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6/2017. ÖKÜ 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 25. 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: 

                                           Fekete Zita, kirendeltség-vezető 

Kapuné Sin Anikó, pénzügyi főtanácsos  

Halustyik Éva, intézményvezető 

Gál József, családsegítő munkatárs 

Vargáné Neller Borbála Tünde, művelődésszervező 

Patócs Éva óvodavezető 

Kocsis Péter, Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület elnöke 

 

Nem tanácskozási joggal állandó meghívottként van jelen: 

Radics Vivien, jegyzőkönyvvezető 

 

Lengyel György, polgármester köszönti a megjelenteket, tájékoztat, hogy dr. Lipták Péter 

jegyző úr előzetesen jelezte, hogy külföldi tartózkodása miatt nem tud jelen lenni a mai 

ülésen, továbbá 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.  

  

Javaslatot tesz a megtárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban megküldöttek szerint. 

 

Aki egyetért a napirendi pontok elfogadásával, kézfeltartással szavazzon! 
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A képviselő-testület a javaslatnak megfelelően, az 5 jelenlevő tag közül 5 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbiak szerint fogadta el a tárgyalandó napirendi pontokat: 

 

Nyílt ülés 

 

1.) Beszámoló az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő 

Szolgálat 2016. évi munkájáról 

Előterjesztő: Halustyik Éva, intézményvezető 

 

2.) Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 

beszámoló 

Előterjesztő: Radics Vivien, szociális ügyintéző 

 

3.) Beszámoló a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

4.) Beszámoló a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének 

végrehajtásáról 

Előterjesztő: Fekete Zita kirendeltség-vezető 

5.) A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 3/2015 (II.27.) sz. 

önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Fekete Zita kirendeltség-vezető 

6.) Az önkormányzati lakások bérletéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Fekete Zita kirendeltség-vezető 

7.) A Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásáról szóló megállapodás módosítása 

Előterjesztő: Fekete Zita kirendeltség-vezető 

 

8.) Egyebek 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

Zárt ülés 

1.) Szociális kérelmek elbírálása 

Előterjesztő: Radics Vivien szociális ügyintéző 

 

 

Lejárt határidejű határozatok és két ülés között történtek 

 

Lengyel György polgármester a két ülés között lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

számol be: 
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35/2017.(II.23.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy döntött, hogy Dr. Kodácz Emese egyéni egészségügyi vállalkozóval a fogorvosi 

szolgáltatásra megkötött feladat-ellátási szerződést közös megegyezéssel 2017. április 30. 

napján megszünteti. A szerződés megszüntetése megtörtént.  

 

72/2017.(IV.27.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy döntött, hogy a „Kardoskút Községért” és az „Év embere” kitüntetések adományozások 

céljából javaslattételi felhívást tesz közzé a helyben szokásos módon. Mindkét felhívás 

kihirdetése megtörtént.  

 

74/2017.(IV.27.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy döntött, hogy Dr. Kodácz Emese egyéni egészségügyi vállalkozóval a fogorvosi feladatok 

helyettesítéssel történő ellátása érdekében megbízási szerződést köt 2017. május 1. és 2017. 

október 30. közötti időtartamra. A szerződés megkötése megtörtént.  

 

76/2017.(IV.27.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megismerte az Orosházi Járási Foglalkoztatási Paktum keretében létrejött együttműködési 

szerződést, egyetért a projekt célkitűzéseivel. A szerződés aláírása megtörtént.  

 

77/2017.(IV.27.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megismerte az Orosházi Járási Foglalkoztatási Paktum Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

A dokumentum aláírása megtörtént.  

 

Amennyiben nincs kiegészítés, 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: 

 

85/2017. (V.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete a lejárt határidejű 

határozatokról 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:  
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Május 3-án Szent Flórián napi ünnepség volt Békéscsabán, ahol a megyei katasztrófavédőket 

és tűzoltókat ünnepelték. A korábbiakban kérdés merült fel az önkormányzat felé, hogy kit 

szeretnénk elismerésben részesíteni, így jeleztem, hogy Győző-Molnár Árpád alezredes úr 

részére egy oklevelet szeretnénk átadni.  

Május 8-án Nagyszénáson a TOP-os fejlesztések kapcsán volt egy egyeztetés, ahová az 

Orosházi Járás településeinek vezetői kaptak meghívást. Tótkomlós, Orosháza és Gádoros 

kivételével mindannyian jelen voltunk. 

Ennek következményeként május 16-án Zalai Mihály, a megyei közgyűlés elnöke fogadott 

minket, ahol feltehettünk a TOP-os fejlesztésekkel kapcsolatos kérdéseinket, így 

valamennyivel előrébb jutottunk. Bár sajnos az a cél, amit Nyemcsok János, Nagyszénás 

polgármestere kezdeményezett, még nem valósult meg. Tulajdonképpen 4 milliárd forintos 

keretösszeg az, ami a következő fordulóban elérhető ebben a járásban, és azt szeretnénk elérni 

kistelepülések, hogy legalább járási szinten legyenek leegyeztetve a célterületek, ki milyen 

céllal, forrásból szeretne pályázni. Mi az önkormányzat épületeinek felújított állapota miatt 

ilyen téren pályázni nem tudunk, azonban a közlekedésfejlesztésben elegendő forrás van 

ahhoz, hogy az Orosháza-Kardoskút közötti kerékpárút kiépítésre kerüljön, ezért én is aktívan 

járok ezekre a fórumokra és Orosháza városvezetőségét felkértem az együttműködésre.   

Május 19-én sikeresen lezajlott az időszakos biztonsági felülvizsgálata a parkban és az 

óvodában lévő játszótérnek is. Innentől számítva 4 évig ellenőrzési kötelezettségünk van, 

addig gyakorlatilag nem kell időszakos felülvizsgálat, és használatba lehet venni a 

játszótereket.  

Május 23-án DAREH társulási ülés volt, ami 3 polgármester híján nem volt határozatképes, 

így június elején újra össze lesz híva. Sajnos elég sok probléma merül fel a 

hulladékszállítással kapcsolatban. Az Orosházi Városüzemeltetés kapcsán különösebb panasz 

nem érkezett, ha valami fennakadás volt, igyekeznek pótolni. Benkő Ferenc ügyvezetővel 

felvettem a kapcsolatot a szelektív szigetek ürítésével kapcsolatban, aki tájékoztatott, hogy 

eddig nem állt rendelkezésükre megfelelő szállítójármű, de jövő héttől ez is megoldódik.  

Május 24-én az ivóvíz minőség javítással kapcsolatos társulási ülés volt Orosházán. A 

program utáni monitoring időszakban vagyunk jelenleg.  

Május 25-én, a mai napon volt kistérségi társulási ülés. 

Továbbá az erdélyi testvértelepülési kapcsolatról szeretnék szólni, ami Homoróddaróc és 

Homoródjánosfalvával áll fenn. Idén jubileumi évfordulóhoz érkeztünk, 15 éves a kapcsolat. 

Az egyeztetések szerint július 15-én 3-4 nap idejére vendégül látjuk őket, ezért szeretném erre 

a találkozóra meghívni a Testületet is. Többek között kérdéssé vált az önkormányzat szerepe 

is, egy előzetes levelezés során kiütköztek olyan dolgok, amelynek tisztázásához lehetőséget 

kell teremteni egy megbeszélésre.  

Szeretnék dicséretet mondani Patócs Éva óvodavezetőnek, aki a tegnapi napon eredményes 

államvizsgát tett, illetve az óvodai beiratkozás úgy néz ki, sikereket mutat, a létszám 10 fölé 
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kezd emelkedni, stabilizálódik. Ez elsősorban nem a polgármester és az önkormányzat sikere, 

hanem szakmai sikereket jelent és ez Patócs Éva személyében mindenféleképp méltatandó.  

Alpolgármester úr helyettesítésként részt vett a Kertészek Földje Akciócsoport taggyűlésén, a 

LEADER pályázatokról volt szó.  

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

kézfelnyújtással szavazzon! 

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

 

  86/2017. (V.25.) 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: Beszámoló az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti 

Központja és Családsegítő Szolgálat 2016.évi munkájáról 

 

 Előadó:  Halustyik Éva, intézményvezető 

 

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

Kérdezem a készítőjét, szóban kíván-e kiegészítést tenni?  

Halustyik Éva, intézményvezető: Néhány bejelentéssel egészíteném ki. A beszámolót Sőregi 

Ildikó készítette, mivel ő látta el a feladatot az elmúlt időszakban. Mivel a kolleganő anyai 

örömök elé néz, így új személyt kell kijelölnünk, de állandó és már megszokott kollegára 

gondoltunk, így a továbbiakban Gál József fogja ellátni ezt a feladatkört, akit már ismernek a 

helyiek. Továbbá köszönöm Alpolgármester úrnak, hogy segítséget nyújt az adományok 

kiosztása terén.  

Kardoskútról általánosságban elmondható, hogy nincsenek veszélyeztetett családok, a 

feltételek adottak, értem itt az önkormányzat hozzáállására, valamint az anyagiakra. Ezeket 

figyelembe véve elsősorban a prevencióra, megelőzésre kell hangsúlyt fektetnünk. Több 

szabadidős programot is biztosít a szolgálat a nyárra, mint például Gyopárosi kirándulás vagy 
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Erzsébet-tábor. Erre a pályázatot már benyújtottuk, reméljük idén is kedvező elbírálásba 

részesülünk.  

Varga Pál alpolgármester: Az állandóság nagyon fontos a gyermekvédelem és családsegítés 

kérdésében, így külön örülünk Gál Józsefnek, hogy visszatért. Ő már tiszteletbeli kardoskúti. 

Valamint köszönjük az adományokat, elmondhatom, hogy az együttműködés folyamatos a 

szolgálattal.  

Lengyel György polgármester: Köszönöm a beszámolót és a személyes részvételt is. 

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

szavazzon! 

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

87/2017. (V.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy az Orosházi Kistérség 

Egyesített Gyermekjóléti Központja és 

Családsegítő Szolgálata 2016. évi munkájáról szóló 

beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Lengyel György, polgármester 

 

Halustyik Éva és Gál József távozik az ülésről. 

 

2. Napirendi pont: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról szóló beszámoló 

 

 Előadó: Radics Vivien, szociális ügyintéző 

 

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

A képviselők előzetesen írásban megkapták az előterjesztést. Kérdezem a készítőjét, szóban 

kíván-e kiegészítést tenni?  

Radics Vivien, szociális ügyintéző: Köszönöm nem, amennyiben kérdés van, válaszolok. 

Lengyel György polgármester: A beszámoló elején lévő diagramok, a korösszetételről, 

illetve a népesség számának csökkenéséről, elgondolkodtatóak. Amennyiben nincs 

kiegészítés, aki elfogadja a beszámolót, 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: 

 

88/2017. (V.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy  

 

1. a Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 

ellátásáról készült 2016. évi átfogó értékelést az 

előterjesztés melléklete szerinti tartalommal 

elfogadja, 

 

2. az értékelésről 2017. május 31-ig tájékoztatja a 

Békés Megyei Kormányhivatal Szociális- és 

Gyámhivatalát. 

 

Határidő: 2017. május 31. 

Felelős: Fekete Zita, kirendeltség-vezető a 

beszámoló továbbításáért 

 

 

3. Napirendi pont: Beszámoló a 2016.évi költségvetés végrehajtásáról 

 

 Előadó: Lengyel György polgármester 

 

Lengyel György polgármester: Az Ügyrendi Bizottság előzetesen tárgyalta a beszámolót. 

Kérdezem Pusztai Ádám elnököt, milyen döntést hozott a bizottság? 

Pusztai Ádám ÜB elnök: Elfogadásra javasoljuk. 

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

kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta: 

 
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2017. (V.30.) sz. önkormányzati rendelete 

a 2016. évi zárszámadásról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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4. Napirendi pont: Beszámoló a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2016.évi 

költségvetésének végrehajtásáról 

 

 Előadó: Fekete Zita kirendeltség-vezető 

 

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

Kirendeltség-vezető asszony kiegészítést kíván-e tenni? 

 

Fekete Zita kirendeltsége-vezető: Ha szakmai kérdés van, Kapuné Sin Anikó pénzügyi 

főtanácsos tud választ adni rá. 

 

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

kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

89/2017. (V.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 

megtárgyalta a „Beszámoló a Csanádapácai 

Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 

Közös Hivatal) 2016. évi költségvetésének 

végrehajtásáról” tárgyú előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület: 

1. Az előterjesztés 1. mellékletének megfelelő 

tartalommal 85.457.000 Ft-tal elfogadja a Közös 

Hivatal 2016. évi módosított bevételi előirányzatait 

és 85.456.317 Ft-tal annak teljesítési adatait. 

2. Az előterjesztés 2. mellékletének megfelelő 

tartalommal 85.457.000 Ft-tal elfogadja a Közös 

Hivatal 2016. évi módosított kiadási előirányzatait 

és      83.156.230 Ft-tal annak teljesítési adatait. 

3. A 2016. december 31-i fordulónapra elkészített 

mérleg főösszegét a 3. mellékletben foglaltak 

szerint 4.233.679 Ft-tal hagyja jóvá. 

4. 2016. évre a Közös Hivatal engedélyezett záró 

létszám előirányzatát 19 fővel, átlagos statisztikai 

állományi létszámát 19 fővel a 4. mellékletben 
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foglalt részletezettségnek megfelelően határozza 

meg. 

5.  A Közös Hivatal pénzeszközei változásának 

levezetését 2016. évben az 5. melléklet szerint 

jóváhagyja. 

6. A Közös Hivatal 2016. évi maradványát a 6. 

mellékletben foglaltak szerint      2.300.087 Ft-ban 

határozza meg. 

7. Felkéri a jegyzőt a Közös Hivatal zárszámadási 

adatainak Csanádapáca Község Önkormányzat 

2016. évi zárszámadási rendeletébe történő 

beépítésére. 

 

Felelős: dr. Lipták Péter jegyző 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

 

5. Napirendi pont: A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 

3/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelet módosítása 

 

 Előadó: Fekete Zita kirendeltség-vezető 

 

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

Kirendeltség-vezető asszony kiegészítést kíván-e tenni? 

 

Fekete Zita kirendeltsége-vezető: Köszönöm nem, ha kérdés van, válaszolok. 

 

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

kézfelnyújtással szavazzon! 

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta: 

 
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2017. (V.30.) sz. önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 3/2015 (II.27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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6. Napirendi pont: Az önkormányzati lakások bérletéről szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása 

 

 Előadó: Fekete Zita kirendeltség-vezető 

 

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

Kirendeltség-vezető asszony kiegészítést kíván-e tenni? 

 

Fekete Zita kirendeltsége-vezető: Tartalmi változás nem történt benne, sokszor lett 

módosítva, egységes szerkezetbe foglaltam és új rendeletben lesz kiadva. 

 

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 rendeletet alkotta: 

 
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2017. (V.30.) sz. önkormányzati rendelete 

az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

7. Napirendi pont: A Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásáról szóló megállapodás 

módosítása 

 

 Előadó: Fekete Zita kirendeltség-vezető 

 

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

Kirendeltség-vezető asszony kiegészítést kíván-e tenni? 

 

Fekete Zita kirendeltsége-vezető: A létszámváltozást érintő módosítás lett belefoglalva, 

illetve ki lett jelölve az adóigazgatási ügyintéző, mert korábban még adóigazgatási és szociális 

ügyintézőként szerepelt benne, de mióta elkerült az aktív korúak ellátása az önkormányzattól, 

így ez már nem volt helytálló megnevezés.  

 

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

megállapodás módosítását a fentiekkel, 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: 

 

90/2017. (V.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és elfogadta a Csanádapácai 

Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásáról szóló 

megállapodást. 

 

Felelős: dr. Lipták Péter jegyző 

Határidő: azonnal 

 

8. Napirendi pont: Egyebek 

 

 Előadó: Lengyel György polgármester 

 

A közterület használat rendjéről szóló 8/2008. (VI.26.) sz. önkormányzati rendelet módosítása 

 

Lengyel György polgármester: Hétfőn Alpolgármester úr javasolta a rendelet módosítását. 

Jelenleg nem kell közterület használati díjat fizetni, és felvetődött, hogy a falunapi árusítás 

kapcsán ez kerüljön felülvizsgálatra.  

 

Mórocz Lajos képviselő: Nemcsak a Falunapra, hanem például a rally idejére is ki lehetne 

terjeszteni, viszont a piacot nem venném bele. 

 

Varga Pál  alpolgármester: Mérlegelni kell, hogy megér-e ennyit. Az alapötletem az volt, 

hogy abból a pénzből, ami a falunapi közterület hasznán befolyik, hozzá tudnánk járulni 

gyermekprogramhoz, nyári táborhoz.  

 

Fekete Zita kirendeltsége-vezető: Az eljárás kérelemre indul, illetékköteles eljárás, ami 

3 000 Ft illetéket jelent a kérelmezőnek. Ezen felül kell fizetnie a megállapított közterület 

használati díjat + ÁFÁt. 

 

Kis Bálint képviselő: Utánajárás, procedúra az ügyfélnek, illetékbélyeg… meg kell fontolni, 

mit döntünk.  

 

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

rendeletet, amiben 2500 Ft díj szerepel, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

   

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta: 
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Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2017. (V.30.) sz. önkormányzati rendelete 

a közterület használatáról szóló 8/2008.(VI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Iskola épületének bérbeadás útján történő hasznosítása 

 

Lengyel György polgármester: Az iskola bezárása miatt, az épület hasznosításának céljából 

kerülne meghirdetésre.  

 

Kis Bálint képviselő: Támogatom. 

 

Mórocz Lajos képviselő: Kocsis Péterrel beszéltünk erről, meg már testületi ülésen is szóba 

került, hogy meg kellene vizsgálni a nyugdíjasok nappali ellátásának lehetőségét az iskola 

épületben kialakítva. 

 

Lengyel György polgármester: Engem is megkeresett Kocsis Péter, egyeztettem 

Kirendeltség-vezető asszonnyal és Pepó Jánosné szakmai vezetővel, a kialakítása szigorúan 

meg van határozva jogszabályban, komoly feltételei vannak, jelentős önerőt igényelne. Egy 

felmérést javaslok elindítani, továbbá indításképp a Művelődési Ház szervezhet nappali 

programokat is a nyugdíjasoknak.  

 

Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs több 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: 

 

91/2017. (V.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzata úgy dönt, hogy 

az 5945 Kardoskút, Kossuth u 2. sz. (hrsz: 139.) 

alatti ingatlant (volt általános iskola épülete) 

bérbeadás útján történő hasznosításra meghirdeti a 

határozat mellékletét képező hirdetmény szerint. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Lengyel György polgármester 

 

 

Melléklet a 91/2017. (V.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
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HIRDETMÉNY 

 

Kardoskút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (5945 Kardoskút, Március 15. tér 3.)  

BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI az 

Önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlant: 

  

Cím Funkció beépített 

alapterület 

m2 

5945 

Kardoskút, 

Kossuth u. 

2. 

volt 

általános 

iskola 

épülete 

1050 

 

A bérlemény előzetes időpont-egyeztetés alapján személyes is megtekinthető. Az épületben 

kialakított konyharész, raktár megtalálható, 9 teremmel, közlekedővel és női-férfi mosdóval, 

zuhanyzóval rendelkezik. 

Fűtés: központi. 

 

A bérleti díj mértéke: megállapodás alapján. 

Értéknövelő beruházásokat a bérlő csak a bérbeadó előzetes, írásbeli engedélye alapján 

végezhet. Az értéknövelő beruházásokat a bérlőnek saját kockázatára kell megvalósítania, 

annak megtérítését, beszámítását sem a bérleti idő tartama alatt, sem a bérleti idő lejárta után a 

bérlő nem követelheti a bérbeadótól. 

 

További információ kérhető személyesen, vagy telefonon Lengyel György polgármestertől a 

+3620/972-4182 számon. 

 

Parlagfű elleni védekezés 

 

Lengyel György polgármester: Szerződnünk kell a parlagfű elleni védekezés 

vonatkozásában, ehhez kérem a testület felhatalmazását.  

 

Aki támogatja, 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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92/2017. (V.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzata úgy dönt, hogy 

a parlagfű elleni közérdekű védekezés 

végrehajtásának, valamint az állami, illetve a 

közérdekű védekezés költségei megállapításának és 

igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. 

(VIII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése 

alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

közérdekű védekezés elvégzése vonatkozásában 

szerződést kössön. 

Határidő: 2017. május 31. 

Felelős: Lengyel György polgármester 

 

Falunapról tájékoztatás 

 

Vargáné Neller Borbála Tünde művelődésszervező: Összeállt a program, melynek 

részleteit folyamatosan ismertettem a testülettel. Kérdés, hogy a kiállítás akkor is legyen, vagy 

csak az erdélyiek érkezésekor? Összegben jelenleg 1 100 000 Ft-nál járunk, 1 350 000 Ft van 

betervezve.  

 

Lengyel György polgármester: Falunapkor is megtekinthető legyen a kiállítás. Aki a 

beszámolót elfogadja, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

93/2017. (V.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete a 2017. évi Falunapról 

szóló tájékoztatást elfogadja. 

 

Felelős: Lengyel György, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Lengyel György polgármester: Közfoglalkoztatás kapcsán tájékoztatom a testületet, hogy a 

jelenlegi munkálatokkal nagyságrendileg jól állunk. Egyre csökken a foglalkoztatottak 

létszáma, a munkába való visszaállás miatt, ami jó, viszont egyre nehezebben tudjuk ellátni 

például a fűnyírást a lecsökkent létszám miatt. Jövőre feltételezhetően csak általános 

közfoglalkoztatás lesz nálunk. 
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Az adóerőképességgel kapcsolatos elvonások fokozódnak, szolidaritási hozzájárulás címen 

milliókat vonnak el, ezért a hasonló településekkel lépéseket fogunk tenni, mint Árpádhalom. 

Budaörs ebben élen jár, bíróságon van az ügye. 

 

Kis Bálint képviselő: A Pusztalakodalom szervezése hogy áll? 

 

Kocsis Péter Kardoskút Faluszépítő és Turisztikai Egyesület elnöke: Sátor, vőfély, 

kiszolgálás, meghívók, árusítás le van szervezve, szerződések megkötve, jegyek eladása 

folyamatban van. 

 

Lengyel György polgármester: 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 nevében és megbízásából 

                                                                                                                     Fekete Zita 

                                                                                                               kirendeltség-vezető 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

Kis Bálint                            Pusztai Ádám 

            képviselő                    képviselő 


