KARDOSKÚT KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2017. FEBRUÁR 23. NAPJÁN TARTOTT
RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
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3/2017. ÖKÜ
JEGYZŐKÖNYV

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 23. 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
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
Kocsis Péter, helyi lakos
Nem tanácskozási joggal állandó meghívottként van jelen:
Radics Vivien, jegyzőkönyvvezető
Lengyel György, polgármester köszönti a megjelenteket, tájékoztatja a Testületet, hogy
Pusztai Ádám képviselő jelezte, személyes okok miatt nem tud jelen lenni a mai ülésen,
továbbá megállapítja, az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot;
választása Mórocz Lajos és Kis Bálint 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:
2

Nyílt ülés
Napirend tervezet:
1.) Kardoskút Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletének
módosítása
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
2.) Kardoskút Község Önkormányzatának a 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti
középtávú terve
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
3.) Kardoskút Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletének
megalkotása (II. forduló)
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
4.) Döntés a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról
Előterjesztő: dr. Lipták Péter jegyző
5.) 2017. évi falunap előkészítése
Előterjesztő: Vargáné Neller Borbála művelődésszervező
6.) Civil szervezetek számára 2016. évben nyújtott támogatás elszámolása
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
7.) Pályázati kiírás civil szervezetek 2017. évi támogatására
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
8.) A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló helyi rendelet
módosítása
Előterjesztő: Fekete Zita kirendeltség-vezető
9.) Egyebek
Előterjesztő: Lengyel György polgármester

Zárt ülés

1. Szociális kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Fekete Zita kirendeltség-vezető
2. Lakáshoz jutási kérelem elbírálása
Előterjesztő: Fekete Zita kirendeltség-vezető
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3. Egyebek
Előterjesztő: Lengyel György polgármester

Lejárt határidejű határozatok és két ülés között történtek
Lengyel György polgármester a két ülés között lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
számol be:
3/2017.(I.26.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2017. évi költségvetés tervezetét megvitatta és elfogadta. Megfelelő alapnak tartotta és
javasolta a közmeghallgatáson történő ismertetésre. A közmeghallgatás lezajlott, a 2017, évi
költségvetést jelen testületi ülés keretében tárgyaljuk.
11/2017.(I.26.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
döntött arról, hogy az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok
fejlesztéseinek támogatására elnyert pályázat keretében a Móra Ferenc Művelődési Ház és
Községi Könyvtár fűtéskorszerűsítésének megvalósítása érdekében a Csikaiszer Kft-t bízza
meg a kivitelezéssel. A szerződés megkötése megtörtént, a kivitelezés folyamatban van.
14/2017.(I.26.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
döntött arról, hogy támogatja a 2017.évi START munka mintaprogramban történő részvételt
és az ebben vállalt programokhoz hozzájárul. A kivonat megküldése megtörtént.
15/2017.(I.26.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
döntött arról, hogy elfogadja a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi
költségvetését. A Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi költségvetése beépült Csanádapáca
Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésébe.
18/2017.(I.26.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
döntött arról, hogy együttműködik az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium
és Kollégiummal az iskolai közösségi szolgálat megszervezésében. Az együttműködési
megállapodás aláírása megtörtént.
19/2017.(I.26.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
döntött arról, hogy pályázatot nyújt be gréder, ágdaráló és kasza beszerzése céljából. A
pályázat benyújtása megtörtént.
Amennyiben nincs kiegészítés, aki elfogadja, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
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24/2017. (II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 3/2017.(I.26.) sz., 11/2017.(I.26.) sz.,
14/2017.(I.26.)
sz.,
15/2017.(I.26.)
sz.,
18/2017.(I.26.) sz., 19/2017.(I.26.) sz., 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:
Az előző ülésen ismertetett Orosháza-Tótkomlós irányításával létrejövő konzorciumi
megállapodás aláírása megtörtént az EFOP-os pályázat céljából. Részletes adatbekérő táblák
már kiküldésre kerültek, további egyeztetések is lesznek, a rövid határidőre való tekintettel.
Fontos, hogy a pályázat beadását követően, nem lesz lehetőség hiánypótlásra.
Február 6-án a Művelődési Ház padlásán beázásra, valamint a felújított tető faszerkezetének
elváltozásaira derült fény, így a kapcsolat felvételre került a 2014. évi munkálatokat elvégző
céggel, illetve műszaki ellenőrrel, a kitört gerenda pótlása megtörtént, valamint a
tetőszerkezet megerősítésére is sor került. Az elvégzett munkákról jegyzőkönyv is készült.
Február 9-én, Hódmezővásárhelyen egyeztetést folytattam a Vásárhelyi Pusztáért Egyesület
ügyében, többek között a titkársági feladatok ellátásáról, kerékpár turisztikai kiadványról.
Ezt követően Samu Zoltánnal, az IKR vezetőjével is megbeszélést tartottunk, a telepükre
bevezető út rossz állapotáról.
15-én a kistérségi Többcélú Társulás ülésén vettem részt.
Továbbá meg kell jegyeznem, hogy a képviselők az elmúlt időszakban, több esetben plusz
feladatot is vállaltak, Mórocz Lajos a helyi rendezvény konyha kialakításával kapcsolatban,
Varga Pál árajánlatok beszerzésében, Kis Bálint a fűtéskorszerűsítés kapcsán végzett szakértői
munkát, amelyeket ezúton is köszönök.
Amennyiben nincs kiegészítés, akkor a tájékoztatót, aki elfogadja, kérem, kézfelnyújtással
szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
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25/2017. (II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete a két ülés között
történt eseményekről szóló tájékoztatást
elfogadja.
Felelős: Lengyel György, polgármester
Határidő: azonnal

1. Napirendi pont: Kardoskút Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről
szóló rendeletének módosítása
Előadó: Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: Az Ügyrendi Bizottság előzetesen tárgyalta, kérem, a
korelnöküket ismertesse álláspontjukat.
Mórocz Lajos, ÜB tag: Elfogadásra javasoljuk.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs kiegészítés, aki elfogadja a
rendelettervezetet, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017. (II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (III. 2.) sz.
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2. Napirendi pont: Kardoskút Község Önkormányzatának a 2011. évi CXCV. törvény
29/A § szerinti középtávú terve
Előadó: Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: Az előterjesztést előzetes írásban megkapták a képviselők.
Kérdés van-e?
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Amennyiben nincs kiegészítés, aki elfogadja a középtávú tervet, kérem, kézfelnyújtással
szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
26/2017. (II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Kardoskút Község Önkormányzata 20172020 közötti időszakra szóló, az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 29./A. § alapján
összeállított, az önkormányzat saját bevételeinek
alakulását tartalmazó középtávú tervét a melléklet
szerinti tartalommal elfogadja.
Egyidejűleg kijelenti, hogy a 2017. évi
költségvetésében adósságot keletkeztető ügyletről
nem döntött, továbbá azzal nem rendelkezik, így az
ebből eredő fizetési kötelezettségek alakulásának
bemutatását a középtávú terv nem tartalmazza.
Felelős: Lengyel György polgármester a terv
felülvizsgálatáért.
Határidő: 2017. évi költségvetés elfogadásáig

3. Napirendi pont: Kardoskút Község Önkormányzatának 2017.évi költségvetéséről
szóló rendeletének megalkotása (II. forduló)
Előadó: Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: Az Ügyrendi Bizottság előzetesen tárgyalta, kérem, a
korelnöküket ismertesse álláspontjukat.
Mórocz Lajos, ÜB tag: Elfogadásra javasoljuk.
Lengyel György polgármester: A falugyűlésen javasolták a fedett kerékpártárolók
kialakítását, ezt figyelembe vettük.
Amennyiben nincs kiegészítés, aki elfogadja a rendeletet, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
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A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2017. (II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
4. Napirendi pont: Döntés a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá
nyilvánításáról
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: Igazából ez egy gesztus a hivatali dolgozók felé.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs kiegészítés, aki elfogadja a rendeletet,
kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi rendelet alkotta:
Kardoskút Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
7/2017. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete
A Közszolgálati Tisztviselők Napjáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

5. Napirendi pont: 2017. évi falunap előkészítése
Előadó: Vargáné Neller Borbála Tünde művelődésszervező

Lengyel György polgármester: Az előterjesztést előzetes írásban megkapták a képviselők.
Kérdezem a készítőjét, szóban kíván-e kiegészítést tenni?
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Vargáné Neller Borbála Tünde művelődésszervező: Az idei évben is megkérdezem a falu
lakosságát, milyen programokat javasolnak. A kérdésem az lenne, hogy a pörköltfőzés
kereteit megváltozassuk vagy hagyjuk meg az eddigi formát?
Mórocz Lajos képviselő: A verseny jelleget hagyjuk meg, de egy általános főzőverseny
legyen. Baráti társaságoknak, családoknak kell teret biztosítani, közös főzésre.
Kis Bálint képviselő: Így van, a hangsúly a baráti társaságok közös főzésén kell, hogy
legyen. Javaslom, hogy verseny több kategóriában kerüljön meghirdetésre, aki akar, nevez.
Pörkölt – sült – egyéb kategóriák lehetnének.
Lengyel György polgármester: Kategóriák kellenek, jó ötlet lenne a pogácsa és sütemény is.
Díjazásnál 1-3. helyig javaslom az értékelést.
Varga Pál alpolgármester: Apácán megajándékozzák a legidősebb házaspárt, Falunapon mi
is követhetnénk ezt a példát.
Kis Bálint képviselő: Egyetértek.
Lengyel György polgármester: Lovassport Egyesülettel felvenni a kapcsolatot is jó ötlet,
figyelmedbe ajánlom a tótkomlósi egyesületet is, gyerekeknek lovagoltatást is lehetne
szervezni.
Vargáné Neller Borbála Tünde művelődésszervező: Abba az irányba is el tudunk még
mozdulni.
Kis Bálint képviselő: Azt kellene még átgondolni, hogy ha kánikula lesz, és a Művelődési
Ház udvarán lesz a főzés, nagyon meleg lesz ott…
Mórocz Lajos képviselő: A polgárőr garázs körüli területen lehetne főzni, víz van, addig még
terepegyengetést kell elvégezni.
Kis Bálint képviselő: Továbbá javaslom a programok tekintetében az egyeztetést és
javaslatok kérését a Nyugdíjasklubtól, meg a Faluszépítő Egyesülettől is… a civil
szervezeteinktől.
Vargáné Neller Borbála Tünde művelődésszervező: Minden évben így történik.
Kis Bálint képviselő: Következő testületin térjünk vissza a Falunap szervezésére, milyen
előrelépések történtek.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs több kiegészítés, aki elfogadja az
elhangzottakat, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
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A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
27/2017. (II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a 2017. évi falunap
előkészítéséről szóló beszámolót az előterjesztés
szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Lengyel György polgármester
6. Napirendi pont: Civil szervezetek számára 2016. évben nyújtott támogatás
elszámolása
Előadó: Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: Az előző évben öt civil szervezet részesült támogatásban. A
beszámolókat határidőben benyújtották, melyet a képviselők is előzetesen írásban megkaptak.
Kérdés merült-e fel?
Kis Bálint képviselő: Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsossal egyeztettem, pénzügyileg
rendben vannak.
Lengyel György polgármester: Aki egyetért a Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai
Egyesület beszámolójának elfogadásával, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
28/2017. (II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Kardoskúti Faluszépítő és
Turisztikai
Egyesület
részére
működési
tevékenységéhez és rendezvények, programok
megvalósításához 2016. évben biztosított 400. 000
FT, azaz: négyszázezer forint támogatásról szóló számlákkal alátámasztott - beszámolóját elfogadja.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: azonnal
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Lengyel György polgármester: Aki egyetért a Kardoskút Községért Közalapítvány
beszámolójának elfogadásával, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
29/2017. (II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Kardoskút Községért
Közalapítvány részére működési tevékenységéhez és
rendezvények, programok megvalósításához 2016.
évben
biztosított
250.
000
FT,
azaz:
kettőszázötvenezer forint támogatásról szóló számlákkal alátámasztott - beszámolóját elfogadja.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: azonnal
Lengyel György polgármester: Aki egyetért a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei
Szervezet beszámolójának elfogadásával, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
30/2017. (II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Magyar Vöröskereszt
Békés Megyei Szervezete részére működési
tevékenységéhez és rendezvények, programok
megvalósításához 2016. évben biztosított 50. 000
FT, azaz: ötvenezer forint támogatásról szóló számlákkal alátámasztott - beszámolóját elfogadja.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: azonnal
Lengyel György polgármester: Aki egyetért az Orosházi Mazsorett és Tánccsoport
Egyesület beszámolójának elfogadásával, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
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31/2017. (II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Orosházi Mazsorett és
Tánccsoport
Egyesület
részére
működési
tevékenységéhez és rendezvények, programok
megvalósításához 2016. évben biztosított 50. 000
FT, azaz: ötvenezer forint támogatásról szóló számlákkal alátámasztott - beszámolóját elfogadja.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: azonnal
Lengyel György polgármester: Aki egyetért az Orosházi Mazsorett és Tánccsoport
Egyesület beszámolójának elfogadásával, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
32/2017. (II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Média Provincia Kulturális
Egyesület részére működési tevékenységéhez és
rendezvények, programok megvalósításához 2016.
évben
biztosított
250.
000
FT,
azaz:
kettőszázötvenezer forint támogatásról szóló számlákkal alátámasztott - beszámolóját elfogadja.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: azonnal
7. Napirendi pont: Pályázati kiírás civil szervezetek 2017. évi támogatására
Előadó: Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: Nincs változás, az előző évvel megegyező módon került
kiírásra. Egy ütemben vagy két ütemben történik?
Fekete Zita kirendeltség-vezető: Egy ütemben történik rendelet alapján. Egyedi esetben év
közben tartalék terhére tud a testület támogatást megállapítani.
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Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs kérdés, aki elfogadja a kiírást, kérem,
kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
33/2017. (II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete a civil szervezetek támogatási rendjéről
szóló 13/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelete
alapján a civil szervezetek 2017. évi támogatása
céljából az előterjesztés mellékletét képező pályázati
felhívást tesz közzé a helyben szokásos módon.
Határidő: 2017. március 15.
Felelős: Fekete Zita kirendeltség-vezető a felhívás
közzétételéért

8. Napirendi pont: A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
helyi rendelet módosítása
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: Módosult a jogszabály, ezért a rendeletünket is módosítani
szükséges.
Mórocz Lajos képviselő: Lesz szelektív hulladékgyűjtő szemetes és sziget is?
Fekete Zita kirendeltség-vezető: Igen.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs kérdés, aki elfogadja a rendeletet, kérem,
kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi rendelet alkotta:
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Kardoskút Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
8/2017. (II.27.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

9. Napirendi pont: Egyebek
Előadó: Lengyel György polgármester

Orosházi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Megállapodásának módosítása
Lengyel György polgármester: Az előterjesztést előzetesen írásban megkapták a képviselők.
Az előterjesztés nem sok mindent árul el, pedig nekünk döntést kell hoznunk, ezért kértem a
későbbiekben érthetően írják le, miről kell döntenünk.
Kis Bálint képviselő: Mennyi a havi hozzájárulásunk?
Lengyel György polgármester: Körülbelül 100 000 Ft/hó.
Amennyiben nincs kérdés, aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem, kézfelnyújtással
szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
34/2017. (II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzata dönt arról, hogy
1. településenként a család- és gyermekjóléti feladat
finanszírozására a feladatellátásban résztvevő 8
településen (Orosháza, Békéssámson, Tótkomlós,
Pusztaföldvár, Csanádapáca, Kardoskút, Gádoros,
Csorvás) a 2017. évi tagdíjat 52-Ft/fő/hó összegben
határozza meg,
2. gondoskodik a tagdíj 2017. évi költségvetési
rendeletben való biztosításáról,
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3. hogy az Orosházi Kistérség Többcélú Társulásának
Társulási Megállapodását - a módosítással nem
érintett részek további hatályban tartása mellett – az
alábbiak szerint módosítja:
a) A Társulási Megállapodás VII. fejezet 2. pontját
hatályon kívül helyezi, és helyébe a következő
rendelkezés lép:
„2. saját bevétel
- állami támogatás
- állami költségvetési hozzájárulás
- egyéb bevételek /állami pályázati forrás, a
Társulás vagyonának hasznosításából vagy pénzbeli
befektetéséből származó, az adott évben fel nem
használt tőke pénzpiaci elhelyezéséből származó
hozadéka, stb./
- A pénzügyi hozzájárulás a Társulás működéséhez
és feladatainak végrehajtásához, valamint pályázatok
benyújtásához szükséges saját erő biztosítása –
amennyiben a saját erőt nem a Társulás fedezi saját
vagyona terhére – a lakosságszám arányában
történik. A lakosságszám megállapítása a
költségvetési törvényben meghatározott normatív
támogatásoknál figyelembe vett lakosságszám
alapján történik. A hozzájárulást a Társulási Tanács
határozattal állapítja meg évenként. 2017. évben
(2017. január 1.-től) a tagok által fizetendő
hozzájárulás mértéke: a munkaszervezeti feladatokra
a Társulásban résztvevő települések esetében 13
Ft/hó,
családsegítés
és
gyermekjóléti
feladatellátásban résztvevő települések esetében
(Orosháza, Békéssámson, Tótkomlós, Pusztaföldvár,
Csanádapáca, Kardoskút, Gádoros, Csorvás) 52
Ft/hó, míg az orvosi ügyelet feladat ellátására 43
Ft/hónap lakosonként. A hozzájárulás megfizetése
havi rendszerességgel történik a Társulás által
kiállított
számla
ellenében
a
Társulás
bankszámlájára utalással. Egyéb befizetések
teljesítésére a Társulási Tanács által meghatározott
időpont az irányadó.”
4. felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás
aláírására.
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Végrehajtásért felelős: Fekete Zita kirendeltségvezető a kivonat továbbításáért
Határidő:
2017. február 28.
Fogorvosi szolgáltatásra megkötött feladat-ellátási szerződés megszüntetése
Lengyel György polgármester: Ahogy a határozati javaslatban is látjuk, közös
megegyezéssel történő megszüntetésről van szó.
Fekete Zita kirendeltség-vezető: Félévig helyettesítéssel látja el a doktornő, aztán kell
döntetnünk.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs kérdés, aki elfogadja a határozati
javaslatot, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
35/2017. (II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának képviselőtestülete
1.) úgy dönt, hogy Dr. Kodácz Emese (székhelye: 5900

Orosháza, Gárdonyi G. u. 10/A. ) egyéni
egészségügyi
vállalkozóval
a
fogorvosi
szolgáltatásra megkötött feladat-ellátási szerződést
közös megegyezéssel 2017. április 30. napján
megszünteti,
2.) felhatalmazza

a

polgármestert

a

szerződés

megkötésére.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2017. április 30.
A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési előirányzatainak
módosítása
Lengyel György polgármester: Az előterjesztést előzetesen írásban megkapták a képviselők.
Jegyző úr szeretne kiegészítést tenni?
dr. Lipták Péter jegyző: Kapuné Sin Anikó jobban rálát a pénzügyi folyamatokra.
Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos: Amennyiben kérdés van, szívesen válaszolok.
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Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs kérdés, aki elfogadja a határozati
javaslatot, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
36/2017. (II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta
„a
Csanádapácai
Közös
Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös
Hivatal) 2016. évi költségvetési előirányzatainak
módosítása” tárgyú előterjesztést és az alábbi
határozatot hozza:
A Képviselő-testület:
1.

Az előterjesztés 1. mellékletének megfelelő
tartalommal, 85 457 E Ft költségvetési főösszeggel
elfogadja a Csanádapácai Közös Önkormányzati
Hivatal 2016. évi módosított költségvetési
előirányzatait.

2.

Felkéri a jegyzőt, hogy a Közös Hivatal módosított
költségvetését a soron következő költségvetési
rendelet módosítás során Csanádapáca Község
Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletébe
építse be.
Felelős: dr. Lipták Péter jegyző
Határidő: értelemszerűen

A Kardoskút Községért Közalapítvány kuratóriumi tagsága
Lengyel György polgármester: Fontos, hogy az alapítvány hatékonyan működjön, javaslom,
hogy vonjunk be az alapítvány céljait aktívan segítő szakembert. Patócs Éva megkeresett
nemrég ilyen céllal, ezért úgy gondolom, hogy előrevezető lenne Évát a tagság között látni.
Amennyiben nincs kérdés, aki elfogadja a tagságról való lemondásomat, kérem,
kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
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37/2017. (II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy Lengyel György
kuratóriumi tagságról való lemondását tudomásul
veszi.
Felelős: Fekete Zita kirendeltség-vezető
Határidő: értelemszerűen
Lengyel György polgármester: Aki elfogadja Patócs Éva felvételét, kérem, kézfelnyújtással
szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
38/2017. (II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának képviselőtestülete úgy dönt, hogy
1.
a Kardoskút Községért Közalapítvány
Kuratóriumába új tagként megválasztja Patócs Éva
6800 Hódmezővásárhely, Tanya, 2063. alatti
lakost,
2. a Kardoskút Községért Közalapítvány alapító
okiratának – az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvényben foglaltak szerinti –
módosítását és az egységes szerkezetű alapító
okiratot a határozat melléklete szerint elfogadja és
felkéri a polgármestert azok aláírására, valamint a
további szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: értelemszerűen
Kertészek Földje Akciócsoport Egyesülete
Lengyel György polgármester: A csatlakozás havi 1000 Ft tagdíjat jelent, előnyei
valószínűleg vannak, viszont a tagság nem feltétele a Leader-pályázatokban való
részvételnek.
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Varga Pál alpolgármester: Támogatom. Évről évre előkerül ez a téma, reméljük
lehetőségeket is fog tartalmazni a jövőben.
Lengyel György polgármester: Aki elfogadja a határozatot, kérem, kézfelnyújtással
szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
39/2017. (II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzata dönt arról, hogy
1.) kinyilvánítja, hogy a 2014-2020 közötti időszak
vonatkozásában a Jövő Építők TDM Közhasznú
Egyesület által kidolgozott Fejlesztési Stratégia
megvalósítása érdekében tagságot létesít a Kertészek
Földje Akciócsoport Egyesületben, vállalva az
egyesületi közgyűlésekre történő részvételt és a
tagdíj megfizetését (jelenleg 1000 Ft/hó),
2.) a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesületben az
önkormányzat képviseletére Lengyel György
polgármester jogosult.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zita kirendeltség-vezető a határozat
továbbításáért
Tájékoztatások
Lengyel György polgármester: Kondacs András, aki már európai szinten elismert díjban is
részesült grafikusi munkája miatt, dolgozik a Kardoskút kiadványon. Elküldésre került
számunkra egy konkrét képanyag, jelenleg 16 oldalas a tervezet. A képekhez 1-1 üzenet
értékű mondatot kapcsoltunk, ami magyar és angol nyelvű lesz egyaránt. A grafikai
költségekre 150 ezer forint áll rendelkezésünkre. Nyomdáktól árajánlatokat kaptunk, a
békéscsabai ár és minőség jelentősen meghaladja a budapesti ajánlatot, ami nagyságrendileg
180 000 Ft. Több ember részt vett a tervezés munkálataiban, mint Kocsis Péter, Kotymán
László, Tirják igazgató úrral is egyeztettünk, Verasztó Lajos, Nagy Lászlóné Terike, Varga
Pál és Radics Vivien. Most az értékhatárról kell döntést hoznunk a nyomdai költséghez.
Maximum 200 000 Ft-ot javasolok.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
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A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
40/2017. (II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Kardoskút kiadvány
nyomdai költségeire 200.000 Ft, azaz: kettőszázezer
forintot biztosít a 2017. évi költségvetési tartalék
terhére.

Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: értelemszerűen
Lengyel György polgármester: A közmeghallgatáson felmerült fedett kerékpár tárolóval
kapcsolatban, illetve a rendezvénykonyha kiszolgáló helyiségének kialakításával kapcsolatban
árajánlatokkal rendelkezünk. A munkálatok egy részét önkormányzati dolgozók végeznék el.
Kérdezem a véleményét a testületnek a kiosztott anyaggal kapcsolatban. A kerékpártárolóval
kapcsolatban anno az volt az alapkoncepciónk, hogy a faluba beérkező embereket, egy szép,
rendezett kép fogadja.
Mórocz Lajos képviselő: Az ötlet jó, a kivitelezés módjával van gondom. Ha egyszer
csináljuk, akkor illeszkedjen a környezetéhez. Illetve át kell gondolni, hogy mindkettő
belefér-e a költségvetésbe. A konyha épületének süllyedését ugyanakkor mindenféleképpen
meg kell akadályozni.
Varga Pál alpolgármester: Következő testületi ülésre kérek fa alapanyagról is árajánlatot.
Lengyel György polgármester: A ravatalozónál a kivitelező jó munkát végzett, érdemes
lenne felkeresni. A süllyedést valóban meg kell állítani a tekepálya végénél.
Varga Pál alpolgármester: Több komplett árajánlatot is kértem, hogy tudjunk viszonyítani.
De nem derült ki konkrétan belőlük, hogyan állítanák meg a süllyedést. Külön ajánlatok
vannak a nyílászárókra, lépésenként javaslom megvalósítani, de halogatni sem lehet. Pályázati
lehetőség egyelőre nincs.
Lengyel György polgármester: Pályázati lehetőségek jelenleg elsősorban a közétkeztetésre,
gyermekétkeztetésre vannak.
Kis Bálint képviselő: Kifogásolható műszaki terveket adtak be. Elsőként tudjuk meg mi
okozza a süllyedést, ezt kell megoldani elsősorban. Továbbá az anyagi lehetőségeinkkel kell
tisztában lennünk. Javaslom további árajánlatok kérését.
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Varga Pál alpolgármester: A művelődési ház nagytermének padlózatának kapcsán is kértem
árajánlatot, kb. 1 millió 200 ezer forintos tétel lenne mindennel együtt. Több dilatáció kell
bele.
Lengyel György polgármester: A jelenlegi felújítással együtt az iroda festésére és
újraburkolására is sor kerül.
Vargáné Neller Borbála Tünde művelődésszervező: Meghívok mindenkit szeretettel a
március 15-i ünnepségünkre, amelyen Patócs Éva óvodavezető mond ünnepi beszédet.
Közreműködnek az ovisok és a Főnix Kulturális Egyesület.
Kocsis Péter Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület elnöke: A Pusztalakodalom
időpontja július 29, jelenleg egy ifjú pár jelentkezett.
Lengyel György polgármester: Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, tisztelettel
megköszönöm az aktív tanácskozást a nyílt ülést 16:25 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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