
KARDOSKÚT KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

 

  

 

2017. AUGUSZTUS 31. NAPJÁN TARTOTT  

RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 

ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9/2017. ÖKÜ 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. augusztus 31. 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 

Kapuné Sin Anikó, pénzügyi főtanácsos  

Vargáné Neller Borbála Tünde, művelődésszervező 

Patócs Éva óvodavezető 

Kocsis Péter, Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület elnöke 

Radics Vivien szociális ügyintéző 

                                  Szűr Szabó László tűzoltószázados 

 

Nem tanácskozási joggal állandó meghívottként van jelen: 

Prozlikné Csorba Melinda, jegyzőkönyvvezető 

 

Nem tanácskozási joggal van jelen: 

                                   Földesi Szandra, Orosházi Járás Foglalkoztatási paktum területi 

képviselője 

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

határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot; választása Mórocz Lajos és Pusztai 

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

elfogadott.  

 

Felkéri a jelen lévő Földesi Szandrát, hogy a napirendi pontok tárgyalása előtt röviden 

tájékoztassa a jelen lévőket az Orosházi Járási Foglalkoztatási Paktum aktualitásairól. 

 

Földesi Szandra: Köszönöm a lehetőséget. Az Orosházi Járás Foglalkoztatási Paktumával 

kapcsolatban nyújtok tájékoztatást testületi üléseken. 



A legfontosabb aktualitás most az, hogy szeptembertől indulnak a foglalkoztatási támogatások 

cégek részére. Erről szeretnék bővebb tájékoztatást nyújtani A paktum szervezet április 25-én 

Orosházán megalakult 25 taggal, melynek tagja és aláírója Kardoskút Község Önkormányzata 

is. Foglalkoztatási támogatásokat, illetve képzéseket nyújt inaktívaknak főleg. 

Ezen túlmenően hátrányos helyzetű célcsoportunk van még. Hátrányos célcsoportnak 

tekinthető a paktum szempontjából, az alacsony iskolai végzettségűek, a 25 év alatti fiatalok, 

30 év alatti pályakezdő álláskeresők, megváltozott munkaképességűek, roma nemzetiségűek, 

GYES-ről GYED-ről, ápolási díjról visszatérők, illetve tartós munkanélküliséggel 

veszélyeztettek. Ezen csoportok valamelyikébe tartozó munkavállalókat keresünk, akiket a 

különböző cégek felé irányíthatunk, így eltudnak helyezkedni az adott cégnél. 

Tájékoztatja a jelenlévőket a paktum három féle csomagjáról, illetve arról, hogy a csomagok 

részletes leírásáról, illetve az Orosházi Járás Foglalkoztatási Paktumról, aktualitásairól tudnak 

érdeklődni a paktum@oroshaza.hu email címen. 

 

Lengyel György  polgármester: Megköszöni a tájékoztatást az aktualitásokról. 

 

Földesi Szandra: Fényképkészítésre kér engedélyt a jelenlévőktől munkája 

dokumentálásához. 

Földesi Szandra elhagyja a termet. 

  

 Lengyel György, polgármester: Javaslatot tesz a megtárgyalandó napirendi pontokra a 

meghívóban megküldöttek szerint. 

Aki egyetért a napirendi pontok elfogadásával, kézfeltartással szavazzon! 

  

A képviselő-testület a javaslatnak megfelelően, az 5 jelenlevő tag közül 5 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbiak szerint fogadta el a tárgyalandó napirendi pontokat: 

 

Nyílt ülés 

 

Napirend: 

 

1.) Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló 

beszámolója 

Előterjesztő: Bohák János megbízott tűzoltóparancsnok 

 

2.) Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda 2016-2017. nevelési év munkájáról szóló 

beszámolója 

Előterjesztő: Patócs Éva, óvodavezető 

 

3.) Kardoskút Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

4.) A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési 

előirányzatainak módosítása 
Előterjesztő: dr. Lipták Péter jegyző 



 

5.) 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: 

 

56/2017. (III.30.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

döntött, hogy 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. A létszám összeállt, a kirándulásra 2017. szeptember 

2-án kerül sor. 

 

100/2017.(VI.29) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy döntött, hogy mint a Csabacsűd Község Önkormányzata, Gádoros Nagyközség 

Önkormányzata, Kardoskút Község Önkormányzata, Nagyszénás Nagyközség 

Önkormányzata, Orosháza Város Önkormányzata, Pusztaföldvár Község Önkormányzata és 

Szarvas Város Önkormányzata osztatlan közös tulajdonát képező Orosházi Regionális 

Víziközmű-rendszer tulajdonostársa. 1.         hozzájárul ahhoz, hogy az Orosházi Regionális 

Víziközmű-rendszer Tulajdonosainak Közössége jogosult javára az alábbi helyrajzi számok 

alatt felvett ingatlanokra vízvezetési szolgalmi jogot jegyezzenek be az ingatlan-

nyilvántartásba: 

Csabacsűd külterület 0322/3 

Csabacsűd külterület 0339/12 

Csabacsűd külterület 0339/16 

Csabacsűd külterület 0322/4 

Csabacsűd külterület 0339/2 

Csabacsűd külterület 0340 

Csabacsűd külterület 0341/72 

Csabacsűd külterület 0341/70 

Csabacsűd külterület 0341/68 

Csabacsűd külterület 0341/69 

Csabacsűd külterület 0341/66 

Csabacsűd külterület 0341/67 

Csabacsűd külterület 0341/64 



Csabacsűd külterület 0322/5 

Csabacsűd külterület 0341/65 

felhatalmazza Orosháza Város Önkormányzatát (székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-

6., képviseli Dávid Zoltán polgármester, adószám: 15725510-2-04, statisztikai számjel: 

15725510-8411-321-04), mint az Orosházi Regionális Víziközmű-rendszer Tulajdonosainak 

Közösségét képviselő önkormányzatot, hogy a vízvezetési szolgalmi jog ingatlan-

nyilvántartásba történő bejegyzése során a szolgalmi jog alapításához és bejegyzéséhez 

szükséges minden jognyilatkozatot helyette megtegyen, okiratot aláírjon. A határozati kivonat 

megküldésre került. 

 

105/2017(VI.29.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy döntött, hogy az Önkormányzat jogi tárgyú ügyei vonatkozásában jogi tanácsadás és jogi  

képviselet ellátására 2017. augusztus 1. napjától határozatlan időre vonatkozóan havi 50.000 

Ft + ÁFA összegben megbízza Dr. Deák György (5900 Orosháza, Kossuth u. 2-4.) ügyvédet a 

költségvetési tartalék terhére.  A szerződés megkötésre került. 

 

113/2017. (VII.26.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy döntött, hogy Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

belügyminiszter helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

kiegészítő támogatásra kiírt pályázata tárgyában támogatási igényt nyújt be 124 erdei m3 

keménylombos tűzifára.  A pályázat benyújtásra került. A mai napon megérkezett a befogadó 

nyilatkozat is, várjuk a hiánypótlást vagy a támogatásról szóló döntést.   

 

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: 

 

115/2017. (VIII.31.) 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:  

A lejárt határidejű határozatok között ugyan még nem szerepel, hiszen szeptember 9-e a 

beadási határidő a tanyapályázattal kapcsolatban, amelyről előző ülésen már döntést hoztunk. 

Ennek a pályázatnak a benyújtása már megtörtént.  



Július 5-én Elekes Lajos Orosháza alpolgármestere fogadott, ahol az ezt megelőző testületi 

üléseken több ízben is felvetett Orosháza - Kardoskút közötti kerékpárút szakaszról 

tárgyaltunk. Jelen volt a Projektfelügyelet Kft. szakértője is, akivel mind Kardoskút Község 

Önkormányzata, mind pedig Orosháza is szerződésben áll. Itt konkrétan a  területfejlesztési 

operatív programban egy lehetőséget láttunk és ennek megpróbáltuk kihasználni a 

lehetőségeit. Sajnos alpolgármester úr  tájékoztatásából kiderült, hogy Orosháza város ebben a 

projektben nem kíván részt venni, ezért a területfejlesztési program jelen pályázataiban nem 

tudunk kerékpárútra pályázni. Orosházának más tervei vannak a belvárosában és Gyopároson, 

amely ebből a keretösszegből támogatható. Az elmondottak alapján kiderült, hogy a város 

saját tervei is felülírják az erre a célra fordítható négyszáz millió forintos keretet. 

Július 8-án a falunapunk került megrendezésre. 

Július 14-én kistérségi ülés volt Orosházán. 

Majd Július 15-én ünnepeltük meg a Homoróddaróc és Homoródjánosfalvával a több mint 15 

éve létrejött testvér települési kapcsolatot egy nagyon színvonalas jubileumi ünnepség 

keretében. Azon a hétvégén az erdélyi barátokat vendégül láttuk a Gyulai Várfürdőben. 

Augusztus 16-tól több napon keresztül nyújtottunk segítséget Orosháza városának a 

viharkárok helyre állításában. Mi egy traktort és 4-5 főt biztosítottunk a romok 

eltakarításához. 

Augusztus 22-én a falunap kiértékelése történt meg Vargáné Neller Borbálával. Ezt 

megelőzően pedig a testületi tagokkal egyenként, személyesen értékeltünk. Ezúton is 

köszönöm a figyelemfelhívást azokra a sarkalatos pontokra, amikre a jövőben figyelnünk 

ildomos. Abban maradtunk Borikával, hogy az idén megpróbáljuk az ősz folyamán elindítani 

a Falunap megszervezését az előadók elfoglaltsága miatt. Ezáltal csalogatóbbá, 

színvonalasabbá tehetjük a falunapot a lakosok számára. 

Valamint a Fehértó Napjával kapcsolatosan megbeszélésen vettünk részt, amelyen a Körös-

Maros Nemzeti Park Igazgatóságának munkatársai, illetve Kocsis Péter a Faluszépítő és 

Turisztikai Egyesület elnöke is részt vett. Ezen a megbeszélésen szó volt arról, hogy a 

rendezvény látogatottsága meghaladta a 3200 főt, amely arra enged rátekintést, hogy a 

szervezés profi munkát igényel. 

Ezzel kapcsolatosan tájékoztatnám a képviselő-testület tagjait, hogy a szeptember 16-án 

megrendezésre kerülő Fehértó Napja adna alkalmat arra, hogy azon környékbeli cégeket, 

amelyek támogatják Önkormányzatunkat, azok kapcsolattartó vezetőit invitáljuk a Fehértó 

Napján egy 10 órai beszélgetésre, majd azt követően egy ebédre. Így honorálnánk és 

köszönnénk meg a jól működő kapcsolatunkat. 

A mai napon a Belügyminisztériumból, Budapestről érkezett hozzánk egy szakértő, aki a 

közfoglalkoztatási programot ellenőrizte. Itt elsősorban adminisztrációs ellenőrzés történt. 



Dr. Bradean Constantin a mai napon felkeresett és a Doktor úr a tavasszal bejelentettek 

értelmében, szeptember 30. napjával megszünteti munkaviszonyát az Önkormányzattal. Az 

erről szóló közös megegyezést ma alá is írtuk. 

A közfoglalkoztatással kapcsolatban szeretnék tájékoztatást nyújtani még. Szeptember 30. 

napjával a járdák építésének belterületi programja megszűnik, majd folytatódik a helyi 

sajátosságú programmal, melynek része a varroda és egy része lesz majd a temető körüli 

parkoló kiépítése. A tervek szerinti létszámot nem tudjuk feltölteni, ezért folyamatos a 

kiközvetítés. A parkoló mérete 750nm, melynek a kialakításához tükröt kell kialakítani, amely 

meghatározza a további munkát. Éppen ezért tavasszal már a képviselő-testülettel 

költségvetésünkre 300.000.- forintos tervezéssel biztosítottunk összeget a földmunkákhoz. 

Felvettem a kapcsolatot a Fehér és Fehér Kft.-vel, akik már korábban is dolgoztak 

Önkormányzatunknak. A mai napon Fehér László ügyvezető úr tett egy ajánlatot, miszerint 

200.000.- forint önköltség összegért kialakítanák megfelelő gépekkel a tükröt. Viszont az 

onnan kivett földre nem tartanak igényt, amely tulajdonképpen termőföld. A munkák során 

képződő felesleges termőföldet véleményem szerint felajánlhatunk a lakosságnak. 

Szeretném továbbá felhívni a figyelmet a holnapi nap folyamán megrendezésre kerülő 

Fecskésparti Iskola és Olvasókör helyén tartandó emlékmű avató ünnepségre , amelyet Barna 

László helyi vőfély  szervezésének köszönhetünk. Szeretettel várom a képviselőtársakat, 

illetve jelenlévőket is egyaránt. 

Ezzel kapcsolatosan Vágó János volt kardoskúti lakos - aki gyerekként már Svájcba költözött, 

de a mai napig nyomon követi a falunk életét- levélben keresett meg, miszerint szeretné 

támogatni a település Református Egyházi Gyülekezetét 400 euróval és e mellett még 

megküld 400 euró olyan célú támogatást, ami a település fásítását, óvodai vagy bármely 

általunk fontosnak vélt programokat támogatná. Ez tulajdonképpen körülbelül 240 ezer 

forintos magántámogatást jelent. 

Lengyel György polgármester: Az elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdés? Amennyiben 

nincs kérdés, további 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: 

 

116/2017. (VIII.31.) 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: Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tűzvédelmi 

tevékenységéről szóló beszámolója 

 Előadó:  Bohák János megbízott tűzoltóparancsnok  

 

Lengyel György polgármester: Az írásos előterjesztést előzetesen írásban megkapták a 

képviselők. Kérdezem, hogy bármilyen visszajelzést kaptunk-e a Tűzoltóság részéről, hogy 

jelen tudnak-e lenni a mai ülésen? 

Radics Vivien szociális ügyintéző: A meghívó kiküldésre került, de nem kaptunk 

visszajelzést. 

Lengyel György polgármester: Nyilván közbe jött valami, ettől függetlenül a képviselők 

előzetesen írásban megkapták időben a teljes körű előterjesztést.  

Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs kiegészítés, aki elfogadja az Orosházi 

Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóját, 

kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

117/2017. (VIII.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy az Orosházi Hivatásos 

Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tűzvédelmi 

tevékenységéről szóló beszámolóját az 

előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Lengyel György, polgármester 

 

2. Napirendi pont: Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda 2016-2017 nevelési év 

munkájáról szóló beszámolója 

 Előadó: Patócs Éva , óvodavezető 

 

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

Kérdezem a készítőjét, szóban kíván-e kiegészítést tenni? 

Patócs Éva óvodavezető: Annyival egészíteném ki, hogy az intézménnyel együttműködő 

partnereik között még megemlítenék két középiskolát, akikkel szerződést kötöttem, hogy a 

diákjaik 50 munkaóra közösségi szolgálatra jöhetnek óvodánkba. Az egyik a 



hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium, a másik pedig a Szabad Waldorf 

Általános Iskola és Gimnázium Szeged. 

Lengyel György polgármester: Köszönöm szépen mind az írásos mind pedig a személyes 

beszámolót. Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki elfogadja Kardoskúti Napköziotthonos 

Óvoda 2016-2017 nevelési év munkájáról szóló beszámolót, kérem, kézfelnyújtással 

szavazzon! 

 

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

118/2017. (VIII.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a Kardoskúti 

Napköziotthonos Óvoda 2016-2017. nevelési év 

munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés 

szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Lengyel György, polgármester 

 

 

3. Napirendi pont: Kardoskút Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési 

rendeletének módosítása 

 Előadó: Lengyel György polgármester 

 

Lengyel György polgármester: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, kérdezem az elnök urat 

javaslatukról. 

Pusztai Ádám, ÜB elnöke: Igen, foglalkoztunk vele és az előterjesztésben leírtaknak 

megfelelően elfogadásra javasoljuk a rendeletet. 

 

Lengyel György polgármester: Köszönöm szépen. Kérdezem a jelen lévő képviselőtársakat 

és Jegyző urat is, hogy kérdés van-e esetleg az előterjesztéssel kapcsolatban? Amennyiben 

nincs kérdés, 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 

18/2017. (VIII.31.) sz. önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II. 27.) sz. 

önkormányzati rendelet módosításáról 



 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

4. Napirendi pont: A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi 

előirányzatainak módosítása 

 

 Előadó: dr. Lipták Péter jegyző 

 

Lengyel György polgármester: Kérdezem dr. Lipták Péter jegyző urat kíván-e szóban 

kiegészítést tenni? 

 

dr. Lipták Péter jegyző: Köszönöm szépen, nem kívánok kiegészítést tenni. 

 

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

Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési előirányzatainak 

módosításáról szóló előterjesztést, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

 

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

119/2017. (VIII.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 

megtárgyalta „a Csanádapácai Közös 

Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös 

Hivatal) 2017. évi költségvetési előirányzatainak 

módosítása” tárgyú előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület: 

 

1. Az előterjesztés 1. mellékletének megfelelő 

tartalommal 88.861.000 Ft költségvetési 

főösszeggel elfogadja a Csanádapácai Közös 

Önkormányzati Hivatal 2017. évi módosított 

költségvetési előirányzatait. 

 

2. Felkéri a jegyzőt, hogy a Közös Hivatal módosított 

költségvetését a soron következő költségvetési 

rendelet módosítás során Csanádapáca Község 

Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletébe 

építse be. 



 

Felelős: dr. Lipták Péter jegyző 

Határidő: 2017. augusztus 31. 

 

5. Napirendi pont: Egyebek 

 Előadó: Lengyel György polgármester 

Az egykori Tankert visszaállítása 

 

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

Az egykori iskola tankertjének hasznosításról szól. Gombkötő Judit Emese kardoskúti lakos 

kéri a testület jóváhagyó támogatását.. 

Tulajdonképpen a Művelődési Házban megalakult Kertbarát Körnek a kibontakozásáról van 

szó. 

Az elképzelés az lenne, hogy az iskola udvarán a volt tankert helyén szeretnének egy 

gyümölcsös kertet kialakítani, a fákat gondozni, illetve olyan növények termesztését 

elkezdeni, amelyek a mindennapjaink során is keresett árucikkek. 

Gombkötő Judit előterjesztésében minden lényegre kitérően ecsetelte, hogy tulajdonképpen 

mit is szeretnének megvalósítani. 

Anyagi vonzata nincs. A testület engedélyét kéri előterjesztésében, hiszen önkormányzati 

területről van szó. 

Ezzel kapcsolatosan merült-e fel kérdés? 

Pusztai Ádám képviselő: A kert egy részét szeretnék gondozni vagy az egész területről van 

szó? 

Lengyel György polgármester: Tudomásom szerint az egész területre gondoltak. 

Pusztai Ádám képviselő: Elfogadásra javaslom, viszont annyit hozzá tennék, hogy hatalmas 

munkálatokat vesz majd igénybe a kivitelezés. 

Mórocz Lajos képviselő: Nagyon jó ötletnek tartom. Elfogadásra javaslom, hiszen legalább 

gondozva lesz a kert. 

Varga Pál alpolgármester: Nagyon jó ötletnek tartom, mert közösségépítő szerepe is van. 

Elfogadásra javaslom. 

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

határozati javaslatot, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

 

120/2017. (VIII.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. megismerte a Kardoskúti Kertbarát Kör kérelmét, 

amely a Kardoskút Község Önkormányzatának 



tulajdonában lévő egykori iskola (5945 Kardoskút, 

Kossuth L. u. 2.) területén lévő tankert hasznosítására 

vonatkozik, 

 

2. egyetért a Kardoskúti Kertbarát Kör célkitűzéseivel és 

hozzájárul az iskolai tankert visszaállításához és 

használatához. 

 

Határidő: folyamatos  

Felelős: Lengyel György polgármester  

 

Lengyel György polgármester: A temető melletti parkoló ügyében már tájékoztattam a 

Testületet a két ülés között történt eseményeknél. Döntést nem kell hoznunk, mivel a 

pénzügyi keret meg van rá. Egyelőre úgy néz ki, hogy bőven a kereten belül tudunk majd 

előrébb haladni. 

 

Lengyel György polgármester: Településképi arculati kézikönyvek elkészítésére kaptunk 

felhívást. A jogszabályban előírtak szerint minden önkormányzatnak a korábbi 

településrendezési tervben foglalt helyi építési szabályzat egy újabb verzióra fog frissülni. 

Ennek az elkészítése körülbelül egy millió forint költséget jelent minden településen. 

Az adó-erő képességünkből kifolyólag sajnos Kardoskút Község Önkormányzata nem 

részesül abban a támogatásban, amit egyébként száz százalékban tud finanszírozni a 

Belügyminisztérium, tehát nekünk saját erő bevonásával kell kiviteleznünk. 

dr. Lipták Péter jegyzőt kérem rövid tájékoztatásra ezzel kapcsolatban. 

dr. Lipták Péter jegyző: A határidő 2017. október 31. a kézikönyv elkészítésére. Be kell 

vonni ehhez tervező szakembert, aki ezt elkészíti. Ahogyan Polgármester úr is ismertette, ez 

önerős projekt lenne. Arról szól tulajdonképpen, hogy ha valaki szeretne új ingatlant építeni, 

akkor milyen szempontoknak kell megfelelnie az építés során. Ezzel lehetne szabályozni, 

hogy milyen építési szempontoknak kell megfelelnie az építési tervnek, mely a települési 

képet nem rontja. Véleményem szerint kis településeken, így Békés megyében sem túl 

gyakoriak az új építések, így álláspontom szerint jelen pillanatban ez a kérés okafogyott. A 

testületnek nyilván el kell döntenie, hogy kondíciók mellett is kíván-e ebben szerepet vállalni, 

meg kívánja alkotni ezen rendeletet, illetve ezt a kézikönyvet meg kívánja-e rendelni a 

megfelelő szakemberektől ilyen feltételrendszer mellett. Utána pedig a partnerségi rendelet 

megalkotásával a megfelelő települési partnerek, egyesületek, cégek, magánszemélyek 

bevonásával lehet a szabályozást megalkotni megfelelő rendelet útján. Ezt kellene a 

testületnek mérlegelnie, hogy kívánja, avagy sem ezt a rendeletet meghozni. 

Mulasztás során a jogszabálysértés fennáll , viszont később akár ez orvosolható, pótolható. 

Lengyel György polgármester: Ha jól tudom ez kormányrendeletben szabályozott, tehát 

kötelező, akkor viszont azt nem értem, hogy nekünk mégis miért van lehetőségünk 

mérlegelni, hogy eleget teszünk-e a felhívásnak. 



dr. Lipták Péter jegyző: Mérlegelni úgy gondolom, mindig lehet, viszont a szankciótól nem 

lehet eltekinteni. A másik két testvértelepülésen más a helyzet, mert ott a támogatás 

biztosított, viszont Kardoskúton a támogatás hiányában mérlegelni kell azt is, hogy ez a 

kiadás jelenleg vállalható-e a költségvetés számára. Ezért nem történt ez idáig lépés ez 

ügyben. 

Lengyel György polgármester: Egy kérdés még megfogalmazódott bennem, mégpedig, 

hogy jövőbeni pályázatoknál mennyire lesz kérdés, hogy elkészült-e ez a kézikönyv, avagy 

sem? 

 

dr. Lipták Péter jegyző: Vannak olyan pályázatok, ahol különböző szakanyag már 

előfeltétel, de nem gondolnám, hogy ez az a kategória lenne. 

 

Lengyel György polgármester: Köszönöm szépen. 

Pusztai Ádám képviselő: Még egyetlen egy gondolatom lenne. Mint jó helyzetben lévő 

Önkormányzat nekünk be kellett fizessünk x millió forintot. Esetleg annak rovására nem lehet 

beszámítani? 

dr. Lipták Péter jegyző: Sajnos nincs beszámítási lehetőség. 

Varga Pál alpolgármester: Hallottam én is erről a kézikönyvről, viszont én úgy tudtam, 

gondoltam, hogy ennek elkészítése választható opció, hiszen régebbi építkezésekre 

visszagondolva létezik már egy erre irányuló szabályzat, ha jól tudom., amely kikötötte, hogy 

milyen tervek szerint lehet az adott építményt megépíttetni. 

dr. Lipták Péter: Valóban sok minden le van szabályozva a HÉSZ-ben, viszont itt lehetne 

leszabályozni az egyedi értékeket, mint például nyeregtető legyen vagy cseréptető. Az építési 

engedély kiadásánál ott lehetne Orosházán ez a bizonyos pakk, amelyet az ügyintéző felügyel, 

és ha nem felel meg az előírtaknak, akkor nem adja ki az engedélyt. 

Mórocz Lajos képviselő: A Petőfi utcában tudom, hogy az utcára merőlegesen csak 

nyeregtetős házat lehet építeni. 

Mórocz Lajos képviselő: Úgy gondolom, várjuk meg a következő lépést. 

Pusztai Ádám képviselő: Egyetértek.  

Lengyel György polgármester: Egyetértek Jegyző úrral, hogy jelen pillanatban fokozottan 

tekintettel kell lennünk a költségvetési helyzetünkre. Azonban felelek a szabályszerű 

működésért ennek megfelelően úgy gondoltam, hogy a testületnek teljes körű tájékoztatást 

kell kapnia, hiszen a képviselő testület pedig a biztonságos működésért felel, így ezt együtt 

tudjuk eldönteni. 

dr. Lipták Péter jegyző:  A kézikönyv elkészítésének határideje 2017.október 31. 

Varga Pál alpolgármester: Ezt a kézikönyvet akkor a határideig teljesen el is kell 

készíttetni? 



dr. Lipták Péter jegyző: Igen.  

Varga Pál alpolgármester: Effektív kézzelfogható eredménynek kell lennie a határideig, 

amelynek ára körülbelül egy millió forint. Ha jól értelmezem, akkor viszont a meglévő HÉSZ-

ből vesznek ki adatokat és abból dolgoznak a szakemberek, tehát nem teljesen újat készítenek. 

dr. Lipták Péter jegyző: Nyilván minden szakember ezt tudja is , még akkor is, ha nem sok 

munka van vele, akkor is ennek a munkának az ára  garantáltan egy millió forint. A Kormány 

beárazta ennek a munkának az árát, ezen változtatni nem tudunk. Innentől kezdve kötött a 

díjszabás. A probléma az, hogy nyilván vannak olyan települések, ahol viszont támogatva van 

ez az összeg, sajnos Kardoskút Község Önkormányzatánál nincs. 

Lengyel György polgármester: Tulajdonképpen a képviselő testület kezében van a döntés, 

hogy mikor kérjük fel Jegyző urat a kézikönyv elkészítésére. 

dr. Lipták Péter jegyző: A másik két településnél minden anyag elkészült, már csak 

aktualizálni kell. A forrás a kérdés itt jelen esetben. 

Lengyel György polgármester: Köszönjük szépen a tájékoztatást.  

A két ülés között történtek között átugrottam egy fontos mondatot, hogy a Nemzetgazdasági 

Minisztérium illetékes államtitkárához írtam levelet az adó erőképességünk alapján 

befizetendő nyolc és fél millió forintról, ami az idei évi költségvetésünket terheli. 

Szolidaritási alapot hozott létre a Kormány, ami tulajdonképpen erre épül. 

Erre a megkeresésre választ is kaptunk és jelenleg bíznak abban, hogy ilyen jó anyagi 

helyzetben marad majd az önkormányzat és a jövőben is biztosított lesz ez a feltétel. Tehát 

egyelőre, erre a kérdésre negatív válasz érkezett. 

Egyebekben van- e még kérdés, felvetés? 

Mórocz Lajos képviselő: A jelenlévő Kocsis Pétertől, a Kardoskúti Faluszépítő és 

Turisztikai Egyesület elnökétől kérdezem, hogy a nemrégiben megrendezésre került 

Pusztalakodalomról tudna-e pár szót szólni? 

Kocsis Péter, elnök: Nagyon szívesen. A részletes értékelést majd Polgármester úrral 

szeretném kiértékelni a jövőben. Maga a rendezvény nagyon jól sikerült. Jó visszajelzéseket 

kaptunk. 248 főt vendégeltünk meg. Úgy gondolom , hogy aki ennek a szervezésében, 

lebonyolításban részt vett csak is köszönetet érdemel. Kiemelném a személyzet 

munkáját,hiszen embert próbáló feladat volt a vendégek kiszolgálása, ami profi módon 

történt. 

Úgy gondolom a jövőben is csinálni kell, azt viszont, hogy hogyan, milyen  formában,milyen 

együtt működésben azt részleteiben le kell üljünk megbeszélni, mert voltak problémák, 

amelyből nyilván a vendégkör semmit sem észlelt. 

Ennek a megbeszélésnek véleményem szerint januárig meg kell történnie, hogy mielőbb 

felkészülhessünk . A körülbelül 250 fő vendégen kívül még körülbelül 30-40 jegyet el tudtunk 



volna adni, de nem akartam zsúfolni tovább a sátrat. Így kényelmesen elfértünk. 

Hozzátenném, hogy 20 fős személyzet szolgálta ki a vendégsereget. 

Anyagi oldalról annyit, hogy nem úgy érkeztek be anyagi támogatások, mint előző évben, 

amire nem számítottunk, de ennek ellenére pozitívan zártunk, hiszen közel 100.000.- forintos 

eredménnyel zártunk még így is. Tehát nem szabad az előző évből kiindulni, hiszen nem 

garantált, hogy aki előző évben támogatott az jövőre is fog. Viszont volt a vendégek között 

két olyan személy is, aki céget képviselt és eddig nem támogatták a rendezvényt, de látták, 

hogy ezt a rendezvényt érdemes támogatni és jövőben támogatni is akarják. Úgy gondolom ez 

is egy pozitívum. 

Ha már nálam a szó egyik másik témával folytatnám. Korábbi években gyakorlat volt , hogy a 

honlapon a testületi ülésekre szóló meghívó mellett az előterjesztések is feltöltésre kerültek. 

Ez 2012. november óta nincs feltöltve. Nem tudom mi az oka? Rendelet tiltja?Számomra 

hasznos lenne, ha felkerülnének.  

Lengyel György polgármester: Számomra ez egy érdekes információ, talán dr. Mészáros 

Erzsébet volt jegyző tudna erre választ adni, hiszen ennek a feltöltésért a hivatal a felelős 

tudomásom szerint. 

Kocsis Péter elnök: Beszéltem másokkal is. Mások is hiányolják, hiszen csak a 

jegyzőkönyvet olvashatják ,de azt hogy mi van mögötte már nem. 

Lengyel György polgármester: Köszönjük szépen és gratulálunk a Pusztalakodalom 

sikeréhez. Tudom, hogy nem kis előkészülettel járt. 

Közben Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos jelezte, hogy folyamatban van a pályázatunk 

az úgy nevezett Fehér ház külső felújításával kapcsolatban. Levél formájában még nem 

kaptunk határozatot viszont ügyfélkapun keresztül tájékozódtunk, hogy támogatott a projekt. 

Ezzel kapcsolatosan viszont vannak olyan pénzügyi vonatkozások, amelyekről úgy gondolom, 

hogy tájékoztatni kell a képviselő testületet. 

 

Felkérem Kapuné Sin Anikót, hogy tájékoztasson bennünket. 

 

Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos: Először is elektronikusan hitelesített 

dokumentumról van szó, tehát valószínű, hogy ezt nem fogják kiküldeni papír alapon. 

Kérdezem dr. Lipták Péter jegyző urat így gondolja-e ő is. 

dr. Lipták Péter jegyző: Így gondolom én is. 

Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos: 50 millió forint támogatást igényeltünk. 8 millió 

forint önerővel kell rendelkeznünk, így lenne 58 millió az összköltségünk. A támogatási 

szerződés 32 millió forintról érkezett ami azt jelenti, hogy az 50 millióhoz képest 18 millióval 

kevesebb az elszámolható költségeknek az összege. 

Az elszámolható összes költség 38 millió forint és erre a támogatás 32 millió forint, tehát ha 

mi a támogatási szerződésben szereplő tételeket megvalósítjuk, akkor az 38 millió forintba 



kerülne és ennek az önköltsége 6 millió forint lenne csak azokra a tételekre, amik el vannak 

fogadva a támogatási szerződésben. A többi 21 millió forint pedig a nem támogatott rész.  21 

millió forintot kellene még hozzá tennünk ahhoz,hogy ez az egész 58 millió forintos projekt 

megvalósuljon. Tehát a 21millió forint meg az előbb elmondott 6 millió forint, ami a kettőnek 

a különbsége így jön ki, hogy 27 millió forintba kerülne nekünk a Fehér ház projekt a 

betervezett 8 millióhoz képest. 

 Lengyel György polgármester: Úgy gondolom ez a tájékoztatás így elég érthető volt. 

Köszönöm, Anikó. 

A Magyar Államkincstár, illetve az Irányító Hatóság részéről állásfoglalást kértünk, a 21 

millió forintos nem támogatott tételekkel kapcsolatban, hogy mivel az nem szerves része a 

támogatott pályázatnak, hogy attól el tudunk tekinteni vagy sem. Ezek a tételek elsősorban 

kerítés, illetve belső szerkezeti felújítások lennének. Amennyiben eltekinthetünk ettől, akkor 

úgy gondolom, hogy minden további nélkül kivitelezhető a pályázat, legalább kívül 

megújulna az épület. Azonban, ha kötelező hozzátenni a 21 millió forintos önerőt, akkor úgy 

gondolom, az jelentős terhet róna a költségvetésünkre. Egyelőre még várjuk az állásfoglalást. 

Amint meglesz, tájékoztatni fogom a képviselő testületet. 

A Fehérház mellett lévő ifjúsági szálláshellyel kapcsolatban, amelynek a megépítése nem 

fejeződött be, tájékoztatásként elmondanám még, hogy régebben felvettem már a kapcsolatot 

a kardoskúti református egyházközség vezetőjével, Nagy Zoltán lelkésszel, akivel több ízben 

is próbáltunk megoldást keresni. Nem jutottunk eredményre. A lehetséges pályázatokat évek 

óta mindig felkutatjuk, végigjárjuk. Ő is felvette már több pályázatíróval is kapcsolatot, de 

sajnos nem megy, hiszen megkezdett épületre nem lehet pályázatot indítani. Másrészt pedig 

szálláshelyek építésére jelenleg pályázati lehetőség nincs, esetleg felújításra. Tehát nem jelent 

előrelépést, ha a pályázatokra várunk. 

Azonban felvetettem egy olyan kérdést a vezető tiszteletes úrnak, hogy amennyiben 

valamilyen forrást ütemezni tudna az önkormányzat vagy az önkormányzat tudna erre 

gyűjteni, akár az alapítvánnyal együtt, akkor ők vállalnának-e ebben esetleg közreműködést. 

Gyakorlatilag most egy olyan szóbeli állásponton vagyunk, hogy amennyiben az építéshez 

szükséges alapanyagokat az önkormányzat vagy azon keresztül a falu tudná biztosítani, akkor 

ők az építést, beépítést folytatnák. Ezzel eljutnánk oda, hogy gyakorlatilag saját magunk 

lépésről-lépésre tető alá tudnánk hozni azt a házat. Nyilván nem egy év alatt, hanem lehet 5-6 

év alatt, mindenesetre nem várnánk a csodára, mert abból nem lesz semmi. 

Mindenesetre most készíteni fognak mérnök bevonásával egy kalkulációt, hogy miből mire 

lenne szükség ahhoz, hogy a födém rákerüljön, és ez mennyibe kerül. Majd a jövő évi 

költségvetés tervezésekor tudunk előre lépni, hogy az ott folytatódjon. 

Lengyel György polgármester: Van-e még kiegészíteni  való vagy egyebek menüpont alatt 

felvetés? 



Vargáné Neller Borbála művelődésszervező: Az előző évekhez hasonlóan kérdezném, hogy 

az idősek világnapját hasonlóképpen megrendezzük-e, mint korábban, illetve, hogy 

szeptember 30-a szombat vagy október 1-e vasárnap délutánján kerüljön-e megrendezésre? 

Nyilván október 1. az idősek világnapja, akkorra lehetne beütemezni.  

Lengyel György polgármester: Úgy gondolom, helyezzük előtérbe az idősek véleményét , 

hogy ők mikor tudnának ezen részt venni, és hogy éreznék jól magukat. Véleményem szerint 

nem okozna gondot, ha vasárnapi napon kerülne megrendezésre, ráadásul pont arra a napra 

esik a világnap is. 

Kis Bálint képviselő: Én az október 1. vasárnapot támogatom. A legutóbbi ülésen arról is 

beszéltünk, hogy ne legyen korhatár, hanem a nyugdíjasok egyaránt részt vehessenek rajta. 

Javasolnám, hogy ugyanazt az előadót hívjuk, aki eddig volt, mert színvonalas műsort adott 

elő, természetesen, ha vállalja. 

Vargáné Neller Borbála művelődésszervező: Meg tudom érdeklődni a művészúrtól, hogy 

vissza tud-e látogatni egy műsor erejéig. Ennek függvényében tovább tudjuk szervezni az 

ezzel kapcsolatos teendőket. 

Lengyel György polgármester: Úgy látom, ezzel a javaslattal mindenki egyetért. Ebben 

határozatot hoznunk nem kell, amennyiben anyagi hozzájárulással pluszban nem jár. 

Vargáné Neller Borbála művelődésszervező: Még egy kérdésem lenne a Fehértó Napján 

közreműködők részére, úgy mint polgárőrök vagy  közfoglalkoztatottak részére ebédet tud-e 

idén is biztosítani az önkormányzat? 

Lengyel György polgármester: Amennyiben erre a keretek biztosítottak, akkor nincs 

akadálya. Felkérem Kapuné Sin Anikót nyilatkozzon ezzel kapcsolatban. 

Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos: Nem állunk jól. Nem volt ilyen kiadás tervezve. 

Lengyel György polgármester: Lehet tudni, hogy körülbelül milyen létszámról van szó? 

Vargáné Neller Borbála: Maximum 20 fő. 

Lengyel György polgármester: Akkor ez körülbelül 50.000.- forint összegű ebédjegyet 

jelent. Ez az a rendezvény, ahova a cégvezetőket is meginvitáljuk és megvendégeljük. Itt még 

jelentkezést, visszaigazolást várunk, tehát még nem tudjuk körülbelül hány fővel 

számolhatunk. 

Javaslok 80.000.- forintos keretet, amely nem jelenti azt, hogy ezt ki is kell használni. 

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

határozati javaslatot, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 
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Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy 2017. szeptember 16. 



napjára, a Fehértó rendezvényre bruttó 80 000 Ft, - 

azaz nyolcvanezer forint összeget biztosít 

reprezentációs költségek fedezésére a 2017. évi 

költségvetési tartalék terhére. 

 

Határidő: 2017. szeptember 30. 

Felelős: Lengyel György, polgármester 

 

Kis Bálint képviselő: Lakosok kerestek meg, hogy sok az elhanyagolt ház és jogilag, hogy 

tudnak ez ügybe eljárni? 

dr. Lipták Péter jegyző: Jelentsék be a hivatalban, utána pedig meg fogjuk vizsgálni és el 

fogjuk indítani az eljárást. 

A gazos porták ügyében a mi hivatalunk jár el, illetve, ha az épület állaga romlott, akkor pedig 

az Orosházi Járási Hivatal illetékes az eljárás lefolytatására. 

Kis Bálint képviselő: Helyi lakosok jelezték, hogy nem találják a testületi ülésekről friss 

anyagot a honlapon. 

Radics Vivien szociális ügyintéző: A honlapon fent vannak a testületi ülések. Itt annyit kell 

tudni, hogy testületi ülés után 15 napunk van feltölteni az NJT rendszerbe,illetve, hogy a 

képviselők jóváhagyják aláírásukkal. Először a jogszabályi kötelezettségünknek teszünk 

eleget, így adódhat némi csúszás az önkormányzati portálra való feltöltésnél. 

Varga Pál alpolgármester: Annyit fűznék hozzá, hogy ami anyagot én megkapok, azt fel is 

töltöm. Egyébként fent szoktak lenni. 

Mórocz Lajos képviselő: A rallyval kapcsolatban kérdezem, hogy állítólag októberre megint 

lett tervezve rally. Mi igaz a hírből? 

Kis Bálint képviselő: Októberre benyújtotta a kérelmét az illetékes cégek felé, a falut nem 

érintő útszakaszra. 

Megérkezik Szűr- Szabó László tűzoltó százados. 

 

Lengyel György polgármester: Köszönti Szűr-Szabó László Tűzoltó századost az Orosházi 

Hivatásos Tűzoltóparancsnokság és Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kirendeltségéről. 

Pusztai Ádám képviselő: Visszakanyarodnék egy kérdés erejéig a kézikönyv elkészítése 

kapcsán. Tudjuk-e hogy milyen szankciókkal jár, ha nem készítjük el? 

dr. Lipták Péter jegyző: Nincs még meghatározva konkrét szankció. Először mindig 

felszólítanak és csak utána szankcionálnak. 

Lengyel György polgármester: A mai ülésen a képviselő testület már tárgyalta az első 

napirendi pontban szereplő beszámolót, amelyet egyhangúlag el is fogadott. Köszönjük a 

minden részletre kiterjedő tájékoztatást és kérdezem, hogy kíván- e szóbeli kiegészítést tenni? 



Szűr- Szabó  László tűzoltó százados: Köszönöm, hogy elfogadták. Csak két fontos dolgot 

szeretnék  felvázolni, a szabadtéri tűzesetekkel és a fűtési szezonnal kapcsolatban. 

A szabadtéri tűzesetekkel kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy én úgy tudom , hogy 

nem volt a településen semmilyen probléma. Továbbá  kéményseprő ipari szolgáltatás a 

katasztrófavédelem irányítása alá került, így ha lakosságnál kérdés merül fel akkor a 1818-as 

ingyenesen  hívható telefonszámon bármikor tudják kapcsolni az illetékeseket. Honlapon is 

van elérhetőség. 

Ennyivel szerettem volna kiegészíteni. 

Lengyel György polgármester : Annyit tennék hozzá, hogy a helyi médiában is  közzé 

tudjuk tenni a fűtésszezonra való felkészülésről felhívást. 

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

megköszönöm az aktív tanácskozást a nyílt ülést 17 óra 00 perckor bezárom, és a testület zárt 

ülés keretében folytatja a munkát. 

 

K.m.f.    

                                                                                            

                 Lengyel György                           dr. Lipták Péter 

        polgármester                                                                                 jegyző 
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