KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2016. MÁRCIUS 31. NAPJÁN TARTOTT
RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
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4/2016. ÖKÜ
JEGYZŐKÖNYV

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31. napi
rendes, nyílt testületi ülésén.

Ülés helye: a Hivatal tanácskozó terme
5945 Kardoskút, Március 15. tér 3.

Jelen vannak:

Lengyel György polgármester,
Kis Bálint,
Mórocz Lajos,
Pusztai Ádám
Varga Pál települési képviselők.

Tanácskozási joggal meghívottként vannak jelen:
dr. Lipták Péter, jegyző;
Fekete Zita, kirendeltség-vezető,
Kapuné Sin Anikó, pénzügyi főtanácsos,
Tóth Józsefné, adóügyi és gazdálkodási ügyintéző
Kürtiné Rácz Anikó, helyettesítő óvodavezető
Terjékné Kaposi Andrea
Vargáné Neller Borbála
Kocsis Péter, Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület elnöke
Bodrogi József, helyi lakos
Nem tanácskozási joggal állandó meghívottként van jelen:
Radics Vivien, jegyzőkönyvvezető.
Lengyel György, polgármester Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot; választása Pusztai Ádám és Mórocz
Lajos képviselőkre esik, melyet a jelenlevő 5 testület tag, 5 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott.
Javaslatot tesz a megtárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban megküldöttek szerint.
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Aki egyetért a napirendi pontok elfogadásával, kézfeltartással szavazzon!
A képviselő-testület a javaslatnak megfelelően, az 5 jelenlevő tag közül 5 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbiak szerint fogadta el a tárgyalandó napirendi pontokat:
Nyílt ülés
Napirend tervezet:
1.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalmatlanítására
irányuló közszolgáltatásról szóló beszámoló
Előterjesztő: Andrusik Gábor e.v.
2.) 2016. évi falunap előkészítése
Előterjesztő: Terjékné Kaposi Andrea, igazgató
3.) Óvodai beiratkozás rendjéről szóló hirdetmény jóváhagyása
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
4.) Kardoskút Község Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
5.) A szociális étkezési és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások szolgáltatási
önköltségének megállapítása és a térítési díjak felülvizsgálata
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
6.) Egyebek
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
Zárt ülés
2./ Szociális kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Fekete Zita kirendeltség-vezető

Lejárt határidejű határozatok és két ülés között történt események
Lengyel György polgármester a napirendi pontok tárgyalása előtt a két ülés között lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról számol be:


8/2016. (I.28.) sz. képviselőtestületi határozatban a Falugondnokok Duna – Tiszta-közi
Egyesületet pártoló tagként 21 000 forinttal támogatjuk. Az együttműködési
megállapodás aláírása megtörtént, az összeg átutalásra került.
3



27/2016. (II.25.) sz. képviselőtestületi határozatban arról döntöttünk, hogy a civil
szervezetek 2016. évi támogatása céljából pályázati felhívást teszünk közzé. A pályázat
kiírásra került.



29/2016. (II.25.) sz. képviselőtestületi határozatban úgy döntöttünk, hogy Kardoskút
Község Önkormányzatának Házi segítségnyújtás szakmai programját jóváhagyjuk. A
szakmai program aláírásra került.



30/2016. (II.25.) sz. képviselőtestületi határozatban úgy döntöttünk, hogy a Kardoskúti
Napköziotthonos Óvoda alapító okiratát módosítjuk. Az alapító okirat benyújtásra került a
MÁK felé.



33/2016. (II.25.) sz. képviselőtestületi határozatban módosítottuk a Kardoskút Községért
Közalapítvány alapító okiratát. A módosítással kapcsolatos dokumentumok átadásra
kerültek a Közalapítvány részére, akik a szükséges intézkedéseket megtették.

Lengyel György polgármester: Továbbá röviden tájékoztatnám a képviselő-testületet a két ülés
között történt eseményekről.
Március 3-án a Békés Megyei Önkormányzat alelnöke, Tolnai Péter látogatott Kardoskútra egy
fogadó óra keretén belül. A beszélgetésünkből kiderült, hogy a megyei önkormányzatnál előtérbe
kerültek a kistelepülések is, nemcsak a pályázatokkal kapcsolatos megkeresésekben, hanem
általánosságban is, így remélem eredményesebbé válik a kapcsolatunk.
Március 4-én volt Pusztaottlakán az első fordulója a Jövő Dél-Békésben Épül c.
kezdeményezésnek, majd március 23-án, Mezőkovácsházán folytatódott, ahol tájékoztattak arról,
hogy a kezdeményezés célja, hogy minél több forrás jusson a térségbe, így minél élhetőbbé téve a
jövő számára.
Március 14-én volt a községi megemlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra, ahol
egy viszonylag alacsony létszámmal, de színvonalas ünnepségen vettünk részt.
Az óvodával kapcsolatban személyi változás történt, Károlyi Mónika munkaviszonya megszűnt
és Móczné Turzó Erika lépett a helyébe, akinek az önéletrajza szeptember óta bent volt nálunk,
így gyorsan tudtunk cselekedni, amikor a helyzet előállt. Illetve a hivatal egy kérdőíves felmérést
végez el, 27 család körében, ami minden részletre kiterjedően vizsgálja és kutatja a véleményét a
potenciális családoknak. Tovább április 7-én Kürtiné Rácz Anikóval fórumot tartunk az
Óvodával kapcsolatosan.
A Vidékfejlesztési Program pályázati kiírásai is megjelentek, vizsgáljuk Kardoskút lehetőségeit.
Erről részletesebben az egyebekben szólnék.
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A Művelődési Ház mellett lévő szolgálati lakás kapcsán Varga Pál alpolgármester jelezte, hogy
szeretne a szolgálati lakásból kijelentkezni, ezzel párhuzamosan Radics Vivien kolleganő jelezte,
hogy szeretne Kardoskútra költözni, amennyiben lehetőség nyílik, így jelenleg folyamatban a
költözés és az ezzel kapcsolatos szerződések megkötése.
A TOP már többször volt téma a testületi üléseken, újabb reményekkel állunk elé, bár
összességében elmondható, hogy a nagyobb településeknek kedveznek a kiírások. Azt
elmondhatom, hogy egyeztetések alapján, az orosházi hivatalban is napirenden van a Kardoskútat
és Orosházát összekötő kerékpárút.
A mosató pontok kialakítása után hátramaradt földhalmokat és megrongálódásokat a kivitelező
várhatóan április 15-ig állítja helyre.
Amennyiben nincs kérdés, akkor a lejárt határidejű határozatok és a tájékoztatás elfogadásáról
kézfelnyújtással szavazzunk!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

37/2016. (III.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a 8/2016. (I.28.) sz. 27/2016. (II.25.) sz. 29/2016.
(II.25.) sz. 30/2016. (II.25.) sz. 33/2016. (II.25.) sz.
KT határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót és a
két ülés eseményeiről szóló tájékoztatást elfogadja.
Felelős: Lengyel György, polgármester
Határidő: azonnal

1. Napirendi pont: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és
ártalmatlanítására irányuló közszolgáltatásról szóló beszámoló
Előadó: Andrusik Gábor e.v.

5

Lengyel György polgármester: Az előterjesztés készítője, Andrusik Gábor előzetesen jelezte,
hogy nem tud a mai napon jelen lenni. Kérdezem, hogy a beszámolóval kapcsolatban kérdés vane?
Amennyiben nincs kérdés, aki az előterjesztett beszámolót elfogadja, kérem, kézfeltartással
szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
38/2016. (III.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község képviselő-testülete úgy dönt hogy a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/H.
§ (1) bekezdése alapján elfogadja Andrusik Gábor,
egyéni
vállalkozó
mint
közszolgáltató
tevékenységéről szóló részletes költségelszámolást a
2015. év vonatkozásában.
Határidő: azonnal
Felelős: Lengyel György, polgármester

2. Napirendi pont: 2016. évi falunap előkészítése
Előadó: Terjékné Kaposi Andrea, igazgató
Lengyel György polgármester: A tervezetet előzetesen írásban megkapták a képviselők.
Kérdezem Terjékné Kaposi Andreát, hogy kíván-e kiegészítést tenni?
Terjékné Kaposi Andrea: Ez valóban egy tervezet, lehet rajta még változtatni. A költségvetését
a testület 200 ezer forinttal csökkentette, tehát 1 300 ezer forinttal gazdálkodunk. A csanádapácai
színpadot szeretnénk igénybe venni ismét, ebben kérném Jegyző úr és Polgármester úr segítségét.
Lengyel György polgármester: Nincs akadálya. Előző falunap után is Oláh Kálmán
polgármester úr felajánlotta, hogy a későbbiek folyamán is kölcsönkérhetjük.
Terjékné Kaposi Andrea: Azt kell eldöntenünk, hogy a pénzt sztárfellépőkre költsük vagy a
helyiek számára több olyan programra, amiben meg tudják magukat mutatni (rodeó, karaoke).
Illetve a főzőverseny általános, vagy pörköltfőző legyen? Felmerült az ingyen ebéd osztása is, de
nehezen kivitelezhető, hogy csak a falubelieknek adjunk. Ötletnek felmerült. Kiállítás terén, egy
amatőr festőművésszel már egyeztettünk. Az aulába fotókiállítást tervezünk, ami a faluban élők
esküvői fotóiból fog állni. Valamint tervben van még helyi termék kiállítás is.
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Kis Bálint képviselő: Köszönjük a programot, kiindulásnak nagyon jó. Két javaslatom van:egy
helyi család, akinek van jártassága - természetesen csak, ha vállalja - , legyen részese a
főzőversenynek, például, a zsűri elé tálalásban, valamint az aulában egy kis helyen mutassák be a
mesterséget, amit csinálnak. Másik javaslatom, hogy a nyugdíjas klub tagjait kérdezzük meg, ők
mit szeretnének, talán sztárfellépők terén is könnyebb lenne elmozdulnunk. Továbbá hiányolom a
helyi kézműveseket és fontosnak tartom a helyi méhészek bemutatását is.
Varga Pál alpolgármester: A családdal volt már egyeztetés korábban is, viszont a július nekik
teljesen foglalt volt, de szerintem is kérdezzük meg őket, hátha ráérnek. Abszolút emelné a
rendezvén színvonalát, legyünk rájuk büszkék. A főzőversenyen eddig is széles palettán
mozogtak az ételek, még pörköltek terén is. Szerintem továbbra sem kellene beszűkíteni, hogy
csak marhapörkölt. Az ingyenes megvendégelés is jó ötlet, csak tényleg nehezen kivitelezhető,
korábban felmerült, hogy a helyieknek jegyet adnánk, de még így nehéz kérdés.
Mórocz Lajos képviselő: A főzőversenyt szerintem se csak pörköltfőzőnek kellene meghirdetni,
hanem lehessen bármit főzni.
Terjékné Kaposi Andrea: A nyugdíjas klub ismert szakácsot szeretne a falunapra a főzőverseny
zsűrijébe.
Lengyel György polgármester: A Széchenyi Zsigmond Orosháza-Kardoskút Vadásztársaság
jubilál, és elnök úr tájékoztatott, hogy készülnek a kardoskúti falunapra. A programtervben a
díjkiosztó ünnepség külön nem lett feltüntetve, szeretném felhívni a figyelmet, hogy a Kardoskút
Községért Kitüntetés mellett az Év embere díj is odaítélhető. Nagyon jó ötletnek tartom, hogy
helyi termelők termékei is teret kapnak. A főzőverseny és étkezés kapcsán szeretném
megjegyezni, hogy örüljünk annak, hogy van egy helyi étterem, ami manapság már ritka ilyen kis
falvakban, és ezt meg kell becsülnünk. Magán a főzőversenyen nehéz összehasonlítani több ételt,
ezért kategóriákat kellene kijelölni. Az idősek köszöntése meg szokott történni ősszel, de
érdemes elgondolkozni, hogy a díjkiosztó ünnepség keretén belül kik azok az idősek, akiket
köszönthetnénk.
Pusztai Ádám képviselő: Hosszú évekig volt a focipályán lovasbemutató, szeretném ezt
javasolni. Múlt falunapon itt volt a First zenekar, amivel elégedettek voltak a lakosok a
visszajelzések alapján, valamint a Horváth Tamást emlegették a fiatalok.
Lengyel György polgármester: Szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy a falunap eredetileg a
kardoskútiaknak egy ünnepnap és helyes gondolatnak látom, hogy nem feltétlen a nagy
költségekkel lehet elsősorban kedveskedni a helyieknek és nem arról kell szólnia, hogy az
önkormányzat mennyi pénzt tud elkölteni egy sztárra. Támogatom a lokális szemléletet és a helyi
dolgok előtérbe helyezését, viszont a program elkészítése a közművelődési szakemberek feladata,
úgy gondolom, jó az irány. Köszönjük a tervezetet.
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Amennyiben nincs kérdés, aki az előterjesztett tervezetet elfogadja, kérem, kézfeltartással
szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
39/2016. (III.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a 2016. évi falunap
előkészítéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Terjékné Kaposi Andrea, igazgató

Terjékné Kaposi Andrea elhagyja a termet.

3. Napirendi pont: Óvodai beiratkozás rendjéről szóló hirdetmény jóváhagyása
Előadó: Lengyel György polgármester
Lengyel György polgármester: Az írásos előterjesztést a mindenki megkapta. Kérdezem, hogy
kérdés van-e?
Amennyiben nincs kérdés, aki az előterjesztett tervezetet elfogadja, kérem, kézfeltartással
szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
40/2016. (III.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának
testülete úgy dönt, hogy

Képviselő-

1. A Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda 2015/2016-os
nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontját
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2016. május 9-10. napján 8.00 óra és 16.30 óra közötti
időtartamban határozza meg.
2. A
Képviselő-testület
jóváhagyja
az
óvodai
beiratkozással kapcsolatos hirdetmény szövegét a
határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
helyben szokásos módon gondoskodjon az óvodai
beiratkozás rendjéről szóló hirdetmény közzétételéről.
Határidő: 2016. április 8. a hirdetmény közzétételére
Felelős: Lengyel György polgármester
4. Napirendi pont: Kardoskút Község Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve
Előadó: Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: Az írásos előterjesztést a mindenki megkapta. Kérdezem, hogy
kérdés van-e?
Amennyiben nincs kérdés, aki az előterjesztett tervezetet elfogadja, kérem, kézfeltartással
szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

41/2016. (III.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42.
§ (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve
- az önkormányzat 2016. évi költségvetésében tervezett
fejlesztéseket, felújításokat, beszerzéseket figyelembe
véve - megállapit́ ja, hogy 2016. évi közbeszerzési terve
nemleges.

Felelős: Lengyel György polgármester
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Határidő: Fekete
közzétételért

Zita

kirendeltség-vezető

a

5. Napirendi pont: A szociális étkezési és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
szolgáltatási önköltségének megállapítása és a térítési díjak felülvizsgálata
Előadó: Lengyel György polgármester
Lengyel György polgármester: Az írásos előterjesztést a mindenki megkapta. Kérdezem, hogy
kérdés van-e?
Amennyiben nincs kérdés, aki az előterjesztett tervezetet elfogadja, kérem, kézfeltartással
szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
42/2016. (III.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
1. Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 115. § (1) bekezdése alapján a személyes
gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások
ellenértékének megállapításához az egyes ellátások
önköltségét a következők szerint határozza meg:
a. A Képviselő-testület a szociális étkeztetés egy napra
jutó szolgáltatási önköltségét ellátottanként 630,- Ft-ban
állapítja meg.
b. A Képviselő-testület a házi segítségnyújtás egy
munkaórára jutó szolgáltatási önköltségét ellátottanként
165,- Ft-ban állapítja meg.

2. A Képviselő-testület az intézményi térítési díjakat az
elfogadott szolgáltatási önköltség és az állami
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támogatás különbözetének figyelembevételével állapítja
meg. 2016. évre intézményi térítési díjat nem emel.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2016. április 1.
6. Napirendi pont: Egyebek
Előadó: Lengyel György polgármester

Oncsa-ház
Lengyel György polgármester: Az Egyebek napirendi pontot Bodrogi Józseffel szeretném
kezdeni, akit azért hívtam meg a mai ülésre, mert munkájuk megérdemli, hogy testületi ülésen is
bemutassa tevékenységüket az Oncsa-ház kapcsán.
Bodrogi József: Köszönöm a szót, tisztelettel köszöntök mindenkit. Pár szóban bemutatnám,
milyen indíttatásból, hogyan jött létre az Oncsa-ház. Én a Vásárhelyi-pusztán születtem,
Székkutason, Pusztaközponton jártam ki az iskolát. Az emberek megélhetésében benne voltam,
nehéz fizikai munkát végeztek. Már akkor foglalkoztattak azok az eszközök, amelyekkel
dolgoztak. Későbbiekben találtam egy olyan párt, kis feleségemet, aki szintén értékeli ezeket a
dolgokat, így az évek folyamán gyűjtögettük, de már nem volt nekik hely otthon. Az Oncsaházak történetét szerintem mindenki ismeri, a Béke utcai házunkban anno egy 8 gyermekes
család élt. Szóval helyhiány miatt jött az ötlet, hogy így hasznosítsuk a házat. Először múzeumot,
majd tájházat akartunk, de olyan előírások vannak, amelyek esetünkben nem megfelelőek, így
Oncsa-ház lett belőle. Az itt található eszközök 95%-ában a Vásárhelyi-pusztán élt emberek
hagyatéka. További tervek és elképzelések is vannak, szeretnék egy bemutató méhészetet
kialakítani, ahova nagy szeretettel várunk mindenkit, amelyet még oktatási céllal is tervezünk
kibővíteni. Szeretnék hivatalos kapcsolatot is kiépíteni az önkormányzattal, ebben kérem a
testület támogatását.
Varga Pál alpolgármester: Példaértékűnek gondolom, amit Bodrogi József a településen
létrehozott. Ehhez egy kis őrültség is kell jó értelemben, ezt magamról tudom, én régi fotókat
gyűjtök a településünk múltjáról. Minden tiszteletem Bodrogi úré, hisz a mindennapi munka
mellett mindenképp becsülendő. Hosszú éveket át tartó jó egészséget és jó munkát kívánok a
továbbiakhoz.
dr. Lipták Péter jegyző: Végiggondoljuk a lehetőségeket.
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Lengyel György polgármester: Mindenképp kapcsolatban van az önkormányzattal az Oncsaház, illetve a turisztikai egyesülettel, amelyek kínálatában is megjelent. A kitáblázás folyamatban
van. Minden elismerésem a Bodrogi családnak és Kardoskút óriási előnyhöz jutott ezzel a
munkával. Jó egészséget kívánok szintén!
Amennyiben nincs kérdés, aki a tájékozatót elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
43/2016. (III.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy Bodrogi József Oncsa-Házról
szóló tájékoztatást tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Lengyel György, polgármester

Köztemető

Lengyel György polgármester: Az Orosházi Evangélikus Egyházközséggel szerződésben
vagyunk és tárgyalások vannak folyamatban, amik valószínűleg nem zárulnak eredménytelenül.
A közszolgálati szerződésünk szerint 40 sírhelyet biztosítanak köztemetésre évente 300 ezer
forint ellenértékben. Egyeztetéseink alapján arra jutottunk, hogy 20 sírhely elegendő erre a célra
és mivel állandóan problémát jelent a temető karbantartása, megfelelő rendezése (fűnyírás),
továbbá az önkormányzat igyekszik folyamatosan fejleszteni a temetőt és környezetét, így abban
maradtunk, hogy, ha vállaljuk a fent említett feladatokat, akkor ingyenes ajánlják fel a 20
sírhelyet köztemetésre. Jelenleg a temetőnek nincs „gondos gazdája”, ezt a szerepet vállalnánk mi
fel. Az ezzel kapcsolatos szerződésmódosításhoz kérem a testület hozzájárulását.
Varga Pál alpolgármester: Ahogy említetted is a gondos gazda szót, ez illik rá a legjobban,
mert így, amikor mi látjuk valamit rendbe kell tenni, akkor nem kell másra várnunk. Támogatom.
Fekete Zita kirendeltség-vezető: Utánanéztünk és a temetkezési vállalkozó is ugyanannyi
ravatalozó használati díjat számol fel, amennyiért mi adjuk. Értelemszerűen, ha mi emeljük,
akkor az ügyfelet fogja terhelni.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs kérdés, aki az elhangzottakkal egyetért,
kérem, kézfeltartással szavazzon!
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A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
44/2016. (III.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának képviselőtestülete úgy dönt, hogy az Orosházi Evangélikus
Egyházközséggel (5900 Orosháza, Thék Endre u. 2.,
adószám. 19980333-2-04, képviseli: Németh Béla
felügyelő), mint temetőtulajdonossal 2013. április 12
napján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
alapján a köztemető fenntartása érdekében kötött
szerződést 2016. április 1. napjától az alábbiak szerint
módosítja:
1.) Az

önkormányzat
fizetési
kötelezettségére
vonatkozó részeket hatályon kívül helyezi,
2.) a köztemető sírhelyeinek számát 40-ről 20-ra
csökkenti,
3.) Az önkormányzat vállalja, hogy az Egyház
tulajdonában álló temetőben a fűnyírást rendszeresen
elvégzi.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
szerződés megkötésére.
Határidő: 2016.május 30.
Felelős: Lengyel György, polgármester
Intézmény átszervezés lehetőségeiről szóló tájékoztató
Lengyel György polgármester: Az intézmény átszervezés lehetőségeiről szóló előterjesztésbe
írásos vélemények kerültek bele, előző héten is történtek megbeszélések közművelődés
szakértővel a témában. Az előterjesztés apropója 2015. szeptemberében fogalmazódott meg,
amikor az intézmény átszervezések is előtérbe kerültek a költségvetési változások miatt. A
szakértői vélemények mellett határozati javaslat is szerepel. Úgy gondolom az óvodával
kapcsolatosan egy részletes szakértői anyagot kaptunk, illetve megköszönöm Kirendeltség-vezető
asszonynak, hogy már az előterjesztés elején egy részletes helyzetelemzés van, ahol létszámokat
és alternatívákat is felvázolt.
Fekete Zita kirendeltség-vezető: A döntéssel kapcsolatban, ami lényeges, hogy köznevelési
feladatot ellátó intézményt átszervezni úgy lehet, hogy május utolsó napjáig meg kell hozni a
döntést. A művelődési ház esetében nincs ilyen megkötés.
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Lengyel György polgármester: Kürtiné Rácz Anikó helyettes óvodavezetővel is folyamatosan
tartom a kapcsolatot, tulajdonképpen ő szakmailag is azt nyilatkozta, hogy az intézmény önállóan
a jelenlegi formában a legcélszerűbb, hogy tovább működjön. Szeretném kérdezni a Képviselők
véleményét, javaslatait.
Kürtiné Rácz Anikó helyettes óvodavezető: Igazából, amióta az iskola levált, az óvoda önálló
formában működött és működik. Én úgy gondolom, hogy ott helyben kell lenni egy vezetőnek,
aki tudja irányítani az aktuális feladatokat, így én úgy gondolom, jobb lenne továbbra is önálló
intézményként megtartani, amennyiben a feltételek és a lehetőségek adottak és a gyereklétszám.
Kis Bálint képviselő: A jelenlegi helyzetben egyetértek azzal, hogy a jelenlegi üzemeltetési mód
a megfelelő addig, amíg kiírjuk a pályázatot. A pályázat kiírásához javaslom szakértő bevonását,
hogy minél szakmaiabb legyen, hiszen az említett munkamegbeszélés során is sok olyanra
felhívta a szakértő a figyelmet, az óvodával és a művelődési házzal kapcsolatban is, ami
számomra azt sugallta, hogy akkor lehet igazán jól az önkormányzatnak érvényesíteni az
elvárásai, ha megfelelő munkatervet kér, megfelelő feladatot szab, mert azt lehet később számon
kérni, visszaellenőrizni, hogy megtörtént-e. Tehát én mindenféleképp azt javaslom, hogy önálló
intézmény maradjon egyelőre és a pályázat kiírásához vonjunk be szakértőt.
Fekete Zita, kirendeltség-vezető: Az óvodánál a pályázati kiírás tartalma kötött, mert
jogszabályban vannak meghatározva a feltételek és utána jogszabály írja elő, hogy milyen
véleményezésen kell átmenni, mint a háromtagú szakértői bizottság.
Kis Bálint képviselő: A Művelődési Ház esetében igaz, hogy van még időnk, de javaslom
megvárni ott is a pályázati kiírást, szakértőt javaslok bevonni ez esetben is.
Lengyel György polgármester: A Művelődési Ház kapcsán előzmény, hogy a korábbi években
történt egy olyan kezdeményezés, amit a képviselő testület elutasított és az intézményi forma
mellett döntött. Örömmel látom, hogy jelen van Vargáné Neller Borbála, a Művelődési Ház
igazgatója, akkor is kérdeztelek, és, mint az intézmény vezetője, ezt az utat láttad helyesnek,
hogy maradjon külön intézménynek, hiszen ez egy presztízst ad a Művelődési Háznak, illetve
ennek a feladatnak az ellátásához. Terjékné Kaposi Andrea, helyettes vezető is ugyanezen a
véleményen volt, hogy szakmailag előnyösebb az önálló intézmény.
Az óvodavezető pályázat eredménytelen volt az ősz folyamán, érkezett be pályázat, de határidő
után. Most másik időszakban kerül kiírásra a pályázat, reméljük eredményes lesz.
Fekete Zita kirendeltség-vezető: A jogszabály szerint az állás bármikor betölthető, 5 évre, és
július 1. és augusztus 31. között kell lejárnia.
Lengyel György polgármester: Célszerű lenne nyáron alkalmazásba állnia, hogy nevelési év
előtt megismerhesse az óvodát.
Fekete Zita kirendeltség-vezető: Következő testületi ülésre előkészítjük a kiírást.
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Pusztai Ádám képviselő: Véleményem szerint az óvoda és művelődési ház összefonása akkor se
lenne jó, ha a kapcsolatuk megteremthető lenne, hiszen a feladataik csak egymás mellett
lehetnének, kapcsolódási pontjaik nincsenek.
Tulajdonképpen nekünk van egy kis pötty az életrajzunkban a lakosság vonatkozásában, hogy az
iskolát elengedtük. Ne legyen az, hogy az óvodát és a művelődési házat is elengedjük. Az a
feladatsor, ami a művelődési háznál van, nem lenne célravezető, ha a polgármesterre terhelődne.
A vezetői pótlék szerint nem magas. Maradjanak önálló intézmények.
Lengyel György polgármester: Az intézmények felülvizsgálatát nem lehetett elkerülni a
költségvetés felülvizsgálata miatt sem. Azt tudnunk kell, hogy az intézmények fenntartását a
normatívákból nem tudjuk finanszírozni, hanem az önkormányzat bevételeiből is hozzá kell
tennünk, ez várhatóan a közeljövőben sem jelent problémát. Pusztai Ádám képviselő úr
véleménye mellett vagyok.
Varga Pál alpolgármester: Én is egyetértek, az elejétől kezdve nem támogattam az ÁMK
kialakítását itt Kardoskúton, mert szerintem egy nagyobb léptékű településen kialakítható, és
hallomásból ott sem működik feltétlen jó. Viszont mindkét lehetőség mellett, önálló és
szakfeladat ellátása, vannak pro és kontra érvek. Javaslom én is a pályázatok kiírását, szakértők
bevonásával.
Mórocz Lajos képviselő: Én is a pályázat kiírása mellett vagyok.
Vargáné Neller Borbála igazgató: Most már kormányzati funkciónak hívják a régi
szakfeladatot, annak idején még Jegyző úr javasolta 2014. őszén, igazából számomra mindkét
lehetőség megfelel, végzettségeim megvannak, mindennek állok elébe, ha arról van szó.
Szakfeladat tekintetében vezetői pótlék adható a közalkalmazotti bértábla szerinti fizetéshez,
valóban nem nagy összeg. Olyan 10 éve, mióta itt dolgozok nem változott. A vezetői pótlék
adható az önálló intézmény esetében, igazából a korábbi időszakban is láttunk el szakfeladatot.
Azt elmondhatom, hogy a polgármesterekkel jó viszony volt és van is, a munkafeladatommal ez
problémát nem okozna.
Lengyel György polgármester: Köszönöm a hozzászólást. Úgy látom, ahogy az idő elhaladt
változnak bizonyos gondolatok, mert annak idején emlékszem a Jegyző úr javaslatát Te magad
sem helyeselted, most meg én nem helyeslem. De valóban mindkét oldalon van pro és kontra.
Vargáné Neller Borbála igazgató: Egy kérdésem még lenne Jegyző úrhoz, amennyiben
kormányzati funkció van, a Művelődési Ház jogutóddal marad tovább, mert nincs jogutóddal
való megszűnés?
dr. Lipták Péter jegyző: A jogviszony nem fog megszűnni.
Vargáné Neller Borbála igazgató: A közalkalmazotti jogviszonyt nem érinti elvileg, intézményi
szempontból kérdezem.
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dr. Lipták Péter jegyző: Ugyanolyan jogfolytonosság van, nem lehet külön venni. Pár szót
még szeretnék szólni. Igazából én tartom magam a korábbiakhoz, én nem tartom szerencsésnek.
A presztízsét emlegetni felesleges, mert az állampolgárok szemszögéből nem ennek van
jelentősége.
Kis Bálint képviselő: Arra felhívnám a testület figyelmét, Ádámra reagálva, hogy egyenes
kommunikáció ki tudná húzni a fekete pontokat az életünkből. Lehet, tisztába kellene tenni
dolgokat, de lehet már nem is kell. De még nagyobb teret kellene adni a kommunikációnak, hogy
az emberek tudják miről van szó, mi miért történik, ne történetek keringjenek.
Lengyel György polgármester: Teljesen igazat adok abban, hogy a megfelelő kommunikáció
mennyire fontos. Sajnálom, hogy a fenntartó nem kommunikált irányunkba, a falu irányába.
Kicsit korrigálni szeretném azt, hogy az iskolát elengedtük, persze értem, hogyan gondoltad
Ádám. Azt kell, hogy mondjam, hogy az iskolát inkább kiszakította a történelem és nem lehet
egy fenntartóra rámutatni, ezért úgy gondolom felelős valamennyi kardoskúti ember, a szülőket
és a vezetőket is beleértve, és felelős érte a kormányzat, a közoktatásról és köznevelésről szóló
törvény, illetve a szabad iskolaválasztás bevezetésétől kezdve minden egyes tett. Egyetértek,
pragmatikusan tisztázni kell mi, hogyan történt és közölni a jelen állapotot is.
Továbbá, Anikó, biztosan érezted, hogy az elmúlt időben folyamatosan előtérbe került az óvoda.
Tulajdonképpen az óvoda került a középpontba, ha most nem tudunk megtenni mindent, akkor az
iskola sorsára juthat, ezért kell megvizsgálnunk a múltat, érdemes átgondolni azt kik hogyan
cselekedtek annak idején. Azt gondolom nem szabad tétlenül várni, fel kellett figyelni arra, hogy
mennyire alacsony lett a gyermeklétszám. Minden eszközt meg kell találnunk, hogy
megmaradjon, és fejlődjön az óvoda, ezért most egy közvélemény kutatás van folyamatban,
amelyben 27 család érintett 0-7 éves korig. Ennek célja építő jellegű, melynek a kommunikálása
is nagyon fontos lesz. Remélem sikerül olyan óvodavezetőt találni, aki megfelelő módon tudja
ezeket a dolgokat kommunikálni, vezetőként. Nagyon fontos, hogy ma már nem elég elvégezni a
feladatot, ami elő van írva, menedzselni is kell a folyamatokat. 2013 után több gyermek is
született, az Élet-fa ligetet is létrehoztuk, ezekben a programokban is részt kellene vennie az
Óvodának. Új marketing szemléletet kell felvezetni, ami elsősorban a pedagógus feladata kell,
hogy legyen.
Kürtiné Rácz Anikó helyettes óvodavezető: Előttem van a születések listája a 2013-as, 2014es, 2015-ös. A következő év egy nagyon gyenge év, hogy így mondjam. Ehhez hozzájárul az,
hogy én készítettem a szülőkkel egy szándéknyilatkozatot. Aláírattam, hogy kik azok, akik a
következő tanévtől ide kívánják íratni a gyermeküket. Hét gyermekünk volt március végéig,
abból egy gyermek már elment, egy másik gyermeket meg szeretnének elvinni Orosházára, tehát
maradtunk öten. A következő tanévben a születések alapján négy kisgyermek van, akiből egy már
hozzánk jár, a másik gyermek már az orosházi Mesekert Óvodába jár. Tehát maradt két gyermek.
Elég picike a létszám a jövő évre szólóan. Ha megnézzük a születéseket a további években, ugye
ebből én látom, az ember név szerint ismeri a szülőket, gyerekeket, kik azok, akik elköltöztek, a
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másik gyerekük Orosházára jár. Lehet bízni dolgokban, nem tudom mennyire bíztató. Próbálok
én is bízni benne, hogy lesznek gyerekek, mert ez a feladatom.
A másik, ami ehhez kapcsolódik most, a Békés Megyei Kormányhivataltól a napokban kaptam
egy határozatot, ami annyiban érint bennünket, hogy – nem tudom mennyire hallottatok róla,
vagy hallott róla a Képviselő-testület – a Mesekert Óvoda azonnali bezárásáról szól. Itt olyan
jogszabálysértések voltak, amik nem tették lehetővé, hogy pótolják a hiányosságokat, hanem
azonnal bezárták az óvodát. Átadom minden képviselőnek ezt a határozatot áttanulmányozásra,
mert olyan dolgok vannak benne megírva, amelyek a mi óvodánkban sem teljesülnek. Elég jó
nagy részében, tehát mi azért egy kicsit kötéltáncot járunk és ezek a kormányhivatali ellenőrzések
napirenden vannak, tehát mi is kaphatunk bármikor egy ilyen ellenőrzést és ez egy kicsit
félelemmel tölt el, megmondom őszintén aggodalommal, de majd a pályázat kiírásra kerül, új
óvodavezetőnek feladatai lesznek, de mindenképpen a testületnek odaadnám a határozatot. Tehát
nem adtak lehetőséget arra, hogy tudjanak változtatni, helyrehozni a hibákat, azonnali hatállyal
megszüntették. Azért kaptunk értesítést, mert két kisgyermek elhelyezését vállalnunk kellett.
Kis Bálint képviselő: Egy kérdésem volna, Anikó, Te hogy látod szakmailag, gondolom Te is
tudsz szakmailag javaslatot tenni arról, hogy ezt hogy kell kiküszöbölni, hogy Te szakmailag
hogy látod, mi az oka annak, hogy a gyerekeket elviszik?
Kürtiné Rácz Anikó helyettes óvodavezető: Hogy elviszik, vagy ide sem hozzák?
Kis Bálint képviselő: Ide sem hozzák.
Kürtiné Rácz Anikó helyettes óvodavezető: Ez az, amit az előbb mondtál a kommunikáció.
Sokan be se jönnek az óvodába. Úgy nem hozzák ide a gyereket, hogy nem néznek szét, nem
kérdeznek meg, nem is jelennek meg személyesen. Aki elviszi, például, aki most elvitte a
kisgyermeket, valamilyen szinten megértem. Ez a gyereklétszám, ezen eleve én már nagyon sokat
gondolkoztam, hogy nagycsoportra, tehát iskolára való felkészítésre, azt mondja a szülő, hogy
nagyobb közösségben, nagyobb hatás éri, tehát sokkal több impulzust tud kapni az a kisgyerek,
alkalmazkodóképesebbé válik. Van, aki azt mondja, hogy az ő kisgyermekét azért hozta ki – mert
ilyen is előfordult, hogy ide hozták ki – mert az ő habitusának a kis létszámú csoport kellett.
Nagyon nehéz így meghatározni, szakmailag nyilván próbál az ember mindent megtenni a
gyerekekért, ugyanúgy felkészíteni őket, de hát ez a feladatunk.
Kis Bálint képviselő: Mit javasolnál, hogyan tudnánk gyerekeket csábítani az óvodába?
Kürtiné Rácz Anikó helyettes óvodavezető: Most azért próbáljuk ezt a szülői fórumot
létrehozni, mert betekintést nyerhet. Nyilván látja milyen lehetőséget vannak, milyen felszerelt.
Jó most az udvarunkat látja, a játékok hiányoznak, de ennek az okát tudjuk. Lehetőség lesz egy
beszélgetésre, meg hogy a szülő elmondja mi az, amit ő szeretne, mi az, amit elvárna. Javasoltam,
hogy a mostani 7 éveseket is meghívjunk, hogy ők is elmondják mi volt a jó, hogyan tudott
boldogulni. Tehát most egyelőre nem tudjuk kidobolni, hogy gyertek, gyertek, ez lenne a legjobb.
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Tettünk már olyat, hogy családi napra meghívtuk a falu gyerekeit is. Akik most itt vannak, tőlük
várjuk, hogy elmondják tapasztalataikat a leendő potenciális óvodás szülőknek.
Pusztai Ádám képviselő: Igazság szerint annak idején, az iskola kapcsán sok mindent
körbejártunk és sok településen jártunk. Tulajdonképpen nem volt muszáj lépni, mondtam, jó
lenne társulni, és volt is egy lehetőség. Akkor egy évvel később is hozhattunk erről döntést és
akkor ezt szavazta meg a testület és egy évvel később meg már jött Orosháza. Én így értettem ezt
a fekete pontot. Bizonyos értelemben a testület hibája, mert, akkor ha elmegyünk Csanádapácára,
lehet még most is lenne iskolánk.
dr. Lipták Péter jegyző: Ebben a formában nem biztos, mert polgármesterváltás volt Apácán,
aztán meg jött az egyház, ami később már nem volt olyan befogadó iskolák tekintetében.
Mórocz Lajos képviselő: Jelen költségvetési helyzetben a 8 osztályt nem is tudnánk
finanszírozni, lehet. Az is igaz, hogy megpróbáltunk annak idején mindent.
Pusztai Ádám képviselő: De azt nem, ami a megoldás lehetett volna.
Lengyel György polgármester: Most már kisebb a mozgástér. Köszönjük a friss információt,
meg fogjuk vizsgálni.
Kürtiné Rácz Anikó helyettes óvodavezető: Gondoltam ez egy olyan kis adalék, ami hasznos
lehet. A helyzet az, hogy pengeélen táncolunk. Én most egy kicsit megijedtem.
Lengyel György polgármester: Ezt többször elmondtam személyesen az óvodában is
beszélgetésünkkor, hogy igaz, hogy az óvoda nem az önkormányzat közvetlen része, mert önálló
intézményként működik, viszont azt gondolom, egy ilyen kis faluban az óvoda nagyon szorosan
kötődik az önkormányzathoz és az önkormányzat az óvodához. Ha eljutunk arra a szintre, hogy
összefogással, egységként tudunk működni, közös szemlélettel megyünk neki olyan céloknak,
hogy megtartsuk az ovit, az előrevezető. Egy csónakban evezünk. Aktív hozzáállásra van
szükség, a szülői körnek is ki kell alakítani a szemléletét, legalább érezze azt, hogy neki oda be
kell menni.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs kérdés, aki a tájékoztatóval és az
elhangzottakkal egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
45/2016. (III.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az intézmény átszervezés
lehetőségeiről szóló tájékoztatót elfogadja azzal, hogy a
Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda és a Móra Ferenc
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Művelődési Ház és Községi
intézményként működjön tovább.

Könyvtár

önálló

Határidő: azonnal
Felelős: Lengyel György polgármester

Költségtérítés
Lengyel György polgármester: A költségtérítéssel kapcsolatos előterjesztést írásban megkapták
a képviselők, amely a tényleges üzemanyagköltség számításra épül.
Kis Bálint képviselő: Ez milyen plusz költséget jelent a költségvetésben?
Lengyel György polgármester: Következő szerdai napra, a megbeszélésünkre meglesz.
Amennyiben nincs kérdés, aki a tájékoztatóval és az elhangzottakkal egyetért, kérem,
kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
46/2016. (III.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta
Fekete
Zita
kirendeltség-vezető
költségtérítésére vonatkozó javaslatot és úgy határoz,
hogy részére a 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2)
bekezdés bb) pontja szerinti 9 Ft/km saját gépjárművel
történő munkába járás költségén felül, 2016. március 1.
naptól bruttó 25 Ft/km összegű 9 Ft/km feletti
költségtérítést állapít meg. A költségtérítést utólag,
tárgy hónapot követő hónap 5. napjáig kell kifizetni.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lengyel György polgármester
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
47/2016. (III.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
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Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta Terjékné Kaposi Andrea igazgató
költségtérítésére vonatkozó javaslatot és úgy határoz,
hogy részére a 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2)
bekezdés bb) pontja szerinti 9 Ft/km saját gépjárművel
történő munkába járás költségén felül, 2016. március 1.
naptól bruttó 25 Ft/km összegű 9 Ft/km feletti
költségtérítést állapít meg. A költségtérítést utólag,
tárgy hónapot követő hónap 5. napjáig kell kifizetni.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lengyel György polgármester
Lengyel György polgármester: A Vidékfejlesztési Program kapcsán van lehetőségünk
pályázatot beadni, településképet meghatározó épület felújítása kapcsán. A tervezett ifjúsági
szálló, a főtéren álló fehér épület, az iskola, gyülekezeti ház jött szóba. Folyamatban van a
pályázat kidolgozása, funkciók felmérése. Idősek ellátásával kapcsolatban is vizsgálódunk. Az
épületeknél külső felújításra van lehetőségünk. Az egyház nem konkurál velünk a településen
belül, egyeztetéseink alapján.
Mórocz Lajos képviselő: A Bázis épületét nem lehet belevonni? Szállás kialakításra?
Lengyel György polgármester: Kisebb esélyt látok erre, egészen más jellegű épület.
Varga Pál alpolgármester: Az egyház pályázhatna az ifjúsági szállásra, az iskola felújítását
javaslom.
Mórocz Lajos képviselő: A visszhangtól tartok, hogy olyan épületre költünk 50 millió forintot,
amit nem is üzemeltetünk.
Kis Bálint képviselő: A visszhang olyan, ahogyan mi kommunikálunk. Támogatom, hogy
informálódjunk, kérdezzük meg a lakosságot is.
Lengyel György polgármester: Körbejárjuk a témát és hamarosan összeülünk ennek kapcsán.
Kocsis Péter, helyi lakos: Maximálisan helyeslem, hogy az idősek ellátását meg kellene oldani a
településen.
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Lengyel György polgármester: Köszönöm az észrevételeket és hozzászólásokat. Tekintettel
arra, hogy több bejelentés nincs, tisztelettel megköszönöm az aktív tanácskozást a nyílt ülést
17:19 órakor bezárom
K.m.f.
Lengyel György
polgármester

dr. Lipták Péter
jegyző
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Mórocz Lajos
képviselő

Pusztai Ádám
képviselő
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