Működési Szabályzatának módosítása.   jegyző 
 

6. Az Orosházi 
Kistérség Többcélú Társulás Társulási Lengyel György 
Megállapodásának módosítása.      polgármester 
 

7. Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének dr. Lipták Péter 
…/2014. (…) önkormányzati rendelete a kiadások   jegyző 
készpénzben történő teljesítésének eseteiről. 
  

8. Egyebek (bejelentések)      Lengyel György 
polgármester 

 

Lengyel György polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy dr. Lipták Péter 
jegyző – több napirendi pont előadója – halaszthatatlan elfoglaltsága miatt nem tud 
az ülésen részt venni, ezért helyette Megyeriné Lepsényi Aliz aljegyző van jelen.  

A két ülés között lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a soron következő 
testületi ülésen fog beszámolni. 

 

1. Napirendi pont: Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 
előirányzatainak módosítása 

Előadó: dr. Lipták Péter jegyző 

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést 
előzetesen írásban megkapták a képviselők. Kérdezem Megyeriné Lepsényi Aliz 
aljegyzőt, kíván-e a napirendi ponttal kapcsolatban szóbeli kiegészítést tenni? 

Megyeriné Lepsényi Aliz aljegyző: Nincs szóbeli kiegészítésem. 
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Lengyel György polgármester: Aki a kiadott írásos anyagban lévő határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 

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

37/2014. (II. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1. Megtárgyalta és az előterjesztés 1. számú    
mellékletének megfelelő tartalommal, 73.007 E Ft 
költségvetési főösszeggel elfogadja a Csanádapácai 
Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi módosított 
költségvetési előirányzatait.  

    2. Felkéri a jegyzőt a Közös Hivatal költségvetésének 
Csanádapáca Község Önkormányzat 2013. évi 
költségvetési rendeletbe történő beépítésre. 

Felelős: dr. Lipták Péter jegyző 
Határidő:  2014. február 12. 

 

2. Napirendi pont: Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi 
költségvetésének megtárgyalása 

Előadó: dr. Lipták Péter jegyző 

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést 
előzetesen szintén írásban megkapták a képviselők. Kérdezem Megyeriné Lepsényi 
Aliz aljegyzőt, kíván-e a napirendi ponttal kapcsolatban szóbeli kiegészítést tenni? 

Megyeriné Lepsényi Aliz aljegyző: Mindent beépítettünk, ami kérés volt. Az állami 
támogatást a három hivatal között lakosságszámarányosan osztottuk meg, mely a 
pusztaföldvári és csanádapácai apparátus költségeit fedezi, a kardoskúti apparátus 8 
millió forint körüli támogatáson felüli összegét pedig a kardoskúti önkormányzatnak 
kell biztosítani.  

Mórocz Lajos képviselő: A csanádapácai és pusztaföldvári apparátus kap-e 
jutalmat? 

Megyeriné Lepsényi Aliz aljegyző: Nem kapnak jutalmat, csak a kardoskúti 
apparátus a hagyományoknak és a kérésnek eleget téve. 

Mórocz Lajos képviselő: Ezt a jutalomra betervezett összeget lehet-e később 
módosítani, furcsa, hogy előre döntünk? 

Megyeriné Lepsényi Aliz aljegyző: Lehet később zárolni és módosítani a 
költségvetést, vagy elvonni az előirányzatot. 

Fekete Zita kirendeltség-vezető: A többi közalkalmazottnak is be van építve az egy 
havi jutalma a költségvetésbe, több évre visszamenően így történt. 

Pusztai Ádám képviselő: Évek óta így szoktuk, bérkeret van tervezve és lehetőség 
van adva.  
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Szemenyei Sándor képviselő: Nem értem a képviselő-testület tagjainak a 
problémáját. Az egy havi jutalom be van tervezve, de csak lehetőség. Az új testület is 
dönthet majd. Maradjon most benne véleményem szerint. 

Pusztai Ádám képviselő: Nem minden területen lehet azt megcsinálni, hogy a 
munkavégzésnek megfelelően kapjon jutalmat, pl. ahol egy személy van, mint a 
művelődési háznál. 

Mórocz Lajos képviselő: Félreértések sokaságát látom: a költségvetést még nem 
fogadtuk el. Szerintem szerepeljen benne a jutalomkeret, de a testületnek legyen 
lehetősége dönteni, hogy ad-e jutalmat majd. 

Pusztai Ádám képviselő: Éves költségvetést kell csinálni, hagyjuk benne. 

 

Lengyel György polgármester: A képviselő-testületnek joga van eldönteni, aszerint, 
hogy a teljesítmény hogyan alakul. Legyen beépítve, így teljesebb képet ad a 
költségvetés, valamint jobb tervezni. A lehetőség biztosított, most hátrányos 
következmény ezzel nem jár. Ezzel is lehet a dolgozókat ösztönözni, a jegyző 
javaslatára, értékelése alapján lehet majd eldönteni. 

Egyéb észrevétel a költségvetéssel kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, 
szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.  

Aki a kiadott írásos anyagban lévő határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon! 

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

 
38/2014. (II. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
1. Megtárgyalta és az előterjesztés 1. mellékletének 
megfelelő tartalommal elfogadja a Csanádapácai Közös 
Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban Közös Hivatal) 
2014. évi költségvetését.  

    2. Az előterjesztés 2. mellékletének megfelelően elfogadja 
19 főben a Közös Hivatal létszámát. 

     3. Felkéri a jegyzőt a Közös Hivatal költségvetésének 
Csanádapáca Község Önkormányzat 2014. évi 
költségvetési rendeletbe történő beépítésére. 

Felelős: dr. Lipták Péter jegyző 
Határidő: azonnal 
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3. Napirendi pont: Alapító okirat módosítások 
Előadó: Lengyel György polgármester 

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést 
előzetesen írásban megkapták a képviselők. Bevezetésre került az úgynevezett 
kormányzati funkció, ezért kell módosítani. 

Fekete Zita kirendeltség-vezető: A költségvetési szervek gazdálkodási besorolása 
is megváltozott, vagyis már nem kell szerepeltetni az önállóan működő, vagy 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervi besorolást. 

Lengyel György polgármester: A napirenddel kapcsolatban 3 döntést kell hoznunk. 
A határozati javaslatok szerepelnek a kiadott írásos anyagban. Aki a kiadott írásos 
anyagban lévő, a Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának 
módosításáról szóló határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon! 

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

 
39/2014. (II. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának 
módosítását a határozat 1. számú melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. Az alapító okirat módosítása a 
törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép 
hatályba. Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a 
határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal adja ki. 

Felhívja Lengyel György polgármestert, hogy az alapító 
okirat módosítását a törzskönyvi nyilvántartás részére 
jelentse be. 

Felelős: Lengyel György polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 
 

Lengyel György polgármester: Aki a kiadott írásos anyagban lévő – Móra Ferenc 
Művelődési Ház és Községi Könyvtár alapító okiratának módosításáról szóló - 
határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon! 

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

40/2014. (II. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár alapító 
okiratának módosítását a határozat 1. számú melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja. Az alapító okirat módosítása 
a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép 
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hatályba. Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a 
határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal adja ki. 

Felhívja Lengyel György polgármestert, hogy az alapító 
okirat módosítását a törzskönyvi nyilvántartás részére 
jelentse be. 

Felelős: Lengyel György polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 

 

Lengyel György polgármester: Aki a kiadott írásos anyagban lévő – Csanádapácai 
Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosításáról szóló - határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon! 

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

41/2014. (II. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal alapító 
okiratának módosítását a határozat 1. számú melléklete 
szerinti tartalommal jóváhagyólag elfogadja.  

Felelős: Lengyel György polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 

4. Napirendi pont: Rendeletmódosítások 
Előadó: dr. Lipták Péter jegyző 

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést 
előzetesen írásban megkapták a képviselők. Átadom a szót a kirendeltség-
vezetőnek. 

 Fekete Zita kirendeltség-vezető: A települési szilárd hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról szóló rendelet néhány szakaszának hatályon kívül helyezésére 
van szükség a túlszabályozottság miatt, illetve néhány elem beemelésére volt 
szükség. A Kormányhivatallal is egyeztettünk. Az átláthatóság érdekében 
egyszerűbb a régi helyi rendeletet hatályon kívül helyezni, és újat elfogadni.  

Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs hozzászólás, kérdés a 
képviselők részéről, kérem, hogy aki így, változtatás nélkül elfogadja a rendelet-
tervezetet, kézfelnyújtással szavazzon! 

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

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének  4/2014. (II. 11.) 
számú önkormányzati rendelete 
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a települési szilárd hulladékgazdálkodási  közszolgáltatásról  

  
A rendelet a jegyzőkönyv  mellékletét képezi. 

 

Lengyel György polgármester: A másik rendelet-tervezet az önkormányzat 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2013. (XII. 19.) sz. rendelet 
módosítása.  

Fekete Zita kirendeltség-vezető: A rendelet módosítása szükséges az 
előterjesztésben megfelelően, az ott említett indokok miatt. 

Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs  hozzászólás, kérdés a 
képviselők részéről és változtatás nélkül így elfogadja a rendelet-tervezetet, 
kézfelnyújtással szavazzon. 

A Képviselő-testület 4 jelen levő tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül alkotta meg az alábbi rendeletet: 
 
 
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II. 11.) számú 

önkormányzati rendelete 
 

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról  szóló 19/2013. (XII. 
19.) sz. ÖKT. rendelet módosításáról 

  
A rendelet a jegyzőkönyv  mellékletét képezi. 

 
 

5. Napirendi pont: Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítása 

Előadó: dr. Lipták Péter jegyző 

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést 
előzetesen írásban megkapták a képviselők. Aki a kiadott írásos anyagban lévő, a 
Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról szóló határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon! 

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

42/2014. (II. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete:  

1. Az előterjesztés mellékletét képező -  Csanádapácai 
Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítását jóváhagyólag elfogadja.  
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza Lengyel György 
polgármestert és dr. Lipták Péter jegyzőt a módosító 
Szervezeti és Működési Szabályzat aláírására. 

Felelős: Lengyel György polgármester és dr. Lipták Péter 
jegyző 
Határidő: 2014. február 15. 

 

6. Napirendi pont: Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Megállapodás módosítása 

Előadó: dr. Lipták Péter jegyző 

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést 
előzetesen írásban megkapták a képviselők. Jelen voltam a társulási üléseken. A 
jelenlegi módosítás oka, hogy  - a törvényi előírásoknak megfelelően, azok keretei 
között - a működés egyszerűbb lehessen. Tájékoztatom a jelenlevőket, hogy 2014. 
február 1-től dr. Dancsó József a társulás eddigi elnöke a Magyar Államkincstár 
elnöke lesz. Jelenleg Zalai Mihály alpolgármester látja el az elnöki teendőket. Új 
elnököt fogunk választani a legközelebbi ülésen. Aki egyetért az írásos előterjesztés 
mellékletét képező határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon. 
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:  
 
 

43/2014. (II. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy  
 
1.) az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás 2013. június 30. napjától 
hatályos egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását - a 
módosítással nem érintett rendelkezések változatlanul hagyása mellett 
– a következők szerint módosítja 2014. február 14. napjától történő 
hatálybalépéssel: 
 

a.) a megállapodás IV. fejezet „A tagsági jogviszony keletkezése” 
cím első pontjának első bekezdése a következők szerint módosul: 
 

„A Társulásban résztvevő települési önkormányzatok képviselő-
testületei – kizárólagos hatáskörükben minősített többséggel hozott – 
határozattal mondják ki a Társulásban való részvételüket, 
csatlakozásukat. A Társuláshoz csatlakozni bármikor lehet. A 
Társuláshoz csatlakozni kívánó önkormányzatok képviselő-
testületei a csatlakozásról szóló, legalább hat hónappal korábban, 
minősített többséggel hozott és a Társulási Tanáccsal közölt 
határozatukkal csatlakozhatnak.” ; 
 
b.) a megállapodás IV. fejezet „A Társulás szervei” címének „Társulási 
Tanács” pontja alatti szövegrész a következők szerint módosul: 
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„A Társulás vezető szerve a Társulási Tanács. 
A Tanács tagjai a társult önkormányzatok képviselő-testületei által 
delegált tagok. 
A Tanács tagjának akadályoztatása esetén a képviseletre az 
Orosházi Kistérség Többcélú Társulásának Szervezeti és Működési 
Szabályzatának vonatkozó rendelkezései az irányadók.”; 
 
2.) felkéri Fejes Róbertné kistérségi tanácsadót a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás elkészítésére, 
 
3.) felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a módosítással 

egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására. 

 

Végrehajtásért felelős:  

Lengyel György polgármester és dr. Lipták Péter jegyző a módosítással 

egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírásáért 

Fejes Róbertné kistérségi tanácsadó az egységes szerkezetű Társulási 

Megállapodás aláírásra történő előkészítéséért 

 

Határidő: a Társulási Megállapodás aláírására 2014. február 14. 

 

7. Napirendi pont: Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2014. (…) önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történő 
teljesítésének eseteiről. 

Előadó: dr. Lipták Péter jegyző 

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést 
előzetesen írásban megkapták a képviselők. Van-e szóbeli kiegészítés, vélemény, 
javaslat. 

Fekete Zita kirendeltség-vezető: Az 1. § esetében javaslom az „önállóan működő 
és gazdálkodó” részt kivenni és a 2. § i.) pontját kiegészíteni, az intézmény 
vonatkozásában, mely így hangozna: az önkormányzat, illetve az önkormányzati 
hivatal vonatkozásában a polgármester, valamint jegyző, az intézmények 
vonatkozásában az intézményvezető által engedélyezett eseti kifizetések. 
 
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs több hozzászólás, kérdés a 
képviselők részéről szavazásra bocsátom, hogy az elhangzott javaslattal kiegészítve 
aki elfogadja a rendelet-tervezetet, kézfelnyújtással szavazzon! 

A Képviselő-testület 4 jelen levő tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül alkotta meg az alábbi rendeletet: 
 
 
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 11.) számú 

önkormányzati rendelete 
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a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről 
 

A rendelet a jegyzőkönyv  mellékletét képezi. 
 

 

8. Napirendi pont: Egyebek, bejelentések 

Előadó: Lengyel György polgármester 

 
Lengyel György polgármester: A Képviselő-testület korábban a KÖVIMET Mérnöki 
Tervező és Szolgáltató Kft-t bízta meg a kerékpárút építési engedély elkészítésével. 
Ennek a határideje 2014. február 15. Az engedélyezés azonban hosszadalmas 
folyamat, főleg a szakhatósági állásfoglalások beszerzése miatt. A KÖVIMET Kft.  
jelezte, hogy a szerződésben szereplő, előbb említett határidő március 31-ei 
módosítására lenne szükség. 
A kerékpárúttal kapcsolatban felvettem írásban a kapcsolatot dr. Lázár Jánossal. A 
kerékpárút térségben betöltött fontos szerepére hivatkozva kértem a segítségét a 
mielőbbi megépülés céljából. Válaszolt levélben, melyben egyetértett a kerékpárút 
fontosságával, de a forrás egyelőre nem biztosított.  
Amennyiben nincs hozzászólás, akkor kérem a képviselőket, hogy kézfeltartással 
szavazzanak a határidő módosításáról az elhangzottaknak megfelelően! 

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

44/2014. (II. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a KÖVIMET Mérnöki Tervező és Szolgáltató 
Kft-vel (5600 Békéscsaba, Gyümölcsös u. 25.), a 2013. 
június 4-én Orosháza - Kardoskút közötti térségi 
jelentőségű összekötő kerékpárút építés útépítési 
engedélyes tervdokumentációjának elkészítése tárgyban 
létrejött vállalkozási szerződést  és annak elválaszthatatlan 
részét képező 2013. október 30-án aláírt szerződést  az 
alábbiak szerint módosítják: 
A feladat teljesítésének véghatárideje 2014. március 31. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés aláírására.  
 
Felelős: Lengyel György polgármester  
Határidő: 2014. február 15. 

 

Lengyel György polgármester: A KÖVIMET Kft. további kérése a kerékpárúttal 
kapcsolatban, hogy amennyiben megépül, Kardoskút közigazgatási szakaszára 
fenntartói kötelezettséget kell vállalni. Erre vonatkozóan nyilatkozni kell az 
önkormányzatnak. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon! 
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A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:  

45/2014. (II. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy az Orosháza-Kardoskút közötti kerékpárút 
építés (4427. jelű Orosháza-Tótkomlós-Mezőhegyes 
összekötő út mellett) során a megépült létesítmény 
üzemeltetését és fenntartását vállalja az illetékességi terület 
vonatkozásában. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
nyilatkozat aláírására.  
 
Felelős: Lengyel György polgármester  
Határidő: 2014. február 15. 

 

Lengyel György polgármester: Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, 
tisztelettel megköszöni az aktív tanácskozást és 15,45 perckor az ülést bezárja. 

 
K.m.f. 

 
 

/ Lengyel György /         /Megyeriné Lepsényi Alíz/ 
   polgármester              ajegyző 
 
 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
 
 
 / Mórocz Lajos /                         / Pusztai Ádám/ 
     képviselő                           képviselő 
           
 

 

 


