
1 

 

KARDOSKÚT KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

 

  

 

2017. ÁPRILIUS 27. NAPJÁN TARTOTT  

RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 

ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

5/2017. ÖKÜ 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 27. 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  

Vargáné Neller Borbála Tünde, művelődésszervező 

Kocsis Péter, Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület elnöke 

Andrusik Gábor, helyi vállalkozó 

 

Nem tanácskozási joggal állandó meghívottként van jelen: 

Radics Vivien, jegyzőkönyvvezető 

 

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

előzetesen jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltságai miatt később tud az üléshez csatlakozni, 

továbbá megállapítja, az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot; 

választása Pusztai Ádám és Mórocz Lajos 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! 

  



3 

 

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

egyhangúlag az alábbiak szerint fogadta el a tárgyalandó napirendi pontokat: 

 

Nyílt ülés 

 

Napirend tervezet: 

 

1.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és 

ártalmatlanítására irányuló közszolgáltatásról szóló beszámoló 

Előterjesztő: Andrusik Gábor e.v. 

 

2.) Civil szervezetek részére kiírt pályázat elbírálása 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

3.) „Kardoskút Községért” és az „Év embere” kitüntetés céljából javaslattételi felhívás 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

4.) Javaslat a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok 

számáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 

Előterjesztő: dr. Lipták Péter jegyző 

 

5.) Az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet 

elfogadása 

Előterjesztő: Fekete Zita kirendeltség-vezető 

 

6.) Egyebek 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

Zárt ülés 

 

1.)  Szociális kérelmek elbírálása 

Előterjesztő: Fekete Zita kirendeltség-vezető 

 

 

Lejárt határidejű határozatok és két ülés között történtek 

 

Lengyel György polgármester a két ülés között lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

számol be: 

 

51/2017.(III.30.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

döntött a Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda 2017/2018-as nevelési évre történő 

beiratkozásáról. A hirdetmény közzététele megtörtént. 
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53/2017.(III.30.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

döntött a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértéknek 

megállapításához az egyes ellátások önköltségéről. Ennek megállapítása határidőben 

megtörtént.  

 

54/2017.(III.30.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

jóváhagyta, mint DAREH tagönkormányzat, Pusztaottlaka Község Önkormányzatának a 

csatlakozását a Társuláshoz. A kivonat továbbítása megtörtént a DAREH felé. 

 

55/2017.(III.30.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

jóváhagyta, mint DAREH tagönkormányzat, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Társulási Megállapodást. A kivonat továbbítása megtörtént a DAREH felé. 

 

Amennyiben nincs kiegészítés, 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: 

 

 

66/2017. (IV.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete az 51/2017.(III.30.), 

53/2017.(III.30.), 54/2017.(III.30.), 

55/2017.(III.30.) sz. KT határozatok 

végrehajtásáról szóló tájékoztatást 

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:  

Április 5-én egyeztetést tartottunk az Orosházi Lovassport Egyesülettel, a Falunap délelőttjén 

megrendezésre kerülő fogathajtó versenyről, ennek részleteiről az Egyebek napirendi pont 

alatt fogok beszámolni.  

Április 10-én vezető megbeszélést tartottunk a helyi közművelődés témakörében.  

A Vásárhelyi Pusztáért Egyesület közgyűlésén a pénzügyi beszámolót fogadtuk el, illetve 

Vargáné Neller Borbála vezetésével elindult a kilenc tagtelepülés kulturális összefogása is.  
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19-én német csoport látogatta meg falunkat. Székkutasra érkeztek, testvér települési 

kapcsolatokat kiépíteni, ennek keretén belül ismerkedtek meg Kardoskúttal is, kiállítás és 

beszélgetés révén.  

20-án az Orosházi Kórház 50. évfordulója alkalmából tartott táblaavatáson vettem részt.  

Aznap egyeztetést tartottuk Alpolgármester úrral a játszótér vonatkozásában. Még 

folyamatban vannak a munkálatok, a régi eszközök az óvodához kerültek át. 

A Szent György-napi Rendőrségi Napon kitüntetésben részesítettük D. Tóth Máté körzeti 

megbízottat a faluban végzett munkájáért.  

A mai napon Lustyikné dr. Papp Anikó járási hivatalvezető tett látogatást Kardoskúton 

polgármesteri egyeztetés ügyében.  

Illetve ma és holnap tart az oviban a nyíltnap, és nagy öröm, hogy ma 8 család vett részt rajta 

és érdeklődött az óvodánk iránt.  

Április 25-én Alpolgármester úr vett részt az orosházi kistérség Társulási ülésén, ahol 

döntöttek arról, hogy az orvosi ügyelet tekintetében továbbra is Dankó Alpár látja el a 

feladatot. Valamint a foglalkoztatással kapcsolatos Paktum aláírása történt meg, amiről 

szintén az Egyebekben fogunk hallani.  

Amennyiben nincs kiegészítés, aki elfogadja az elhangzottakat, kérem, kézfelnyújtással 

szavazzon! 

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

 

67/2017. (IV.27.) 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: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és 

ártalmatlanítására irányuló közszolgáltatásról szóló beszámoló 

 

 Előadó:  Andrusik Gábor, e.v. 
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Lengyel György polgármester: A képviselők előzetesen írásban megkapták az előterjesztést. 

Kérdezem a készítőjét, szóban kíván-e kiegészítést tenni?  

Andrusik Gábor: Köszönöm nem, amennyiben kérdés van, válaszolok.  

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

kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

68/2017. (IV.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község képviselő-testülete  úgy dönt 

hogy a vízgazdálkodásról szóló  1995. évi LVII. 

törvény 44/H. § (1) bekezdése alapján elfogadja 

Andrusik Gábor, egyéni vállalkozó - mint 

közszolgáltató - tevékenységéről szóló részletes 

költségelszámolást a 2016. év vonatkozásában.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Lengyel György, polgármester 

 

Andrusik Gábor távozik az ülésről. 

 

2. Napirendi pont: Civil szervezetek részére kiírt pályázat elbírálása 

 

 Előadó: Lengyel György polgármester 

 

Lengyel György polgármester: A képviselők előzetesen írásban megkapták az előterjesztést 

és abban a civil szervezetek által megpályázott összegeket, célokkal. A Kardoskút Községért 

Közalapítvány 200 000 forintot pályázott meg Gyereknapra. Ki fogja szervezni a 

programokat?  

Vargáné Neller Borbála Tünde művelődésszervező: Valóban a művelődési ház éves 

programtervében szerepel, de időközben átkerült a Közalapítvány szervezésébe. Ramaszné 

Ibolya, a kuratórium elnöke, felkért, hogy segítsek a szervezésben. Párhuzamosan futnak a 

szálak több rendezvényünk esetében is.  

 

Lengyel György polgármester: Javaslom, hogy a gyereknap alapjait a művelődési ház 

szervezze, de a többi részét a közalapítvány. Így mivel részfeladatot vállalnak, 100 000 

forintot javaslok erre a célra biztosítani az igényelt helyett. Így a költségvetési előirányzatba 

is beleférünk és egy civil szervezet programja sem kerül hátrányba, mivel a gyermeknap 

megvalósítása is támogatott lesz a művelődési ház részéről is. 
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Mórocz Lajos képviselő: Az utolsó kuratóriumi ülésen döntöttünk, hogy a közalapítvány 

önállóan szervezi, nem a művelődési házzal.  

 

Fekete Zita kirendeltség-vezető: Közös szervezés lehet, de a 100 000 forintból biztosított 

programokat a közalapítványnak kell megszervezni! 

 

Varga Pál  alpolgármester: Egyetértek, fontos, hogy a helyi civilek kezdeményezzenek 

ötleteket, programokat. A lényeg, hogy a gyereknap megvalósuljon. A Kardoskúti Faluszépítő 

és Turisztikai Egyesülettől kérdezném, hogy megpályázott 400 000 forint fele van betervezve 

szállítási költségekre. Ez mit takar? 

 

Kocsis Péter, Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület elnöke: Pusztatúra és egyéb 

rendezvények esetén a lovaskocsikat.  

 

Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs több kiegészítés, aki támogatja a 

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület kérelmét, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

69/2017. (IV.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a civil szervezetek 

támogatási rendjéről szóló 13/2014. (VI.26.) 

önkormányzati rendelete alapján 400.000 Ft, azaz: 

négyszázezer forint összegben támogatja a 

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesületet 

(5945 Kardoskút, Március 15. tér 3., képviseli: 

Kocsis Péter elnök) az eredeti előirányzat terhére. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási 

szerződés megkötésére. 

 

Határidő: 2017. május 31. 

Felelős: Lengyel György polgármester 

 

Lengyel György polgármester: Aki támogatja a Kardoskút Községért Közalapítvány 

kérelmét az elhangzottak szerint - hogy a rendezvényszervezésre 100.000 Ft-al csökkentett 

összeget kapjanak -, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

  

A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
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70/2017. (IV.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a civil szervezetek 

támogatási rendjéről szóló 13/2014. (VI.26.) 

önkormányzati rendelete alapján 300.000 Ft, azaz 

háromszázezer forint összegben támogatja a 

Kardoskút Községért Közalapítványt (5945 

Kardoskút, Március 15. tér 3., képviseli: Ramaszné 

Tóth Ibolya elnök)  az eredeti előirányzat terhére. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási 

szerződés megkötésére. 

 

Határidő: 2017. május 31. 

Felelős: Lengyel György polgármester 

 

Lengyel György polgármester: Aki támogatja a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei 

Szervezetének kérelmét, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

71/2017. (IV.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy a civil szervezetek támogatási rendjéről 

szóló 13/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelete 

alapján 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint összegben 

támogatja a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei 

Szervezetét (5600 Békéscsaba, Bajza u 15., képviseli: 

Tóth Zoltánné)  az eredeti előirányzat terhére. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 

megkötésére. 

 

Határidő: 2017. május 31. 

Felelős: Lengyel György polgármester 

 

3. Napirendi pont: „Kardoskút Községért” és az „Év embere” kitüntetés céljából 

javaslattételi felhívás 

 

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

Kérdés, javaslat van-e? 

Pusztai Ádám képviselő: Aláírás nélküli ajánlást ne fogadjunk el. 

Varga Pál alpolgármester: A felhívásban nyomatékosítsuk, hogy részletesen indokolják a 

jelölést. 

Fekete Zita kirendeltség-vezető: Benne van. 

Lengyel György polgármester: Valóban nyomatékosítani kell, illetve azt is, hogy nem csak 

az önkormányzati kötődésűek tevékenységét, hanem a falu mindennapi életében sokat tevő 

embereket is jelöljék.  

 Fekete Zita kirendeltség-vezető: A testületi tagok is jelölhetnek.  

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

felhívásokat, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

 

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

      72/2017. (IV.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete az Önkormányzat által alapított 

kitüntetésekről szóló 8/2015.(IX.10.) sz. 

önkormányzati rendelet értelmében úgy dönt, hogy 

 

1.) „KARDOSKÚT KÖZSÉGÉRT” 

kitüntetés adományozása céljából a határozat 1. sz. 

mellékletét képező javaslattételi felhívást teszi közzé a 

helyben szokásos módon, 

 

2.) az „Év embere” kitüntetés 

adományozása céljából a határozat 2. sz. mellékletét 

képező javaslattételi felhívást teszi közzé a helyben 

szokásos módon. 

 

Felelős: Lengyel György polgármester 

Határidő: 2017. május 8. 
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4. Napirendi pont: javaslat a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú 

választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 

 

 Előadó: dr. Lipták Péter jegyző 

 

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

Jegyző úr kiegészítést kíván-e tenni? 

 

Dr. Lipták Péter jegyző: 10 és 25% között kell meghatározni az értéket. 

 

Pusztai Ádám képviselő: 25%-ot javaslok. 

 

Lengyel György polgármester: Egyetértek, hogy legyen tekintélye az összegyűjtött 

értéknek, illetve a demokrácia elveit is figyelembe kell vennünk. 

 

Dr. Lipták Péter jegyző: A népszavazás a közvetlen demokrácia gyakorlásának eszköze, 

kötelező szabályozni. 

 

Mórocz Lajos képviselő: Szerintem 20% legyen, ne azt lássa a lakosság, hogy mindenben a 

maximum kell. 

 

Varga Pál  alpolgármester: Egyetértek a 25%-kal a rangja miatt, de Lajossal is. 

 

Lengyel György polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a rendeletet úgy fogadjuk el, hogy 

az érték  20% legyen, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

 

A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Kardoskút Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

 

10/2017. (V.3.) önkormányzati rendelete 

 

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges  

számú választópolgárok számáról. 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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5. Napirendi pont: Az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló 

önkormányzati rendelet elfogadása 

 

 Előadó: Fekete Zita kirendeltség-vezető 

 

Fekete Zita kirendeltség-vezető: A bevezető részt aktualizálni kell, mivel az nem 

módosítható, így új rendeletet kell alkotni. Ezzel egyidőben felülvizsgálatra került a rendelet 

többi része is. Az anyagi részek nem változtak, új elemként a családi rendezvények kerültek 

beemelésre.  

 

 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 rendeletet alkotta: 

 
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2017. (V.3.) sz. önkormányzati rendelete 

az anyakönyvi események helyi szabályozásáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

6. Napirendi pont: Egyebek 

 

 Előadó: Lengyel György polgármester 

 

Dr. Kodácz Emese Emília beépítési kötelezettség törlése iránti kérelme 

 

Lengyel György polgármester: A Táncsics utcában található az ingatlan. Előzőekben 2 

kérelem érkezett be a testülethez, mindkettőt elutasítottuk, ugyanakkor az adásvétel 

megkötéséhez hozzájárultunk.    

 

Dr. Lipták Péter jegyző: Csökkenti az ingatlan értékét, ha kötelezettség van rajta. 

 

Mórocz Lajos képviselő: Ilyen formában támogatom, hogy az adásvételhez járuljunk hozzá, 

de a kötelezettséget ne töröljük. 

 

Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs más kiegészítés, aki elfogadja a „B” 

határozati javaslatot, 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: 

 

73/2017. (IV.27.) sz. Képviselő-testületi határozat  

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 

mint jogosult a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény 5:34. §-a értelmében hozzájárulását 

adja, hogy a Dr. Kodácz Emese Emília tulajdonában 

lévő, Kardoskút 156/12. hrsz-ú    ingatlant értékesítse. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Lengyel György 

polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 

meg.  

 

Felelős: Lengyel György polgármester  

Határidő: 2017. május 31. 

 

Fogorvosi feladatok helyettesítéssel történő ellátása 

 

Lengyel György polgármester: A határozati javaslatot előzetesen megkapták a képviselők, 

az ügy előzményeit ismerik.  

 

Amennyiben nincs kiegészítés, 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: 

 

74/2017. (IV.27.) sz. Képviselő-testületi határozat  

Kardoskút Község Önkormányzatának képviselő-

testülete  

 

1.) úgy dönt, hogy Dr. Kodácz Emese (székhelye: 

5900 Orosháza, Gárdonyi G. u. 10/A. ) egyéni 

egészségügyi vállalkozóval annak érdekében, hogy 

biztosítsa a fogorvosi alapellátást a körzet 

betöltetlensége okán, a fogorvosi feladatok 

helyettesítéssel történő ellátása érdekében megbízási 

szerződést köt 2017. május 1. és 2017. október 30. 

közötti időtartamra, 

 

2.) felhatalmazza a polgármestert a szerződés 

megkötésére. 
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Felelős: Lengyel György polgármester  

Határidő: 2017. április 30. 

 

Körzeti megbízotti iroda felújítása 

 

Lengyel György polgármester: A kapott árajánlatok alapján a két kültéri ajtó cseréje max. 

250 ezer forint összegbe fog kerülni.  

 

Varga Pál alpolgármester: Támogatom a felújítást. 

 

Lengyel György polgármester: Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

75/2017. (IV.27.) sz. Képviselő-testületi határozat  

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a körzeti megbízott szolgálati 

lakásánál az iroda (5945 Kardoskút, Petőfi u. 62.) két 

kültéri ajtó cseréjére maximum 250.000 Ft, azaz: 

kettőszázötvenezer forint összeget biztosít a 2017. évi 

költségvetési tartalék terhére.  

 

Felelős: Lengyel György polgármester 

Határidő: 2017. december 31. 

 

Foglalkoztatási Paktumról tájékoztatás 

 

Lengyel György polgármester: Megkérem Alpolgármester urat, tájékoztasson minket a 

paktum részleteiről.  

 

Varga Pál alpolgármester: A munkanélküliség enyhítése a paktum célja. Több tagja van, 

cégvezetők, iskolák, önkormányzatok. Az elképzelés szerintem jó, de SZMSZ-szel még nem 

rendelkezik. Oláh Kálmán polgármester úr jelezte, hogy a nem rendelkezik felhatalmazással a 

Testülettől. 

 

Dr. Lipták Péter jegyző: Így van, ezért kértük, hogy küldjenek anyagot. Elolvastuk, 

kötelezettséget nem ró senkire, aláírható.  

 

Lengyel György polgármester: Két döntést kell hoznunk ezzel kapcsolatban.   

 

– Lengyel György polgármester ismerteti a határozati javaslatokat - 
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Lengyel György polgármester: Aki egyetért az első határozati javaslattal, kérem, 

kézfelnyújtással szavazzon! 

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

76/2017. (IV.27.) sz. Képviselő-testületi határozat  

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. megismerte az Orosházi Járás Foglalkoztatási 

Paktum keretében létrejött együttműködési 

szerződést, amely a „Helyi foglalkoztatási partnerség 

kialakítása az Orosházi járásban” projekt sikerét 

hivatott előmozdítani, 

 

2. egyetért a projekt célkitűzéseivel és felhatalmazza 

Varga Pál alpolgármestert a szerződés aláírásával. 

 

Határidő: 2017.04.30.  

Felelős: Varga Pál alpolgármester  

 

Lengyel György polgármester: Aki egyetért a második határozati javaslattal, kérem, 

kézfelnyújtással szavazzon! 

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

77/2017. (IV.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. megismerte az Orosházi Járás Foglalkoztatási 

Paktum Szervezeti és Működési Szabályzatát,  

 

2. felhatalmazza Varga Pál alpolgármestert a 

dokumentum aláírására.  

 

Határidő: 2017.04.30.  

Felelős: Varga Pál polgármester  

 

 

Lengyel György polgármester: Nekünk fontos, hogy fejlődjön Orosháza, hiszen ránk is 

hatással van. Ugyanakkor meg szeretném említeni, rosszul esett, hogy az egy hónappal 

ezelőtti Orosháza és Kardoskút közötti kerékpárúttal kapcsolatos megkeresésünkre még 
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válaszra sem méltatott a város vezetése. Úgy gondolom nem volt olyan gesztus, ami 

megerősítette bennem az előző döntéseinket.  

 

Falunapi előkészületekről tájékoztatás 

 

Lengyel György polgármester: Mint az ülés elején említettem, egyeztetéseket folytattunk a 

fogathajtó verseny megszervezésének ügyében, és arra jutottunk, hogy a Falunap eredeti 

időpontján nem lehetséges a lebonyolítása, mivel Mezőhegyesen is akkor van lovas program, 

így nem engedné a megyei vezetés. Viszont ha egy héttel korábban, július 8-án tartjuk  a 

Falunapot, akkor lehetőség van fogathajtó verseny rendezésére is. Tuska Pál összefoglalta ki 

mit tud vállalni, valamint szponzor felajánlotta, hogy ebédet biztosít részükre. A héten a 

fogatosok megkerestek, hogy a „C” kategória mellett, szabadverseny is legyen, ez jelenleg 

egyeztetés alatt van.  

 

Varga Pál alpolgármester: Az eredeti koncepcióban is szerepelt a fogathajtás, így ha 

technikailag megoldható, akkor támogatom. A Vásárhelyi Pusztáért Egyesületet is be lehetne 

vonni, meg kellene hívni. Ugyanakkor gondoskodnunk kell még időben a vízlekötésről, 

áramlekötésről, mobil wc-kről, mentőszolgálat stb. 

 

Mórocz Lajos képviselő: Előre is kell tekintenünk, jó kapcsolatokat kell kialakítanunk és 

ápolnunk. 

 

Lengyel György polgármester: Alpolgármester úr, megkérlek, intézkedj a fentiek 

biztosításáról. 

 

Kis Bálint képviselő megérkezik. Lengyel György polgármester tájékoztatja az eddig 

elhangzottakról. 

 

Lengyel György polgármester: Aki egyetért a Falunap időpont módosításával, kérem, 

kézfelnyújtással szavazzon! 

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

78/2017. (IV.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy a 4/2017. (I.26.) sz. KT határozatát úgy 

módosítja, hogy a Falunap 2017. július 8-án lesz megtartva. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Vargáné Neller Borbála Tünde, művelődésszervező 
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Lengyel György polgármester: Részletes megállapodást kell előkészítenünk a Lovassport 

Egyesülettel. Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, tisztelettel megköszönöm az aktív 

tanácskozást a nyílt ülést 16 óra 30 perckor bezárom, és a testület zárt ülés keretében folytatja 

a munkát. 

 

K.m.f.    

                                                                                            

                 Lengyel György                           dr. Lipták Péter 

        polgármester                      jegyző 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

                  Mórocz Lajos                  Pusztai Ádám 

          képviselő                      képviselő 


