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4/2017. ÖKÜ 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 30. 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 

Pusztai Ádám 

Varga Pál települési képviselők. 

  

Tanácskozási joggal meghívottként vannak jelen: 

 dr. Lipták Péter jegyző 

                                           Fekete Zita, kirendeltség-vezető 

Kapuné Sin Anikó, pénzügyi főtanácsos 

Patócs Éva, óvodavezető  

Vargáné Neller Borbála Tünde, művelődésszervező 

Dr. Bradean Constantin háziorvos 

Tibáné Hamvasi Zsuzsanna, védőnő 

Pepó Jánosné, szakmai vezető 

Kocsis Péter, Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület elnöke 

Márta Mihály, helyi vállalkozó 

 

Nem tanácskozási joggal állandó meghívottként van jelen: 

Radics Vivien, jegyzőkönyvvezető 

 

Lengyel György, polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, az ülés 

határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot; választása Pusztai Ádám és Kis 

Bálint képviselőkre esik, melyet a jelenlevő 5 testület tag, 5 igen szavazattal, egyhangúlag, 

elfogadott.  

  



3 

 

Javaslatot tesz a megtárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban megküldöttek szerint, 

azzal a kiegészítéssel, hogy Tibáné Hamvasi Zsuzsanna egyéb elfoglaltságai miatt, kéri, hogy 

beszámolóját az első napirendi pontként tárgyalják. 

Aki egyetért a napirendi pontok elfogadásával, kézfeltartással szavazzon! 

  

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.) Védőnői szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló 

Előterjesztő: Tibáné Hamvasi Zsuzsanna, védőnő, e.v. 

 

2.)  Háziorvosi szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló  

Előterjesztő: Dr. Bradean Constantin háziorvos 

 

3.) Kardoskút Község Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve  

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

4.) Kardoskút Község Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

5.) Óvodai körzethatár megállapítása 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

6.) Óvodai beiratkozás rendjéről szóló hirdetmény jóváhagyása 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

7.) Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda nyári zárva tartásáról szóló döntés meghozatala 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

8.) A szociális étkezési és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások szolgáltatási 

önköltségének megállapítása és a térítési díjak felülvizsgálata 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

9.) 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: 

 

13/2017.(I.26.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy döntött,hogy a Falugondnokok Duna – Tisza-közi Egyesület pártoló tagjaként hozzájárul 

a működéséhez 21 ezer forint összegben. Az együttműködési megállapodás aláírása 

megtörtént, az éves díj átutalásra került.  

 

33/2017.(II.23.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

döntött arról, hogy a civil szervezetek támogatására pályázati felhívást tesz közzé. A pályázat 

meg lett hirdetve.  

 

34/2017.(II.23.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

döntött arról, hogy elfogadja a Kistérségi Társulás módosított társulási megállapodását. A 

kivonat továbbításra került, valamint a megállapodás aláírása megtörtént.  

 

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

óta eltelt idő alatt a következő események történtek:  

Február 27-én a társulási ülésen a gyermekjóléti vezető posztra kiírt pályázatról született 

döntés.  

Újabb TOP-os pályázatok várhatóak, így felettük a kapcsolatot a Projektfelügyelet Kft-vel, 

akikkel szerződésünk van, javaslatukra az orosházi polgármestert keressük fel, közös 

lehetőségek, a régóta tervezett kerékpárút tárgyában.  

Március elején DAREH taggyűlés volt, és április elsejétől az Orosházi Városüzemeltetési Zrt. 

látja el a helyi feladatot. Megnyugtattak, hogy a lakosság a váltásból nem fog semmit érezni, 

reméljük ez valóban így lesz.  

Lakossági fórumra is sor került március folyamán, ahol a magán szállásokról, illetve a helyi 

lakosság energetikai lehetőségeiről volt szó.  

Dr. Kodácz Emese fogorvosnő tájékoztatott, hogy a továbbiakban nem folytatja praxisát 

Kardoskúton, ez azt jelenti, hogy fél évig helyettesítéssel folytatja itt a munkát. 

A korábbi testületi üléseken ismertetett munkálatok a Művelődési Házban elvégzésre 

kerültek, megtörtént az átadás-átvétel. Köszönöm Kis Bálint szakértői közreműködését. 

Jegyzőkönyvben rögzítésre került minden a fentiekkel kapcsolatban.  

Folyamatban van az EFOP-os pályázat benyújtása is, hetente több alkalommal felkeresnek 

minket, adatokat adunk meg.  
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Március elsejétől új pénzügyi ügyintéző kolleganő került a hivatalba, Móga Petra kardoskúti 

lakos személyében. Mostantól ő intézi a pénztári feladatokkal kapcsolatos teendőket.  

Jogszabályi változások miatt felvettük a kapcsolatot egy energetikussal, hogy eleget tudjuk 

tenni a változásoknak.  

A játszótérre az új eszközök megrendelésre kerültek, a gyulai cégnél egy budapesti jóval 

kedvezőbb ajánlatot adott, így tőlük kerül beszerzésre 2 jó minőségű fajáték.  

A mai napon társulási ülés volt, ami határozatképtelen volt.  

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: 

 

 

45/2017. (III.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete a lejárt határidejű 

határozatokról és a két ülés között történt 

eseményekről szóló tájékoztatást 

elfogadja. 

 

Felelős: Lengyel György, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

1. Napirendi pont: Védőnői szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló 

 

 Előadó:  Tibáné Hamvasi Zsuzsanna, védőnő, e.v. 

 

Lengyel György polgármester: A képviselők előzetesen írásban megkapták az előterjesztést. 

Kérdezem a készítőjét, szóban kíván-e kiegészítést tenni?  

Tibáné Hamvasi Zsuzsanna, védőnő: Köszönöm nem, amennyiben kérdés van, válaszolok.  

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

beszámolót, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
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46/2017. (III.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a védőnői 

szolgálat tevékenységéről szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Lengyel György polgármester  

 

Tibáné Hamvasi Zsuzsanna védőnő távozik az ülésről. 

 

2. Napirendi pont: Háziorvosi szolgálat tevékenységéről beszámoló 

 

 Előadó: Dr. Bradean Constantin háziorvos 

 

Lengyel György polgármester: A képviselők előzetesen írásban megkapták az előterjesztést. 

Kérdezem a készítőjét, szóban kíván-e kiegészítést tenni?  

Dr. Bradean Constantin háziorvos: Majd a napirendi pont végén lenne még bejelenteni 

valóm. Annyi kiegészítést tennék, hogy Kardoskúton nem volt kanyaró. 

 

Lengyel György polgármester: Ez mindenképpen jó hír. 

 

Varga Pál  alpolgármester: A beszámoló szerint háromszorosára nőtt a kórházba utalások 

száma az elmúlt évekhez képest. Ennek mi az oka, Doktor úr? 

 

Dr. Bradean Constantin háziorvos: Krónikus betegről van szó, itthon nem tudtuk terápiás 

kezelésben részesíteni, súlyos betegek, másrészt finanszírozási nehézségeik voltak, így 

gyógyszeres kezelést kaphattak.  

 

Varga Pál  alpolgármester: Illetve nőtt a daganatos megbetegedések száma… 

 

Dr. Bradean Constantin háziorvos: Ez országos tendencia sajnos, mindenhol nő. 

 

Varga Pál  alpolgármester: Utánanéztem, lakosságszám arányosan így sem vagyunk rossz 

helyzetben. 

 

Dr. Bradean Constantin háziorvos: Még nem, de lehetünk még rosszabbul is.  

 

Lengyel György polgármester: A keringési megbetegedések száma a legmagasabb, írta 

Doktor úr, hogy ez az országos átlag. Az Orosházi Kórház pályázik EFOP-os pályázat keretén 
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belül, ingyenes szűrővizsgálatokra is lehetőségünk lehet, tervben van, hogy kisebb falvakba 

helyezzenek ki különböző szűréseket. 

 

Amennyiben nincs kiegészítés, aki elfogadja a háziorvosi beszámolót, kérem, kézfelnyújtással 

szavazzon! 

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

47/2017. (III.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a háziorvosi szolgálat 

tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Lengyel György polgármester  
 

Dr. Bradean Constantin háziorvos: Egy bejelentésem lesz, október elsejétől elmegyek 

nyugdíjba. Keressenek kollegát, most tudtam meg Pestről, hogy több nyugdíjam lesz, mint 

fizetésem. Köszönöm. Keressenek orvost, október elsejétől hat hónap.  

 

Fekete Zita kirendeltség-vezető: Azt szeretném mondani, hogy már mondtam Doktor úrnak, 

hogy írásban kellene bejelenteni, illetve kérelmezni a felmentését, amennyiben felmentéssel 

szeretné megszüntetni a jogviszonyt. 

 

Dr. Bradean Constantin háziorvos: Nem, nyugdíjba megyek! 2020-ig én még bírok 

praktizálni, mellékes, hogy hol praktizálok, de akárhol.  

 

Fekete Zita kirendeltség-vezető: Igen, de ennek egyik módja, hogy vagy felmentéssel 

szüntetjük meg vagy közös megegyezéssel. Ha felmentéssel, akkor Doktor úrnak a felmentési 

ideje több, tehát október elsejével nem fog tudni nyugdíjba menni, mert 60 nap plusz 5 hónap 

a közalkalmazotti jogviszony után, amiből a felét köteles ledolgozni.  

 

Dr. Bradean Constantin háziorvos: Hát én ledolgozom az egészet, nem mondtam, hogy 

nem dolgozom le.  

 

Fekete Zita kirendeltség-vezető: Tudom, ezért kértem, hogy írásban kellene bejelenteni 

pontos dátummal, mert akkor tudjuk kiszámolni. Ha közös megegyezéssel, akkor ráérünk, 

akkor lehet október 1. 

 

Dr. Bradean Constantin háziorvos: Közös megegyezéssel, nincsen semmiféle probléma. 

Nem tudom mi lesz a praxis joggal. 
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Fekete Zita kirendeltség-vezető: A praxis joggal, ha megszűnik a közalkalmazotti 

jogviszony, akkor hat hónapig áll rendelkezésére Doktor úrnak, hogy megpróbálja eladni, 

abban az esetben… 

  

Dr. Bradean Constantin háziorvos: Nem adom én ezt el, nem jönnek ide, nem veszik ezt 

meg! Nem veszik meg a Mezőkovácsházát sem… 

 

Fekete Zita kirendeltség-vezető: Szóval addig helyettesítéssel lehet ellátni.  

 

Dr. Bradean Constantin háziorvos: Megbeszélem Nyerges doktorral, vagy nem tudom ki 

fog kijönni, hogy…, de probléma lesz. Úgy, ahogy mi csináltuk itt, az már nem lesz. Nagyon 

szépen köszönöm! 

 

Fekete Zita kirendeltség-vezető: Akkor még csak annyi, hogy Doktor úr jöjjön be, mert 

írásban kellene rendeznünk! 

 

Dr. Bradean Constantin háziorvos: Jó. Köszönöm szépen, minden jót és viszontlátásra! 

 

Dr. Bradean Constantin háziorvos távozik az ülésről. 

 

3. Napirendi pont: Kardoskút Község Önkormányzatának 2017.évi közbeszerzési terve 

 

 Előadó: Lengyel György polgármester 

 

Lengyel György polgármester: A képviselők előzetesen írásban megkapták az előterjesztést. 

Kérdés van-e? 

Amennyiben nincs kiegészítés, aki elfogadja a közbeszerzési tervet, kérem, kézfelnyújtással 

szavazzon! 

 

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

48/2017. (III.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdésében foglalt 

kötelezettségének eleget téve - az önkormányzat 

2017. évi költségvetésében tervezett fejlesztéseket, 

felújításokat, beszerzéseket figyelembe véve -  

megállapítja, hogy 2017. évi közbeszerzési terve 

nemleges.  
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Felelős: Lengyel György polgármester 

Határidő: 2017.április 15. 

 

4. Napirendi pont: Kardoskút Község Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata 

 

 Előadó: Lengyel György polgármester 

 

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

Kérdés merült-e fel? 

 

Amennyiben nincs kiegészítés, aki elfogadja a közbeszerzési szabályzatot, kérem, 

kézfelnyújtással szavazzon! 

 

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

49/2017. (III.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy  

 

1.) Kardoskút Község Közbeszerzési Szabályzatát az 

előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, 

 

2.) felkéri Lengyel György  polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Lengyel György polgármester 
 

 

5. Napirendi pont: Óvodai körzethatár megállapítása 

 

 Előadó: Lengyel György polgármester 

 

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

Kiegészítés, kérdés?  

 

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

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

50/2017. (III.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete  

 

1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. 

(VIII. 28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelően az óvodai felvételi 

körzethatárok megállapításáról úgy rendelkezik, 

hogy a Kardoskút Község Önkormányzat 

fenntartásában lévő Kardoskúti Napköziotthonos 

Óvoda kötelező felvételt biztosító körzethatára 

megegyezik a település közigazgatási határával,  

 

2. megbízza a jegyzőt, hogy a jelen határozat 1.) 

pontja szerinti képviselő-testületi döntést, valamint 

a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról 

rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 

22. § (2) bekezdésében szereplő adatokat rögzítse a 

köznevelés információs rendszerében.   

 

Felelős: Fekete Zita kirendeltség-vezető  

Határidő: értelemszerűen 

 

6. Napirendi pont: Óvodai beiratkozás rendjéről szóló hirdetmény jóváhagyása 

 

 Előadó: Lengyel György polgármester 

 

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

Kérdezem Patócs Éva, óvodavezetőt, észrevétele van-e?   

 

Patócs Éva, óvodavezető: A hirdetményben szereplő időpont nem változott.  

 

Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs más kiegészítés, 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: 
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51/2017. (III.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy  

 

1. A Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda 2017/2018-

as nevelési évre történő óvodai beiratkozás 

időpontját 2017. május 8-9. napján 8.00 óra és 

16.30 óra közötti időtartamban határozza meg. 

2. A Képviselő-testület jóváhagyja az óvodai 

beiratkozással kapcsolatos hirdetmény szövegét a 

határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 

a helyben szokásos módon gondoskodjon az 

óvodai beiratkozás rendjéről szóló hirdetmény 

közzétételéről. 

 

Határidő: 2017. április 7. a hirdetmény 

közzétételére 

Felelős: Lengyel György polgármester 

 

 

7. Napirendi pont: Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda nyári zárvatartásáról szóló 

döntés meghozatala 

 

 Előadó: Lengyel György polgármester 

 

Lengyel György polgármester: Az előzetesen megküldött beszámoló alapján július 31.  és 

augusztus 31. között tartana zárva, egy hónapra az óvoda.  

 

Kis Bálint képviselő: Annyi kérdésem van, hogy a szülőkkel lett egyeztetve? Valakinek okoz 

ez gondot?   

 

Patócs Éva, óvodavezető: Nem egyeztettünk külön, hanem a sok éves gyakorlatot követtük. 

Igényt eddig nem jeleztek felém.  

 

Lengyel György polgármester: Korábban volt ezzel kapcsolatosan megjegyzés, gondolom 

ezért vetette fel Képviselő úr is. Nyilván tudjuk, hogy a szabadságolás, tisztítómeszelés 

indokolttá teszik ezt a zárva tartást, de ettől függetlenül én is úgy gondolom érdemes egy 

szülői egyeztetést lefolytatni, a korábbi tapasztalatok alapján.  

 

Patócs Éva, óvodavezető: Elgondolkodtam, hogy rövidebb időre zárjunk be, de a 

szabadságolások miatt így is nehezen megoldható.  
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Lengyel György polgármester: Ha érkezik szülői igény, akkor erről tudunk még tárgyalni. 

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: 

 

52/2017. (III.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a Kardoskúti 

Napköziotthonos Óvoda nyári zárva tartás 

időpontját 2017. július 31. - 2017. augusztus 31. 

napja között határozza meg. 

Felelős:  Patócs Éva óvodavezető 

Határidő:  azonnal 

 

8. Napirendi pont: A szociális étkeztetés és személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátások szolgáltatási önköltségének megállapítása és a térítési díjak felülvizsgálata 

 

 Előadó: Lengyel György polgármester 

 

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

Kérdezem a készítőjét, szóban kíván-e kiegészítést tenni? 

 

Fekete Zita kirendeltség-vezető: Számításra vonatkozóan Anikó tud felvilágosítást adni, a 

rendeletmódosítására azért van szükség, mert az iskolai díjak benne maradtak, mert amíg csak 

szünetelt az iskola, úgy döntöttünk, nem vesszük ki, de most már módosítani kell. Más 

változás nincs benne. Tehát technikai jellegű.  

 

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: 

 

 

53/2017. (III.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

1. Kardoskút Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-

testület) a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) 
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bekezdése alapján a személyes gondoskodás 

körébe tartozó szociális ellátások ellenértékének 

megállapításához az egyes ellátások önköltségét a 

következők szerint határozza meg: 

a. A Képviselő-testület a szociális étkeztetés egy 

napra jutó szolgáltatási önköltségét ellátottanként 

630,- Ft-ban állapítja meg.  

b. A Képviselő-testület a házi segítségnyújtás egy 

munkaórára jutó szolgáltatási önköltségét 

ellátottanként 157,- Ft-ban állapítja meg.  

2. A Képviselő-testület az intézményi térítési 

díjakat az elfogadott szolgáltatási önköltség és az 

állami támogatás különbözetének 

figyelembevételével állapítja meg. 2017. évre 

intézményi térítési díjat nem emel. 

Felelős: Lengyel György polgármester  

Határidő: 2017. április 1.   

 

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 Községi Önkormányzat képviselő-testületének 

 

9/2017. (IV.3.) önkormányzati rendelete 

 

a szociális ellátásokért és a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 

10/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

9. Napirendi pont: Egyebek 

 

 Előadó: Lengyel György polgármester 
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A DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

 

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

Két ügyben kell döntést hoznunk, elsőnek, hogy Pusztaottlaka is be kíván lépni a Társulásba, 

illetve aktualizálásra került a megállapodás is.  

 

Amennyiben nincs kérdés, aki elfogadja az első 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:  

 

54/2017. (III.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete, mint a Délkelet-Alföld Regionális 

Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását 

Célzó Önkormányzati Társulás tagönkormányzata 

Pusztaottlaka Község Önkormányzata Képviselő-

testületének a Társuláshoz történő csatlakozását 

jóváhagyja, egyben felkéri a polgármestert, hogy 

jelen határozatáról a Társulás Elnökét tájékoztassa. 

 

Felelős: Lengyel György polgármester. 

Határidő: 2017. április 21. 

 

Lengyel György polgármester: Aki elfogadja a második 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:  

 

55/2017. (III.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete, mint a Délkelet-Alföld Regionális 

Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 

Önkormányzati Társulás tagönkormányzata a Társulás 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási 

Megállapodását a határozat melléklete szerinti 

tartalommal jóváhagyja, egyben felkéri a polgármestert, 

hogy jelen határozatáról a Társulás Elnökét 

tájékoztassa. 
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Társulási Megállapodást a Társulás Elnökének 

felhívására aláírja. 

 

Felelős: Lengyel György polgármester. 

Határidő: 2017. április 21. 

 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

Radnóti Miklós Nyugdíjasklub kérelme 

 

Lengyel György polgármester: Egy kiránduláshoz kérnek támogatást, van-e kérdés, 

kiegészítés, ezzel kapcsolatban?  

 

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:  

 

56/2017. (III.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

támogatja Kardoskút község településen élő 

nyugdíjasok részére a művelődési ház által 2017. évben 

Nagyváradra tervezett autóbuszos kirándulást azzal, 

hogy az utazási költséget számla ellenében fedezi, 

maximálisan 70.000 Ft,- azaz hetvenezer forint 

összegig, a 2017. évi költségvetési tartalék terhére. 

 

Felelős: Lengyel György polgármester 

Határidő: 2017. július 30. 

 

 

Szociális alapellátás tevékenységéről szóló beszámoló és szakmai program felülvizsgálata 

 

Lengyel György polgármester: Az előterjesztést a tegnapi napon írásban megkapták a 

képviselők. Pepó Jánosné, szakmai vezető szeretne-e kiegészítést tenni? 

 

Pepó Jánosné, szakmai vezető: Februárra kértem legutóbb a beszámoló tárgyalását, amit 

addigra el is készítettem, de nem jelentek meg addigra a szabályzatainkat módosító EMMI 

rendeletek, így a mai napon tudjuk tárgyalni. 2016-ban elkezdődött egy módszertani program, 
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aminek kapcsán köszönöm Polgármester úrnak és a Képviselő-testületnek, hogy lehetővé 

teszik, hogy a házi segítségnyújtásban dolgozó kolleganők is részt vehessenek. A 

kormányhivatal erre az évre írt ki nekünk egy átfogó ellenőrzést, szeptember folyamán fognak 

jönni.  

 

Lengyel György polgármester: Köszönjük, nekem annyi megjegyzésem lenne, hogy igen 

vastag terjedelmű a beszámoló, volt lehetőségem elolvasni, de a jövőre vonatkozóan, kérem, 

hogy a beszámolók a testületi ülést megelőző héten érkezzenek meg.   

 

Kis Bálint képviselő: Annyi kérdésem lenne hivatal-vezető asszonyhoz, hogy ezzel a 

tartalommal elfogadjuk, jogilag és minden szempontból, nem követünk el semmiféle hibát? 

 

Fekete Zita kirendeltség-vezető: Nem, mert szakmailag nem nyújt hozzá vezető asszony, 

csak a jogszabályi változásokat aktualizálta benne.  

 

Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs kérdés, aki elfogadja az első 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:  

 

57/2017. (III.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Községi Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a szociális alapellátás 

tevékenységéről szóló beszámoló jelentést elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Lengyel György polgármester  

 

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

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:  

 

58/2017. (III.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy Kardoskút Község 

Önkormányzatának Szociális alapellátás – házi 

segítségnyújtás, étkeztetés, tanyagondnoki szolgálat - 

szakmai programját jelen előterjesztés melléklete 

szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

Felelős: Fekete Zita, kirendeltség-vezető 

Határidő: azonnal 
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Pepó Jánosné szakmai vezető távozik az ülésről. 

 

Javaslat a településképi arculati kézikönyv elkészítésének kezdeményezésére és a partnerségi 

egyeztetés szabályairól szóló határozat meghozatalára 

 

Lengyel György polgármester: Megkérem, Jegyző urat, ismertesse az előterjesztést.  

 

dr. Lipták Péter jegyző: 2016. évi LXXIV. törvény írja elő, hogy a testületeknek 

településképi rendeletet kell elkészíteni, lesz egy pályázat kiírva, ezért kell döntenünk erről. A 

partnerségről is döntést kell hozni, amennyiben elfogadja, fel tudunk készülni. És ez alapján 

el tudjuk készíteni a kézikönyvet, ami alapja lesz később a Helyi Építési Szabályzatnak is.  

 

Lengyel György polgármester: A településrendezési tervhez ennek mennyiben van köze? 

 

dr. Lipták Péter jegyző: Fogja érinteni, összhangnak meg kell lenni a kettő között. De ez 

nyilván szakmai kérdés.  

 

Lengyel György polgármester: Úgy láttam a HÉSZ is elavult.  

 

Amennyiben nincs kérdés, aki elfogadja az első 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:  

 

59/2017. (III.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza a Polgármestert a településképi arculati 

kézikönyvre vonatkozó eljárás megindítására, az erre 

vonatkozó árajánlatok beszerzésére, a szükséges 

szerződések megkötésére és az eljárás lefolytatására. A 

településképi arculati kézikönyv elfogadásáról annak 

elkészültét, valamint a szükséges egyeztetések 

lefolytatását követően a Képviselő-testület dönt. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Lengyel György polgármester  

 

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

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:  
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60/2017. (III.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete jóváhagyólag elfogadja a „Kardoskút 

község településrendezési eszközeinek, 

településképi arculati kézikönyvének és 

településképi rendeletének elkészítésével és 

módosításaival összefüggő partnerségi egyeztetés 

szabályai”- t, mely a határozat mellékletét képezi. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Lengyel György polgármester  

 

 

Tekepálya épületének süllyedése 

 

Lengyel György polgármester: Még egy árajánlat áll rendelkezésünkre, a megsüllyedéssel 

kapcsolatosan már előző évben felmerültek kérdések. Akkor meghívtam Dér Sándor 

ügyvezető urat és véleményét kértem. A stabilizálást szeretnénk végre hajtani. Terveink 

szerint a jövőben a tálaló konyha raktárhelységeit ott szeretnénk kialakítani, erre már tervek 

készültek.  

 

Mórocz Lajos képviselő: A Dér-féle árajánlatot javaslom elfogadásra.  

 

Kis Bálint képviselő: Ebből az egy lapból áll az ajánlat? 

 

Varga Pál alpolgármester: Igen, tehát az injektálásos módszer megegyezik.  

 

Márta Mihály, helyi vállalkozó megérkezik az ülésre. 

 

Varga Pál alpolgármester: A Déren kívül még két céget kerestem meg, mert arról volt szó, 

hogy hasonló injektálásos eljárásra kérjek árajánlatot. Minimális eltérések vannak. Ha 

komolyabbra fordul a szándékunk, ad részletesebb leírást a Bartók László is, de szerinte 

másfél millió forint körül van az épület megállítása. Egy másik árajánlatot az Andrékó Zoltán 

adott be korábban, de ő falbontással és alapelvágással állította volna meg, ami egyes szakértői 

vélemények szerint csak lassítaná a süllyedést.  

 

Kis Bálint képviselő: Elgondolkodtató a hasonló módszerek közötti árban lévő eltérés.  

 

Pusztai Ádám képviselő: A szolgálati lakásnál a süllyedést a Dér Építő Kft. állította meg.  

 

Lengyel György polgármester: Az iskolánál is.  

 

Amennyiben nincs kérdés, javaslom, hogy bízzuk meg a Dér Építő és Szigetelő céget az 

árajánlat szerint a tartalék terhére, aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 
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A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:  

 

61/2017. (III.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a művelődési ház udvarán 

lévő tekepálya épületének állagmegóvása érdekében  

a felújítási munkálatok elvégzésével megbízza a 

beérkezett árajánlatnak megfelelően 500 000 Ft + 

ÁFA összegben a Dér Építő és Szigetelő Kft-t (5900 

Orosháza, Vásárhelyi út 79.) a 2017. évi 

költségvetési tartalék terhére. 

 

Határidő: 2017. június 30. 

Felelős: Lengyel György polgármester  

 

 

Együttműködési megállapodás a Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és 

Gimnáziummal 

 

Lengyel György polgármester: Megkeresés érkezett ugyanabban az ügyben, mint a Táncsics 

Gimnázium részéről, a kötelező közösségi szolgálat letöltésére vonatkozóan.  

 

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:  

 

62/2017. (III.30.) 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 a 

Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és 

Gimnáziummal ( székhely: 5900 Orosháza, Bajcsy-

Zsilinszky u. 1. OM azonosító: 028280, képviseli: 

Fehér Borbála), 
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2.) felhatalmazza Lengyel György polgármestert az 

együttműködési megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Lengyel György polgármester 

Határidő: 2017.02.15. 

 

Térburkolat kivitelezése 

 

Lengyel György polgármester: Köszöntöm Márta Mihály vállalkozót, aki az elmúlt 

napokban felkeresett, illetve én magam is kerestem már őt, mivel az idén terveztük több 

járdaszakasz felújítását a településen, így az Árpád sor egyes szakaszain is szeretnénk ezt 

elvégezni. Mihály programjához hozzá tudunk járulni és ő is tud nekünk segíteni, ugyanis úgy 

tudom, hogy bővítve lesz és újabb funkciót fog kapni a vendéglátó ipari egység. 

Tulajdonképpen a kerékpártároló körüli rész kivitelezéséről van szó, ebben szeretne 

partnerséget kérni.  

 

Márta Mihály helyi vállalkozó: Köszönöm a meghívást, röviden annyit szeretnék mondani, 

hogy utánanéztem a dolgoknak, 30 méter vízlefolyást kellene megoldanunk, szegőkövet kell 

tenni, az önkormányzat 6 cm-es téglája nem jó oda, hanem a 4 cm-eset kell használnunk. 

Ennek az összérték 160 ezer forint, olyan 90 ezer forint a vízlefolyás, persze a kivitelezést 

önkéntes munkában én vállalom. Jelenleg most rendezzük a felületet, a tarack feljön már az 

aszfalton, ennek a rendezését, saját költségen elvégeztem, és elvégzem.  

 

Lengyel György polgármester: Javasolnám, hogy az önkormányzat vegye be az idei év 

felújításába az említett járda szakaszt, az önkormányzat felújítja és a vállalkozó vállalja a 

kivitelezést. A tartalék terhére hozzunk döntést a felújításról 300 ezer forint értékig, és 

megköszönjük a vállalkozó úrnak a felajánlást. Illetve szeretném most így megköszönni az 

évek óta fennálló kamera és kameraátjátszó rendszernek az üzemeltetését, mert az áramot 

ehhez Te biztosítod.  

 

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:  

 

63/2017. (III.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a 113/1 hrsz-ú 

járdaszakaszból 20 m2 területet, maximum bruttó 

300.000 Ft összeg mértékben felújítja a 2017. évi 

költségvetési tartalék terhére. 
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Határidő: 2017. május 30. 

Felelős: Lengyel György polgármester  

 

Kerékpártároló fedése 

 

Varga Pál alpolgármester: A kerékpártárolóra még nem tértünk ki, az előző ülésen szóba 

került, hogy hasonló stílusban készülhetne el a fedés, mint a piaci épületünk. Két vállalkozót 

kerestem meg árajánlat tételre, minimális eltérés van köztük. Még ezekből az árakból lehetne 

lefaragni (festék márkája, apácarács).  

 

Lengyel György polgármester: Javasolnám, hogy bővítsük a kerékpártároló mennyiségét, és 

a következő időszakban látjuk, hogy alakulnak a lehetőségeink, pályázatok, és utána 

visszatérünk erre. 

 

Kis Bálint képviselő: Nem derült ki a beszámolóból, hány darab tárolóra érvényesek ezek, 

illetve a garanciáról sincs információ benne, ami nagyon fontos, hogy milyet vállal és 

meddig? Vállaja a jelenlegi kereskedelmi szabályok szerint a 12 hónapot, vagy vállal még 

többet? Ne járjunk úgy, mint a korláttal a gyógyszertárnál.  

 

dr. Lipták Péter jegyző: Így van, ezt célszerű még az elején tisztázni a vállalkozóval.  

 

Vargáné Neller Borbála Tünde művelődésszervező: Kis Bálint képviselő kérésére 

szeretnék beszámolni a Falunapi előkészületek jelenlegi állásáról. Igényfelméréssel fordultam 

a lakossághoz a program tekintetében, így az alapján felvettem a kapcsolatot az Orosházi 

Lovasegyesület elnökével a fogathajtó versennyel kapcsolatban. Nagy örömmel fogadták ezt a 

megkeresést, jelenleg elképzelhetőnek tartják, hogy itt kerüljön sor erre a rendezvényre. 

Egyeztetni fogunk Polgármester úrral a jövő héten a részletekről. Én mondtam nekik, hogy 

korábbi években volt, hogy Kardoskút község állta a díjazást, mármint a serlegeket, nyilván 

közös megegyezéssel egy jó programot lehetne létrehozni. Az este fő programjával 

kapcsolatban megerősített a falu lakosságának véleménye, hogy a mulatós zenére igenis 

szükség van. Többféle javaslat érkezett, megmondom őszintén, hogy leginkább, ami fogjuk 

rá, nekem is tetszett Bódy Guszti és Margó, így megkerestem a menedzserüket, és egy 

kedvező ajánlatot adtak. Úgy gondolom, abban a műfajban, amit ők képviselnek, nívós 

előadóknak számítanak. Továbbá még Szeredi Krisztina művésznővel egyeztettem, operett és 

musical énekesnő. Forgács Gáborral is vállalnak közös előadást, persze plusz költséggel. 

Mérlegelni kell, tudom, igyekszem az árakat figyelembe venni. Estére a fiataloknak is 

biztosítani kellene fellépőt. Pár éve voltak fellépni a zászlóforgatók, nekik is nagy sikerük 

volt, ezért felvettem a kapcsolatot a szegedi együttessel. Oláh Kálmán polgármester úrral 

egyeztetve,díjmentesen megkaptuk az apácai színpadot. 

 

Kis Bálint képviselő: Az igényfelmérésből derült ki valami a mulatóson felül? 
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Vargáné Neller Borbála Tünde művelődésszervező: Nótár Mary, Wellhello, 3+2, Bódy 

Guszti, Gáspár Laci, ugrálóvár, vízifoci, Bunyós  Pityu, Fekete Pákó, Jolly, Csóró Lali. 

 

Kis Bálint képviselő: Érdemes jól átgondolni a fellépők kiválasztását.  

 

Lengyel György polgármester: Voltak nálunk falunapon az erdélyi testvértelepülésről, jól 

érezték magukat, de megjegyezték, hogy hiányzik a nemzeti identitás ebből a szép napból. Ne 

feledkezzünk meg erről sem.  

 

Vargáné Neller Borbála Tünde művelődésszervező: Több olyan program is lesz, például 

kiállítás, néptánc.  

 

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

megköszönöm az aktív tanácskozást a nyílt ülést 16:05 órakor bezárom, és a testület zárt ülés 

keretében folytatja a munkát. 

 

K.m.f.    

                                                                                            

                 Lengyel György                           dr. Lipták Péter 

        polgármester                      jegyző 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

                  Kis Bálint                  Pusztai Ádám 

          képviselő          képviselő 


