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1/2017. ÖKÜ 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26. napi 

rendes, nyílt testületi ülésén 15:00 órai kezdettel. 

 

 

Ülés helye:  a Hivatal tanácskozó terme 

 5945 Kardoskút, Március 15. tér 3. 

 

 

Jelen vannak: Lengyel György polgármester,  

Kis Bálint 

Pusztai Ádám 

Mórocz Lajos 

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 Tünde, művelődésszervező 

Patócs Éva, óvodavezető 

Kocsis Péter, helyi lakos 

Krisztován Anna 

 

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 Pusztai 

Ádám 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.) Kardoskút Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetése (I. forduló)  

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

2.) Kulturális rendezvények időpontjának meghatározása 

Előterjesztő: Vargáné Neller Borbála Tünde művelődésszervező 

 

3.) 2016. évi belső ellenőrzési terv végrehatásáról szóló beszámoló      

Előterjesztő: Fekete Zita kirendeltség-vezető 

 

4.) Az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló helyi rendelet felülvizsgálata 

Előterjesztő: Fekete Zita kirendeltség-vezető 

 

5.) Polgármester, alpolgármester illetménye, költségtérítése 

Előterjesztő: Fekete Zita kirendeltség-vezető 

 

6.) A Művelődési Ház és Községi Könyvtár fűtéskorszerűsítése megvalósítása érdekében  

kivitelező kiválasztása 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

7.) A 2017. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása 

Előterjesztő: dr. Lipták Péter jegyző 

 

8.) A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2017. évi 

illetménykiegészítésének megállapításáról 
Előterjesztő: dr. Lipták Péter jegyző 

 

9.) A Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásáról szóló megállapodás módosítása 

Előterjesztő: dr. Lipták Péter jegyző 

 

10.) A követelések elengedésének eseteiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

Előterjesztő: dr. Lipták Péter jegyző 

 

11.) Egyebek 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

Zárt ülés 

 

1./ Szociális kérelmek elbírálása 

Előterjesztő: Fekete Zita kirendeltség-vezető 
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Lejárt határidejű határozatok és két ülés között történtek 

 

 

 

Lengyel György polgármester a két ülés között lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

számol be: 

 

172/2016.(XI.24.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

döntött arról, hogy a Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár költségvetési szervez 

2016. december 31. napjával megszünteti.  A Művelődési Ház, mint intézmény megszüntetése 

megtörtént. 

 

173/2016.(XI.24.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

döntött arról, hogy 2016. december 1. és 2016. december 31. között megbízza a Móra Ferenc 

Művelődési Ház ás Községi Könyvtár magasabb vezetői, igazgatói feladatainak ellátásával 

Vargáné Neller Borbála Tündét.  A megbízás az átmeneti időszakban megtörtént. 

 

176/2016.(XI.24.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

döntött arról, hogy 2017.január 1. és 2017. december 31. között időszakban megbízza Varga 

Pált az informatikai eszközök karbantartásával, szervizelésével,felügyeletével és 

fejlesztésével. A szerződéskötés megtörtént. 

 

177/2016.(XI.24.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

döntött arról, hogy 2017.január 1. és 2017. december 31. között időszakban megbízza Pepó 

Jánosnét a szociális alapellátások szakmai felügyeletével kapcsolatban. A szerződéskötés 

megtörtént. 

 

178/2016.(XI.24.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

döntött arról, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal által megküldött, az előterjesztés 

mellékletét képező Orosházi Járásra vonatkozó iskolai felvételi körzet-tervezetét jóváhagyja. 

A kivonat megküldése megtörtént.  

 

182/2016.(XI.24.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

döntött arról, hogy az Orosházi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Megállapodásának 

módosítását elfogadja. A megállapodás aláírása megtörtént.  

 

183/2016.(XI.24.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

döntött arról, hogy Orosházi Kistérség Többcélú Társulásának Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítását elfogadja. Az SzMSz módosítása megtörtént.  
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184/2016.(XI.24.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

döntött arról, hogy 2017. január 1. és 2017. december 31. közötti időtartamra haszonbérleti 

szerződést köt a Kardoskúti Zrt-vel, az abban megjelölt önkormányzati tulajdonú telkek 

vonatkozásában. A szerződés megkötése megtörtént.  

 

248/2016.(XII.14.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

döntött arról, hogy elfogadja a „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” elnevezésű, 

támogatott projekt beruházás során keletkezett vagyon átadás-átvételét. A kivonat megküldése 

megtörtént.  

 

249/2016.(XII.14.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

döntött arról, hogy a jelenlegi szerződés megszűnése után is az FBH-NP Közszolgáltató 

Nonprofit Kft. lássa el a településen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. A kivonat 

megküldése megtörtént.  

 

Amennyiben nincs kiegészítés, aki elfogadja, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

1/2017. (I.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a 172/2016.(XI.24.) sz. 173/2016.(XI.24.) 

sz. 176/2016.(XI.24.) sz. 177/2016.(XI.24.) sz. 

178/2016.(XI.24.) sz. 182/2016.(XI.24.) sz. 

183/2016.(XI.24.) sz. 184/2016.(XI.24.) sz. 

248/2016.(XII.14.) sz. 249/2016.(XII.14.)              

KT határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

Felelős: Lengyel György, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Lengyel György polgármester: Továbbá szeretnék beszámolni arról, hogy az előző ülésünk 

óta eltelt idő alatt a következő események történtek:  

A 2017. február 28-ig tartó közfoglalkoztatás szakaszban 18 ezer darab térkő gyártását 

vállaltuk el, ami folyamatban van a volt Polgárvédelmi Bázis épületében. Gallyakkal történik 

a fűtés, ami biztosítja a fagymentes megkötését a térkőnek. Eddig 13 ezer darab cementszínű, 

illetve 3 ezer darab sárga színű térkő készült el.  

Az I. világháborús Doni Emléktúra érintette településünket is, a résztvevők jól érezték 

magukat, fontos nem elfelejteni a történelmi múltat sem.  
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Folyamatban van az Ivóvízminőség-javító Program kapcsán a vagyonátvétel, egy elhúzódó 

folyamatról van szó.  

Január 23-án Kocsis Péterrel, mint a Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület 

elnökével, a Körös – Maros Nemzeti Park Igazgatóságán, Tirják László igazgató úrnál jártunk 

megbeszélésen, ahogy egy egyesület és önkormányzat programterveit beszéltük át, a nemzeti 

park bevonásával. Továbbá az óvodával is együttműködést kötöttek, így elmondható, hogy 

egyre szorosabb az együttműködés az Igazgatósággal.  

Kis Bálint képviselő úr tett észrevételt az előző ülések egyikén a ravatalozó állapotára 

vonatkozóan, így Alpolgármester úr keresett szakembert, aki el is végezte a javításokat. 249 

ezer forint összeg lett felhasználva erre a célra, ami magában foglalja 6 oszlop kicserélését, 

illetve egyéb technikai problémák kiküszöbölését.  

Továbbra is folyamatban van a települési kiadványunk készítése, jelenleg Budapesten egy 

kardoskúti kötődésű grafikus dolgozik rajta, hogy a helyi cégek támogatásával megfelelő 

minőségű kiadvány készüljön el.  

Amennyiben nincs kiegészítés, akkor a tájékoztatót, aki elfogadja, kérem, kézfelnyújtással 

szavazzon! 

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

2/2017. (I.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete a két ülés között 

történt eseményekről szóló tájékoztatást 

elfogadja. 

 

Felelős: Lengyel György, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Lengyel György polgármester: Mielőtt elkezdenénk a napirendi pontok tárgyalását, 

felkérem Krisztován Annát a Képviselőt-testület tájékoztatására.  

Krisztován Anna: Üdvözlöm a Tisztelt Képviselő-testület. Egy EFOP-os pályázati 

lehetőségről szeretném Önöket tájékoztatni, hiszen minimum 5 fős konzorciumi formában van 

lehetőségünk pályázatot benyújtani, melyet február 1-ig kell felállítani. A térségi humán 

kapacitás bővítése, továbbá a humán kapacitás fejlesztése célterületek vonatkozásában lehet 

támogatást elnyerni. A két gesztortelepülés Tótkomlós és Orosháza lenne, és még minimum 3 

önkormányzat csatlakozására van szükség. Sikeres pályázat esetén képzések, programok, 

közösségi rendezvények megvalósítására, foglalkoztatásra, közművelődés fejlesztésére nyílik 

lehetőség, akár térségi, települési, de akár intézményi szinten egyaránt. A szakmai anyag 
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elkészítéséhez adatszolgáltatásra lesz szükségünk, hogy a résztvevő települések megadják 

igényeiket, lakossági/intézményi szinten. Két pályázati kiírásról van szó, mindkettő keretén 

belül 500 millió az elnyerhető összeg. 36 hónap a megvalósítási időszak, nincs anyagi 

kötelezettség a konzorcium felállításával kapcsolatban, a felmerülő költségeket a 

gesztortelepülések vállalják saját tartalékuk terhére.  

Lengyel György polgármester: Köszönjük a tájékoztatást, az Egyebek napirendi pontban 

lesz lehetőségünk megvitatni a képviselőkkel.  

1. Napirendi pont: Kardoskút Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetése (I. 

forduló) 

 

 Előadó:  Lengyel György polgármester 

Lengyel György polgármester: Az Ügyrendi Bizottság előzetesen tárgyalta, kérem, az 

elnöküket ismertesse álláspontjukat.  

Pusztai Ádám ÜB elnök: Átgondolt költségvetés tervezet, elfogadásra javasoljuk.  

Lengyel György polgármester: Továbbra is analizáljuk a működést, és az ehhez kapcsolódó 

kiadásokat. Az alaphelyzet változatlan, hiszen továbbra is csökkenő adóbevételekkel kell 

számolnunk. 27 millió forint tartalékot sikerült képeznünk, illetve a Vidékfejlesztési Program 

pályázatához szükséges 12 millió forint önerő is elkülönítve rendelkezésre áll a megtett 

intézkedések eredményeként. A pályázatok terén egy új rendszer bevezetése előtt állunk, így 

az önerő és tartalék még fontosabbá válik. Az adóerő képességünk továbbra is relatív magas. 

Relatív, mert a kötelezettségeink hasonló költségekkel járnak, mint más önkormányzatoknak. 

Viszont az kijelenthető, hogy működési képességünk biztosított. Köszönöm a képviselő-

társaimnak és a hivatal dolgozóinak a költségvetés megszilárdítása érdekében tett munkájukat.  

Varga Pál alpolgármester: Megalapozottnak tartom a költségvetés anyagát, nem találni 

benne indokolatlan kiadást, átgondolt és megfontolt, így elfogadásra javaslom.  

Mórocz Lajos képviselő: Egyetértek Alpolgármester úrral. Kiegészítésem annyi lenne, hogy 

tavalyelőtt a konyha átalakítása is tervben volt, valamennyit áldoznunk kellene a 

raktárhelység rendbetételére is, mert aláázik az épület és megsüllyedhet.  

Lengyel György polgármester: Számok alapján van rá lehetőségünk, viszont ebbe a 

költségvetési verzióba még nincs benne, eddig pályázati kiírás sajnos nem volt rá.  

Varga Pál alpolgármester: Az edzőterem kialakítása kapcsán még anno vizsgáltuk a 

pályázati lehetőségek miatt az épület állapotát két szakemberrel, ők is a csatornázottságra 

hívták fel a figyelmünket.  

Lengyel György polgármester: A tekepálya végéről van akkor szó.  
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Pusztai Ádám képviselő: Kérdésem a költségvetési tervezettel kapcsolatban az lenne, hogy 

79 millió 200 000 ezer forint van közhatalmi bevételként tervezve. Elmozdulás várható? 

Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos: Jelenleg még nem tudunk róla. 

Pusztai Ádám képviselő: A lakáshoz jutási támogatás előirányzata nem 750 ezer forint? 

Fekete Zita kirendeltség-vezető: Rendelet szerint ez a legfeljebb adható összeg, de az éves 

előirányzata mindig az előző évben visszafizetésből befolyt összeggel egyenlő a képviselő-

testület döntése alapján.  

Pusztai Ádám képviselő: A köztisztviselők illetményalap növelés helyett eltérítést kapnak, 

ez mit jelent? 

Fekete Zita kirendeltség-vezető: Béremelés van folyamatban, a közszférában is, ami 

technikailag így lenne megvalósítva jegyzői hatáskörben.  

dr. Lipták Péter jegyző: Így van, az eltérítés munkáltatói döntésnek felel meg.  

Pusztai Ádám képviselő: A testvértelepülési kapcsolatok ápolására miért annyi előirányzat 

lett meghatározva? 

Varga Pál alpolgármester: A 2 x 150 ezer forintot én javasoltam, tekintettel a kapcsolat 

jubileumi évfordulójára. Az összegek két eseményre vonatkoznak: egy kiadvány kiadása, 

illetve egy egri kirándulás.  

Pusztai Ádám képviselő: Ezért kérdezem, hogy az egri útra ez nem kevés? 

Varga Pál alpolgármester: Árajánlat alapján lettek az összegek betervezve.  

Kis Bálint képviselő: Az ASP bevezetése kapcsán 1 fő felvétele van betervezve, mint 

köztisztviselő. Kérdésem, miért és mennyibe kerül? 

Fekete Zita kirendeltség-vezető: Az ASP bevezetésével megnőtt az adminisztrációs munka a 

hivatalokban, egy összetett, még nem teljesen átlátható rendszerről van szó. Olyan 

háromszorosára nőttek így a terhek, ami eddig 10 perces folyamat volt, most legalább 30 

percet vesz igénybe. Így mindhárom településen felvételre kerül egy plusz fő, ami 

minimálbérrel számolva, határozott időtartamú szerződéssel megközelítőleg 2 millió forint 

kiadást jelent.  

Kis Bálint képviselő: Köszönöm a választ. Továbbá számításokat végeztem el, miszerint 

közművelődésre, illetve az óvodára költünk a legtöbbet éves szinten. Az önkormányzatoknak 

is egyfajta fiskális politikát kell követniük, így szerintem elvárható cserébe, hogy olyan 

programokat, tevékenységeket folytassanak, amik alátámasztják az erre a célra fordított 

összeget. Összességében a kiadott költségvetési tervezett jól átgondolt, így elfogadásra 

javaslom.  
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Lengyel György polgármester: Egyetértek Kis Bálinttal, főleg, hogy jelenlegi folyamatok 

között a közművelődés és oktatás fontossága kiemelt. Kérdezem Jegyző urat, mennyi indokolt 

a plusz egy fő alkalmazása? 

dr. Lipták Péter jegyző: Valóban minden munkafázis háromszor annyi időt vesz igénybe, 

mint eddig. Megyeriné Lepsényi Aliz pénzügyi osztályvezető véleménye is alátámasztja a 

plusz egy főnek az indokoltságát. Egzakt,bonyolult, átláthatatlan jelenleg még a rendszer.  

Amennyiben nincs kiegészítés, aki elfogadja a tervezetet, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

3/2017. (I.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés 

tervezetét megvitatta és elfogadta. 

A tervezetet megfelelő alapnak tartja további 

kidolgozásra, továbbá közmeghallgatás 

keretében történő ismertetésre. 

Határidő: 2017. február 15. 

Felelős:  Lengyel György polgármester 

 

2. Napirendi pont: Kulturális rendezvények időpontjának meghatározása 

 

 Előadó: Vargáné Neller Borbála Tünde művelődésszervező 

 

Lengyel György polgármester: Az előterjesztést előzetes írásban megkapták a képviselők. 

Kérdezem a készítőjét, szóban kíván-e kiegészítést tenni? 

 

Vargáné Neller Borbála Tünde művelődésszervező: Röviden egészíteném ki. Több mint 30 

hétvégi program van betervezve, néhány újabb is megjelenik. A Pusztalakodalom 

időpontjának 2017. július 29-et jelöltük ki. A Faluszépítő Egyesülettel további programunk 

még az András-napi Disznótor. Időpontoknak most a falunapot, illetve a nemzeti ünnepek 

megemlékezéseinek napját meg kijelölnie a Testületnek. Továbbá egy Nyugdíjas Találkozó 

szervezése is terveink között szerepel, illetve ifjúsági programok és a helyi civil 

szervezetekkel közös rendezvények megvalósítása.  

 

Lengyel György polgármester: Kérdezem Képviselőtársaimat, van-e javaslatunk az említett 

időpontokra?  

 

Mórocz Lajos képviselő: Március 15. szerdai napra esik, javaslom, legyen aznap a községi 

ünnepség.  
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Lengyel György polgármester: A csanádapácai és pusztaföldvári ünnepségek időpontját is 

meg fogjuk kérdezni, de egyetértek Lajossal, legyen aznap. Falunap tekintetében támogatom 

Borika javaslatát, ami az előterjesztésben szerepel (július 15.).   

 

Amennyiben nincs kiegészítés, aki elfogadja a beszámolót az elhangzott időpontokkal 

kiegészítve, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

4/2017. (I.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kulturális 

rendezvények időpontjának meghatározásáról 

szóló beszámolót elfogadja azzal, hogy 2017. 

évben a március 15-ei ünnepség március 15-én, a 

Falunap július 15-én, az október 23-ai ünnepség 

október 22-én lesz megtartva. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Lengyel György polgármester  

 

3. Napirendi pont: 2016. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló beszámoló 

 

 Előadó: Fekete Zita kirendeltség-vezető 

 

Lengyel György polgármester: Az előterjesztést előzetes írásban megkapták a képviselők. 

Kérdezem a készítőjét, szóban kíván-e kiegészítést tenni? 

 

Fekete Zita kirendeltség-vezető: Köszönöm, nem. Amennyiben kérdés van, válaszolok.  

 

Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs kiegészítés, aki elfogadja a beszámolót, 

kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

5/2017. (I.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. évi 

belső ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló 
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beszámoló jelentést a témavizsgálat és az átfogó 

ellenőrzés tárgykörben elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Zita kirendeltség-vezető  

 

4. Napirendi pont: Az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló helyi rendelet 

felülvizsgálata 

 

 Előadó: Fekete Zita kirendeltség-vezető 

 

Lengyel György polgármester: Az előterjesztést előzetes írásban megkapták a képviselők. 

Kérdezem a készítőjét, szóban kíván-e kiegészítést tenni? 

 

Fekete Zita kirendeltség-vezető: Köszönöm, nem. Amennyiben kérdés van, válaszolok.  

 

Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs kiegészítés, aki elfogadja a rendeletet, 

kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi rendelet alkotta: 

 

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2017. (I.31.) önkormányzati 

rendelete 

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs kiegészítés a szabályzathoz, aki 

elfogadja, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

6/2017. (I.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Művelődési Ház és Községi Könyvtár közösségi 

színtér használati szabályzatát az előterjesztés 

szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 
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Felelős: Lengyel György polgármester  

 

5. Napirendi pont: Polgármester, alpolgármester illetménye, költségtérítése 

 

 Előadó: Fekete Zita kirendeltség-vezető 

 

Lengyel György polgármester: A polgármester illetményére a továbbiakban sincs 

mérlegelési, döntési jogköre a képviselő-testületnek. Az alpolgármester illetményére 

vonatkozóan emelhet vagy csökkenthet az eddigiekhez képest, ami 80%-a volt a polgármester 

illetményének. Van-e más javaslat? 

 

Amennyiben nincs, javaslom a 2014. őszi %-os szorzó maradjon.  

 

Először a polgármester illetményéről kell határozatot hoznunk, így kérem, a döntésből való 

kizárásomat.  

 

Varga Pál alpolgármester: Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon. 

 

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

7/2017. (I.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete Lengyel György 

polgármestert kizárja a döntéshozatalból. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Varga Pál  alpolgármester  

 

Varga Pál alpolgármester: Aki elfogadja a polgármester illetményére vonatkozó határozati 

javaslatot, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

  

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

8/2017. (I.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete Lengyel György társadalmi megbízatású 

polgármester  
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1. illetményét a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

71. § (4) bekezdés b.) pontja alapján havi bruttó 199.434 

Ft-ban állapítja meg 2017. január 1. napjától, 

 

2. költségtérítését a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

71. § (6) bekezdése alapján havi bruttó 29.915 Ft-ban 

állapítja meg 2017. január 1. napjától, 

 

Felelős: Fekete Zita, kirendeltség-vezető 

Határidő: értelemszerűen 
 

Lengyel György polgármester: Most az alpolgármester illetményéről kell döntetnünk. 

 

Varga Pál alpolgármester: Személyes érintettségem miatt kérem, a döntésből való 

kizárásomat.  

 

Lengyel György polgármester: Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon. 

 

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 

9/2017. (I.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete Varga Pál alpolgármestert 

kizárja a döntéshozatalból. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Lengyel György polgármester  

 

Lengyel György polgármester: Aki elfogadja az alpolgármester illetményére vonatkozó 

határozati javaslatot, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

  

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

10/2017. (I.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete Varga Pál társadalmi megbízatású 

alpolgármester  

 



14 

 

1. tiszteletdíját a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

80. § (2) bekezdése alapján havi bruttó 159.500,- Ft-

ban állapítja meg 2017. január 1- napjától,  

 

2. költségtérítését a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

80. § (3) bekezdése alapján havi bruttó 23.925,- Ft-ban 

állapítja meg 2017. január 1. napjától. 

 

Felelős: Lengyel György polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

6. Napirendi pont: A Művelődési Ház és Községi Könyvtár fűtéskorszerűsítése 

megvalósítása érdekében kivitelező kiválasztása 

 

 Előadó: Lengyel György polgármester 

 

Lengyel György polgármester: Az előterjesztést annyival szeretném, kiegészíteni, hogy 

pályázatírót nem fogadtunk fel, most vállalkozási szerződést kell kötni a kivitelezővel. A 

pályázat célja, hogy hatékonyabbá tegyünk az elavult fűtésrendszert a művelődési házban. A 

kazánház így megszüntethetővé válik, és szakaszolhatóvá válik az épület fűtése. Szerződési 

elvárásainkat is tudjuk.  

 

Mórocz Lajos képviselő: A jelenlegi kazánok mikor lettek vásárolva? Nem legutóbb?  

Varga Pál alpolgármester: Legutóbb az orvosi rendelőben lett cserélve… 

 

Pusztai Ádám képviselő: Előtte meg még az iskolába. 

 

Mórocz Lajos képviselő: A Csikaiszer Kft. ajánlata a legkedvezőbb. 

 

Varga Pál alpolgármester: Én is a Csikaiszer Kft. javaslom, viszont legalább 2 év garancia 

vállalásával.  

 

Kis Bálint képviselő: Készítettem egy műszaki értékelést és hiányosságokat találtam a 

beadott anyagban. Hiányoznak a garanciára vonatkozó vállalások, a szükséges engedélyek 

beszerzése, a beüzemelés lépései, illetve ellentmondás van a felhasználni kívánt anyagok 

között is.  

 

Én is a Csikaiszer Kft. ajánlatát támogatom, amennyiben pontosításra kerülnek a felsorolt 

tételek. Az értékelést át fogom adni Polgármester úrnak, ezeket kössük ki a szerződésben. 

Illetve kérdésem, hogy mi lesz a kazánház sorsa?  
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Lengyel György polgármester: Nem része a pályázatnak, de a tervünk szerint lebontjuk. A 

lebontott anyagokat az önkormányzat értékesíti. Felkértem Gombkötő Lajost is, hogy legyen 

jelen a pályázati folyamatban végig, észrevételeit ő is jelezte. A vállalkozási szerződéseket 

tisztázni fogjuk Bálint észrevételei alapján. Én 5 év teljes körű garanciát javaslok.  

 

Aki egyetért az elhangzottakkal, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

11/2017. (I.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt: 

 

1. hogy az a helyi önkormányzatokért felelős 

miniszter által meghirdetett a Magyarország 2016. 

évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 

törvény 3. melléklet II. 8. pont szerinti 

adósságkonszolidációban nem részesült települési 

önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására 

elnyert pályázat keretében a Művelődési Ház és 

Községi Könyvtár (5945 Kardoskút, Március 15 tér 

1. hrsz 40.) fűtéskorszerűsítésének megvalósítása 

érdekében, a beérkezett árajánlatok alapján - 5 év 

garancia figyelembevételével, - megbízza a 

Csikaiszer Kft-t (5945 Tótkomlós, Bartók Béla u. 2. 

, adószám: 22723620-2-04) 7 872 211,- Ft. + ÁFA, 

azaz bruttó 9 997 708,- FT. azaz: kilencmillió-

kilencszázkilencvenhétezer-hétszáznyolc Ft 

összegben a 2017. évi költségvetés eredeti 

előirányzatának terhére, 

 

2. felhatalmazza a polgármestert a szerződés 

megkötésére. 

 

Határidő: 2017. február 15.  

Felelős:  Lengyel György polgármester  

 

7. Napirendi pont: A 2017. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló 

önkormányzati rendelet megalkotása 

 

 Előadó: dr. Lipták Péter jegyző 
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Lengyel György polgármester: Az előterjesztést előzetes írásban megkapták a képviselők. 

Kérdezem a készítőjét, szóban kíván-e kiegészítést tenni? 

 

dr. Lipták Péter jegyző: Köszönöm, nem. Amennyiben kérdés van, válaszolok.  

 

Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs kérdés, aki elfogadja a rendeletet, kérem, 

kézfelnyújtással szavazzon! 

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi rendelet alkotta: 

 

Kardoskút Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének  

2/2017. (I.31.) önkormányzati rendelete 

a 2017. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

8. Napirendi pont: A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2017. 

évi illetménykiegészítésének megállapításáról 

 

 Előadó: dr. Lipták Péter jegyző 

 

Lengyel György polgármester: Az előterjesztést előzetes írásban megkapták a képviselők. 

Kérdezem a készítőjét, szóban kíván-e kiegészítést tenni? 

 

dr. Lipták Péter jegyző: Köszönöm, nem. Amennyiben kérdés van, válaszolok.  

 

Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs kérdés, aki elfogadja a rendeletet, kérem, 

kézfelnyújtással szavazzon! 

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi rendelet alkotta: 

 

Kardoskút Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének  

3/2017. (I.31.) önkormányzati rendelete 

a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2017. évi 

illetménykiegészítésének megállapításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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9. Napirendi pont: A Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásáról szóló megállapodás 

módosítása 

 

 Előadó: dr. Lipták Péter jegyző 

 

Lengyel György polgármester: Az előterjesztést előzetes írásban megkapták a képviselők. 

Kérdezem a készítőjét, szóban kíván-e kiegészítést tenni? 

 

dr. Lipták Péter jegyző: Vastagon van szedve, ami módosítás. Egy került bele, a már 

említett plusz 1-1 fő felvétele az ASP bevezetése miatt mindhárom hivatalban.  

 

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

javaslatot, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:  

 

12/2017. (I.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és elfogadta a Csanádapácai 

Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásáról szóló 

megállapodást. 

Felelős: dr. Lipták Péter jegyző 

Határidő: azonnal 

 

10. Napirendi pont: A követelések elengedésének eseteiről szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása 

 

 Előadó: dr. Lipták Péter jegyző 

 

Lengyel György polgármester: Az előterjesztést előzetes írásban megkapták a képviselők. 

Kérdezem a készítőjét, szóban kíván-e kiegészítést tenni? 

 

dr. Lipták Péter jegyző: Köszönöm, nem. Az előző testületi üléseken tárgyaltaknak 

megfelelően most kerül előterjesztésre a rendelet. Amennyiben kérdés van, válaszolok.  

 

Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs kérdés, aki elfogadja a rendeletet, 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 rendelet alkotta: 

 

Kardoskút Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének  

4/2017. (I.31.) önkormányzati rendelete 

a követelések elengedésének eseteiről 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

11. Napirendi pont: Egyebek 

 

 Előadó: Lengyel György polgármester 

 

Együttműködési megállapodás megkötése a Falugondnokok Duna – Tisza Közi Egyesületével 

 

Lengyel György polgármester: Nem ismeretlen a megkeresés a testület előtt, minden évben 

döntést hozunk erről. Kérem, Alpolgármester urat, mint tanyagondnokot, mutassa be a 

tevékenységet.  

 

Varga Pál alpolgármester: Mint tanyagondnok elmondhatom, hogy nagyon jó kapcsolatot 

ápolok az egyesülettel. Ötletekről, pályázatokról tájékoztatnak, szakmai kérdésekben 

bármikor fordulhatok hozzájuk. Szerintem ezt a minimális támogatást megérdemlik.  

 

Lengyel György polgármester: Köszönöm, aki a fentiek tekintetében az „A” határozati 

javaslattal egyetértenek, kérem, kézfelnyújtással szavazzanak!  

 

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:  

 

13/2017. (I.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy 

1. a Falugondnok Duna Tisza Közi Egyesület pártoló 

tagjaként hozzájárul a működéséhez 21.000 Ft, azaz: 

huszonegyezer forint összegben a 2017. évi 

költségvetés terhére. 

 

2. felhatalmazza Lengyel György polgármestert, az 

együttműködési megállapodás megkötésére. 
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Felelős: Lengyel György polgármester   

Határidő: 2016.02.28. 

 

 

2017. évi közmunkaprogramok előkészítése 

 

Lengyel György polgármester: 2017-i évi terveink között szerepel a falu eddig fel nem 

újított járdáinak rendbetétele 9 fő közreműködésével. Továbbá a helyi sajátosságokra épülő 

program keretén belül a varroda üzemeltetése, illetve a temető parkolójának kiépítése szerepel 

a tervezetben. Összesen 14 fővel tervezünk, idén 19 fő állt alkalmazásban, de többen 

elhelyezkedtek, és több esetben nem tudtuk feltölteni a szabad helyeket, ami azt jelenti 

csökkent a munkanélküliség Kardoskúton. Ezúton is köszönöm Tóth Józsefné Icunak az 

elvégzett munkáját a közfoglalkoztatás szervezése terén. 

 

Amennyiben nincs kérdés, aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem, kézfelnyújtással 

szavazzon! 

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:  

 

14/2017. (I.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete  

1. jóváhagyólag támogatja a 2017. évi START munka 

mintaprogramban történő részvételt,   

 

2. hozzájárul a helyi sajátosságokra épülő 

közfoglalkoztatás és a belterületi közutak 

karbantartása programok megvalósításához, 

 
3. a benyújtott és pozitívan elbírált kérelem esetén – 

szükség szerint – a közbeszerzési eljárást megindítja, 

 
4. felhatalmazza Lengyel György polgármestert a 

releváns jognyilatkozatok aláírására.  

 

Határidő: 2017.01.30. 

Felelős: Lengyel György polgármester  

 

 

A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése 

Lengyel György polgármester: Az előterjesztést előzetes írásban megkapták a képviselők. 

Kérdezem a készítőjét, szóban kíván-e kiegészítést tenni? 
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dr. Lipták Péter jegyző: Korábbi éveknek megfelelően készült el. Pénzügyi tekintetben 

Kapuné Sin Anikó kompetensebb. 

 

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

javaslatot, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

15/2017. (I.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 

megtárgyalta „a Csanádapácai Közös 

Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös 

Hivatal) 2017. évi költségvetésének megállapítása” 

tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

A képviselő-testület: 

1. A Közös Hivatal 2017. évi bevételi és kiadási 

előirányzatainak főösszegét 87 496 000 Ft-ban 

határozza meg az előterjesztés 1. mellékletének 

megfelelő tartalommal. 

2. A Közös Hivatal létszámát a 2. melléklet szerint 21 

főben határozza meg.  

3. Az egységes rovatrend K1102. Normatív jutalmak 

rovat terhére a költségvetési évben együttesen az 

egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti 

illetmények, munkabérek rovat eredeti 

előirányzatának 12 %-áig engedélyez 

kötelezettségvállalást. 

4. Felkéri a jegyzőt a Közös Hivatal költségvetésének 

Csanádapáca Község Önkormányzat 2017. évi 

költségvetési rendeletébe történő beépítésére. 

Felelős: dr. Lipták Péter jegyző 

Határidő: 2017. február 15. 

 

 

EFOP-os pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatala 

 

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

illetve az ülés elején, Krisztován Anna is kiegészítette. Kérdezem a Képviselőket, van-e 

kérdésük? 
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Kis Bálint képviselő: A határozati javaslatok megmagyarázását szerettem volna kérni, de az 

ülés elején választ kaptam kérdéseimre a tájékoztatóból.  

 

Mórocz Lajos képviselő: Minimum 5 település kell a konzorciumhoz. Kik a többiek?  

 

Krisztován Anna: Összesen 6 önkormányzat lett meghívva, Orosháza és Tótkomlós ugye 

adott, mint tag. Továbbá Nagybánhegyes, Kaszaper, Békéssámson, Gádoros lett felkeresve, 

amely településeken szintén a napokban lévő testületi üléseken hoznak döntést erről. Illetve 

felhívnám a figyelmet, hogy két döntést kell hozni, hiszen kettő pályázati lehetőség van.  

 

Lengyel György polgármester: Jelenleg szándékról tudunk dönteni a konzorcium 

vonatkozásában.  

 

Krisztován Anna: Nem teljesen, de alapjában igen. A konzorcium létrehozását alá kell írni, 

így a pályázat részesévé válik, elő kell készíteni az anyagot a helyi igényekre építve.  

 

Fekete Zita kirendeltség-vezető: Nem jelent hátrányt, vagy esetleg kizáró indokot az, hogy 

célcsoportként roma, illetve hátrányos helyzetű gyerekek vannak többek között feltüntetve, és 

például a mi óvodánkban nincs ilyen gyermek, így emiatt kimaradhatunk a megvalósításból? 

 

Krisztován Anna: Olyan nincs.  

 

Lengyel György polgármester: Akkor az elhangzottak tekintetében, aki egyetért, az első 

határozati javaslattal, kérem, kézfelnyújtással szavazzon.   

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

16/2017. (I.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

 

1. dönt a „Humán kapacitások fejlesztése térségi 

szemléletben – kedvezményezett térségek” című, 

EFOP-3.9.2-16 „kódszámú pályázati kiírásra 

Orosháza Város Önkormányzata által benyújtandó 

pályázathoz történő csatlakozásról, melyben 

konzorciumi tagként kíván részt venni. 

 

2. felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi 

megállapodás aláírására, valamint az egyéb 

szükséges intézkedések megtételére. 
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Végrehajtásért felelős: Lengyel György 

polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

Lengyel György polgármester: Akkor az elhangzottak tekintetében, aki egyetért, a második 

határozati javaslattal, kérem, kézfelnyújtással szavazzon.   

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

17/2017. (I.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

 

3. dönt a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi 

szemléletben – kedvezményezett térségek” című, 

EFOP-1.5.3-16 kódszámú pályázati kiírásra 

Tótkomlós Város Önkormányzata által benyújtandó 

pályázathoz történő csatlakozásról, melyben 

konzorciumi tagként kíván részt venni. 

 

4. felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi 

megállapodás aláírására, valamint az egyéb 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Végrehajtásért felelős: Lengyel György 

polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

dr. Lipták Péter jegyző: Kérem, e-mailben küldje el részemre mindkét pályázati felhívást, 

illetve az ezzel kapcsolatos dokumentumokat.  

  

Krisztován Anna: Rendben.  

 

Iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos együttműködési megállapodás 

 

Lengyel György polgármester: Az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium 

és Kollégium keresett fel minket, hogy kössünk együttműködési megállapodást az iskolai 

közösségi szolgálat megszervezésének céljából.  

 

Varga Pál alpolgármester: Támogatom az együttműködést, és a tanyagondnoki szolgálat 

tevékenységében részt tudnak vállalni a diákok.  
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Lengyel György polgármester: Aki egyetért, a határozati javaslattal, kérem, kézfelnyújtással 

szavazzon.   

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

18/2017. (I.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy  

 

1.) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC 

törvényben foglaltaknak megfelelően az iskolai 

közösségi szolgálat megszervezésében 

együttműködik az Orosházi Táncsics Mihály 

Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégiummal ( 

székhely: 5900 Orosháza, Táncsics u. 2-4., OM 

azonosító: 028279, képviseli: Dr. Blahó János 

intézményvezető), 

 

2.) felhatalmazza Lengyel György polgármestert az 

együttműködési megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Lengyel György polgármester 

Határidő: 2017.02.15. 

 

 

 

Vidékfejlesztési Program pályázata 

 

Lengyel György polgármester: Árajánlatot kértem két út felújítására vonatkozóan, a 

focipálya mögöttire, illetve Pusztaközponton a Békéssámson felé vezető, illetve a Múzeum 

felé vezető dűlőutakra. Természetvédelmi területet érint, így állásfoglalást kértem az illetékes 

hatóságoktól, választ kaptunk, hogy nincs akadálya ilyen tekintetben a felújításnak. Összesen 

megközelítőleg 14 millió forintba kerülne a két út, de a pályázat benyújtásához geodéziai 

terveket kell készíttetnünk, aminek összege közel 1 millió forint, amit vesztes pályázat esetén 

is ki kell fizetnünk. Látva a pályázat rendelkezésre álló keretösszegét, kicsi az esélyünk a 

támogatás elnyerésére, illetve a kialakítandó szórt útalapra 5 évi fenntartási kötelezettséget 

kell vállalnunk, ami visszafizetést von maga után, amennyiben nem megfelelő. Több mint 4 

millió forint önerőt kellene mellétennünk, így úgy gondolom, hogy ebből a pénzből, kisebb 

szakaszokban, de hozzá tudunk fogni a dűlőutak rendbetételéhez.  

 

Ugyanakkor másik célterület is van, eszközbeszerzés. Terveink között fűkasza, gréder, 

faaprító szerepel. A maximálisan megpályázható összeg 10 millió forint, 15%-os önerővel. 
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Pályázatírói költségként sikerdíjat számítunk. Árajánlattal is rendelkezünk. Javaslom, 

eszközökre pályázzunk és a meglévő traktorunkat használjuk ki jobban. Új traktorra is lehetne 

pályázni, de akkor a jelenlegi eszközeinket teljesen hozzá kellene alakítani.  

 

Lengyel György polgármester: Akkor az elhangzottak tekintetében, aki egyetért, az első 

határozati javaslattal, kérem, kézfelnyújtással szavazzon.   

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

19/2017. (I.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete dönt arról, hogy 

 

1.) a VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú „A 

vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és 

alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére külterületi 

helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 

kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához 

szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című 

felhívás 2. számú célterület keretében pályázatot 

nyújt be gréder, ágdaráló és kasza beszerzése 

céljából  

 

2.) a beruházás megvalósítása érdekében támogatási 

igényt nyújt be maximum bruttó 10.000.000 Ft 

mértékig, amelyhez legfeljebb 1.550.000 Ft 

mértékig önrészt biztosít a 2017. évi költségvetési 

terhére, 

 

3.) felhatalmazza a polgármestert a pályázat 

benyújtására és a szükséges nyilatkozatok 

megtételére. 

 

Felelős: Lengyel György polgármester  

Határidő: 2017.02.06. 

 

Lengyel György polgármester: Akkor az elhangzottak tekintetében, aki egyetért, a második 

határozati javaslattal, kérem, kézfelnyújtással szavazzon.   

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

20/2017. (I.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
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Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy  

 

1.) a VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú „A 

vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és 

alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére külterületi 

helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 

kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához 

szükséges erő- és munkagépek beszerzése” 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 2017. évi költségvetés terhére, 

 

2.) felhatalmazza a polgármestert a szerződés 

megkötésére. 

 

Felelős: Lengyel György polgármester  

Határidő: értelemszerűen 

 

 

Tájékoztatások 

 

Lengyel György polgármester: Dr. Kodácz Emese fogorvosnő nemrég tájékoztatott minket, 

hogy 2017.04.30-i nappal megszünteti a kardoskúti praxisát, fél évig helyettesként látja majd 

el ezt a munkát.  

 

Pusztai Ádám ÜB elnöke: Tájékoztatom a testületet, hogy a vagyonnyilatkozatok leadása 

megtörtént, mindenkinek rendben találta a Bizottság.  

 

Lengyel György polgármester: Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, tisztelettel 

megköszönöm az aktív tanácskozást a nyílt ülést 17:00 órakor bezárom, és a testület zárt ülés 

keretében folytatja a munkát. 

 

K.m.f.    

                                                                                            

                 Lengyel György                           dr. Lipták Péter 

        polgármester                      jegyző 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

                  Pusztai Ádám                  Mórocz Lajos 

            képviselő        képviselő 


