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3/2021. ÖKÜ 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. július 29. napi 

rendkívüli, nyílt testületi ülésén 10:35 órai kezdettel. 

 

Ülés helye:  a Hivatal tanácskozó terme 

 5945 Kardoskút, Március 15. tér 3. 

 

Jelen vannak:  

Varga Pál polgármester,  

Török Attila, 

Skorka Pálné, 

Kocsis Péter települési képviselők. 

  

Tanácskozási joggal meghívottként vannak jelen: 

dr. Lipták Péter jegyző 

Bánfiné 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, tájékoztat, hogy Kis Bálint 

alpolgármester előre jelezte, hogy nem tud az ülésen részt venni munkahelyi elfoglaltság 

miatt; továbbá megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz 

javaslatot; választása Kocsis Péter és Skorka Pálné képviselőkre esik, melyet a jelenlevő 4 

testületi tag, 4 igen szavazattal, egyhangúlag, elfogadott.  

  

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

meghívóban megküldöttek szerint. 

Aki egyetért a módosított 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: 
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Nyílt ülés 

 

 

1.) Szociális tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséhez önerő 

biztosításának megtárgyalása  

Előterjesztő: Varga Pál polgármester, előkészítette: Bánfiné Radics Vivien kirendeltség-

vezető 

 

2.) Az önkormányzat tulajdonát képező Kardoskút 199 hrsz ingatlan értékesítése 

Előterjesztő: Varga Pál polgármester, előkészítette: Bánfiné Radics Vivien kirendeltség-

vezető 

 

3.) Egyebek 

Előterjesztő: Varga Pál polgármester 

 

 

Zárt ülés 

 

 

1.) Kardoskút tulajdonát képező víziközmű vagyon helyzetének és az ahhoz kapcsolódó 

feladatellátási kötelezettségek teljesítésének áttekintése a feladatellátási kötelezettség 

Magyar Állam terhére történő átruházásának megalapozása érdekében 

Előterjesztő: Varga Pál polgármester és dr. Lipták Péter jegyző 

 

2.) Szociális kérelmek elbírálása 

Előterjesztő: Varga Pál polgármester, előkészítette: Prozlikné Csorba Melinda hatósági 

ügyintéző 

 

 

1.)  Napirendi pont: Szociális tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás 

igényléséhez önerő biztosításának megtárgyalása  

Előterjesztő: Varga Pál polgármester, előkészítette: Bánfiné Radics Vivien kirendeltség-

vezető 

 

 

Varga Pál polgármester: Évről-évre visszatérő támogatási formáról van szó, az elmúlt 

években is mindig tudtunk beszerezni a téli időszakhoz kapcsolódóan szociális tűzifát. Jó 

előre megkaptuk az értesítést. 2021. augusztus végéig kellene döntsünk, de úgy gondoltuk, 

hogy ne hagyjuk az utolsó napokra. Előzetesen ki lett küldve az erről készült előterjesztés, 

amit mindannyian kézhez kaptatok. 84 erdei m3 tűzifára tudunk beadni igényt, lágylombos 

tűzifára, hiszen tudjuk, - az előző évek tapasztalatából kiindulva - hogy az erdészet nem tudja 

biztosítani ezt a mennyiséget kemény lombú tűzifából. A maximálisan igényelhető 84 erdei 

m3 tűzifa mennyiséget célozzuk meg és majd látjuk, hogy mennyit nyerünk. Az igényléshez 

106.680.- forint önerőt szükséges befizetni, amennyiben a 84 erdei m3 mennyiséget kapnánk 

meg. Természetesen, ha nem annyit kapunk, úgy az önerő mértéke is arányosan csökken, 

illetve még a tűzifa szállítása jelent saját költséget.  Azt tudnotok kell, hogy depózva is van 

még tűzifánk, de azt mondom, hogy a soktól nem kell megijedni.   
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Kocsis Péter képviselő: Szállítási költségen mit kell érteni? Az ide szállítást és a kiszállítást?  

Varga Pál polgármester: A kiszállításért nem kérhetünk pénzt, a szállítási költségen az 

erdészettől az önkormányzat telephelyéig szállítást értem. 

Bánfiné Radics Vivien kirendeltség-vezető: Így van, viszont a szállítás költségéről majd a 

későbbiekben tud dönteni a testület, mikor már tudjuk a nyert tűzifa mennyiségét, hiszen arra 

tudunk majd előzetesen árajánlatot kérni. A 106.680.- forint az igényelt tűzifa önerejét jelenti. 

Török Attila képviselő: Azt gondolom, hogy a tartalékjaink növelése érdekében is az 

igényelhető legmagasabb mennyiséget igényeljük meg és majd látjuk mennyit nyerünk. 

Skorka Pálné képviselő: Az előző években is bevált támogatásról van szó, igényeljük a 

legmagasabb mennyiséget. 

Kocsis Péter képviselő: Egyetértek. 

Varga Pál polgármester: Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki elfogadja az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

 

23/2021. (VII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a belügyminiszter helyi önkormányzatok 

szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

kiegészítő támogatásra kiírt pályázata alapján 

 

1.) 84 erdei m3 lágylombos tűzifára nyújt be támogatási 

igényt,  

2.) az önkormányzat által rendelkezésre bocsátott 

önrész maximális mértékét, 106.680 Ft, azaz 

százhatezer-hatszáznyolcvan forint összegben 

határozza meg, tárgyévi költségvetésének terhére, 

3.) vállalja, hogy a szociális célú lágylombos tűzifában 

részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér, 

4.) felhatalmazza a polgármestert a pályázat 

benyújtására és a szükséges jognyilatkozatok 

megtételére. 

 

Határidő: 2021. augusztus 31. 

Felelős: Varga Pál polgármester               
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2.) Napirendi pont: Az önkormányzat tulajdonát képező Kardoskút 199 hrsz ingatlan 

értékesítése 

Előterjesztő: Varga Pál polgármester, előkészítette: Bánfiné Radics Vivien kirendeltség-

vezető 

 

Varga Pál polgármester: Ügyrendi Bizottság tárgyalta, kérdezem az ÜB elnőkét 

döntésükről. 

 

Skorka Pálné ÜB elnök: Az ÜB tárgyalta a napirendi pontban szereplő ingatlan értékesítését, 

Javasolja az egyetlen pályázatot benyújtó Tibáné Hamvasi Zsuzsanna Edit ajánlatát elfogadni. 

 

Varga Pál polgármester: A kiírt pályázatra egy érvényes ajánlat érkezett. Dr. Deák György 

ügyvéd úr megállapította, hogy a beadott pályázati anyag megfelel a kritériumoknak. 

 

Amennyiben nincs kérdés, további kiegészítés, aki elfogadja a javaslatot, kérem, 

kézfelnyújtással szavazzon!  

 

A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

24/2021. (VII.29.) sz.Képviselő-testületi határozat  

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy 

 

1.)  a Kardoskút, belterület 199 hrsz-ú, természetben az 

5945 Kardoskút, Petőfi u. 14. szám alatti ingatlan 

értékesítésére vonatkozó pályázati eljárás nyertese 

Tibáné Hamvasi Zsuzsanna Edit (5945 Kardoskút, 

Petőfi utca 14.) szám alatti lakos, 

 

2.)  értékesíteni kívánja részére az 1. pontban megjelölt 

ingatlant, a pályázati eljárásban benyújtott 

ajánlatának megfelelően, 3.600.000 Ft, azaz 

hárommillió-hatszázezer forint eladási áron. 

 

3.) Felhatalmazza Varga Pál polgármestert az ingatlan 

adásvételére vonatkozó szerződéssel kapcsolatos 

nyilatkozatok megtételére, valamint a szerződés 

megkötésére a versenyeztetési pályázati eljárási 

szabályok, valamint a benyújtott ajánlatban foglaltak 

szerint. 

 

Felelős: Varga Pál polgármester 

Határidő: 2021. augusztus 28. 
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3.) Napirendi pont: Egyebek 

Előterjesztő: Varga Pál polgármester 

 

Z-box kihelyezése 

 

Varga Pál polgármester: Kiküldtem emailben nektek egy tájékoztatást, egy úgy nevezett Z-

box telepítéséről. Ez a Z-box egy csomagküldést segítő szolgáltatás. Két négyzetméternyi 

maximális alapterületet igényel, teljesen önellátó, mert napelemről működne, nekünk csak a 

megfelelő helyet kellene biztosítani. A lakosság széles körűen ki tudná használni, hiszen 

látjuk, hogy több csomagszállító autó is jár településünkön. A csomagautomata elhelyezéséről 

kérem a véleményeteket. Alpolgármester úr is támogatja az ötletet. 

 

Kocsis Péter képviselő: Támogatom az ötlelet, hiszen ez ugyanúgy a jövőt szolgálja, mint a 

bankautomata. A megfelelő helyet kell hozzá megtaláljuk, hogy szem előtt is legyen, hiszen, 

ha majd térfigyelő kamerák lesznek kihelyezve is jól látható helyen legyen. Ne a művelődési 

háznál, mert szerintem ott már így is zsúfolt lesz. 

 

Török Attila képviselő: Parkoló sem árt, ha van a közelben. 

 

Varga Pál polgármester: Megnéztem a műszaki leírását. Betonozott talapzat szükséges, de 

földre is elhelyezik. Két javaslatom lenne. Az egyik a bolt, természetesen egyeztetve 

tulajdonossal, a másik pedig az iskolánál a volt szelektív gyűjtő helye lehetne még jó, mert jó 

helyen van, parkolni is lehet, szem előtt van. 

 

Skorka Pálné képviselő: Boltnál szimpatikusabb lenne. 

 

dr. Lipták Péter jegyző: Az ilyen cégek inkább posták mellé szeretnek telepíteni ilyen 

csomagautomatákat, legalább is városokban így van. Így a postai szolgáltatás kiegészül ezzel 

a szolgáltatással, de hangsúlyozom, hogy ez városokban van így legfőképp. 

 

Varga Pál polgármester: Maradjunk annyiban, hogy felveszem a kapcsolatot a céggel, 

jelzem feléjük, hogy szeretnénk és kérek tőlük egy helyszíni bejárást, ahol én a boltot fogom 

elsősorban javasolni. Ha más helyszínt javasolnak, akkor természetesen újból összeülünk és 

megbeszéljük. Most arról tudunk dönteni, hogy felhatalmaztok arra, hogy a céggel felvegyem 

kapcsolatot és eljárjak az ügyben. 

 

Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki egyetért az elhangzottakkal, kérem, 

kézfelnyújtással szavazzon! 

 

A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
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25/2021.(VII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a 

polgármestert, hogy felvegye a kapcsolatot a 

Csomagküldő.hu képviseletében eljáró ügyintézővel 

a Z-BOX HU projekt kardoskúti lehetőségeinek 

tekintetében. 

 

Felelős: Varga Pál polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Közmeghallgatás időpontja 

 

Varga Pál polgármester: Lenne egy javaslatom a közmeghallgatás időpontjára. Korábban 

abban maradtunk, hogy december elején fogunk közmeghallgatást tartani, azért, mert ott már 

körvonalazódik sok minden. Olyannyira bizonytalan maradt a helyzet, hogy nem tudni, hogy 

decemberre tudunk-e majd közmeghallgatást tartani. Ettől függetlenül törvényességi 

kötelezettségünk, így egy évben egyszer egy közmeghallgatást tartanunk kell. Az, hogy most 

online formában vagy személyesen tartjuk már mindegy. Javasolnám, hogy az augusztusi 

testületi ülésünk utolsó napirendi pontjaként tegyük be a közmeghallgatást. Ezzel nem 

helyettesítenénk a szokásos közmeghallgatást, csak mivel nem tudjuk, hogy mi lesz, mire 

lehet számítani, így legalább a törvényességi kötelezettségünknek eleget tudunk tenni. 

Alpolgármester úr támogatja ezt a megoldást, amennyiben jegyző úr, kirendeltség-vezető nem 

látja akadályát. 

 

dr. Lipták Péter jegyző: SZMSZ-ben 30 nap van meghatározva a napirendi pont 

módosításra, ami akadály, mert az augusztusi testületi ülés előbb van. 

 

Varga Pál polgármester: Akkor a szeptemberi soros testületi ülésünk utolsó napirendi 

pontjára kellene tennünk. 

 

Kocsis Péter képviselő: Mi a biztosíték arra, hogy a szeptemberi ülést meg tudjuk tartani? 

 

Varga Pál polgármester: Akkor viszont csak az augusztusi lenne jó, úgy, hogy elnapoljuk 

későbbi időpontra. Tegyük át augusztus 31-i időpontra a testületi időpontot, vagy pedig 

hagyjuk meg a decemberi időpontot, és ha megint úgy alakul, hogy nem tudunk testületi ülést 

tartani, akkor online tartjuk meg? Jobban szeretem a személyes kontaktot, ahol tudunk a 

kérdésekre válaszolni. 

 

Kocsis Péter képviselő: Célozzuk meg a szeptemberi időpontot. Nem biztos, hogy el fog 

maradni. 

 

Varga Pál polgármester: Rendben akkor a szeptemberi soros ülés időpontjában 

maradhatunk, ahol az utolsó napirendi pontra felvesszük a közmeghallgatást. 
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Kerékpárút 

 

Varga Pál polgármester: Szeretnélek benneteket tájékoztatni, hogy egy vékony repedés 

jelent meg sajnos a templom előtti részen, párhuzamosan az újonnan telepített szegélykővel. 

Műszaki ellenőr a mai napon is kint volt, illetve korábban is. Nem tudott rá ő sem 

magyarázatot adni, hogy mitől történhetett ez. Azért is érdekes, mert egy új kerékpárút épült, 

ahol minden előírásnak megfelelő munkát végeztek. Jeleztem a problémát a kivitelezőnek, 

akik augusztus 20-at vállalták, hogy garanciában javítják. Ez a tegnapi napon meg is történt. 

Lakossági bejelentés érkezett hozzám a Rákóczi sorral kapcsolatban, hogy nagyon 

megromlott az aszfalt állapota. Tegnapi napon a Fehér és Fehér Kft. vezetőjével megnéztük a 

területet és kértem rá egy árajánlatot, ugyanazzal a technikával történő munkavégzésre, amit a 

kerékpárútnál végeztek. Természetesen figyelembe véve, hogy önerőből tudjuk csak 

finanszírozni a munkálatokat. Amint beérkezik az árajánlat, tájékoztatni foglak titeket. 

 

Varga Pál polgármester: Szombati napon egy újabb pályázati lehetőségről fogok egyeztetni. 

Egy 20 millió forintos pályázatról van szó, megújuló energiaforrásokról, ami 95%-os 

intenzitású, azaz 5%-os önerőt igényel. Nem idegen pályázatíróval vettem fel a kapcsolatot, 

hanem dr. Baranyiné Lantos Erikával. Korábban már írt önkormányzatunknak pályázatokat. 

Úgy gondolom, hogy ebben a pályázatban indulnunk kell, hiszen a meglévő napenergiáinkat 

tudnánk bővíteni, illetve önkormányzati rendezvényekre is lehet benne pályázni 3 millió 

forintos összegig. 

 

Szeretnélek még benneteket tájékoztatni, hogy jövő héttől megkezdem a tervezett 

szabadságomat. Alpolgármester úr is elérhető lesz. 

 

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

megköszönöm az aktív tanácskozást, a nyílt ülést 11 óra 05 perckor bezárom és a tanácskozást 

zárt ülés keretében folytatjuk tovább. 

  

 

K.m.f.                                                                                               

   

       Varga Pál                                            dr. Lipták Péter 

     polgármester                                                                                      jegyző 

 

 

 Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

 

    Skorka Pálné                                                                                                   Kocsis Péter 

       képviselő                                                                                                         képviselő 

                             


