KARDOSKÚT KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2016. ÁPRILIS 28. NAPJÁN TARTOTT
RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
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6/2016. ÖKÜ
JEGYZŐKÖNYV

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 28. 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,
Vargáné Neller Borbála, igazgató
Terjékné Kaposi Andrea, helyettesítő igazgató
Kocsis Péter, Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület elnöke
dr. Ágoston Flóra Anna, szociális ügyintéző
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 Kis Bálint 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.
Aki egyetért a napirendi pontok elfogadásával, kézfeltartással szavazzon!
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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.) Háziorvosi szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló
Előterjesztő: Dr. Bradean Constantin háziorvos
2.) Védőnői szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló
Előterjesztő: Tibáné Hamvasi Zsuzsanna, e.v.
3.) Kardoskút Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
4.) Civil szervezetek részére kiírt pályázat elbírálása
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
5.) Óvodai körzethatár megállapítása
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
6.) Belső ellenőrzési terv módosítása
Előterjesztő: Fekete Zita kirendeltség-vezető
7.) „Kardoskút Községért” és az „Év embere” kitüntetés céljából javaslattételi felhívás
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
8.) Beszámoló a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének
végrehajtásáról
Előterjesztő: dr. Lipták Péter jegyző
9.) Egyebek
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
Zárt ülés
2./ Szociális kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Fekete Zita kirendeltség-vezető
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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?
Lejárt határidejű határozatok és két ülés között történtek
Lengyel György polgármester a a két ülés között lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
számol be:


40/2016. (III.31.) sz. képviselő-testületi határozatban a Kardoskúti Napköziotthonos
Óvoda 2015/2016-os nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontját 2016. május 910. napján 8.00 óra és 16.30 óra közötti időtartamban határoztuk meg. Az erről szóló
hirdetmény közzétételre került.

 41/2016. (III.31.) sz. képviselő-testületi határozatban megállapit́ ottuk, hogy az
Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve nemleges?. A határozat közzététele
megtörtént.

 42/2016. (III.31.) sz. képviselő-testületi határozatban a személyes gondoskodás körébe
tartozó szociális ellátások ellenértékének megállapításához az egyes ellátások önköltségét
meghatároztuk. Az önköltségi árak közzététele megtörtént.

 50/2016. (IV.12.) sz. képviselő-testületi határozatban döntöttünk az óvodavezetői pályázat
kiírásáról. A pályázati felhívás közzététele megtörtént.
Amennyiben nincs kiegészítés, akkor a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót
elfogadja, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
56/2016. (IV.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a 40/2016. (III.31.); 41/2016. (III.31.); 42/2016.
(III.31.) és 50/2016. (IV. 12.) sz. KT határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Lengyel György, polgármester
Határidő: azonnal
Lengyel György polgármester: Továbbá szeretnék beszámolni a két ülés között történt
eseményekről. Április 7-én óvodai fórumot tartottunk Kürtiné Rácz Anikó helyettesítő
óvodavezetővel az 0-7 év közötti gyermekek szülei részére, amelyről megismerhető feljegyzés
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formázott: Nem Kiemelt

készült. Mindemellett közvélemény kutatás is készült, amit Fekete Zita készített elő.
Megközelítőleg 30 gyermek szüleihez került ki a kérdőív, amiből sajnos csak 9 érkezett vissza,
pedig anonim volt a válaszadás. Az elemzés megtörtént, aminek a kimutatását a testület
megkapta, és a településen élők is tájékoztatva lesznek.
Április 12-én Kürtiné Rácz Anikó helyettes óvodavezető járt nálam, időpontot kért és az óvodai
fórummal kapcsolatos észrevételeiről tárgyaltunk, majd ezt követően ugyanezen a napon a térségi
TDM vezetőjével és Kocsis Péterrel a turisztikai lehetőségekről tárgyaltunk.
Április 13-án a Vidékfejlesztési Programmal kapcsolatos döntésünk alapján a tervdokumentációk
megküldésre kerültek, illetve tájékoztatom a testületet, hogy május 2-ra tolódott a pályázatok
megnyitása.
Április 21-én alpolgármester úrral voltunk a Békés Megyei Rendőrfőkapitányságon, ahol D. Tóth
Máté körzeti megbízottnak tárgyi jutalommal fejeztük ki köszönetünket a szolgálatáért, amit a
település közbiztonságáért.
Aznap közfoglalkoztatási ellenőrzés is volt Kardoskúton, nagyságrendileg úgy tudom, mindent
rendben találtak. Az ütemtervet mi is folyamatosan ellenőrizzük és nyomon követjük. Az
eszközök beszerzése folyamatos.
Április 27-én délelőtt a Békés Megyei Kormányhivatal oktatási főosztályvezetőjéhez kértem
időpontot, vele és a jogászukkal folytattam megbeszélést az óvoda vonatkozásában.
Összegzésképp azt tudom elmondani, hogy az önkormányzat, mint fenntartó, a jogszerű
követelményeknek alapvetően eleget tesz.
Amennyiben nincs kiegészítés, akkor a két ülés között történtekről szóló tájékoztatót elfogadja,
kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
57/2016. (IV.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestületea két ülés eseményeiről szóló
tájékoztatást elfogadja.
Felelős: Lengyel György, polgármester
Határidő: azonnal

1. Napirendi pont:Háziorvosi szolgálat tevékenységről szóló beszámoló
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Előadó:dr.BradeanConstantin, háziorvos

Lengyel György polgármester: A beszámolót előzetesen írásban megkapták a képviselők.
Kérdezem Doktor urat, hogy kíván-e kiegészítést tenni?
Dr. Bradean Constantin, háziorvos: Továbbképzésen voltam a héten Gyulán, ahol kiemelt
téma volt az orvoshiány. A kérdésekre szívesen válaszolok.
Varga Pál alpolgármester: Emelkedett a kórházba utalt esetek száma. Illetve a halálozások
száma csökkent?
Dr. Bradean Constantin, háziorvos: Több komplikált eset volt, illetve a finanszírozással volt
probléma, ezért emelkedett a kórházba utalt betegek száma. Nem Halálozás tekintetében a
számhoz tartozik, hogy nem itt éltek, de a kártyájuk itt volt több elhunytnak.

formázott: Betűszín: Automatikus
formázott: Betűszín: Automatikus
formázott: Betűszín: Automatikus

Lengyel György polgármester: A nyugdíjas kort már elérte Doktor úr…
Dr. Bradean Constantin, háziorvos: Amíg egészségem engedi, maradok. Utána nem tudom mi
lesz, szerintem rendelő összevonással oldható meg.
Lengyel György polgármester: Kérem doktorurat, hogy 1 azaz egy évvel előre jelezze, ha a
munkáját szeretné befejezni.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs kérdés, akkor a beszámolót elfogadja,
kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
58/2016. (IV.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a háziorvosi szolgálat
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Lengyel György polgármester
2. Napirendi pont:Védőnői szolgálat tevékenységről szóló beszámoló
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formázott: Betűtípus: Félkövér

Előadó:Tibáné Hamvasi Zsuzsanna, e.v.

Lengyel György polgármester: A beszámolót előzetesen írásban megkapták a képviselők.
Tibáné Hamvasi Zsuzsanna jelezte tegnap, hogy nem tud részt venni a mai ülésen. Ha kérdés
merül fel, következő ülésen tud válaszolni a Zsuzsa.
Nagyon részletes és jól értékelhető beszámolót kaptunk, személyesen is meg fogom köszönni
Zsuzsa munkáját, többek között, hogy segíti az óvodáért tett intézkedéseinket, de a
hétköznapokban is lehet számítani rá.
Varga Pál alpolgármester: Szeretném javasolni, hogy támogassa az önkormányzat a
méhnyakrák szűrést.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs kérdés, akkor a beszámolót elfogadja,
kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
59/2016. (IV.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a védőnői szolgálat
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Lengyel György polgármester
Dr. Bradean Constantin elhagyja az ülést.

3. Napirendi pont:Kardoskút Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének
módosítása
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Előadó:Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: A rendelet-módosítást tárgyalta az Ügyrendi Bizottság.
Kérdezem az elnököt, milyen döntés született?
Pusztai Ádám, elnök: Támogatjuk a módosítást.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs kérdés, akkor a rendeletet elfogadja, kérem,
kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2016. (V.3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (III.2.) sz.
önkormányzati rendelet módosításáról.
( A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
4. Napirendi pont:Civil szervezetek részére kiírt pályázatok elbírálása
Előadó:Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: A beérkezett pályázatokat előzetesen írásban megkapták a
képviselők. Az idei év költségvetés előirányzata a civil szervezetek számára 750 ezer forint, és
összesen 700 ezer forintnyi értékben nyújtottak be most pályázatot.
A Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület 400 ezer forintos támogatást igényelt. A
költségvetés tervezetben a bevétel-kiadás meghaladja a kétmillió forintot is. Péter, ennek mi az
oka?
Kocsis Péter, elnök: Leader-pályázat feltételes elnyerése miatt. Ebben az évben látványosan
növekszik a rendezvényeink száma, mint Pusztatalálkozó.
Mórocz Lajos, képviselő: Javaslom ezt az összeget elfogadásra, további erőt és sikert kívánok a
programokhoz.

8

Lengyel György polgármester: Bízunk mi is benne, hogy megtörténik a pályázati kiírás.
Javaslom én is a beadott pályázati összeget.
Amennyiben nincs kérdés, akkor az elhangzott javaslatot elfogadja, kérem, kézfelnyújtással
szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
60/2016. (IV.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a civil szervezetek
támogatási rendjéről szóló 13/2014. (VI.26.)
önkormányzati rendelete alapján 400 000 Ft, azaz:
négyszázezer forint összegben támogatja a
Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesületet
(5945 Kardoskút, Március 15. tér 3., képviseli:
Kocsis Péter elnök) az eredeti előirányzat terhére.
Felhatalmazza a polgármestert
szerződés megkötésére.

a

támogatási

Határidő: 2016. május 31.
Felelős: Lengyel György polgármester
Lengyel György polgármester: A Kardoskút Községért Közalapítvány 250 ezer forintnyi
támogatásra nyújtott be pályázatot. Újabb tevékenység nyílik meg az alapítvány életében:
értékmegőrzés. Javaslom az elhangzott összeget.
Amennyiben nincs kérdés, akkor az elhangzott javaslatot elfogadja, kérem, kézfelnyújtással
szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

61/2016. (IV.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a civil szervezetek
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támogatási rendjéről szóló 13/2014. (VI.26.)
önkormányzati rendelete alapján 250 000 Ft, azaz
kettőszázötvenezer forint összegben támogatja a
Kardoskút Községért Közalapítványt (5945
Kardoskút, Március 15. tér 3., képviseli: Ramaszné
Tóth Ibolya elnök) az eredeti előirányzat terhére.
Felhatalmazza a polgármestert
szerződés megkötésére.

a

támogatási

Határidő: 2016. május 31.
Felelős: Lengyel György polgármester
Lengyel György polgármester: A Magyar Vöröskereszt pályázata a helyi szervezetre
vonatkozik. 50 ezer forintra nyújtottak be pályázatot.
Varga Pál, alpolgármester: Az 50 ezer forintot javaslom elfogadni.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs kérdés, akkor az elhangzott javaslatot
elfogadja, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

62/2016. (IV.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 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 Magyar
Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetét (5600
Békéscsaba, Bajza u 15., képviseli: Tóth Zoltánné)
az eredeti előirányzat terhére.
Felhatalmazza a polgármestert
szerződés megkötésére.

a

támogatási

Határidő: 2016. május 31.
Felelős: Lengyel György polgármester
10

5. Napirendi pont: Óvodai körzethatár megállapítása
Előadó: Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: Az előterjesztést írásban megkapták a képviselők, aki ezzel
egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
63/2016. (IV.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete
1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012.
(VIII. 28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően az óvodai felvételi
körzethatárok megállapításáról úgy rendelkezik,
hogy a Kardoskút Község Önkormányzat
fenntartásában lévő Kardoskúti Napköziotthonos
Óvoda kötelező felvételt biztosító körzethatára
megegyezik a település közigazgatási határával,
2. megbízza a jegyzőt, hogy a jelen határozat 1.)
pontja szerinti képviselő-testületi döntést, valamint
a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról
rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 22.
§ (2) bekezdésében szereplő adatokat rögzítse a
köznevelés információs rendszerében.
Felelős: Fekete Zita kirendeltség-vezető
Határidő: értelemszerűen

6. Napirendi pont: Belső ellenőrzési terv módosítása
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Előadó:Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: Az előzmények ismertek. Kérdés, kiegészítés van-e?
Pusztai Ádám, képviselő: Javaslom több évre visszamenőleg elvégezni az ellenőrzést.
Lengyel György polgármester: Belső ellenőrzést az adott évre kell elvégeznie, de szakértőként
megkérhetjük. Annál is inkább, mert kiküldésre került részetekre egy levél is, amit a testületnek
címzett a helyettesítő óvodavezető. Érdemes megvizsgálni az elmúlt 4 évet legalább.
Javaslom, hogy holnap keressük fel az Anikót, hogy legkésőbb jövő hét szerdáig javaslatokat
tegyen az általa felsorolt problémákra, mint szakember. Sajnálom, hogy ő ma nem tud jelen lenni,
hiszen a levélben „haladéktalanul kéri a törvényes működéshez szükséges feltételek biztosítását”.
Remélem a levél alapján elmozdult valami, annak ellenére is, hogy hibák vannak a benne, de
érzem azt, hogy az óvodai kollektíva részéről is végre történt egy elmozdulás az óvoda
érdekében.
Kis Bálint, képviselő: Tisztáznunk kell, akár konfliktusok árán is, hogy mi a probléma, ha meg
akarjuk tartani az óvodát. Kaptunk egy levelet, ami elég érdekes számokat tartalmaz, ezt is át kell
gondolnunk, egyeztetnünk kell a helyettesítő vezetővel is. A kérdőívek is szubjektív elemeket
tartalmaznak, ezért egyértelműsítenünk kell.
Lengyel György polgármester: Az elmúlt időszakban, legalább havi látogatást teszek
konzultáció miatt. Az óvoda vonzerejének növelése érdekében a háttérnek biztosítottnak kell
lenni, és a hivatal részéről – pénzügyi, jogi és egyéb kérdésekben- minden segítséget megkap a
helyettesítő óvodavezető.
Amennyiben nincs kérdés, akkor az előterjesztésben szereplő belső ellenőrzésről szóló
határozatot elfogadja, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
64/2016. (IV.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 240/2014. (X. 30.) sz. képviselő-testületi
határozattal jóváhagyott 2016. évre vonatkozó
belső ellenőrzési tervét az előterjesztés szerinti
tartalomnak megfelelően módosítja.
Felelős: Fekete Zita, kirendeltség-vezető
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Határidő: azonnal
Amennyiben nincs kérdés, akkor az előterjesztésben szereplő megbízásról szóló határozatot
elfogadja, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
65/2016. (IV.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy
1.) a 2016. évi módosított belső ellenőrzési terv 2.2
pontja szerinti; a Kardoskúti Napköziotthonos
Óvoda működésének ellenőrzésének lefolytatásával
bruttó 45.000 Ft azaz: negyvenötezer forint
összegben megbízza Czikkelyné Fodor Tünde,
közoktatási szakértőt (Szakértői igazolvány száma:
SZ034887) a 2016. évi költségvetés eredeti
előirányzata terhére,
2.) felhatalmazza
megkötésére.

a

polgármestert

a

szerződés

Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2016. május 31.
7. Napirendi pont:„Kardoskút Községért” és az „Év embere” kitüntetés céljából
javaslattételi felhívás
Előadó:Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: Az írásos előterjesztés megküldésre került. Kérem, előre is,
hogy a közzététel időben történjen meg a hirdetőfelületeken.
Amennyiben nincs kérdés, akkor az előterjesztésben szereplő határozatot elfogadja, kérem,
kézfelnyújtással 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:
66/2016. (IV.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
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.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2016. május 5.
8. Napirendi pont:Beszámoló a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. Évi
költségvetésének végrehajtásáról
Előadó:Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: Az előterjesztés megküldésre került.
Amennyiben nincs kérdés, akkor az előterjesztésben szereplő határozatot elfogadja, kérem,
kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

67/2016. (IV.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)
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megtárgyalta a „Beszámoló a Csanádapácai Közös
Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös
Hivatal)
2015.
évi
költségvetésének
végrehajtásáról” tárgyú előterjesztést és az alábbi
határozatot hozza:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

A Képviselő-testület:
Az előterjesztés 1. mellékletének megfelelő
tartalommal 83 791 E Ft-tal elfogadja a Közös
Hivatal 2015. évi módosított bevételi előirányzatait
és annak teljesítési adatait.
Az előterjesztés 2. mellékletének megfelelő
tartalommal 83 791 E Ft-tal elfogadja a Közös
Hivatal 2015. évi módosított kiadási előirányzatait
és
81 520 E Ft-tal annak teljesítési adatait.
A 2015. december 31-i fordulónapra elkészített
mérleg főösszegét a 3. mellékletben foglaltak
szerint 4 302 E Ft-tal hagyja jóvá.
2015. évre a Közös Hivatal engedélyezett záró
létszám előirányzatát 18 fővel, átlagos statisztikai
állományi
létszámát
19
fővel
a
4.
mellékletbenfoglalt részletezettségnek megfelelően
határozza meg.
A Közös Hivatal pénzeszközei változásának
levezetését 2015. évben az 5. melléklet szerint
jóváhagyja.
A Közös Hivatal 2015. évi maradványát a 6.
mellékletben foglaltak szerint
2 271 339 Ft-ban
(2.271 E Ft-ban) határozza meg.
Felkéri a jegyzőt a Közös Hivatal zárszámadási
adatainak Csanádapáca Község Önkormányzat
2015. évi zárszámadási rendeletébe történő
beépítésére.
Felelős: dr. Lipták Péter jegyző
Határidő: 2016. április 27.

9. Napirendi pont:Egyebek
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Előadó:Lengyel György polgármester

Calendula-terv

Lengyel György polgármester: A Calendula-tervvel kapcsolatos előterjesztés megküldésre
került. Kérdés merült-e fel?
Kis Bálint, képviselő: Miért jó ez Kardoskútnak? Milyen pluszt tud adni? Ezt nem látom.
Lengyel György polgármester: Az éves tagdíj közel egymillió forintos plusz költséget jelentene
számunkra, jelenlegi helyzetünkben ez már önmagában meghatározza a lehetőségeinket. A
gondolat szerintem jó, de jelen pillanatban a költségvetésünk tekintetében, alapító tagként nem
tudunk részt venni, de ne zárkózzunk el.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
68/2016. (IV.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy alapítóként nem kíván
csatlakozni a Dél-Békés Jövőjéért Szövetséghez.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: azonnal

A Média Provincia Kulturális Egyesület megkeresése

Lengyel György polgármester: A korábbiakban felmerült újságíró képzéssel kapcsolatban
megígértük, hogy visszatérünk rá. Szeretném kérdezni a véleményeteket?
Varga Pál alpolgármester: Gönczi Mária elnökkel felvettük a kapcsolatot, korábbi években is
volt ez az ismeretterjesztő előadássorozat, amire nagyon sok érdeklődő érkezik. Két verzió
lehetséges: egynapos vagy 3-4 napos. Szerintem az egynapos szakmai programhoz kevés. De
előtte kíváncsi lennék a véleményetekre.
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Kis Bálint, képviselő: Továbbra is úgy gondolom, hogy az ideérkező újságírók jó hírét viszik
csak Kardoskútnak, ezért támogatom. Az egynaposnak valóban nincs szakmai értéke.
Lengyel György polgármester: A többnapos 500 ezer forintba kerül. Valóban jó hírét viszik,
széles körben a falunak, viszont ismét a takarékoskodás miatt megfontolandó, hogy ebben az
évben hozzuk meg ezt a döntést, vagy egy biztosabb költségvetési helyzetben támogathatunk
ilyet.
Varga Pál, alpolgármester: Egyetértek, a teljes 500 ezer forintos kérelmet jelenleg nem
ítélhetjük oda, viszont azt szeretném kérni a testülettől, hogy mivel ez a képzés ősznél hamarabb
nem valósulhat meg, ezért egy későbbi ülésen térjünk erre vissza, és én egyeztetek szponzori
lehetőségekről az elnök asszonnyal. Javaslom a júniusi ülést.
Kis Bálint, képviselő: Arra felhívnám a figyelmet, hogy az ész nélküli spórolás a későbbiekben
problémát is okozhat. Minden esetben mérlegelni kell, min spórolunk. A júniusra vonatkozó
javaslattal egyetértek.
Illetve a civilek és szponzoráció kapcsán lenne még egy kérdésem. A FŐNIX nem nyújtott be
pályázatot támogatásra, azonban az információim szerint a fellépésért térítést kér, ezt hol vegyük
figyelembe?
Varga Pál alpolgármester: Helyben nem kérünk a fellépéseinkért pénzt, március 15-én
eszközökre kértünk pénzt, zászlókra, motorokra… nem tudom, szerintem ez még a mai napig
nem érkezett meg… de ne keverjük a kettőt, ez nem fellépési díj volt, ez eszközökre volt. Más
településen kérünk díjat, mert a költségeinket fedezni kell, de Kardoskúton fellépési díjat nem
kérünk. Eszközökre volt igényünk, amit előre jeleztem is.
Terjékné Kaposi Andrea, helyettesítő igazgató: Ki van már fizetve, de akkor félreértés történt,
mert az elnök nekem fellépési díjat mondott.
Varga Pál alpolgármester: Igen, de ennek pénzügyi okai vannak. Mi a fellépési díjat
eszközökre fordítottuk, amit nem csak most, hanem a későbbi rendezvényeken is tudunk
használni, 30 ezer forintról van szó.
Lengyel György polgármester: Az eszközbeszerzésnek akadálya nem lehet, de legközelebb
időben előre legyen ez jelezve és akkor nem alakul ki ilyen helyzet.
Visszatérve határozatot kell hoznunk arról, hogy felkeressük a helyettes óvodavezetőt, hogy
szakmai javaslatot tegyen. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással 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:
69/2016. (IV.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy felkéri Kürtiné Rácz Anikó
helyettesítő óvodavezetőt, hogy a képviselő-testület
felé benyújtott kérelmében felvetett problémákra
tegye meg szakmai javaslatát.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2016. május 4.
Lengyel György polgármester: Az újságíró képzéssel kapcsolatban alpolgármester úr
javaslatával, aki egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
70/2016. (IV.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Média Provincia
Kulturális Egyesület megkeresése tárgyában a
döntés elnapolja a képviselő-testület 2016. június
havi rendes üléséig.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2016. június 30.
Kardoskúti Vers- és Prózaíró Versennyel kapcsolatos megkeresés

Lengyel György polgármester: Beérkezett egy kérelem a vers- és prózaíró versennyel
kapcsolatban, ami előzetesen kiküldésre került. Úgy tudom korábban is érkezett megkeresés, arra,
hogy Csongrádi Pálról legyen lenevezve. Erről szeretném kikérni a véleményeteket.
Mórocz Lajos, képviselő: Maradjon a település nevén.
Varga Pál alpolgármester: Közelebbről nem ismertem, de tudom, hogy aktív tagja volt a
nyugdíjas klubnak, szerintem nem lehet probléma névválasztás terén, ha beletesszük, de a
kardoskúti szó maradjon benne szerintem. Nem zárkóznék el a névtől.
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Kis Bálint, képviselő: Támogatom, amit Varga Pál mondott.
Lengyel György polgármester: Több pusztai ember is elismerően nyilatkozott a Csongrádi Pali
bácsiról. Egyedibbé és bensőségesebbé válhat ettől egy esemény. Támogatom én is.
Kocsis Péter, elnök: Szerintem érdemes utánanézni először a munkásságának, esetleg több
hasonló személyre is rá lehet bukkanni.
Vargáné Neller Borbála, igazgató: Ha lesz névváltozás az ünnepségen jelentsük be, június
végéig kerüljön megvizsgálásra, ezt vállalom.
Lengyel György polgármester: Júniusban térjünk vissza erre is, javaslom, erről hozzunk
határozatot, hogy a Vargáné Neller Borbála – ha már így magára vállalta – vizsgálja meg ezt a
témát.
Aki egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
71/2016. (IV.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felkéri Vargáné Neller Borbálát, hogy
vizsgálja meg a Nyugdíjas Vers- és Prózaíró
Pályázat elnevezésének lehetőségeit és terjessze a
képviselő-testület elé.
Felelős: Vargáné Neller Borbála
Határidő: 2016. június 30.

Iskola

Lengyel György polgármester: Véleményeznünk kell, konkrétan az általános iskolánk egy éve
0 osztállyal szünetel, így döntést kell hoznunk a törvényi kötelezettségek miatt a megszűnésről.
Két határozat van, a telephelyek száma miatt.
Aki az előterjesztésben szereplő első határozattal egyetért, kérem, jelezze kézfelnyújtással!
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A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
72/2016. (IV.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
véleményezte és elfogadja az Orosházi Liszt Ferenc
Alapfokú Művészeti Iskola Kardoskúti Telephelyének
(5945 Kardoskút, Kossuth u. 2. sz.) megszüntetését.

Végrehajtásért
felelős:
Lengyel
polgármester
Határidő: 2016. május 13. a közlésre

György

Aki az előterjesztésben szereplő második határozattal egyetért, kérem, jelezze kézfelnyújtással!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
73/2016. (IV.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
véleményezte és elfogadja az Orosházi Vörösmarty
Mihály Általános Iskola Kardoskúti Telephelyének
(5945 Kardoskút, Kossuth u. 2. sz.) megszüntetését.

Végrehajtásért
felelős:
Lengyel
polgármester
Határidő: 2016. május 13. a közlésre

György

Tájékoztatások

Terjékné Kaposi Andrea, helyettesítő igazgató: Pusztalakodalommal kapcsolatban szeretném
tájékoztatni a testületet, hogy július 2-a a tervezett időpont, összeállt egy szervező bizottság.
Meghirdettük a lehetőséget, egy pár jelentkezett. 4500 forintos belépőjegyet számoltunk,
gyakorlatilag ez egy bál lesz. Próbálunk minél több szponzort szerezni és természetesen minden
segítséget örömmel fogadunk.
Lengyel György polgármester: Tirják László, a Körös – Maros Nemzeti Park igazgatója
elmondta, hogy ebben az évben még nem, de jövőre ők is beállnak a rendezvény mögé.
Terjékné Kaposi Andrea, helyettesítő igazgató: Illetve nincs megfelelő hangfalunk Majálisra.
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Lengyel György polgármester: Jegyző Úr javasolja, vegyük fel a csanádapácai polgármester
úrral a kapcsolatot.
Vargáné Neller Borbála, igazgató: Új árajánlatot kértem a Kardoskúti Hírmondóval
kapcsolatban, illetve felülvizsgáltam a példányszámot is. Arra jutottam, hogy 370 példány a
minimum. Egy békéscsabai nyomda adta a legkedvezőbb árajánlatot. Négy megjelenésre
számíthatnánk 8 oldalban, plusz a karácsonyi naptár, így beleférnénk a 300 ezer forintba. 20-30
ezer forintos eltérés lehet lesz évvégére.
Kis Bálint, képviselő: Hirdetőtábla elkészült már?
Lengyel György polgármester: Elkészült, a napokban kihelyezésre kerül.
Lengyel György polgármester: Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, tisztelettel
megköszönöm az aktív tanácskozást a nyílt ülést 17,50 órakor bezárom, és a testület zárt ülés
keretében folytatja a munkát.
K.m.f.

Lengyel György
polgármester

dr. Lipták Péter
jegyző
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Kis Bálint
képviselő

Mórocz Lajos
képviselő
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