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5/2016. ÖKÜ 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 12. napi 

rendkívüli, 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: 

 Fekete Zita, kirendeltség-vezető, 

Kapuné Sin Anikó, pénzügyi főtanácsos,  

 

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 Mórocz Lajos  és Kis 

Bálint képviselőkre esik, melyet a jelenlevő 5 testület tag, 5 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadott.  

Javaslatot tesz a megtárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban megküldöttek szerint. 

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: 

 

 

 

1.) Óvodavezetői pályázat kiírása 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

2.) VP-6-7.4.1.1-16 azonosító számú „Településképet meghatározó épületek külső 

rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai 

korszerűsítés” pályázat benyújtása 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 



 

3.) Egyebek 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

 

 

1. Napirendi pont: Óvodavezetői pályázat kiírása 

 

 Előadó:  Lengyel György polgármester 

 

Lengyel György polgármester: Felvettük a kapcsolatot Czikkelyné Fodor Tünde 

szakértővel, akivel a korábbiakban is dolgoztunk együtt, és vele egyeztetve Fekete Zita 

kirendeltség-vezető előkészítette a pályázati kiírást. Bizottságot is fel kell állítanunk, illetve a 

pályázati feltételek mellett szeretnék felállítani egy elvárási rendszert is, ami alapján, a 

személyes interjún meg tudjuk kérdezni a pályázótól mik a tervei az óvodával.  

 

Kis Bálint képviselő: Az öt év szakmai gyakorlatot jogszabály írja elő? 

 

Fekete Zita kirendeltség-vezető: Igen.  

 

Mórocz Lajos képviselő: 3 évre kiírható? 

 

Fekete Zita kirendeltség-vezető: Jogszabály szerint a vezető kinevezését 5 évre kell kiírni. 

 

Pusztai Ádám képviselő: A nemrégiben felvett óvónőnek határozott idejű szerződése van? 

 

Fekete Zita kirendeltség-vezető: Igen. 

  

Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, aki az előterjesztett 

határozatot elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

 

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

 

50/2016. (IV.12.)sz. Képviselő-testületi határozat 

 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

                          

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet 



 

a Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda 

 

óvodavezető (magasabb vezető) 

munkakör betöltésére. 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű  

                        

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

 

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2016. július 18. – 

2021. július 17-ig szól. 

 

A munkavégzés helye: 

Békés megye, 5945 Kardoskút, Kossuth. u. 4. 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

A Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátása, azaz az intézmény 

színvonalas, szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói 

jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan 

ügyben, melyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. 

 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény és a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak. 

 

 

Pályázati feltételek: 

 felsőfokú óvodapedagógus végzettség,  

 pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség; 

 óvodapedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat; 

 magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség; 

 vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 a szükséges szakmai gyakorlatot igazoló részletes, fényképes szakmai önéletrajz;  

 végzettséget, szakképzettséget és szakvizsgát igazoló oklevél másolata; 

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

 az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó vezetési program; 

 nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, 



továbbításához hozzájárul; 

 nyilatkozat a nyílt vagy zárt ülés keretében történő tárgyalásra vonatkozóan; 

   nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség elfogadásáról. 

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:  2016. július 18. 

A pályázat benyújtásának határideje:  2016. május 20.  

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lengyel György polgármester nyújt a 

06-20-972-4182-es telefonszámon. 

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

Postai úton a pályázatnak Kardoskút Község Önkormányzata (5945 Kardoskút, 

Március 15. tér 3.) címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő …………….. azonosító számot, valamint a zárt 

borítékon feltüntetni „Óvodavezetői pályázat”. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) 

bekezdése, a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet  és a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 189. §-a szerint. A végleges döntést  Kardoskút Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete hozza meg; 

A kinevezés négy hónap próbaidő kikötésével jön létre; 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 

 

 

A pályázat elbírálásának határideje:  2016. június 30. 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 Oktatási és Kulturális Közlöny 

 www.kardoskut.hu 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. ……………. 

 

 

A Képviselő-testület utasítja a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal kirendeltség-

vezetőjét, hogy a pályázati kiírás határidőben történő megjelentetésére és a pályázati eljárás 

előkészítésére. 

 

Felelős:  Fekete Zita kirendeltség-vezető 

Határidő:             értelem szerint 

 

 

Lengyel György polgármester: Bizottságot kell létrehozni, így elnöknek javaslom 

Czikkelyné Fodor Tündét, tagoknak Pusztai Ádám képviselőt, illetve Szűcsné Móga Borbála 

http://www.kardoskut.hu/


óvodapedagógust a legutóbbi díjazásnak megfelelően. Ki szeretném emelni, hogy ha nem 

érkezik be megfelelő pályázat érvénytelennek nyilváníthatja a testület, tehát nem vagyunk 

döntéskényszerben. 

 

Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs más javaslat, aki egyetért, kérem, 

kézfeltartással szavazzon! 

 

 

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

51/2016. (IV.12.)sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának képviselő-

testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése alapján a 

Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői 

(magasabb vezető) feladatok ellátására kiírt pályázat 

kapcsán a beérkező pályázatok véleményezésére, a 

pályázók meghallgatására az alábbi összetételű 

bizottságot hozza létre: 

 

A bizottság elnöke: Czikkelyné Fodor Tünde 

 

A bizottság tagjai: 

Szücsné Móga Borbála,  

Pusztai Ádám. 

 

Felhatalmazza a polgármestert hogy a bizottsági 

tagokkal bruttó 15.000 Ft, azaz: tizenötezer forint 

összegben, a bizottság elnökével bruttó 30.000 Ft, 

azaz: harmincezer forint összegben megbízási 

szerződést kössön a 2016. évi költségvetési tartalék 

terhére. 

 

Felelős: Lengyel György polgármester 

Határidő: azonnal, a bizottság tagjainak értesítésre a 

döntést követő 15 napon belül 

 

 

 



2. Napirendi pont: VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú, „Településképet meghatározó épületek 

külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai 

korszerűsítés”pályázat benyújtása 

 Előadó:  Lengyel György polgármester 

 

Lengyel György polgármester: Lehetőségünk van pályázatot benyújtani a Vidékfejlesztési 

Program keretén belül, melynek feltételeit Fekete Zita kirendeltség-vezető és dr. Baranyiné 

Lantos Erika vizsgálta meg, így arra jutottunk az opciók közül, hogy egy esetben van 

esélyünk pályázni. A főtéren üresen álló ún. Fehér-ház kapcsán, mint településképet 

meghatározó épület, külső rekonstrukcióra adnánk be pályázatot, melynek kiállítótér funkciót 

gondolunk jelenleg, ahol helyi lakosok munkáit is be tudnánk mutatni, illetve további 

lehetőségek is vannak. A pályázat 85%-os intenzitású, azaz önrészt is kellene mellé tenni, ami 

50 millió forint esetében 8 millió forint önrészt jelent. Pénteken voltak kint szakértők, akik 

felméréséket is végeztek az épülettel kapcsolatban.  

 

Kis Bálint, képviselő: Támogatom, mert a falu vagyonának értékét növeli. Külső homlokzat, 

nyílászárók, napelemek beleférnek?  

 

Lengyel György polgármester: Igen, a napelem önállóan nem megvalósítható elem.  

 

Mórocz Lajos, képviselő: Az ifjúsági szállóval kapcsolatban vannak lehetőségeink?  

 

Lengyel György polgármester: Jelenleg még rendezetlen a szálló ügyében a helyzet, 

ügyvéddel kell felvennünk a kapcsolatot.  

 

Lengyel György polgármester 2 perc szünetet rendel el. 

 

Fekete Zita kirendeltség-vezető: A TOP 100%-os intenzitású, de a kiírási feltételeknek nem 

feleltünk meg.  

 

Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs más javaslat, aki egyetért, kérem, 

kézfeltartással szavazzon! 

 

 

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

52/2016. (IV.12.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

dönt arról, hogy 

 



1.) a VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú, „Településképet 

meghatározó épületek külső rekonstrukciója, 

többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, 

energetikai korszerűsítés” című felhívás 2. számú 

célterület keretében pályázatot nyújt be az 5945 

Kardoskút, Petőfi u. 24, 229/2 hrsz-ú ingatlan 

felújítása céljából, 

 

2.) a beruházás megvalósítása érdekében támogatási 

igényt nyújt be maximum bruttó 50.000.000 Ft 

mértékig, amelyhez legfeljebb 8.820.000 Ft mértékig 

önrészt biztosít a 2016. évi költségvetési tartalék 

terhére, 

 

3.) felhatalmazza a polgármestert a pályázat 

benyújtására és a szükséges nyilatkozatok 

megtételére. 

 

Felelős: Lengyel György polgármester  

Határidő: 2016. 04. 30. 

 

Lengyel György polgármester: A pályázatírásról is döntést kell hoznunk, a felkeresett cég 

nem tudta vállalni, mert annyi munkájuk van, viszont Erikával a korábbiakban is dolgoztunk 

együtt sikeresen. Az árajánlatuk is megfelelő. Továbbá a tervdokumentáció elkészítéséről is 

döntenünk kell.  

 

Amennyiben nincs más javaslat, aki egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

 

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

 

53/2016. (IV.12.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy  

 

1.) a VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú, „Településképet 

meghatározó épületek külső rekonstrukciója, 

többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, 

energetikai korszerűsítés” című felhívás keretében 

benyújtani kívánt pályázat elkészítéséhez kapcsolódó 

szakértői feladatok elvégzésével  megbízza a 3,14 

Tanácsadó Kft-t (5919 Pusztaföldvár, Rákóczi utca 



81.) az elnyert támogatás 4%-ának + ÁFA megfelelő 

forintösszegben a 2016. évi tartalék terhére, 

 

2.) felhatalmazza a polgármestert a szerződés 

megkötésére. 

 

 

Felelős: Lengyel György polgármester  

Határidő: 2016.04. 30. 

 

Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs más javaslat a tervdokumentáció kapcsán 

se, aki egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

 

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

 

54/2016. (IV.12.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy  

 

1.) a VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú, „Településképet 

meghatározó épületek külső rekonstrukciója, 

többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, 

energetikai korszerűsítés” című felhívás keretében 

benyújtani kívánt pályázathoz kapcsolódóan az 

engedélyes szintű tervdokumentáció elkészítésével 

megbízza a KERHOME KFT-t, (5900 Orosháza, 

Móra Ferenc utca 36/a.) 580.000 Ft.- + ÁFA, azaz: 

hétszázharminhatezer-hatszáz forint összegben a 

2016. évi tartalék terhére, 

 

2.) felhatalmazza a polgármestert a szerződés 

megkötésére. 

 

 

Felelős: Lengyel György polgármester  

Határidő: 2016.04. 30. 

 

Lengyel György polgármester: Pusztaföldváron az orvosi rendelő felújítására nyújtanak be 

pályázatot, de mivel közös a fogorvosi praxis, ezért részünkről is döntés kell hozni.  

 

Aki egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon! 



 

 

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

 

55/2016. (IV.12.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

dönt arról, hogy 

 

4.) TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás 

infrastrukturális fejlesztése című pályázati felhívásra 

benyújtandó "Egészségház felújítás és fejlesztés 

Pusztaföldváron" című projektet támogatja, 

 

5.) az 1. pontban megvalósítandó beruházás 

érdekében – tekintettel arra, hogy egy fogorvosi 

praxishoz tartozik Pusztaföldvár és Kardoskút 

település is – nem nyújt be támogatási igényt TOP-

4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális 

fejlesztése című pályázati felhívásra Kardoskút 

település vonatkozásában, 

 

6.) felhatalmazza a polgármestert a szükséges 

nyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős: Lengyel György polgármester  

Határidő: 2016. 04. 30. 

 

 

3. Napirendi pont: Egyebek 

 Előadó:  Lengyel György polgármester 

 

 

Lengyel György polgármester: Részemről nincs egyéb bejelenteni való.  

 

Kis Bálint, képviselő: A korábbiakban szorgalmazott hirdetőtábla hogy áll?  

 

Lengyel György polgármester: Alapanyagok megvannak, a napokban lesz kihelyezve, 

felelőst is nevezünk ki hozzá.  

 



Mórocz Lajos, képviselő: Javaslom, hogy a hivatal melletti parkolót táblával jelezzük, hogy 

van lehetőség parkolásra.  

 

Varga Pál alpolgármester: Intézkedni fogunk.  

 

Lengyel György polgármester: Köszönöm az észrevételeket és hozzászólásokat. Tekintettel 

arra, hogy több bejelentés nincs, tisztelettel megköszönöm az aktív tanácskozást a nyílt ülést 

16:00 órakor bezárom. 

 

K.m.f.    

        

                               dr. Lipták Péter  

                                    jegyző nevében és megbízásából: 

 

 

                 Lengyel György                         Fekete Zita  

        polgármester         kirendeltség-vezető 

 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

Mórocz Lajos           Kis Bálint 

   képviselő                     képviselő 


