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2/2017. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 2. napi 

– közmeghallgatásáról. 

 

Ülés helye:  a Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár nagyterme 

   5945 Kardoskút, Március 15. tér 1. 

 

Jelen vannak: Lengyel György polgármester,  

Kis Bálint,  

Mórocz Lajos,  

Varga Pál települési képviselők. 

  

Tanácskozási joggal meghívottként vannak jelen: 

dr. Lipták Péter jegyző; 

 Fekete Zita, kirendeltség-vezető,  

 

Nem tanácskozási joggal állandó meghívottként van jelen: 

Radics Vivien jegyzőkönyvvezető 

További jelenlévők: 

a mellékletben lévő jelenléti ív szerint 

 

Lengyel György polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, aki 

megjelent ezen a közmeghallgatáson, ami eddig nálunk a megszokott falugyűlés volt. 

Jegyző Úrral és hivatalvezető Asszonnyal, munkatársakkal úgy gondoltuk, hogy a 

közmeghallgatást - aminek megtartása jogszabályi kötelezettség - igyekezzünk úgy 

megtartani, hogy legyen látogatottsága is. Ez a fórum alkalmas az eredményességet 

segítő bármilyen probléma, lakossági észrevétel megbeszélésre, a költségvetés tervezet 

megvitatására.  

Lengyel György polgármester tájékoztat, hogy Pusztai Ádám képviselő úr előre 

jelezte, nem tud a mai ülésen részt venni, továbbá megállapítja, hogy a testületi ülés 

határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot; választása Mórocz Lajos és 
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Kis Bálint képviselőkre esik, melyet a jelenlevő 4 testületi tag, 4 igen szavazattal, 

egyhangúlag elfogadott.  

Javaslatot tesz a megtárgyalandó napirendi pontokra. Aki egyetért a meghívóban 

szereplő napirendi pontok elfogadásával, kézfeltartással szavazzon! 

 

A képviselő-testület a javaslatnak megfelelően, a 4 jelenlevő tag közül 4 igen 

szavazattal, egyhangúlag, az alábbiak szerint fogadta el a tárgyalandó napirendi 

pontokat: 

 

1./ Tájékoztató a 2016. év gazdálkodásáról és a 2017. év tervezetéről 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

2. / Egyebek 

 

1./ Tájékoztató a 2016. év gazdálkodásáról és a 2017. év tervezetéről  

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

Lengyel György polgármester: Köszönti az időközben érkezett lakosokat, a hivatal 

dolgozóit a közmeghallgatáson.  

Lengyel György polgármester megtartja tájékoztatását a mellékletben szereplő 

dokumentum alapján. 

Lengyel György polgármester: Köszönöm a figyelmet, amennyiben az 

elmondottakkal kapcsolatban nincs kérdés, áttérünk a második napirendi pontra. 

2./ Egyebek 

 

Lengyel György polgármester: A napirendi pont keretében kérem a jelenlevőket, hogy 

tegyék fel kérdéseiket, hozzászólásaikat, javaslataikat az elhangzott tájékoztatókkal 
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kapcsolatban, vagy bármilyen más, a falu ügyeit érintő kérést, kérdést, javaslatot. 

Átadom a szót Önöknek. A felmerülő kérdésekre válaszolunk, amennyiben nem tudunk 

kielégítő választ adni, akkor 15 napon belül írásban fogunk válaszolni.  

Kocsis Péter, Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület elnöke: Jó estét 

kívánok Mindenkinek! Örvendetes a költségvetés, hogy ilyet tudunk összeállítani, 

ugyanakkor az is örvendetes, hogy ésszerű felhasználás is történik.  

Továbbá szólnom kell az egyesület működéséről is, hiszen az önkormányzati támogatás 

révén közpénzt is felhasználunk. 2016-ban, több mint 10 csoportot fogadtunk, ami több 

mint 250 főt jelentett. Ezen felül rendezvényeinket több mint 1000-en látogatták meg. 

magas színvonalú rendezvényeinket nem fogjuk ezután sem lejjebb adni, amihez 

köszönöm az önkormányzat, a tagjaink, illetve a lakosság támogatását.  

Bakos József, helyi lakos: Tisztelt Falugyűlés! Köszönöm a polgármester 

beszámolóját. Pár szót szeretnék szólni a nyugdíjazásról, a nyugdíjasok helyzetéről. 

Sokan, idősek, körülbelül 14 ezer forintot kapnak, értem itt azokra, akik életükben a 

mezőgazdaságban dolgoztak. A termelőszövetkezet vonatkozásában, annak idején, 

kampány időszakban házastársi pótlékban részesítették a tagokat, igaz alacsony 

összegről van szó. Ezt követte a nyugdíj, amelynek az emelése az elmúlt időkben sem 

igazán történt meg, így maradt kicsinek, kevésnek, amit az Erzsébet-utalvány sem 

enyhített. Köszönöm, hogy meghallgattak.  

Lengyel György polgármester: Köszönöm a hozzászólásokat. Józsi bácsi által 

elmondottakra szeretnék reagálni, hogy a helyi önkormányzat nem tud kormányzati 

döntésekre közvetlenül hatni, így a nyugdíjra sem, viszont az érdekeket képviselnünk 

kell. Vitathatatlan a falusi településeken a mezőgazdálkodással foglalkozók számának 

csökkenése, mindemellett a gyerekek létszáma is folyamatosan csökken. Tudunk-e ezen 

változtatni vagy sem? Mindenesetre oda kell figyelnünk a helyben lakók érdekeire. 

Sokszor nincs meg napjainkban az a tényező, ami „röghöz kösse” az itt lakókat. 70 év 

alatt nagy változások mentek végbe, viszont napjainkban is kiemelt célnak kell lennie a 

helyi fiatalok segítése és az idősek jólétének biztosítása.  

Szemenyei Sándor, helyi lakos: Üdvözlöm a megjelent lakosságot, Polgármester urat, 

Jegyző urat, Hivatalvezető-asszonyt és a Képviselő-testületet. Először a költségvetés 

kapcsán szeretnék néhány szót szólni. A 2016-os költségvetésről elmondható, hogy több 
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maradványt sikerült képezni, mint az előző évben. A 2017-es év tervezetére 

vonatkozóan a vállalt feladatokra lennék kíváncsi, hogy melyik utcák járdáinak 

felújítása van betervezve?  

Továbbá az előző ciklusban, Mórocz Lajos képviselő úr lebeszélt a kerékpár tároló 

kialakításáról, ami akkor megközelítőleg 500 000 forintból meg lehetett volna. 

Érdemesnek tartanám újra megvizsgálni a kialakításának a lehetőségét.  

Helyi gazdálkodó is vagyok, így a Mázsaház kérdésére is szeretnék választ kapni, hogy 

először megemelték a mázsálási díjat, majd nemrég ingyenessé tették a helyi lakosság 

számára. Tudnunk kell, vidékiek ritkán járnak ide. Fejes Sándor, aki a mázsálásnál 

szokott segíti, ismeri a helyzetet… Nem tudom, hogy az adminisztráció miatt vagy a 

papírmunka elvégzése végett lett ingyenessé téve, de szerintem egy összeget kérni 

kellene. Valamint veszélyessé vált a feljáró, több lyuk is van rajta. Ezt mindenféleképp 

fel kell újítani. 400-500 forintot kérni kellene a mérésért.  

További észrevételem, hogy a téren lévő kerítések gyönyörűen fel vannak újítva, 

viszont a parkolónál miért nincsenek felszerelve a kapuk?  

Utolsó kérdésem, hogy a Művelődési Ház átszervezésével kapcsolatban, Borikának mi a 

státusza?  

Köszönöm, hogy meghallgattak. 

Lengyel György polgármester: A járdák az idei év tervei szerint, azokban az utcákban 

lesznek felújítva, ahol eddig még nem került rá sor és szükséges elvégezni, mint az 

Arany J. u., József A. u., Liget sor, Árpád sor egy része, Béke u.  

A Mázsaházba természetesen a feljáró javítását elvégezzük, a díjakról,kérem Fekete 

Zitát tájékoztasson.  

Fekete Zita kirendeltség-vezető: Először is az önkormányzat ÁFA-körös lett, így 

módosult a díjazás is. Majd ezt követően a Testület, támogatva a helyi gazdálkodókat, 

hozta azt a döntését, hogy a kardoskútiaknak térítésmentes legyen a mérés. Évente 

olyan 10 000 forint bevételt jelentett. 

Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos: Az utóbbi években már csak körülbelül 3500 

forint bevétel volt.  
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Fekete Zita kirendeltség-vezető: Ez gesztus a helyiek felé, hiszen mindenképpen saját 

erőből történik a mázsaházzal kapcsolatos kiadások finanszírozása. Nem tudom 

kielégítő volt-e a válaszom? 

Szemenyei Sándor, helyi lakos: Nem volt. Ha idejön egy idegen, legalább annyi pénz 

legyen beszedve, hogy állja a fenntartást. Korábbiakban is elmaradt, mikor „komáknak” 

lett mérve.  

Fekete Zita kirendeltség-vezető: Ez a testület döntése volt. 

Lengyel György polgármester: A kapukra visszatérve, nyitott parkolókról beszélünk, 

amit bármikor lehet használni, ezért nincs felszerelve, de természetesen megvannak, és 

ugyanúgy fel vannak újítva. 

Vargáné Neller Borbálának új jogállása van, a művelődési ház vezetőjeként ugyanakkor 

nem csökkent, hanem nőttek a feladatai, azzal, hogy az iskolánk bezárása miatt új 

kihívásokkal kell szembenézni a helyi közművelődés terén is. Továbbra is ez az ő 

feladata, a közművelődés megszervezése és vezetése, csak a jogállás változott.  

Felföldi László, helyi lakos: Nekem egy észrevételem lenne, hogy a megüresedett 

ingatlanok örökösei sok esetben nem tartják rendben az ingatlant és környékét. Nem 

tudom, erre mi lenne a megoldás… ha valaki, tud erre megoldást, kérem, szóljon.  

Lengyel György polgármester: Az önkormányzatnak van lehetősége ilyen esetekben 

intézkedni, de ehhez be kell jelenteni. Elsősorban a tulajdonosnak a feladata ez, de 

amennyiben lehetőségünk van rá, igyekszünk rendbe tenni.  

Zsigovics Imréné, helyi lakos: Ezzel azért nem értek egyet, mert ki szeretné 

feljelenteni a szomszédját? Hogy aztán ujjal mutogassanak az emberre? Kellemetlen a 

bejelentgetés. Valakinek az önkormányzattól kellene erre figyelni és felszólítani, valami 

ilyen megoldásban kellene gondolkozni… 

Lengyel György polgármester: Előző évben is volt rá precedens, hogy hivatalvezető 

asszony bejárta a települést és felszólította az illetékes tulajdonosokat. Fontos 

odafigyelnünk a környezetünkre, ugyanakkor azt is el kell mondanom, ha valaki 

Kardoskúton jár, mindig megjegyzi, mennyire gondozott és szép a falunk.  
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Van-e valakinek egyéb kérdése, javaslata, észrevétele? Amennyiben nincs, tisztelettel 

megköszönöm, hogy eljöttek, meghallgattak bennünket, aktívan részt vettek. Kérem 

továbbra is önöket, hogy keressenek minket bizalommal. A közmeghallgatást 19,30 

órakor bezárom. További eredményes évet kívánok mindenkinek és további szép estét.  

K.m.f. 

 

Lengyel György           dr. Lipták Péter  

   polgármester               jegyző 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

Mórocz Lajos        Kis Bálint 

 képviselő                         képviselő  


