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7/2022. ÖKÜ 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. április 29. napi 

rendes, nyílt testületi ülésén 09:00 órai kezdettel. 

 

Ülés helye: a Hivatal tanácskozó terme 

 5945 Kardoskút, Március 15. tér 3. 

 

Jelen vannak: 

  

Varga Pál polgármester,  

Skorka Pálné 

Török Attila 

Kocsis Péter települési képviselők. 

  

Tanácskozási joggal meghívottként vannak jelen: 

Dr. Lipták Péter, jegyző 

Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos, jegyzőkönyvvezető, 

Vargáné Neller Borbála Tünde művelődésszervező  

Tibáné Hamvasi Zsuzsanna, védőnő 

 

További jelenlévő: 

 

Mikes Bence, körzeti megbízott 

 

 

Varga Pál, polgármester: Köszönti a megjelenteket. Tájékoztat, hogy Kis Bálint 

alpolgármester munkahelyi elfoglaltsága okán nem tud részt venni az ülésen. 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 megküldött napirendi pontok szerint. 

 

Aki egyetért a meghívóban szereplő 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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Nyílt ülés 

 

1.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és 

ártalmatlanítására irányuló közszolgáltatásról szóló beszámoló 

Előterjesztő: Varga Pál polgármester, előkészítette: Fehér Károly e.v. 

 

2.) Civil szervezetek részére kiírt pályázat elbírálása 

Előterjesztő: Varga Pál polgármester, előkészítette: dr. Lipták Péter jegyző 

 

3.) 2022. évi falunap előkészítése (II. forduló) 

Előterjesztő: Varga Pál polgármester, előkészítette: Vargáné Neller Borbála Tünde 

művelődésszervező 

 

4.)  „Kardoskút Községért” és az „Év embere” kitüntetés javaslattételi felhívásának 

elfogadása  

Előterjesztő: Varga Pál polgármester, előkészítette: dr. Lipták Péter jegyző 

 

5.) Egyebek 

Előterjesztő: Varga Pál polgármester 

 

 

Zárt ülés 

 

 

1.)  Szociális kérelmek elbírálása 

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

ügyintéző 

 

2.) Egyebek 

Előterjesztő: Varga Pál polgármester 

 

Varga Pál polgármester: Mindannyiunk előtt ismert, hogy D. Tóth Máté leszerelt a 

rendőrség kötelékeiből, a falunapon szeretnénk majd egy nagyobb nyilvánosság előtt 

köszönetet mondani neki. Bencét már ismerjük, hiszen Kardoskúton nőtt fel, még is 

megkérlek Bence, mint körzeti megbízottat, hogy mutatkozz be nekünk.   

 

Mikes Bence körzeti megbízott: Természetesen. Akivel eddig még nem találkoztam 

személyesen, szeretnénk bemutatkozni. Mikes Bence rendőr főtörzsőrmester vagyok, 8 évvel 

ezelőtt szereltem fel az Orosházi rendőrkapitányságon és az óta is ehhez a rendőrállományhoz 

tartozom. Az első 3 évben a közlekedésrendészeti osztály forgalomellenőrző csoportjának 

járőreként dolgoztam, ezt követően kerültem a közrendvédelmi osztály járőr és őrszolgálati 

alosztályához, itt szintén 3 évet töltöttem, itt lettem kinevezve járőr vezetőnek, majd pedig 

járőr parancsnoknak. Az elmúlt két évben Csanádapácán végeztem körzeti megbízotti 

feladataimat és most e hónap elsejétől neveztek ki Kardoskúton körzeti megbízottnak. A 

szolgálati mobil telefonszám és a fogadóóra ideje nem változott. ahogy polgármester úr 

mondat, itt nőttem fel a településen, kisebb kihagyással végig itt éltem, élek is családommal. 

Mindenkit kérek, hogy forduljon hozzám bizalommal. 
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Varga Pál polgármester: Köszönjük szépen. Azt gondolom, hogy Mátéval közösen 

dolgoztál, így pontosan tudod, hogy településünkön, mik azok a góc problémák, amik 

alkalmanként felbukkannak. Kivételes szerencsénk van minden tekintetben. Azt kérem tőled, 

hogy hasonló intenzitással, mint Máté legyél jelen az életünkben, óvd, védd településünk 

békességét, békéjét. Polgárőrséggel vedd fel a kapcsolatot, ha ez eddig nem történt volna meg, 

hogy ezt a jó kapcsolatot tovább fenn lehessen tartani.  

 

Kocsis Péter képviselő: örülök, hogy így alakult, és üdv. a csapatban. Közbiztonságunk 

kimagaslóan jó, maradjon is így, azt kívánom. 

 

Mikes Bence körzeti megbízott: Köszönöm, azon leszek. 

 

Varga Pál polgármester: A helyi újságban erről a változásról tájékoztatással fogunk élni. 

Jó munkát, egészséget kívánunk a továbbiakban. 

 

Mikes Bence körzeti megbízott elhagyja a termet. 

 

Varga Pál polgármester: Engedjétek meg, hogy a kiküldött napirendi pontok tárgyalása előtt 

a két ülés között történtekről számoljak be. 

 

2022. március 26- án Gádoroson egy piac átadási ünnepségen vettem részt. 

2022. március 28-án Választási esküt tettek előttem az országgyűlési választáson részt vevő 

személyek. 

2022. március 29-én Magyar Falu Program kapcsán avató ünnepséget tartottunk a művelődési 

házban. 7 nyertes pályázat ünnepélyes átadása történt meg, mely nagyon színvonalasan 

zajlott. 

2022. március 30-án Katasztrófavédelmi külső védelmi gyakorlat előzetes egyeztető fórumára 

került sor itt a hivatalban. 

2022. március 31-én HVB ülésen vettem részt Orosházán a kormányhivatalban, ahol többek 

között az ukrajnai háborús helyzettel kapcsolatos információkat osztották meg velünk.  

Ugyanezen a napon a megújult tűzoltó laktanyába voltam hivatalos, ahol közbiztonsági 

referensi egyeztetésen vettem részt az aktuális feladatok kapcsán kaptunk bővebb információt. 

2022. április 3-án országgyűlési választások zajlottak, Kardoskút községben is minden 

rendben zajlott. Büszkeséggel töltött el, hogy a megyében a legnagyobb számban jöttek el a 

választópolgárok. 68,2% volt a részvétel. Egyéniben Erdős Norbertet országgyűlési 

képviselőnek választottuk, illetve listás pártokként a Fidesz kapta a legtöbb szavazatot. 

Ezúton is gratulálok Erdős Norbert képviselő úrnak. Előtte is és jelenleg is úgy gondolom, 

hogy egy nagyon jó kapcsolatot tudtam vele kiépíteni. Képviselő úr, hogy jelezte, hogy majd 

egy soros testületi ülésünkre szeretne ellátogatni és akkor a képviselő-testületnek is 

bemutatkozna. 

2022. április 5-én a DIGI torony műszaki átadás, átvétele zajlott, mindent rendben talált a 

szakhatóság 
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2022. április 6-án kerékpárút egyeztetésen vettünk részt jegyző úrral. Ugyanezen a napon egy 

előzetes egyeztetést tartottunk itt a hivatalban egy Magyar Államkincstár által 

kezdeményezett teljes körű Magyar Falu Program helyszíni egyeztetés kapcsán. 

2022. április 7-én Falunapi megbeszélésre került sor.  

2022. április 11-én teljes körű helyszíni ellenőrzés történt az óvodában a Magyar Falu 

Program kapcsán. 

2022.április 14-én az evangélikus egyháznál jártam Orosházán, ahol az iskola újraindításával 

kapcsolatban. 

2022. április 22-én az iskolánál tartottunk bejárást. 

2022. április 23-án falusi mulatságon vettem részt. 

2022. április 28-án pedig Orosháza Város Képviselő-testületének meghívásának tettem eleget. 

Örömmel tapasztaltam, hogy az orosházi Képviselő-testület egyöntetűen mellé állt az 

Orosháza-Kardoskút közötti kerékpárút pályázati beadásának.  

 

Varga Pál polgármester: Kérdés? Felvetés az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben 

nincs kiegészítés, a két ülés között történtekről szóló tájékoztatót, aki elfogadja, kérem, 

kézfelnyújtással szavazzon! 

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

61/2022. (IV.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a két ülés között történtekről szóló 

tájékoztatást elfogadja. 

 

Felelős: Varga Pál, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Varga Pál polgármester: Lejárt határidejű határozatokról számol be.  

 

A lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató a jegyzőkönyv részét képezi. 

 

 

Varga Pál polgármester: Kérdés? Felvetés az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben 

nincs kiegészítés, a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót, aki elfogadja, 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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62/2022. (IV.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló 

tájékoztatást elfogadja. 

 

Felelős: Varga Pál, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

1.) Napirendi pont: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére ás 

ártalmatlanítására irányuló közszolgáltatásáról szóló beszámoló 

Előterjesztő: Varga Pál polgármester, előkészítette: Fehér Károly e.v. 

 

Varga Pál polgármester: Az írásos beszámolót kézhez kaptuk. Az elkészítője nem tett eleget 

a meghívásnak. tudjuk, hogy problémás ez a része a településünkön. Jelenleg nincs túl sok 

mozgásterünk, viszont kötelező feladatunk. Kérdés, észrevétel? 

Kocsis Péter képviselő: Végtelenül kevés a település lakóitól a szennyvízszállítás, tehát a 

lakók kinyomatják a kertbe a szennyvizet és ez aggasztó. Értem, hogy drága a szállítás, de a 

környezetszennyezés nagyobb probléma. 

Varga Pál polgármester: Egyetértek. Statisztikát szívesen láttam volna a beszámolóban, de 

sajnos nem volt. Azt, hogy kevesen hívják, azt cáfolom, mert hozzánk is sűrűn jár, havonta, 

két-háromhetente és látom azt is, hogy másokhoz is jár. Lehet, hogy bekérünk tőle egy 

statisztikát. 

Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos: Az a probléma még, hogy nem nyújt be felénk 

emiatt számlát.  

Kocsis Péter képviselő: Gyűjtés után viszont, ahol leadja, ott mérik.  

dr. Lipták Péter jegyző: Az baj, hogy nem tud mérni hasra ütéssel dönti el a „számlázott” 

mennyiséget.  

Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos: Az a probléma, hogy így nem nyújt be számlát 

felénk és így nem tudunk normatívát lekérni rá és így az önkormányzat is elesik támogatástól. 

Varga Pál polgármester: Még mi fizetünk és mi járunk rosszul azért, hogy ő boldoguljon, ez 

így nem jó. 

Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos: Mi nem fizetünk neki, hiszen nem nyújt be felénk 

számlát.  

Varga Pál polgármester: Azt értem, de a lakosság fizeti meg és sajnos nem a kedvezményes, 

meghirdetett áron dolgozik, amit, ha benyújtana felénk számlán akkor azt normatívából 

fizetnénk ki neki, hanem egy magasabb összegen szállítja el.  
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Kocsis Péter képviselő: Akkor olyan megállapodást kell kötni vele, amiben erre az összegre 

tudjuk kötelezni, erről tájékoztassuk a lakosságot is és akkor nem a drágább díjat fogják 

kifizetni a lakosok. 

dr. Lipták Péter jegyző: Erre irányuló lépésünk volt már korábban, de akkor meg azt érjük el 

vele, hogy nem fog szállítani. Ezt már a pályázatkor felvetettük, de ő akkor ezt le is írta, hogy 

nem vállalja a szállítást, ha a mérés kötelező. Így egyébként teljesen tisztességtelen és 

jogszabálysértő, amit csinál.  

Varga Pál polgármester: Nagyon sok telefont kapok emiatt, de nem tudunk neki mit tenni. 

Ha a szabályokat be akarjuk vele tartatni, akkor elmegy és nincs, aki csinálja. 

 dr. Lipták Péter jegyző: Tótkomlóson hogyan csinálják? Utána kellene járni. 

Varga Pál polgármester: Ott külön városüzemeltetés van erre, de utána fogok járni. 

Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki elfogadja a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére ás ártalmatlanítására irányuló közszolgáltatásáról 

szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

 

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

                                                                63/2022. (IV.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 

törvény 44/H. § (1) bekezdése alapján elfogadja 

Fehér Károly, egyéni vállalkozó - mint 

közszolgáltató - tevékenységéről szóló beszámolót a 

2021. év vonatkozásában.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Varga Pál, polgármester 

 

2.) Napirendi pont: Civil szervezetek részére kiírt pályázat elbírálása 

 
Előterjesztő: Varga Pál polgármester, előkészítette: dr. Lipták Péter jegyző 

 

Varga Pál polgármester: Melinda ugyan nincs jelen, de alaposan elődolgozott nekünk, mert 

egy részletes kimutatást, táblázatot készített elő nekünk, amit mindannyian kézhez kaptunk. 

Négy civil szervezettől érkezett be pályázat. Mind a négy pályázat érvényes. Az erre a célra 

elkülönített összeg 1,5 millió forint volt ebben az évben.  Beérkezett 235.000.- forinttal több 

igény. Alpolgármester úr véleménye az volt, hogy a költségvetési tartalékainkat figyelembe 

véve, amennyiben nem okoz túl nagy megterhelést, akkor ő részéről a beadott kérelmek 

mindegyike támogatásban részesíthető. 



8 

 

Azt gondolom, hogy menjünk szépen sorban, egyesével. 

Első a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetének pályázata. Kérdés, felvetés, 

javaslat? 

Kocsis Péter képviselő: Nincs, még kevésnek is gondolom a kért összeget, látva a 

munkájukat. Támogatásra javaslom.  

 

Varga Pál polgármester: Egyetértek a támogatással, azzal a kitétellel, hogy a Közhasznúsági 

jelentés benyújtását követően legyen folyósítva az összeg. 

Amennyiben nincs további kiegészítés, kérdés, aki elfogadja a 60.000.- forint támogatási 

összeget, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

                                                                64/2022. (IV.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a civil szervezetek 

támogatási rendjéről szóló 13/2014. (VI.26.) 

önkormányzati rendelete alapján 60.000.- Ft, azaz 

Hatvanezer forint összegben támogatja a Magyar 

Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetét (5600 

Békéscsaba, Bajza u 15., képviseli: Tóth Zoltánné) 

az eredeti előirányzat terhére. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási 

szerződés megkötésére. 

 

Határidő: 2022. május 31. 

Felelős: Varga Pál polgármester 

 

 

Varga Pál polgármester: Következő a Kardoskút Községért Közalapítvány pályázata. 

Karácsonyi csomagosztásra és gyermeknapra kéri a támogatást. Magam részéről támogatásra 

javaslom. Kérdés, felvetés, javaslat? 

Kocsis Péter képviselő: Ha tartalékunk bírja, akkor egyetértek a támogatással.  

 

Varga Pál polgármester: Nem veszélyezteti a tartalékunkat ez a 235.000.- forint amit hozzá 

kell tegyünk a tartalékunkból. 

Amennyiben nincs további kiegészítés, kérdés, aki elfogadja az 1.550.000.- forint támogatási 

összeget, 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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                                                                65/2022. (IV.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a civil szervezetek 

támogatási rendjéről szóló 13/2014. (VI.26.) 

önkormányzati rendelete alapján 1.550.000.- Ft, azaz 

egymillió-ötszázötvenezer forint összegben 

támogatja a Kardoskút Községért Közalapítványt 

(5945 Kardoskút, Március 15. tér 3., képviseli: 

Szabóné Miklós Ildikó elnök) az eredeti előirányzat 

terhére. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási 

szerződés megkötésére. 

 

 

Határidő: 2022. május 31. 

Felelős: Varga Pál polgármester 

 

Varga Pál polgármester: Következő a Kardoskúti Főnix Kulturális Egyesület pályázata. 

Működési költségek csökkentésére kéri a támogatást. Kérdés, felvetés, javaslat? 

Kocsis Péter képviselő: Egy megjegyzésem lenne csak. Nem tudom ki állította össze, de 

szerepel benne, hogy a kardoskúti rendezvényeken való részvétel és ezzel is támogat 

mindenkit. Én nem ezt tapasztaltam, mert mikor felkértem volna pusztatalálkozóra egy 

fellépésre a Főnixet és nem tudta vállalni, mert nincs, aki próbáljon és nincs, aki fellépjen, 

tehát ez így nem állja meg a helyét.   

 

Varga Pál polgármester: Ha jól tudom adott az egyesület sátrat a rendezvényre, ami akkor 

összetört és azóta is várjuk, hogy azt valaki visszaadja.  

 

Kocsis Péter képviselő: Jó, hát az két külön téma.  

 

Vargáné Neller Borbála Tünde művelődésszervező: most én képviselem az egyesületet és 

annyit hadd tegyek hozzá, hogy adventi műsort adtunk, Márton napi programon az összes 

süteményt az egyesület saját költségből készítette el. Tehát nem csak színjátszó egyesületként 

működünk, hanem adunk más fajta kulturális rendezvényekre is segítséget.  

 

Kocsis Péter képviselő: Félreértés ne essék, csak egy megjegyzés volt, ettől függetlenül 

támogatásra javaslom. 

 

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

50.000.- forint támogatási összeget, 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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                                                                66/2022. (IV.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a civil szervezetek 

támogatási rendjéről szóló 13/2014. (VI.26.) 

önkormányzati rendelete alapján 50.000 Ft, azaz: 

ötvenezer forint összegben támogatja a Kardoskúti 

Főnix Kulturális Egyesületet (5945 Kardoskút, 

Március 15. tér 3., képviseli: Őzse Zoltán elnök) az 

eredeti előirányzat terhére. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási 

szerződés megkötésére. 

 

Határidő: 2022. május 31. 

Felelős: Varga Pál polgármester 

 

 

Varga Pál polgármester: Következő a Pünkösdi Zarándoklatért Egyesület pályázata. 

Működési költségek csökkentésére kéri a támogatást. Kérdés, felvetés, javaslat? 

Kocsis Péter képviselő: Támogatásra javaslom. Az külön örömömre szolgál, hogy a makói 

országút még meglévő köveit, ami úgy tudom három darab, rendben tartják, újítják. 

 

Varga Pál polgármester: Amennyiben nincs további kiegészítés, kérdés, aki elfogadja a 

75.000.- forint támogatási összeget, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

                                                                67/2022. (IV.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a civil szervezetek 

támogatási rendjéről szóló 13/2014. (VI.26.) 

önkormányzati rendelete alapján 75.000.- Ft, azaz: 

Hetvenötezer forint összegben támogatja az 

Pünkösdi Zarándoklatért Egyesületet (5900 

Orosháza, Kerek utca 2., képviseli: Viczián 

Marianna) az eredeti előirányzat terhére. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási 

szerződés megkötésére. 

 

Határidő: 2022. május 31. 

Felelős: Varga Pál polgármester 
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Varga Pál polgármester: 235.000.- forinttal szükséges megemelnünk a civil szervezetek 

részére adható támogatási keret összeget, amelyet a 2022. évi költségvetési tartalék terhére 

javaslok megállapítani. Amennyiben nincs további kiegészítés, kérdés, aki elfogadja, hogy a 

civil szervezetek támogatási keretét 235.000.- forinttal megemeljük a 2022. évi költségvetési 

tartalék terhére, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

                                                                68/2022. (IV.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a civil szervezetek részére 

adható támogatási keretösszeget 235.000.- forinttal, 

azaz Kettőszázharmincötezer forinttal megemeli, 

melyet a 2022. évi költségvetési tartalék terhére 

biztosít. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Varga Pál polgármester 

 

3.) Napirendi pont: 2022. évi falunap előkészítése (II. forduló) beszámoló elfogadása 

Előterjesztő: Varga Pál polgármester, előkészítette: Vargáné Neller Borbála Tünde 

művelődésszervező 

 

Varga Pál polgármester: Képviselők előzetesen írásban megkapták az előterjesztést. 

Felkérem készítőjét, hogy szóban tájékoztasson bennünket. 

 

Vargáné Neller Borbála Tünde művelődésszervező: Úgy gondolom, hogy az 

előterjesztésben nagy vonalakban leírtam a napi tervezet, viszont úgy gondolom, hogy egy-két 

héten belül egy részletes programtervet tudok a tisztelt Képviselő-testület elé tárni. van még 

jó másfél, két hónapunk, tehát időarányosan jól állunk. Ami az étkezést illeti, hogy főző 

csapatok díjmentes hús biztosítása mellet tudnak majd főzni, ahogyan azt megszavazta a 

Képviselő-testület. A parkoló részt szeretnénk besátorozni a saját sátrainkkal és az alatt lenne 

a főzés, zeneszó, ebédelés.  

 

Kocsis Péter képviselő: Hány emberre számítasz főzés terén? 

  

Vargáné Neller Borbála Tünde művelődésszervező: Úgy 20 csapatra számítok így 

előzetesen, ami 100 kg hús lenne. Azoknak, akik pedig a „Minden, ami pöfög, zörög” 

szervezésében jönnek el és kiállítják a gépjárműveiket, azoknak pedig gulyáslevessel 

kedveskednénk, meg emléklappal. 

 

Kocsis Péter képviselő: Ha már ingyen kapják a húst, akkor kötelező legyen a versenyben 

részt venni. 
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Vargáné Neller Borbála Tünde művelődésszervező: Azt, hogy itt főzze meg, itt fogyassza 

el az rendben, de, hogy a zsűrinek beadja, azt is kötelezővé tegyük?  

 

Kocsis Péter képviselő: Ha már kap húst ingyen, akkor ez a minimum elvárás úgy gondolom, 

hogy adja be versenyre, vagy akkor legyen nevezési díj.  

 

Vargáné Neller Borbála Tünde művelődésszervező: Akkor meg nem fognak eljönni, akkor 

azt mondja, hogy otthon megfőzi az ebédjét. 

 

Kocsis Péter képviselő: Jó, de az ingyen húsra meg el fognak jönni 40-en főzni és akkor 

kikéri a húst és elviszi haza és akkor sokra nem mentünk vele. 

 

Vargáné Neller Borbála Tünde művelődésszervező: A kitétel az, hogy itt kell megfőzni, az 

nem lenne kötelező, hogy versenyre is benyújtsa. 

 

Kocsis Péter képviselő: Amikor átveszi húst, akkor azzal be is nevez a versenyre. 

 

Varga Pál polgármester: Lehet így is. Más településeket is felkerestem és ott úgy csinálták, 

hogy kiadták a húst egységesen és ott kellett megfőzni, és aki beadta versenyre az beadta, aki 

nem az nem, de egy kellemes délelőttöt eltöltöttek. Nevezési díjat nem javasolnék 

semmiképpen. Akkor legyen zsűrizéshez kötött a nevezés. 

 

Vargáné Neller Borbála Tünde művelődésszervező: A zsűribe szeretnénk egy olyan 

szakácsot felkérni, aki azért közismert, ezért gondoltuk az orosházi Tercsi Józsefet felkérni, 

mert ő közismerten jó szakács.  

 

Török Attila képviselő: Vérlovagokkal sikerült felvenni a kapcsolatot? 

 

Vargáné Neller Borbála Tünde művelődésszervező: Interneten megnéztem az 

elérhetőségeiket, odáig jutottam. Mondtad Attila, hogy jó lenne nekik gyűjtést szervezni, ami 

egy nemes cél, de lehet érdemesebb lenne az iskola felújítására kitenni a gyűjtődobozt. 

 

Varga Pál polgármester: Azt gondolom, hogy a kettő nem zárja ki egymást. Az ide 

látogatók el tudják dönteni, hogy kit szeretnének, vagy kit nem támogatni.  

Kocsis Péter képviselő: Motoroztatás lesz? Mert az nagyon közkedvelt volt. 

 

Vargáné Neller Borbála Tünde művelődésszervező: Igen. A délutáni órákban. 

Varga Pál polgármester: Azt szeretném elmondani, hogy nagy örömömre szolgál, hogy ez a 

maroknyi kis 5-6 fős szervező csapat nagyon sok jó ötlettel állnak elő és próbálnak ebből a kis 

költségvetésből a lehető legszínesebb programot megtervezni, megvalósítani. Sajnos a 

nagyobb fellépők díjai nagyon magasak, azokat mi nem engedhetjük meg magunknak, talán 

majd egyszer, ha esetleg tudunk majd pályázni ilyesmire. Jó ütemben halad a szervezés. 

Sajnos idén lesz 10 éve, hogy Ramasz Imre elhunyt, a tiszteletére egy emléktáblát szeretnék 

elhelyezni az önkormányzat falára. A beszámolót illetően egyéb kérdés, felvetés? 



13 

 

Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki elfogadja a 2022. évi falunap előkészítéséről (II. 

forduló) szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal, kérem, kézfelnyújtással 

szavazzon! 

 

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

                                                                 69/2022. (IV.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a 2022. évi falunap 

előkészítéséről szóló beszámolót az előterjesztés 

szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Varga Pál polgármester 

 

4.) Napirendi pont: „Kardoskút Községért” és az „Év embere” kitüntetés javaslattételi 

felhívásának elfogadása  
Előterjesztő: Varga Pál polgármester, előkészítette: dr. Lipták Péter jegyző 

 

Varga Pál polgármester: Az előterjesztést időben kézhez kaptuk. a kiírás az előző évek 

gyakorlatának megfelelően készült el. Örülnék, ha mihamarabb ez a két felhívás kimenne, 

hogy mielőbb érkezzenek be javaslatok. 

 

Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki elfogadja a „Kardoskút Községért” és az „Év 

embere” kitüntetés javaslattételi felhívást az előterjesztés szerinti tartalommal, kérem, 

kézfelnyújtással szavazzon! 

 

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

                                                                70/2022. (IV.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete az Önkormányzat által alapított 

kitüntetésekről szóló 8/2015.(IX.10.) sz. 

önkormányzati rendelet értelmében úgy dönt, hogy 

 

1. „KARDOSKÚT KÖZSÉGÉRT” kitüntetés 

adományozása céljából a határozat 1. sz. mellékletét 

képező javaslattételi felhívást teszi közzé a helyben 

szokásos módon, 

 

2. az „Év embere” kitüntetés adományozása céljából 

a határozat 2. sz. mellékletét képező javaslattételi 

felhívást teszi közzé a helyben szokásos módon. 
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Felelős: Varga Pál polgármester 

Határidő: 2022. április 30. 

 

5.) Napirendi pont: Egyebek 

Előterjesztő: Varga Pál polgármester 

 

Magyar Falu Program – Közművelődési feladatok ellátásokhoz laptop beszerzés 

 

Varga Pál polgármester: Magyar Falu Program keretén belül valósul meg, 100%-os a 

támogatottság mellett, tehát önerőt nem igényel. A három ajánlatkérés megtörtént, melyre 

beérkezett mindhárom árajánlat. A legjobb árajánlatot a Lin-Copy 21 Kft. adta, aki bruttó 

326.898.- forintért tudja biztosítani a pályázatban elnyert laptopot.  Ez a laptop a könyvtárban, 

vagy az aulában lesz elhelyezve és közel 200 napilapot tudnak az érdeklődők elolvasni ezen a 

gépen. Kérdés ezzel kapcsolatban? 

 

Varga Pál polgármester: Javaslom a három árajánlat közül a legjobb árajánlatot adó cégtől, 

azaz a Lin-Copy 21 Kft-től megrendelni, beszerezni az árajánlat alapján a laptopot 

Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki elfogadja az elhangzottakat, kérem, 

kézfelnyújtással szavazzon! 

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

71/2022. (IV.29) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy  

 

1. a polgármester által kiküldött ajánlati felhívásra 

beérkezett ajánlatok közül a Lin-Copy 21 Kft. 

megnevezésű gazdasági társaság ajánlatát fogadja el 

az ASUS X515JA-BQ2531 slate grey Notebook (1 

db) tekintetében, 326.898.-, azaz 

háromszázhuszonhatezer-nyolcszázkilencvennyolc 

forint bruttó ajánlati ár figyelembevételével, 

2. felhatalmazza Varga Pál polgármestert az 1. pont 

szerinti eszköz megvásárlására és a további releváns 

jognyilatkozatok megtételére.  

 

Felelős: Varga Pál polgármester  

Határidő: azonnal 
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Magyar Falu Program – Szolgálati lakás  

 

Varga Pál polgármester: Ahogy azt korábban is beszéltük, az építőanyag árak brutális 

emelkedésétől tartva, illetve a kivitelezők elfoglaltságából kiindulva, arra jutottunk, hogy az 

ilyen építési munkálatokat hamarabb meghirdetjük és belevágunk. Jegyző úr három cégtől 

kért be árajánlatot. A három cég beküldte az árajánlatát és a tegnapi napon a beérkezett 

ajánlatok bontása is megtörtént, ahol Kocsis Péter képviselő úr, Kovács Sándor építész, dr. 

Deák György ügyvéd úr és Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos volt jelen, melyről 

jegyzőkönyv is készült. 

Megkérem Kocsis Péter képviselő urat, hogy ismertesse az ott történteket. 

 

Kocsis Péter képviselő: Megtörtént a bontás, szabályszerűen, ahogy az előírás tartalmazza. 

Mind a három beékezett pályázat érvényes volt. Az Andrékó Zoltán egyéni vállalkozó által 

benyújtott árajánlat volt a legkedvezőbb a bruttó 45.288.661.- forinttal. Mind a három ajánlat 

túllépi a 40 millió forintos határt, amit nyertünk erre a célra.  

 

Varga Pál polgármester: Köszönöm Péter, hogy részt vettél ebben a munkában. 40 millió 

forintot nyerünk. Szerencsére van tartalékunk, több is, mint amire számítottunk, viszont olyan 

kiadások jöttek közben, ami azért óvatos költekezésre és az év végéig tartó megszorító 

gazdálkodásra késztet bennünket. Magam részéről azt gondolom, hogy 5 millió forintot 

meghaladó önerőt jelenleg nem tartok jó ötletnek beletenni ebbe a pályázatba. Kérem a 

véleményeteket. Azt is tudom, hogy ezek az árak nem lesznek olcsóbbak, esetleg azzal lehet 

olcsóbb, ha még egyszer megpályáztatjuk, és újabb ajánlatokat kérünk be.  

 

Török Attila képviselő: Jó ötletnek tartom. 

Kocsis Péter képviselő: Jó ötletnek tartom, fussunk még egy kört. Hihetetlen áremelkedések 

követeznek még. Az a legnagyobb baj, hogy a műszaki tartalmon nem lehet változtatni.  

 

Varga Pál polgármester: Jegyző úr mi a teendő? 

 

dr. Lipták Péter jegyző: A legjobb ajánlatot adóval kell szerződést kötni, az ajánlati felhívás 

alapján, amennyiben elfogadja képviselő-testület a kínált ajánlati árat.  

 

Kocsis Péter képviselő: Ha újabb kör mellett döntünk, akkor a most árajánlatot adóktól is 

újból kérhetünk be ajánlatot? 

 

dr. Lipták Péter jegyző: Igen, bárkitől kérhetünk be ajánlatot. 

 

Varga Pál polgármester: Javaslom, hogy tekintsük eredménytelennek ezt a kört, mivel 

költségvetési tartalékunk nem engedi meg sajnos, hogy ezt a különbözetet hozzá tegyük. Egy 

újabb kiírást kell eszközölnünk, amelynél több céget is megkérünk ajánlattételre. Bízzunk 

benne, hogy ezen az 5 millió forintos ajánlaton tudunk lejjebb faragni. Ha egyetértetek vele, 
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akkor ezt a jelenlegi pályázati kiírást érvénytelennek minősítem és egy újabb forduló 

lebonyolítására bízom meg jegyző urat. 

 

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: 

 

72/2022. (IV.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy 5945 Kardoskút, Petőfi utca 

16. szám (hrsz.: 200) alatti szolgálati lakás felújításának 

kivitelezését végző vállalkozó kiválasztására irányuló 

beszerzési eljárást (építési beruházás) eredménytelenné 

nyilvánítja.  

 

Határidő: azonnal   

Felelős: Varga Pál polgármester 

 

Közlemény építési telkek értékesítéséről 

 

Varga Pál polgármester: Korábban már beszéltünk erről, jegyző úr elkészítette az erre 

vonatkozó hirdetményt. Pontosítás végett hoztuk be a képviselő-testület elé. Kovács Sándor 

építész úrral, aki értékbecslői jogosultsággal is rendelkezik, azt javasolta, hogy br. 250.000.- 

forint /telek árat jelöljünk meg. Ennek az összegnek ugye 90%-tól tud eltekinteni a képviselő-

testület. Alpolgármester úr kérése az volt, hogy ezeknek a telkeknek a közművesíthetőségét 

nézzük meg. Erről még nem tudok nyilatkozni, Kovács Sándor építész urat szükséges 

megbízni ezzel kapcsolatban. A hirdetményt jó lenne helyben szokásos módon kívül más 

médiában is szerepeltetni, melynek bizonyára lesznek költségei. Korábban megbízott 

képviselő-testület a Vadvirág utca kialakítására. Árajánlatot kaptam a KÖVIMET Kft-től a 

komplett műszaki tervdokumentáció elkészítésére., amire bruttó 406.400.- forint összegű 

ajánlatot kaptam. Javaslom, hogy egyelőre vegyük tudomásul ezt az ajánlatot, térjünk erre 

vissza akkor, ha látjuk, hogy van érdeklődő. Legalább tudjuk, hogy milyen összeggel tudunk 

számolni. 

 

Kocsis Péter képviselő: Ugyanígy gondolom, egyelőre az öt telek legyen eladva. 

 

dr. Lipták Péter jegyző: Esetleg a közművesítés mértékével ki lehet még egészíteni. 

 

Varga Pál polgármester: Igen, ennek még utánajárok Kovács Sándor építész úrnál. Villany 

biztos, hogy ott megy el, az szerintem van. 
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Török Attila képviselő: Engem két porta kapcsán kerestek meg. Egyik helyen ott megy el a 

villany, ami jó, viszont az körülbelül 400.000.- forintjába kerül, hogy a portáján legyen 3 

darab villanyóra. Egy másik portán 500 méterre van az oszlop, amit a portáig 1,5 millió 

forintért hozza be a szolgáltató.  

 

Varga Pál polgármester: A hirdetmény módját majd kitaláljuk, hogy még milyen helyeken 

tudjuk hirdetni. Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki a kedvezményes építési telkek 

értékesítéséről szóló közleményt elfogadja az előterjesztés szerinti tartalommal, kérem, 

kézfelnyújtással szavazzon! 

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

73/2022. (IV.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete az Önkormányzat tulajdonát képező építési 

telkek értékesítéséről szóló 8/2022.(III.25.) sz. 

önkormányzati rendelet értelmében úgy dönt, hogy a 

kedvezményes építési telkek értékesítése céljából a 

határozat 1. sz. mellékletét képező tartalommal 

felhívást teszi közzé a helyben szokásos módon. 

 

Felelős: Varga Pál polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

Kerékpárút 

 

Varga Pál polgármester: Döntés előtt állunk az Orosháza- Kardoskút közötti kerékpárút 

kapcsán. Orosháza megküldte részünkre azt a határozati tervet, amit jegyző úr át dolgozott és 

a helyi körülményekre aktualizált és amit mindannyian előzőleg kézhez kaptunk, 

megismerhettünk. Orosháza Város Önkormányzata az előkészületi díjakat, amely a bruttó 15 

millió forintot valamivel meghaladó összeg, az idei évi költségvetése terhére biztosítja. 2022. 

június 15-ig szól a pályázat benyújtási határideje. Amennyiben nyertes lesz a pályázat, úgy azt 

100%-os mértékig Orosháza Város Önkormányzata le fogja hívni az előkészítő díj 

belekerülési összegéig. Amennyiben nem nyerne a pályázat, akkor viszont az idei évi 

költségvetési tartalékunk terhére az előkészítői díj 50%-át biztosítanunk szükséges. 

Különösebb átcsoportosítások nélkül ezt az összeget tudjuk biztosítani, mert szerencsére 

alacsonyra terveztük az iparűzési adó bevételeinket és időarányosan 10 millió forintos többlet 

érkezett be. Javasolnám az iparűzési adó bevételeink többlet terhére biztosítani ezt az 

összeget. Bízom abban, hogy szeptemberben döntés születik a kerékpárúttal kapcsolatban. 

 

Kocsis Péter képviselő: Ütemezésről volt esetleg szó, hogy ha nyer a pályázat, akkor mikorra 

lesz kivitelezve? 
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Varga Pál polgármester: 42 hónap úgy tudom, de a lehető legszorosabban fogják kivitelezni 

az áremelkedések miatt. Az előkészítő díjról szükséges döntést hoznunk és még jó, hogy 

Orosháza Város Önkormányzata megelőlegezi nekünk ezt az összeget. 

 

Kocsis Péter képviselő: Ha jól értem akkor, ha nyer a pályázat, akkor is ki kell fizessük ezt 

az összeget. 

 

dr. Lipták Péter jegyző: Nem, akkor elszámolható ez az összeg, nincsen költségünk. 

 

Varga Pál polgármester: Így van, ahogy jegyző úr mondja. Az ő bekerülési költségük is 7,5 

millió és a miénk is, csak Orosháza megelőlegezi nekünk ezt az összeget. Ha nem nyerünk 

akkor kell a ránk eső részt kifizetni Orosháza részére. Sorsdöntő feladatok előtt állunk. nem 

tudok eléggé hálás lenni a környező települések polgármestereinek is, hogy e mellé a cél 

mellé álltak, lemondtak saját forrásaikról, hogy ez a kerékpárút megvalósulhasson. 

Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki az Orosháza-Kardoskút közötti kerékpárút 

előkészítő munkadíjára vonatkozó kötelezettségvállalást elfogadja az előterjesztés szerinti 

tartalommal, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

74/2022. (IV.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete  

 

1. egyetért azzal, hogy Orosháza Város 

Önkormányzata a TOP_Plusz Program keretében 

kiírt, Élhető települések felhívás (TOP_Plusz-1.2.1-

21) kapcsán fenntartható közlekedésfejlesztés 

megvalósítására irányuló pályázatot nyújtson be, a 

Békés Megyei Önkormányzati Hivatallal és 

Kardoskút Község Önkormányzatával 

együttműködve, maximum bruttó 754 millió forint 

projektösszköltség erejéig,  

 

2. dönt arról, hogy a TOP_Plusz Program keretében 

kiírt, Élhető települések felhívás (TOP_Plusz-1.2.1-

21) kapcsán fenntartható közlekedésfejlesztés 

megvalósítására irányuló pályázatot konzorciumi 

formában nyújtsa be, a konzorcium vezetőjének 

Orosháza Város Önkormányzatát nevezi meg,   

 

3. a benyújtandó pályázat előkészítéséhez szükséges 

tervezési és tanulmánykészítési feladatok ellátásához 

szükséges pénzügyi fedezet 50%-át biztosítja, 

Kardoskút Község Önkormányzata a 2022. évi 
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költségvetés közhatalmi bevételek sora terhére, 

legfeljebb bruttó 7.540.000,- Ft összeghatárig,  

 

4. hozzájárul a projekt Kardoskút község közigazgatási 

területén történő megvalósításához, 

 

5. vállalja, hogy a pályázati nyertesség esetén az 1. 

pontban megjelölt partnerekkel konzorciumot hoz 

létre a pályázat közös megvalósítása érdekében, 

 

6. felhatalmazza Varga Pál polgármestert a 

„Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 

támogatási kérelem benyújtására” megnevezésű 

dokumentum aláírására, 

 

7. felhatalmazza Varga Pál polgármestert pályázati 

nyertesség esetén a 5. pont szerinti konzorciumi 

együttműködési megállapodás aláírására és az egyéb 

releváns jognyilatkozatok megtételére.  

 

Határidő: folyamatosan 

Felelős: Varga Pál polgármester 

 

 

Tájékoztatások 

 

Lénárt féle ház 

 

Varga Pál polgármester: Folyamatban van az ügy. Puskely Pál földmérővel és jegyző úrral 

bejárást tartottunk. jelenleg ott tartunk, hogy külön” /A” helyrajzi számot fog kapni az 

ingatlan. A földmérő folyamatosan végzi az ezzel kapcsolatos teendőket, amint kész akkor 

Kovács Sándor építész úrnak adja át a rá eső feladatot, valamint ügyvéd úr készíti majd elő a 

kölcsönadási szerződést az ingatlant körülvevő területre. mind az ingatlannak, mind pedig a 

területnek lesz egy piaci ára, mi alá nem mehetünk. Mindezen információk tudatában, 

remélhetőleg még az idén ki tudjuk írni a pályázatot. Jelenleg folyik az előkészítő munka. 

 

Kocsis Péter képviselő: Ha nem kéri a területet, csak az ingatlant, akkor mi lesz? 

 

dr. Lipták Péter jegyző: Hogy fog kijönni?  

 

Kocsis Péter képviselő: Járdán esetleg. Tegyük fel, hogy nem akar füvet nyírni stb. és ezért 

nem kéri. 

 

dr. Lipták Péter jegyző: Ingyenes használatba adjuk, amit vállalnia kell, ha meg akarja venni 

az ingatlant. Szorgalmi jog lesz bejegyezve rá.  
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Magyar Telekom Zrt. 

 

Varga Pál polgármester: Az Magyar Telekom Zrt. szeretné kiépíteni a rendszert saját 

költségvetéséből, de az áramszolgáltató nem engedélyezte a meglévő oszlopokra az 

üvegszálak kihúzását, egy úgy nevezett SZIP program miatt, ami a szélessávú internet 

programot jelenti.  Egy sávot fenn kell tartaniuk egy olyan programnak, ami lehet 20 év 

múlva fog megvalósulni. Erdős Norbert képviselő úrhoz fordultam és kértem segítségét 

abban, hogy a Kormányzati Információs Fejlesztési Ügynökségen járjon el annak érdekében, 

hogy tekintsenek el ennek a síknak a biztosításától. Nemrégiben meg is kaptuk a választ, hogy 

helyt adnak a kérelmünknek és kiengednek bennünket ebből a kötelezettségből. Elhárult ez az 

akadály. Úgy gondolom, hogy jövő héten már a komplett kiviteli tervek fognak megérkezni 

hozzánk, melyről majd döntenünk szükséges.  


