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12/2020. ÖKÜ 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szeptember 2. napi 

rendkívüli, nyílt testületi ülésén 14:30 órai kezdettel. 

 

 

Ülés helye:  a Hivatal tanácskozó terme 

 5945 Kardoskút, Március 15. tér 3. 

 

Jelen vannak:  

Varga Pál polgármester, 

Skorka Pálné 

Kocsis Péter települési képviselők. 

  

Tanácskozási joggal meghívottként vannak jelen:  

dr. Lipták Péter jegyző 

dr. Deák György ügyvéd 

Radics Vivien kirendeltség-vezető 

Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos 

                                   

Nem tanácskozási joggal állandó meghívottként van jelen: 

Prozlikné Csorba Melinda, jegyzőkönyvvezető 

 

Varga Pál, polgármester: köszönti a megjelenteket. Tájékoztatja a jelenlevőket, hogy Török 

Attila képviselő úr és Kis Bálint alpolgármester úr előre jelezte, hogy nem tudnak részt venni 

az ülésen. 

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot; 

választása Skorka Pálné és Kocsis Péter képviselőkre esik, melyet a jelenlevő 3 testület tag 3 

igen szavazattal, egyhangúlag, elfogadott.  

  

Varga Pál polgármester: Javaslatot tesz a megtárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban 

megküldöttek szerint.  

 

Aki egyetért a napirendi pont elfogadásával, kézfeltartással szavazzon! 

  

A képviselő-testület a javaslatnak megfelelően, a 3 jelenlevő tag közül 3 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbiak szerint fogadta el a tárgyalandó napirendi pontot: 
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Nyílt ülés 

 

 

1.) Az EFOP 1.5.3.-16.-2017-00062 azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése a 

társadalmi felzárkózás érdekében „ projekt tárgyalása 

Előterjesztő: Varga Pál polgármester 

 

2.) Egyebek 

Előterjesztő: Varga Pál polgármester 

 

 

1. Napirendi pont: Az EFOP 1.5.3.-16.-2017-00062 azonosítószámú „Humán 

szolgáltatások fejlesztése a társadalmi felzárkózás érdekében „ projekt tárgyalása 

Előterjesztő: Varga Pál polgármester 

 

Varga Pál polgármester: Tájékoztatással szeretnék élni EFOP 1.5.3.-16.-2017-00062 

azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése a társadalmi felzárkózás érdekében 

„projekttel kapcsolatban. 

 Korábban is folyamatosan tájékoztattam a Képviselő-testületet a projekt állásával 

kapcsolatban. Szeptember 1-i dátummal megérkezett az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

általi határozat, melyben megállapítják, hogy elállnak a támogatási szerződéstől, valamint 

bruttó 15.846.098.- forint visszafizetésre kötelezik településünket. Az erről szóló iratanyagot 

megismerhettétek.  

Szeretnék felhatalmazást kérni tőletek arra, hogy minden olyan szükséges és megtehető jogi 

lépést megtehessek, természetesen jogi szakemberek segítsége mellett, ami jelen esetben 

szóba jöhet. Meg kell keressük az igazunkat, akár a minisztériumban, akár a konzorciumi 

partnerekkel szemben. A támogatási szerződésről vagy a jelen helyzetről egyéb kérdése van-e 

még valakinek? 

 

Folyamatában látjuk, hogy hol tartunk, keresnünk kell az igazunkat és minden jogi lépést meg 

kell tennünk, hogy településünk vagyoni helyzetét ez a projekt a lehető legkisebb mértékben 

csorbítsa 

 

Amennyiben, nincs további kiegészítés, kérdés, aki tudomásul veszi az elhangzottakat és 

egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület felhatalmaz arra, hogy a szükséges jogi lépéseket 

megtegyük kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

 

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

                                                   99/2020.(IX.2.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete  
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1. megismerte és tudomásul veszi az EFOP 1.5.3.-

16.-2017-00062 azonosítószámú „Humán 

szolgáltatások fejlesztése a társadalmi felzárkózás 

érdekében „című projektről szóló tájékoztatást, 

valamint  

 

2. felhatalmazza Varga Pál polgármestert az 1. pont 

szerinti azonosítószámú projekt vonatkozásában a 

támogatástól történő Támogató általi elállásával 

kapcsolatos szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Varga Pál polgármester 

 

 

Varga Pál polgármester: Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, tisztelettel 

megköszönöm az aktív közreműködést a nyílt ülést 10 óra 25 perckor bezárom. 

 

 

K.m.f. 

 

                                                                                            

          Varga Pál                     dr. Lipták Péter  

       polgármester                                                                             jegyző 

 

                                 

                                                                               

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

 

      Skorka Pálné                                                                        Kocsis Péter 

        képviselő                                                                                     képviselő 


