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8/2016. ÖKÜ 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 14. napi 

rendkívüli, nyílt testületi ülésén. 

 

 

Ülés helye:  a Hivatal tanácskozó terme 

 5945 Kardoskút, Március 15. tér 3. 

 

 

Jelen vannak:  Lengyel György polgármester,  

Mórocz Lajos,  

Pusztai Ádám 

Varga Pál települési képviselők. 

  

Tanácskozási joggal meghívottként vannak jelen: 

 Fekete Zita, kirendeltség-vezető, 

Kapuné Sin Anikó, pénzügyi főtanácsos,  

Vargáné Neller Borbála Tünde, igazgató 

Terjékné Kaposi Andrea, helyettesítő igazgató, 

Kürtiné Rácz Anikó, helyettesítő óvodavezető 

Patócs Éva, pályázó 

 

Nem tanácskozási joggal állandó meghívottként van jelen: 

Radics Vivien, jegyzőkönyvvezető. 

 

Lengyel György, polgármester Köszönti a megjelenteket, tájékoztat, hogy Kis Bálint 

képviselő nem tud jelen lenni a mai napon, majd megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 

jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot; választása Mórocz Lajos  és Pusztai Ádám 

képviselőkre esik, melyet a jelenlevő 4 testület tag, 4 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 4 jelenlevő tag közül 4 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbiak szerint fogadta el a tárgyalandó napirendi pontokat: 

 

 

1.) A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének 

végrehajtásáról szóló beszámoló módosítása  

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 
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2.) A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet 

módosítása és a közszolgáltatási szerződés módosítása 

Előterjesztő: Fekete Zita, kirendeltség-vezető 

 

3.) Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői pályázat elbírálása 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

4.) Egyebek 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

 

 

1. Napirendi pont: A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi 

költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása 

 

 Előadó:  Lengyel György polgármester 

 

Lengyel György polgármester: Az előterjesztést előzetesen írásban megkapták a képviselők, 

amennyiben kérdést szeretnének feltenni, kérem, most tegyék meg.  

  

Amennyiben nincs kérdés, aki az előterjesztett határozatot elfogadja, kérem, kézfeltartással 

szavazzon! 

 

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

 

89/2016. (VI.14.)sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 

megtárgyalta a „A Csanádapácai Közös 

Önkormányzati Hivatal 2015. évi 

költségvetésének végrehajtásáról szóló 

beszámoló módosítása” tárgyú előterjesztést és az 

alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület: 

1. a 78/2016.(IV.27.) sz. kt. határozat 3. mellékletét 

e határozat 1. melléklete szerint módosítja. A 

határozat egyebekben változatlan marad. 

 

2. Felkéri a jegyzőt a Csanádapácai Közös 

Önkormányzati Hivatal módosított zárszámadási 



4 

 

adatainak Csanádapáca Község Önkormányzat 

2015. évi módosított zárszámadási rendeletébe 

történő beépítésére. 

 

Felelős: dr. Lipták Péter jegyző 

Határidő: értelemszerűen 

 

2. Napirendi pont: A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 

rendelet módosítása és a közszolgáltatási szerződés módosítása 

 

 Előadó:  Fekete Zita, kirendeltség-vezető 

 

Fekete Zita, kirendeltség-vezető: Június 30-ig szükséges a módosításokat végrehajtani a 

jogszabály értelmében. 

 

Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs kérdés, aki egyetért a határozati 

javaslattal, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

90/2016. (VI.14.)sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete  úgy dönt, hogy  

 

1.) a jelen határozat mellékletében foglaltaknak 

megfelelően a közszolgáltatási szerződés I. 

módosítását elfogadja és megköti, 

 

2.) felhatalmazza Lengyel György polgármestert a 

szerződés aláírására.  

 

Felelős: Lengyel György polgármester 

Határidő: 2016. június 30. 

 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

Lengyel György polgármester: Aki az előterjesztett rendelet módosítást elfogadja, kérem, 

kézfeltartással szavazzon! 

 

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta: 
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Kardoskút Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

12/2016. (VI.20.) önkormányzati rendelete 

 

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II.13.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

Lengyel György polgármester: Mivel a következő napirendi pont az óvodavezető pályázat 

elbírálása és hamarabb értünk ide, mint terveztük, javaslom addig az Egyebek megtárgyalását, 

amíg a pályázó megérkezik az előzetesen megbeszélt időpontra.  

 

3. Napirendi pont: Egyebek 

 Előadó:  Lengyel György polgármester 

 

Lengyel György polgármester: Támogatási kérelem érkezett be hozzánk az Orosházi 

Mazsorett csoporttól, akik az Európa Bajnokságra utaznak, és tagjai között kardoskúti kislány 

is van, Lőrincz Dorina.  

Megkérem Varga Pál alpolgármestert, hogy a korábbiakban már megbeszéltek szerint 

tájékoztasson a MÚOSZ újságírói tábor megszervezésével kapcsolatban.  

 

Varga Pál alpolgármester: Jelenleg szponzorok felkeresése van folyamatban, többek között 

a MOL is szóban már jelentős összeget ajánlott fel, a Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet 

is tett ígéretet. Úgy néz ki, hogy több mint a fele szponzori pénzekből meglesz. Következő 

lépés, hogy írásban rögzüljenek a fentiek és én erről tájékoztatni fogom a testületet.   

 

 

Lengyel György polgármester 2 perc szünetet rendel el. 

Patócs Éva megérkezik.  

 

4. Napirendi pont: Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői pályázat 

elbírálása 

 Előadó:  Lengyel György polgármester 

 

 

Lengyel György polgármester: A szakmai bizottság megvizsgálta a beérkezett pályázatot és 

elkészítette szakértői véleményt. Kérem, Patócs Éva, pályázót, pár mondatban mutatkozzon 

be a Testületnek.  
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Patócs Éva pályázó: Vásárhelyi lakos vagyok, házas és két felnőtt gyermek édesanyja. 32 

éve vagyok óvónő, tanulmányaimat Szarvason végeztem. Számomra ez hivatás, nem munka, 

hiszen a gyerekekből töltekezni is lehet, amellett, hogy biztosítjuk azt, hogy a szülők 

biztonságban és szeretetteljes környezetben tudják őket. Fontos számomra a természet- és 

környezetvédelem.  

 

Lengyel György polgármester: A kardoskúti óvoda helyzete nem egyszerű, alacsony a 

gyermek létszám. A városok irányába történik elmozdulás. Mit gondol erről, hogyan lehetne 

ezt ellensúlyozni?  

 

Patócs Éva pályázó: A környezettudatos nevelés fontosságát emelném ki, amihez nagyon jó 

természeti adottságok vannak itt, Kardoskúton. De először is érdemes lenne utána járni az 

okoknak, miért viszik el a gyerekeket városba. Támogatom a Zöld Óvoda Programot, 

melynek a keretén belül veteményeskertet gondoznak a gyerekek, megtanulják a befőtt 

elrakást stb. Viszont fontos, hogy a szülőket is be kell vonni ezekbe a foglalkozásokba. Ez 

egy olyan plusz tartalmat jelenthet, amit városban nem kapnak meg. Mindemellett a nyílt 

napok számát megnövelni és a kisebb létszámot átfordítani, differenciált nevelést kialakítani. 

Valamint javaslom testvérintézményekkel felvenni a kapcsolatot, ami biztosítja a találkozást a 

nagyobb létszámú csoportokkal.  

 

Varga Pál alpolgármester: Köszönöm szépen az összeállított anyagot, jó lenne, ha ezt a 

programot végig lehetne vinni, végig is kellene! Kislányom 2,5 éves, így látva az életkori 

sajátosságokat, mindenképp jó ötletnek tartom a testvércsoport létrehozását. Kérdésem, a kis 

létszám előny vagy hátrány? Illetve hogyan lehetne gyerekeket vonzani az ovinkba? 

 

Patócs Éva pályázó: Több az előnye, mint a hátránya, ezt kell megfelelően kommunikálni.  

 

Varga Pál alpolgármester: Hátrány, hogy ünnepeken nehezebb szerepeltetni így őket… 

 

Patócs Éva pályázó: Bátorítani kell őket, valamint válaszolva a második kérdésére, hogy a 

védőnői hálózatot kihasználva, több nyílt napot tartani, hirdetni is.  

 

Varga Pál alpolgármester: Elsődleges vonzás tekintetében melyik korosztály a célcsoport? 2 

és fél éves gyerekek? 

 

Patócs Éva pályázó: Alatta is, egészen kicsi kortól, hogy a szülők tisztában legyenek a 

lehetőségekkel. Rendezvényeinkre bárki jöhessen, épp emiatt.  

 

Pusztai Ádám képviselő: Örömmel hallom a zöld szemléletet. Minden szülő szeretné, hogy 

gyermeke a legjobbat kapja.  

Lengyel György polgármester: Mindenképp méltatandó ez a szemlélet. Kiegészítés, hogy 

még nincs meg a vezetői szakvizsga, illetve 4 hónap próbaidő áll rendelkezésre.  
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Lengyel György polgármester 2 perc szünetet rendel el. 

Patócs Éva elhagyja a termet.  

 

Lengyel György polgármester: Egy pályázó volt, aki egyetért azzal, hogy Patócs Évát 

megbízzuk az óvodavezetői feladatokkal 2016. július 1. és 2018. június 30. közötti időszakra 

vonatkozóan, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

91/2016. (VI.14.)sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (18) bek. 

alapján Patócs Évával a Kardoskúti 

Napköziotthonos Óvoda Intézménynél 

közalkalmazotti jogviszonyt létesít – 2016.07.01. 

naptól – 4 hónap próbaidő kikötésével - és 2016. 

július 01-től – 2018. június 30-ig, 2 éves határozott 

időtartamra, megbízza az Óvoda magasabb vezetői, 

óvodavezetői feladatainak ellátásával. 

 

Felelős: Lengyel György polgármester  

Határidő: 2016.06.30. 

 

Lengyel György polgármester: Az illetményére vonatkozó határozati javaslattal – ami a 

jogszabály szerinti minimum –  aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.  

 

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

92/2016. (VI.14.)sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete Patócs Éva illetményét a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény irányadó rendelkezései alapján 

havi bruttó 360.000 Ft-ban állapítja meg, az 

alábbiak szerint:  

 

Garantált illetmény           291.437 ,-Ft 

Magasabb vezetői pótlék (40%)              68.574,-Ft 

Összesen:             360.011,-Ft. 

 

A képviselő-testület felkéri Lengyel György 

polgármestert, hogy a nyertes pályázó esetében a 

szükséges munkáltatói intézkedések megtételéről 

intézkedjen. 
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Felelős: Lengyel György polgármester  

Határidő: 2016.06.30. 

 

Lengyel György polgármester: A munkába járás költségére vonatkozó határozati javaslattal, 

aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.  

 

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

93/2016. (VI.14.)sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta Patócs Éva óvodavezető 

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: Visszatérve az Egyebekben elhangzott támogatási kérelem 

kapcsán, javaslok 50 ezer forint támogatást a mazsorettek szállítási költségeinek segítésére. 

Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

94/2016. (VI.14.)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 Orosházi 

Mazsorett és Tánccsoport Egyesületet  

(székhely: 5900 Orosháza, Tass u. 6. IV/13., 

képviseli: Kappán József)  az eredeti előirányzat 

terhére. 

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási 

szerződés megkötésére. 

 

Határidő: 2016. július 30. 

Felelős: Lengyel György polgármester 
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Lengyel György polgármester: Köszönöm az észrevételeket és hozzászólásokat. Tekintettel 

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

18:13 órakor bezárom. 

 

K.m.f.    

        

                               dr. Lipták Péter  

                                    jegyző nevében és megbízásából: 

 

 

                 Lengyel György                         Fekete Zita  

        polgármester         kirendeltség-vezető 

 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

Mórocz Lajos           Pusztai Ádám 

   képviselő                     képviselő 


