25/2013. ÖKÜ

JEGYZŐKÖNYV

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november
21. napi soron kívüli testületi ülésén.
Ülés helye: a Hivatal tanácskozó terme
Jelen vannak:

Lengyel György polgármester, Mórocz Lajos, Szemenyei Sándor
és Varga Pál települési képviselők.

Jelen van továbbá:

dr. Lipták Péter, jegyző;
Fekete Zita, kirendeltség-vezető;
Vargáné Neller Borbála Tünde, művelődési ház vezető;
Kapuné Sin Anikó, pénzügyi vezető főtanácsos;
Kocsondi Sándor Dániel pályázatíró,
dr. Baranyiné Lantos Erika pályázatíró
Skorka Pálné, jkv. vezető.

Lengyel György, polgármester Köszöntöm a megjelenteket. Tájékoztatom a
jelenlevő képviselőket, hogy Pusztai Ádám képviselő más elfoglaltsága miatt
távolmaradását jelezte, igazoltan van távol. Megállapítom a jelenléti ív alapján, hogy
a testületi ülés határozatképes, a képviselő-testület ülését 15.00 órakor megnyitom.
Jegyzőkönyv hitelesítőkre kell javaslatot tenni; javaslatom Szemenyei Sándor és
Varga Pál képviselőkre esik, melyet a jelenlevő 4 testület tag, 4 igen szavazattal,
egyhangúlag, elfogadott.
Javaslatot teszek a megtárgyalandó napirendi pontokra, amit az előzetesen
megküldött meghívóban szereplő sorrendben javaslok elfogadni. A képviselő-testület
a javaslatnak megfelelően, az 4 jelenlevő tag közül 4 igen szavazattal, egyhangúlag
az alábbiak szerint fogadta el a tárgyalandó napirendi pontokat:
Tárgy:

Előadó:

1. Nyertes pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás

Lengyel György
polgármester

2. Beadandó pályázatokkal kapcsolatos döntés

Lengyel György
polgármester

3. Bejelentések
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Lengyel György polgármester: A soron kívüli testületi ülés összehívását az tette
szükségessé, hogy két beadott pályázatunk nyert és az idő szűkössége miatt a
további munkák folytatásáról kell döntést hozni. A második napirendi pont is
pályázatokkal kapcsolatos, két célterületen adhatunk be pályázatot, november 25-én
nyílik meg a beadási lehetőség, ezért kell sürgősen dönteni.

1. Napirendi pont tárgya: Nyertes pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás
Előadó: Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: Két pályázatot adtunk be, és mind a két pályázattal
kapcsolatban megérkezett a határozat, melyben arról értesített a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Minisztérium, hogy nyertek a pályázatok. E pályázatokkal
kapcsolatos további lépések megtárgyalása szükséges. Írásos előterjesztés készült a
napirenddel kapcsolatban, melyet előzetesen megkaptak a képviselők. Néhány
gondolattal szóban szeretném kiegészíteni.
Egyik nyertes pályázatunk eszközök beszerzéséről szól. Ennek végrehajtása már
megkezdődött, folyamatban van az eszközök megvásárlása, melyet Dr. Baranyiné
Lantos Erika pályázatíró és Vargáné Neller Borbála művelődési ház igazgató
koordinálnak. A beszerzések ebben az évben valószínű megtörténnek és be is tudjuk
nyújtani a számlákat, remélve, hogy 2013-ban meg is fog történni.
Kérdezem dr. Baranyiné Lantos Erika pályázatírót, hogy van-e kiegészítése a
pályázattal kapcsolatban.
dr. Baranyiné Lantos Erikat pályázatíró: Az eszközbeszerzési pályázattal
kapcsolattal kapcsolatban is érvényes az a törvényi előírás, hogy 6 hónapon belül
legalább a 10 %-ról számlát kell benyújtani.
Lengyel György polgármester: Másik nyertes pályázatunk a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások
jogcím keretében a Pusztaközponti Helytörténeti Látogató Központ fejlesztése,
felújítása céljából nyertünk 9147787,-Ft támogatási összeget. Három árajánlat
bekérése volt szükséges, melyeket az előterjesztés mellékleteként megkaptak a
képviselők. Legkedvezőbb ajánlatot a DER Kft adta be. Javaslom, hogy őket bízzuk
meg a kivitelezéssel. Még ebben az évben elkezdhetjük a kivitelezést és akkor nem
kell elektronikus naplót vezetni, illetve az idő rövidsége miatt is szükséges elkezdeni
minél hamarabb a munkákat.
Kérdezem Kocsondi Sándor Dánielt, a pályázatírót, van-e kiegészítése?
Kocsondi Sándor Dániel pályázatíró: Néhány gondolatban szólnék a
kötelezettségekről. 6 hónapon belül a költségek 10 %-át, jelen esetben 2014. áprillis
hó közepéig, kifzetési kérelemmel kell benyújtani. A teljes befejezés 2014. december
31.
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2015. január végéig kell benyújtani a legutolsó kifizetési kérelmet. Ennek a törvényi
kötelezettségnek előnye, hogy lehet szakaszolni a pénzek lekérését.
Mórocz Lajos képviselő: Határidőre vállalják a kivitelezést?
Lengyel György polgármester: A vállalkozási szerződésben fog szerepelni a
határidő. A szabadban történő kivitelezés a tavaszra marad, de a belső munkálatokat
el tudják kezdeni.
Van-e kérdés? Amennyiben nincs, akkor javaslom az előkészített, és írásban kiadott
határozati javaslat elfogadását, kézfelnyújtással szavazzanak.
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
233/2013. (XI. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján a Helyi
Vidékfejlesztési
Stratégiák
LEADER
fejezetének
végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások jogcím
keretében a Kardoskút, Külterület Tanya: 252. sz.
0208/20. hrsz. alatti Pusztaközponti Helytörténeti Látogató
Központ fejlesztés, felújítása vonatkozásában az
épületfeújítás,
falszigetelés
céljából
beérkezett
árajánlatokat értékelte és az alábbi döntést hozza:
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a DER Építő és
Szigetelő Kft. Orosháza, Vásárhelyi út 79. sz. alatti
vállakozással a beérkezett árajánlat alapján bruttó
6.850.586
Ft,
azaz:
Hatmillió-nyolcszázötvenezerötszáznyolcvanhat forint összegben szerződést kössön.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2013. november 30.

2. Napirendi pont tárgya: Beadandó pályázatokkal kapcsolatos döntés
Előadó: Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban írásos
előterjesztés készült, melyet a meghívó mellékleteként megkaptak a képviselők.
Néhány gondolattal egészítem ki.
Az egyik pályázati lehetőség a többfunkciós szolgáltató központ támogatása kapcsán
a Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár külső és belső felújítása,
korszerűsítése. A szükséges munkák elvégzése meghaladja a teljes pályázati
keretet, de egy ilyen komplex munkát nem lehet részben megvalósítani. Javasolnám,
hogy a mintegy 2,5 millió forint plusz bekerülési összeget biztosítsuk a saját
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költségvetésünkből, mert néhány év alatt az elvégzett munkák hozadékaként
megtérül. Az előtanulmányt megkaptuk a munkák elvégzéséről. Kérdezem a
pályázatírót kíván-e szólni?
dr. Baranyiné Lantos Erika pályázatíró: A pályázatot elektronikusan lehet
benyújtani. November 25-én reggel nyílik meg a felület. Jól haladunk az
előmunkákkal, tartható az időpont. Fontos minél előbb benyújtani a pályázatot, mert
a beérkezés sorrendjében bírálják el.
Szemenyei Sándor képviselő: Ha nyer a pályázat a munkálatok meddig
tolódhatnak?
dr. Baranyiné Lantos Erika pályázatíró: A határozat kézhezvételétől számított 6
hónapon belül el kell kezdeni, 2014. december 31-ig be kell fejezni.
Szemenyei Sándor képviselő: Nem ismerjük a 2014. évi költségvetést, lehet-e
annyi hitelt felvenni, amennyi szükséges az előfinanszírozáshoz ha szükség lesz rá?
dr. Baranyiné Lantos Erika pályázatíró: 25-én beadjuk a pályázatot. A beruházás
közbeszerzés köteles, arra is kell időt hagyni, két lehívás lehetséges, az is segít a
finanszírozásnál. Előfinanszírozással júniusban be lehetne adni 15 milllió forintra,
augusztus, szeptember hónapban megérkezhet a pénz.
Kocsondi Sándor Dániel pályázatíró: A támogatási szedrződés január vége fele
várható. Fontos gyorsan beadni a pályázatot, mert forráskimerülésig adható.
Lengyel György polgármester: Az előző testületi ülés óta napi szinten folytak a
munkák, modelleztünk a pályázat előkészítésével.
Van-e kérdés? Amennyiben nincs, akkor javaslom az előkészített, és írásban kiadott
határozati javaslat elfogadását, kézfelnyújtással szavazzanak.
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
234/2013. (XI. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.)
támogatja
többfunkciós
szolgáltató
központ
kapcsán
a
pályázat
benyújtását
az
Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a
vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető
támogatásokról szóló VM rendelet 3. célterületére, 5954
Kardoskút, Március 15. tér 1. sz. hrsz. 40. alatti Móra
Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár külső
felújítása céljából,
2.)
kijelenti, hogy a fejlesztést a többfunkciós épület
tetejének rossz állapota szükségessé teszi, mivel az
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épület folyamatosan beázik. A tetőszerkezet átalakítása
az épület állagmegóvását szolgálja, illetve a külső
hőszigetelés és nyílászárók cseréje a költséghatékony
működést segíti.
3.)
a beszerzés bruttó összköltségét 38.100.000
forintban fogadja el. A vállalt önerő összegét 8.100.000,forintban határozza meg, mely összeget a 2014. évi
felhalmozási költségvetése terhére biztosít,
4.)
megbízza Lengyel György polgármestert a pályázat
benyújtásával és a releváns jognyilatkozatok megtételével.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2013. november 25.
Lengyel György polgármester: A másik pályázattal lehetőség nyílik számunkra új
gépjármű beszerzésre, a tanyagondnoki szolgálat ellátásához. Igyekszünk, hogy a
legalkalmasabb típust válasszuk.
Mórahalmon voltunk a tanyagondnokok
konferenciáján, az általuk használt típus igen jó, erről hoztunk is ábrát, melyet
megtekinthetnek a képviselők. Sok hasznos információt szereztünk a gépjármű
beszerzésével kapcsolatban. A gépjármű beszerzésénél eltekinthetünk a
közbeszezrési eljárástól, Legalkalmasabb lenne az összkerék meghajtású. Sajnos a
pályázati keretbe ez nem fér bele. Az autóértékesítővel tárgyaltunk és lehetőség van
széles nyomtávú kisbusz beszerzésére pályázat keretében, amelynek a rakodó tere
is elég nagy. A beszerzés után saját költségünkre megrendelhetjük az
összkerékmeghajtást, ami a biztonságot szolgálja. Előfinanszírozásra nincs szükség,
mert a Minisztérium és a Porshe Hungária a bankkal meg tudja oldani a
finanszírozást a nyertes pályázatoknak. Előfinanszírozáshoz csak az önerőt kell
biztosítani. Nagyon fontos lenne egy jó mikrobusz beszerzése, mert a tanyagondnoki
szolgálat sokkal nagyobb jelentőséggel bír most, mint azt az elinduláskor gondoltuk.
Szemenyei Sándor képviselő: Kimondottan egy típus van a pályázati anyagban,
vagy bármely típus elszámolható?
Varga Pál alpolgármester: Bármilyen típus elszámolható, de egyik sem összkerék
meghajtású. Van rövid és hosszú tengelytávú. A hosszú tengelytávú típust kellene
választani, ennek jó a rakodási lehetősége is.
Szemenyei Sándor képviselő: Hosszú tengelytávú és összkerékmeghajtásban
lehet gondolkodni.
Lengyel György polgármester: A pályázható típusok nem tartalmaznak összkerék
meghajtásút. Egyetértek Szemenyei képviselő Úr véleményével. Lehetőség van a
pályázat után, opcióként megrendelni az összkerék meghajtás beszerelését. Erről
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akkor dönthet a testület, ha meglesz a pályázott gépjármű. Így jutunk hosszú
tengelytávú, jó rakodási terű, összkerékmeghajtású gépjárműhöz.
dr. Baranyiné Lantos Erika pályázatíró: A Porshe előfinanszírozásnak nagyon
utána kell nézni, hogy a pályázati feltételnek megfeleljen.
Lengyel György polgármester: Van-e kérdés? Amennyiben nincs, akkor javaslom
az előkészített, és írásban kiadott határozati javaslat elfogadását, kérem
kézfelnyújtással szavazzanak.
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
235/2013. (XI. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.) támogatja falu- és tanyagondnoki szolgáltatás
ellátásához kapcsolódóan a pályázat benyújtását az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól
igénybe vehető támogatásokról szóló VM rendelet 1.
célterületére, mikrobusz beszerzése céljából,
2.) kijelenti, hogy a fejlesztés a szakmai programban
szereplő feladatok hiánytalan és színvonalasabb
ellátásához szükséges a külterületi lakosok magas
számára tekintettel,
3.) a beszerzés bruttó összköltségét 12.700.000,forintban fogadja el. A vállalt önerő összegét
2.700.000,- forintban határozza meg, mely összeget a
2014. évi felhalmozási költségvetése terhére biztosít,
4.) megbízza Lengyel György polgármestert a pályázat
benyújtásával és a releváns jognyilatkozatok
megtételével,
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2013. november 25.

Lengyel György polgármester: Mint már többször tájékoztattam a képviselőket,
hogy létrejött a Vásárhelyi Pusztáért Szövetség és a Leader csoport közötti
együttműködés,a pályázati lehetőség kihasználása érdekében. Megkérem Kocsondi
Sándor Dániel pályázatírót szíveskedjen ezzel kapcsolatban tájékoztatni.
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Kocsondi Sándor Dániel pályázatíró: Röviden szeretném ismertetni. Bele illik ez a
pályzat is a sorba, amelyeket ma tárgyaltunk. Leader akciócsoportok indulhatnak a
pályázaton, bruttó 100 %-os támgotottsággal. Három Leader csoport összefogásával,
a Csorvási Leader csoport gesztorságával dolgozunk. Több közös egyeztetést
folytattunk a puszta területén lévő településekkel A Szövetség elképzeléseit öntöttük
egységbe. Megvalósíthatósági tanulmányt készítetünk, melyet elküldtünk, de még
nem döntött az MVH. Ez a pályázat 50 millió forintos lehetőséget tartogat, amely
Kardoskúton valósulna meg többnyire. Kétezer darab térkép készülne a puszta
területét bemutatva, a turizmus szempontjából. Mind a 9 településen kerülne
elhelyezésre tábla, térkép. Egy ÖKO udvar kerülne megépítésre az általáos iskola
udvarán, amely oktatási, nevelési szempontból is egyedülálló projekt országos
viszonylatban. A pályázó és megrendelő a Hajdúvölgyi Körösmente Leader csoport,
két helyi akciócsoporttal. Kötelezettségátadással átkerülne Kardoskút településhez.
Kardoskút lenne a működtető. Utófinanszírozású beruházás, a kivitelezés bontható.
2014. február-március hónapban várható határozat, és év végére kell befejezni.
Lengyel György polgármester: A Vásárhelyi Pusztáért Szövetséget alkotó,
létrehozó 9 önkormányzati település polgármestere lett bevonva, valamint az
Olvasókörök Országos Szövetségének társelnöke és a Körös-Maros Nemzeti Park
Igazgatósága. Nagy örömünk, hogy a két nagy “anyaváros” – Hódmezővásárhely és
Orosháza – polgármesterei is maximálisan támogatták. Kulturális programok
keretében helyi értékek bemutatását is tartalmazza a projekt.
Verasztó József általános iskola tagintézmény igazgatója: Egyetértek az
elhangzottakkal. Reménységemet szeretném közölni, ha ez megvalósulna,
lehetőséget jelentene a jövőre nézve. Nagyon fontos az iskola megmaradásban.
Mórocz Lajos képviselő: Mi a garancia, hogy az iskola működni fog, és meddig?
Szép dolog 32 millió forintot megnyerni, de a fenntartás sem olcsó, és a Kardoskúti
Önkormányzatot fogják a költségek terhelni. Számítást csinált-e valaki már, hogy
villainy, üvegház, kerti tó, stb. fenntartása, karbantartása mennyibe fog kerülni.
Kocsondi Sándor Dániel pályázatíró: Örülök ennek a kérdésnek. Békés megyében
a turisztika “gyerekcipőben” jár. Külföldi turista nem fog idejönni csak a Fehér-tóért,
csak az iskola ÖKO udvarért, stb. Több projekt van folyamatban a megye különböző
településein. Ezeken adódó programok csokorba kínálásával lehet majd külföldi
turistákat idecsalogatni, amely majd bevételt is fog jelenteni, amiből finanszírozható a
fenntartás. 9 település vesz részt a projektben, a fenntartás sem csak Kardoskút
terhe lesz. Nagyon sok munka van még odáig. Távlati dolog, amely egy esetleges
gazdasági társaság létrehozását és működtetését is jelentheti.
Lengyel György polgármester: Az üvegház csak a napenergiára épülne. Költséget
jelenthet a játszóelemek 4 évenkénti felülvizsgálata. Igyekeztünk jó minőségű
anyagokból elképzelni a projektet. Az iskola hosszútávú itt maradására nincs
garancia. Utat kell találni, ami vonzó lehet és maradhasson tovább. Kardoskút
település tisztasága is fontos szempont. Orosháza közelsége is potenciális
szempont. Jelentősebb költséget nem látok, több lehet a hozadéka. Kardoskút
megmaradásának, továbbfejlődésének az érdekében valamilyen lépéseket tenni kell.
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Azt sem lehet tudni, mikor milyen lépés lenne a jó, de a várakozással,
semmittevéssel többet ártunk.
Mórocz Lajos képviselő: Aggályom, hogy mi van akkor, ha nem lesz iskola.
Varga Pál alpolgármester: Bízhatunk, hogy az ifjúsági szálló is felépül és látogatják.
Az ÖKO udvar érzékeny terület, gondolni kell az állagmegóvásra, az őrzés
védelemre, esetleg kamerázott megfigyelésre. A kertet a gyerekek fogják gondozni?
Verasztó József általános iskola tagintézmény igazgatója: Kertész kell az
irányításhoz, a tevékenységek meghatározásához. A foglalkoztatásba pedagógus
irányításával be lehet vonni a gyerekeket.
Lengyel György polgármester: Fűszernövény kert is tervezve van, a szakmai
háttere nagyon fontos. De nemcsak az iskolát érinthetné, fel lehetne használni a
Herbária Zrt vezérigazgatójának feljaánlását is, hogy a jogszabályi előírásokat
leküzdve az akadályokat megszüntetve folytatni lehessen a tárgyalásokat, esetleg
közmunások foglalkoztatását az önkormányzati telkeken. Jelen állapotban fontos,
hogy vonzó módon, komplexen jelenjen meg Békés megyében a turizmus.
Mórocz Lajos képviselő: Kellene egy falukertész, hiszen vannak parkjaink is.
Lengyel György polgármester: Fejlesztéseknél a sorrendet a legnehezebb
felállítani. Mórocz Lajosnak teljesen igazga van. Folyamatban van a szondázás, aki a
településen felelős lenne.
Szemenyei Sándor képviselő: A települések közül Kardoskúton itt marad a
létesítmények legnagyobb része. A többi településnek gondja sem lesz vele. Talán
nem is biztos, hogy az iskola udvaron kellene megvalósulnia az ÖKO udvarnak.
Lengyel György polgármester: A tárgyalások elején nem volt ötlet, azt szerettük
volna elkerülni, hogy rendezvényekre nagy összegeket pályázzunk, ami egy nap alatt
oda van. Ebből kiindulva egy maradandó ötlet megvalósítása körvonalazódik.
További lehetőség esetén is összefogva dolgozzunk a térség érdekében, pl. a
kerékpárút megépítésében.
Még döntenünk nem kell, a megvalósíthatósági tanulmány az MVH-nál van.
Szemenyei Sándor képviselő: Mikor kell dönteni?
Kocsondi Sándor Dániel pályázatíró: Még nincs kiírás, sok minden válhozhat.
Várhatóan sok pályázati kiírás lesz. Nagyon sok feltételes mód van. Előbbre
vagyunk, megvannak a szakmai tervek. Bármikor kéznél van egy esetleges pályázat
beadásához.
Lengyel György polgármester: Fontosnak tartom, hogy lehetőségünk van
támogatással fejleszteni, hátrányunk nem származik belőle. A Körös-Maros Nemzeti
Park hozzáálása is nagyon pozitív.
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Mórocz Lajos képviselő: A kétségeinket mondjuk el, de nem azt jelenti, hogy nem
támogatjuk az ötleteket, lehetőségeket. Nemcsak ajándék lesz egy-egy megnyert
pályázati összegből megvalósult létesítmény, hanem nagyon is sok feladatot hoz.
Lengyel György polgármester: Ezért vannak a testületi ülések. Van-e még kérdése
valakinek? Amennyiben nincs, akkor kérem a testület tagjait, hogy kézfeltartással
szavazzunk az „Összefogás a Vásárhelyi Pusztáért” című megvalósíthatósági
tanulmányról szóló beszámoló tudomásul vételéről.
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
236/2013. (XI. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy
dönt,
hogy
az
Európai
Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a LEADER tgérségek közötti
együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások
részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet
keretében
a
Hajdúvölgy-Körösmente
Térség
Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület “Összefogás a
Vásárhelyi
Pusztáért”
című
megvalósíthatósági
tanulmányról szóló beszámolót tudomásul veszi.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: azonnal

3. napirendi pont: Bejelentések

Lengyel György polgármester: Írásos előterjesztésben megkapták a képviselők az
iskolai felvételi körzet véleményezéséről. Az anyaggal kapcsolatos szóbeli
kiegészítést kívánnak-e tenni az előterjesztés készítésében részt vevők?
Fekete Zita kirendeltség-vezető: Szóbeli kiegészítést nem kívánok tenni, kérdésre
szívesen válaszolok. Jogszabályi kötelezettségnek kell eleget tenni.
dr. Lipták Péter jegyző: Nálunk, kistelepülésen nincs jelentősége, főleg nagyobb
városokban, ahol a körezethatárokat meg kell húzni.
Lengyel György polgármester: Ezután is mindenki oda iratkozik be ahova
szeretne, ez a körzetesítés meghatározása az intézményeket kötelezi, hogy a
körzetbe tartozó tanulókat köteles felvenni. Kérem a testület tagjait, hogy
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kézfeltartással
elfogadásáról.

szavazzunk

az

írásos

előterjesztés

határozati

javaslatának

A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
237/2013. (XI. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal által
megküldött, az előterjesztés mellékletét képező Orosházi
járásra vonatkozó iskolai felvételi körzet-tervezetet
jóváhagyja.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2013. november 29. a határozat kézbesítésére
dr. Lipták Péter jegyző: Írásos előterjesztés készült a szippantott szennyvíz
szállítási pályázat kiírásával kapcsolatban. Az önkormányzat kötelessége a
szolgáltatás biztosítása. Szükségesnek látom pályázat kiírását a szippantott
szennyvíz gyűjtésére és szállítására vonatkozóan, az előterjesztéshez mellékelt
pályázati felhívás szerint.
Lengyel György polgármester: Az önkormányzat kötelessége ezen közszolgáltatás
megszervezése, ezért javaslom a határozati javaslat elfogadását az írásban kiadott
előterjesztésnek megfelelően. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
238/2013. (XI. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy az előterjesztés mellékletében
megfogalmazott pályázati felhívás tartalmával egyetért, és
a szolgáltatás biztosítása érdekében a szippantott
szennyvíz gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására
vonatkozóan 2013. november 25.napjától 2013. december
10. napjáig pályázati felhívást jelentet meg.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2013. december 31.
dr. Lipták Péter jegyző: A Művelődési Ház és Községi Könyvtár pályázatának
készítése során kiderült, hogy foglalkozni kell az intézmény SZMSZ-vel. Az
intézmény vezetője elkészítette, kérem, hogy ismertessen a testülettel.
Vargáné Neller Borbála Tünde intézményvezető: Elkészítettem az SZMSZ-t, de
nem vagyok jogász. Jogszabályi hivatkozások, kötelező mellékletek átnézéséhez
megkérem Jegyző Urat.
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dr. Lipták Péter jegyző: Javaslom, hogy Polgármester Úr az anyag
áttanulmányozására rövid szünetet rendeljen el. Az SZMSZ mellékleteit javaslom
függelékként csatolni, könnyebb a változásokat átvezetni, esetleges módosításokat
eszközölni.
Lengyel György polgármester: 10 perc szünetet rendel el.
Szünet után folytatódik a testületi ülés.
dr. Lipták Péter jegyző: Az SZMSZ pontosítása, átnézése megtörtént.
Vargáné Neller Borbála Tünde intézményvezető: Az SZMSZ tervezetet ismerteti a
testület tagjaival.
Lengyel György polgármester: Az SZMSZ elkészült. Javaslom a testület tagjainak
elfogadását változtatás nélkül. Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
239/2013. (XI. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Móra Ferenc Művelődési Ház
és Könyvtár Működési és Szervezeti Szabályzatát
jóváhagyja.
Felelős: Vargáné Neller Borbála, igazgató
Határidő: értelemszerűen
Lengyel György polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy írásos
előterjesztést kaptak határozati javaslattal együtt tanulmány támogatási kérelme
ügyében. Nem kell dönteni a kérelemről, mert a kérelmező visszavonta kérelmét.
Varga Pál alpolgármester: A költségvetésbe be van tervezve egy terepjáró
gépjármű beszerzése. A kereskedőknél történt tájékozódás alapján nagyon kevés
gépjármű található a betervezett összeghatárig, műszaki állapotuk is nem igazán jó.
Lengyel György polgármester: Interneten is tájékozódtam, de nem lehet tudni,
hogy milyen hibákat rejtenek. Egyet találtunk Kecskeméten, melynek az állapot
felmérését elkészítették. Ezekre a hibákra kértem az Orosházáról árajánlatot és ha
ennek az összegnek a különbségével meg tudjuk vásárolni, akkor elhozzuk. A fékek
javítása, és alvázvédelem megcsináltatása indokolt. Várjuk az eredményt. A
gépjármű szükségessége abból indult, hogy több funkciót is tudna szolgálni. Az
önkormányzat részére a KIA kisteherautó mellett igen jól ki tudnánk használni; a
tanyagondnoki szolgálat is szükség esetén használhatná, esetleg a polgárőrök is.
Várjuk az eredményt és a tárgyalásoktól függően döntjük el, hogy megvásároljuk-e.
Tervezve lett traktor beszerzése is, de igazán nem találtam megfelelőt. Kérném
Szemenyei Sándor képviselő segítségét, hogy ismeretsége révén tudna-e segíteni a
beszerzésben.
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Szemenyei Sándor képviselő: Örömmel segítek. Lehet jó állapotban lévő használt
traktorokat beszerezni, főleg a bankok által visszavett, vagy gazdálkodók által új
traktor beszerzésekor a régi beszámításával vásároltak esetében. Fogok érdeklődni
és tájékoztatom Polgármester Urat.
Lengyel György polgármester: Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs,
tisztelettel megköszöni az aktív tanácskozást a nyílt ülést 17,50 órakor bezárja.
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