26/2013. ÖKÜ
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november
28. napi soron kívüli testületi ülésén.
Ülés helye: a Hivatal tanácskozó terme
Jelen vannak:

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

Jelen van továbbá:

dr. Lipták Péter, jegyző;
Fekete Zita, kirendeltség-vezető;
Vargáné Neller Borbála Tünde, művelődési ház vezető;
Bajkán György tűo. őrnagy, tűzoltó parancsnok,
Kapuné Sin Anikó, pénzügyi vezető főtanácsos;
Skorka Pálné, jkv. vezető.

Lengyel György, polgármester Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom a
jelenléti ív alapján, hogy a testületi ülés határozatképes, a képviselő-testület ülését
14.00 órakor megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítőkre kell javaslatot tenni; javaslatom
Szemenyei Sándor és Varga Pál képviselőkre esik, melyet a jelenlevő 5 testület tag,
5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Javaslatot teszek a megtárgyalandó napirendi pontokra, amit az előzetesen
megküldött meghívóban szereplő sorrendhez képest változtatással javaslok
elfogadni, tekintettel arra, hogy a 3. napirendi pont szerinti Orosházi
Katasztrófavédelmi
Kirendeltség
és
az Orosházi
Tűzoltóparancsnokság
tevékenységéről szóló beszámolót tárgyaljuk első napirendi pontban az előadó
kérésére. A képviselő-testület a javaslatnak megfelelően, az 5 jelenlevő tag közül 5
igen szavazattal, egyhangúlag az alábbiak szerint fogadta el a tárgyalandó napirendi
pontokat:
Tárgy:

Előadó:

1. Beszámoló jelentés a Kardoskúti Móra Ferenc
Müvelődési Ház és Községi Könyvtár munkájáról

Vargáné
Neller
Borbála
műv. ház ig.

2. Beszámoló a Kardoskúti Hírmondó kiadásával
kapcsolatos tevékenységről

Vargáné
Neller Borbála
főszerkesztő

3. Beszámoló az Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
és az Orosházi Tűzoltóparancsnokság tevkenységéről

Bajkán György
tűo. őrnagy
tűo. pk.

4. Bejelentések
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Lengyel György polgármester: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a
közötti lejárt határidejű határozatról nem kell beszámolni, mert nincs.
Két ülés közötti
képviselőket:

eseményről

néhány

gondolatban

kívánom

két ülés

tájékoztatni

a

DAREH ülésen beszámolót hallgattunk meg a rekultivációs pályázatról,
sajnos vannak megoldandó feladatok a hulladékgazdálkodás területén.

1. Napirendi pont tárgya: Beszámoló az Orosházi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség és az Orosházi Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről.
Előadó: Bajkán György tűzoltó őrnagy, tűzoltó parancsnok

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos írásos beszámolót
előzetesen megkaptuk. Kérdezem az előadót kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?
Bajkán György tűzoltó őrnagy, tűzoltó parancsnok: A 2012. év fordulópont, nagy
változás volt. Az új jogszabályok következtében állami szerv lettünk. Az átállás nem
okozott problémát, azonban többletfeladatok keletkeztek. A tűzoltási, polgárok
mentési feladatok mellé a polgárvédelmi és katasztrófavédelmi feladatokat is
megkaptuk. Hatósági feladatok ellátására létrehozták a katasztrófavédelmi
igazgatóságot megyei szinten, melynek kirendeltségei is működnek. Technikai
eszközeink javultak, modernizálódtak. Egy polgárvédelmi megbízott is dolgozik, aki a
települések katasztrófavédelmi referensei közreműködésével segíti a polgármesterek
polgárvédelmi feladataikat.
Több megelőzés, kevesebb beavatkozás - ez a szemlélet érvényesül. A jogszabályok
betartása sokszor büntetéssel jár – nincs lehetőség mérlegelésre, a jogszabály
sarkosan leírja, mikor, milyen esetben mennyi a büntetés, tételesen meg vannak
határozva a büntetési tételek. Gyakran vannak ellenőrzések, de ehhez minden
segítséget megadunk. Minden településsel tartjuk a kapcsolatot. Rendkívüli
eseményekről – vihar, hőségriadó, stb. – küldünk értesítést, hogy minél szélesebb
körben ismerje meg a lakosság.
Kardoskút kiemelt település iparbiztonsági szempontból – 4 üzem van felsőküszöbös
besorolásban. Külső – belső védelmi gyakorlatokat tartunk rendszeresen. Az üzemek
működésével problémánk nincsenek, együttműködőek. Szerencsés a település, hogy
ilyen üzemek vannak a településen.
Lengyel György polgármester: Köszönjük szépen a tartalmas írásbeli beszámoló
elkészítését és szóbeli kiegészítést. Fontosnak tartjuk mi is az információk gyors
továbbítását, a lakosság tájékoztatását. Ehhez van weblapunk, szükség esetén
szórólapos tájékoztatást is alkalmazunk.
Pusztai Ádám képviselő: Pár kérdésem lenne. Hogyan álljunk a szerveződő
csoportokhoz, ha kérik támogatásunkat? A település besorolása megmaradt-e?
Személyre szabott tűzvédelmi ellenőrzés történt-e?
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Bajkán György tűzoltó őrnagy, tűzoltó parancsnok: A térségben működő Délbékési Mentőcsoportra gondolva: önkéntes mentőszervezet. A katasztrófavédelem
elvárása, hogy a lakosság egyre inkább öngondoskodó legyen. A tűzoltóság végzi a
beavatkozást, a polgári védelembe beosztott emberek tudnak segíteni. Ezekből
alakulnak járásonként, a mi területünkön a Dél-Békési Mentőcsoport alakult meg. A
katasztrófavédelem engedélyével, munkásságával a Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság engedélyével működhetnek. Amennyiben az önkormányzatnak
lehetősége van támogatni, akkor azt megköszönjük. Ez a mai kor elvárásainak
megfelel, abszolút támogatható.
Besorolást minden év szeptember 30-ig felül kell vizsgálni, ez ebben az évben is
megtörtént, nem történt változás. Rendkívüli felülvizsgálatra is lehetőség van.
Személyre szabott tűzvédelmi ellenőrzés nem történt.
Lengyel György polgármester: A Dél-Békési Mentőcsoport ünnepélyes
megalakulásán részt vettem. Valóban magas szintű a felkészültség, a gyakorlati
bemutató szervezettsége is ezt mutatta. Igen felkészült, komolyan szervezett, a
katasztrófavédelemmel együttműködő alakulatról van szó.
Bajkán György tűzoltó őrnagy, tűzoltó parancsnok: 7 hivatásos állományú
személy van a csoportban. Fontos cél, hogy a hivatásos állományt folyamatosan
leépítve a civil vezetésre és feladatatok elvégzésére kell építeni.
Lengyel György polgármester: Köszönjük szépen a tájékoztatást. Aki az írásban
megfogalmazott és kiadott határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
242/2013. (XI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az Orosházi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség és az Orosházi Tűzoltóparancsnokság
tevkenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: azonnal
2. Napirendi pont tárgya: Beszámoló jelentés a Kardoskúti Móra Ferenc
Művelődési Ház és Községi Könyvtár munkájáról
Előadó: Vargáné Neller Borbála műv. ház ig.

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos írásos beszámolót
előzetesen, a meghívó mellékleteként minden képviselő megkapta. Kérdezem az
előadót, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?
Vargáné Neller Borbála Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár
igazgatója: Minimális kiegészítéssel kívánok élni. A lényeges dolgokat leírtam. A
könyvtár 2013. január 1-től a Megyei Könyvtár irányítása alá tartozik. Döcögős volt a
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rendszer kialakulása. A kezdeti időszak mindig nehézkes. Az idén még 1 db könyv
nem jutott el hozzánk, olyan sok lépcső van közbeiktatva. Könyvbeszerzésre 668.300
forint volt megállapítva. A tervezett egységes számítógépes rendszer nagyon hosszú
folyamat.
Lengyel György polgármester: Orosházi Könyvtárnál is érdeklődtem, hasonló
híreket hallottam. Nem öröm ezt hallani. Bízunk benne, hogy találunk megoldást.
Vargáné Neller Borbála Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár
igazgatója: Aktuális a költségvetés tervezése előtt a terembérleti díjak
megállapítása. Közüzemi díjak felmerülnek, melynek összegét érdemes lenne
figyelembe venni. Lehetne a helyi lakosok részére kevesebb díjtételt megállapítani.
Esetleg megfontolni, hogy kardoskúti lakos által tartott lakodalom, családi
rendezvény igénybevétele esetén térítésmentesen kapja meg, csak közüzemi díjat
fizessen.
Lengyel György polgármester: Abszolút támogatható, a korábbi üléseken volt már
erről szó, vártam is, hogy beszéljünk erről. A helyi lakosok támogatása, hogy
kedvezményesen vehessék igénybe a Művelődési Ház termét mindenképpen
indokolt. Hogyan látja a testület?
Szemenyei Sándor képviselő: Jó párszor említettem már, a Művelődési Ház a
lakosság érdekében épült, helyi lakosság részére. Jónak tartom a javaslatot,
maximálisan támogatom.
Mórocz Lajos képviselő: Egyetértek képviselő társammal. Kardoskúti lakos legyen
a kérelmező, bérlő. Meg kellene állapítani 2 átalányt. Támogatom a javaslatot.
Vargáné Neller Borbála Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár
igazgatója: Közüzemi díjat az óraállások leolvasása alapján pontosan ki lehet
számolni, ezért nem kell átalányt megállapítani. Változó a felhasznált energia
időjárástól, évszaktól függően.
Szemenyei Sándor képviselő: Kardoskútról elszármazottakat is támogatnám.
Mórocz Lajos képviselő: Idegeneknek mennyi a bérleti díja?
Varga Pál alpolgármester: Jelenlegi tarifán is lehetne csökkenteni, hátha vidékről
idejönnek rendezvényt tartani és ezzel is segítik a helyi vállalkozókat.
Lengyel György polgármester: Helyben lévő lakoshoz kössük. A következő soros
testületi ülésre elő kell készíteni a bérleti díjakkal kapcsolatos előterjesztést döntésre.
Körvonalazódott a képviselők álláspontja. Nagyon jó, hogy a helyi vállalkozásokat is
segítjük a munkájukban. Köszönjük a beszámoló elkészítését. Aki az írásos
előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
243/2013. (XI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Móra Ferenc Művelődési Ház
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és Községi Könyvtár munkájáról szóló beszámolót
elfogadja.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: azonnal
3. Napirendi pont tárgya: Beszámoló a Kardoskúti Hírmondó kiadásával
kapcsolatos tevékenységről
Előadó: Vargáné Neller Borbála főszerkesztő

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos írásos beszámolót
előzetesen megkaptuk a meghívó mellékleteként. Kérdezem az előadót kíván-e
szóbeli kiegészítést tenni?
Vargáné Neller Borbála főszerkesztő: Nem szeretnék szóban kiegészítést tenni.
Megjegyzésem, hogy a közmunkások által történő terjesztés nem megbízható.
Mindig van reklamáció, hogy nem kapott valaki példányt.
Lengyel György polgármester: Sajnálatos, hogy ilyen színvonalú hírmondó, nem
jut el a minden lakosokhoz. Valamilyen rendet kell meghatározni a terjesztésre,
felelőst kijelölni és meg kell oldani a problémát. Van-e kérdés, vélemény?
Mivel nincs, akkor, aki az írásos előterjesztésben megfogalmazott határozati
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
244/2013. (XI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Kardoskúti Hírmondó
kiadásával kapcsolatos tevékenységről szóló beszámolót
elfogadja.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: azonnal

4. napirendi pont: Bejelentések

Lengyel György polgármester: A szociális tűzifa elosztással kapcsolatos rendelettervezet írásban elkészült, melyet a képviselők megkaptak előzetesen. Kérdezem
Fekete Zita kirendeltség-vezetőt kíván-e kiegészítést tenni.
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Fekete Zita kirendeltség-vezető: A jogosultsági határokat kellene áttekinteni az egy
főre jutó jövedelem vonatkozásában, illetve a kérelem beadási határidejéről döntést
kell hozni. A szállítással kapcsolatban telefonon egyeztettünk, 2 részletben fogják
leszállítani, december második hetére megérkezik a második fuvar is.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nem tudunk dönteni a december 12-i
soros testületi ülésen, akkor soron kívüli ülés összehívására kerül sor. A szállítástól
is függ, hogy mikor tudunk dönteni, és célszerű lenne egy ülésen tárgyalni, hogy
valamennyi kérelmet egyformán tudjunk elbírálni. Javaslom a kérelmek beadási
idejére december 2-től december 10-ig tartó intervallumot. A jogosultsági határ ha a
tervezet szerint marad, akkor többen tudják benyújtani a kérelmet.
Pusztai Ádám képviselő: Akik eddig már kaptak tűzifát, azoknál az nem kizáró ok?
dr. Lipták Péter jegyző: Nem kizáró ok, mert külön rendeletben van szabályozva.
Az átvételről nyilatkozatot kell aláíratni. A kérelem beadására rendelkezésre álló idő
elég rövid, ezért a hirdetésre figyelni kell.
Lengyel György polgármester: A weblapon meg fogjuk hirdetni és szórólapon is
eljuttatjuk a lakosok részére. Az elhangzott javaslatok alapján a kiadott írásos
anyaghoz képest azzal a módosítással javaslom a rendeletet elfogadásra, hogy a
kérelem beadására rendelkezésre álló idő december 2-10-ig legyen. Aki így elfogadja
a rendelet-tervezetet, kézfelnyújtással szavazzon.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alkotta
meg az alábbi rendeletet:
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (XI.29.)
számú önkormányzati rendelete
a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági
feltételeiről
A rendelet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.
Lengyel György polgármester: A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER
fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások jogcím keretében
2013. 06. 17. napján benyújtott 8546672408 azonosító számon nyilvánítatott nyertes
pályázat projektmenedzsment feladatait az Equity Consulting Kft. látta el. Írásban
bejelentették, hogy ezen feladatok ellátását Berkó Péter egyéni vállalkozónak
kívánják átadni. A pályázat benyújtását megelőzően adott ajánlatban szereplő
feladatok átruházásához szükség van a Képviselő-testület jóváhagyására is. A
projektmenedzseri feladatok átadását követően az Önkormányzat felé semmilyen
anyagi igényt nem támasztanak, számlázásra nem jogosultak.
Ezt a bejelentést határozatban kell jóváhagyni. Javaslom az elfogadását. Aki ezzel
egyetért, kézfeltartással 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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245/2013. (XI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az Equity Consulting Kft.
bejelentésének megfelelően jóváhagyja, hogy a Helyi
Vidékfejlesztési
Stratégiák
LEADER
fejezetének
végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások
jogcím keretében 2013. 06. 17. napján, Pusztaközponti
Helytörténeti Látogatóközpont kialakítsa címen benyújtott
nyertes pályázat projektmenedzsment feladatainak
ellátását az Equity Consulting Kft. Berkó Péter egyéni
vállalkozó (5932. Gádoros, Petőfi S. u. 26. adószám:
66432049-1-24) részére átadja.
Felhatalmazza Lengyel György polgármestert, hogy
Berkó Péter, egyéni vállalkozóval a szerződést
megkösse.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2013. December 31.
Lengyel György polgármester: A Kardoskúti Református Egyházközség nevében
Nagy Zoltán lelkész megkereste Önkormányzatunkat, tájékoztatott az Ifjúsági Szálló
építésével kapcsolatban. Sajnálatos módon az ifjúsági szálló felépítésére kifizetési
kérelem határidőn túl lett beadva, ezért a pályázat elbukott. Pert indítottak a Kft-vel
szemben, akik a kárt okozták. Az elképzelését azonban lelkész úr nem adta fel;
újabb pályázati lehetőséget keresett – 35 millió forintos pályázatról van szó -, ahol a
Hódmezővásárhelyi Susáni Egyházközség lesz a pályázó. Ehhez kéri az
Önkormányzat hozzájárulását is, mert az építéshatóságnál szükséges bejelenteni,
hogy az építtető személye változott, és mivel a terület az Önkormányzaté, szükség
van a hozzájárulásra. Az Önkormányzat 10.500 ezer forinttal járult hozzá a
költségekhez. A pénz felhasználásáról a tételes elszámolást megkaptuk. Azt rendben
találtuk, kiosztásra került.
Kapuné Sin Anikó vezető főtanácsos: A pénzügyi szabályoknak teljesen megfelel
az elszámolás.
Lengyel György polgármester: Lelkész úr feltett szándéka, hogy befejezik a
beruházást. Javaslom a képviselőknek, hogy járuljunk hozzá az építtető
személyének változásához. Aki ezzel egyetért kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
246/2013. (XI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy hozzájárul, hogy az
Önkormányzat tulajdonában lévő, 229/1. és 229/2 hrsz.
ingatlanokon az Ifjúsági Szálló építkezését pályázat
keretében a Kardoskúti Református Egyházközség
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helyett a Hódmezővásárhelyi Susáni Egyházközség
vegye át.
Felhatalmazza a polgármestert a hozzájáruló nyilatkozat
megadására.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: azonnal
Lengyel György polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a közelmúltban
történt döntéseknek megfelelően az elkészült pályázatok beadásra kerültek:
Művelődési Ház felújítása, kisbusz beszerzése, polgárőrök részére gépjármű
beszerzése vonatkozásában.
Intézményeinkben a víz-, gáz-, központi fűtés tekintetében nem folyamatos a
karbantartás, kisebb javításokra csak akkor kerül sor általában, ha a hiba
bekövetkezik. Olyan javaslattal szeretnék élni, hogy Gombkötő Lajos szakembert, aki
vállalkozói engedéllyel rendelkezik, bízzuk meg külön szerződésben a karbantartói
feladatok ellátására 45 ezer forint + ÁFA összegért, 2014. január 1-től kezdődően.
Ezzel folyamatos lenne a karbantartás és a nagyobb kiadásokat, javításokat meg
lehetne előzni. Előzetesen tárgyaltunk, vállalja a feladatot.
Varga Pál alpolgármester: Támogatom az elképzelést. Ismeri a rendszereket,
részben ő építette, javította. Egy ilyen szerződéssel elkötelezné magát és tudnánk
szakemberhez fordulni. Munkáját ismerjük, nem merült fel eddig probléma.
Lengyel György polgármester: Támogatom az elmondottakat, eddig is tapasztaltuk
részéről a segítőkészséget.
Szemenyei Sándor képviselő: Itt a tél eleje, december 1-től nem lehetne megbízni?
Nem mindig karbantartás hiánya miatt keletkeznek hibák. Nem sok ez az összeg. Ki
kell kötni a szerződésben, hogy a hibát a legrövidebb időn belül elhárítja.
Lengyel György polgármester: A karbantartási és üzemeltetési szerződést ennek
megfelelően el kell készíteni.
dr. Lipták Péter jegyző: Döntsön a testület most, a polgármestert hatalmazza fel a
szerződés aláírására.
Pusztai Ádám képviselő: Meg kell győződni arról is, hogy a kazánokhoz kell-e fűtő?
Indításkor kell-e dokumentálni? A berendezések műszaki felülvizsgálatának
megszerzése is legyen a feladata. Amennyiben nem jogosult a felülvizsgálatra, akkor
koordinálja azt.
Lengyel György polgármester: Az elhangzottakat figyelembe véve javaslom
elfogadni kézfeltartással Jegyző Úr javaslatára, hogy amennyiben a testület
felhatalmaz a szerződés megkötésére, december 1-től kapja a megbízást a
szakember. Aki ezzel egyetért kézfeltartással 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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247/2013. (XI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy üzemeltetési és karbantartási
szerződést köt az Önkormányzat és épületei fűtés és vízés
gázrendszer
vonatkozásában
a
Gombkötő
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társasággal ( 5945
Kardoskút, Táncsics M. 13., adószám: 20869960-2-04,
képviseli: Gombkötő Lajos) havi 45.000 Ft + ÁFA, azaz
57.150 FT, azaz: ötvenhétezer-egyszázötven forint
összegben.
Felhatalmazza
megkötésére.

a

polgármestert

a

szerződés

Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2013. december 1.

Lengyel György polgármester: Jelenleg nincs igény házi segítségnyújtásra. 8 főnél
már megéri a rendszert működtetni. Jó lenne elkezdeni, hátha többen igénybe
vennék, hiszen a lakosok érdekét szolgálja. Jelenleg szerződés formájában a
Családokért Bt. végezné ezt a munkát, ha lenne igénylő.
dr. Lipták Péter jegyző: 8-9 személy esetén rentábilis a rendszer. Érdemes
felülvizsgálni a rendszert, az engedélyeztetést el kell kezdeni.
Vargáné Neller Borbála Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár
igazgatója: Szakképzettség kell-e hozzá?
dr. Lipták Péter jegyző: A fele létszámnak kell szakképzettséggel rendelkezni.
Varga Pál alpolgármester: Tanyagondnoki szolgálat mellett van ilyen igény a
belterületi lakosok részéről (bevásárlás, orvoshoz, szakrendelőbe szállítás, stb.)
Támogatom az elgondolást.
dr. Lipták Péter jegyző: Mondjuk fel a szerződést, kezdjük el az engedélyeztetést.
Varga Pál alpolgármester: Ellátottak körébe kit lehet bevonni? A belterületi lakosok
körében lenne ilyen igény, de jövedelmi viszonyaik miatt nem jogosultak.
dr. Lipták Péter jegyző: Jövedelem nem döntő az ellátásban. Ez többletszolgáltatás
a lakosság részére.
Varga Pál alpolgármester: Támogatom. Felmérést kell végezni.
Lengyel György polgármester: Javaslom, hogy dr. Lipták Péter jegyző a következő
testületi ülésre készítse elő.
Mórocz Lajos képviselő: A kerékpártároló lefedésével kapcsolatban javasolnám
beszerezni a faanyagot és télen a tekepályán a kerítéslécek javítása mellett a tető
famunkálatait is el lehetne készíteni.
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Lengyel György polgármester: A kerítések javításával kapcsolatban megkerestem
Békéscsabán a Silan Bt vezetőjét, akik régi faalapú eszközök, tárgyak felújításával
foglalkoznak. Vittem néhány lécet, hogy a leghatékonyabb megoldásra adjanak
javaslatot. A meglévő lakk lecsiszolása után két fázisú festést javasoltak. Színt lehet
választani. Felajánlották segítségüket a festék beszerzésében is.
Mórocz Lajos képviselő: Helyben megoldható ez a munka?
Lengyel György polgármester: Igen.
Szemenyei Sándor képviselő: A kerékpártároló lefedésével kapcsolatban nem a
megbízást szeretném megkapni, de javasolni szeretném, hogy meg kellene
terveztetni, amit én díjmentesen el tudok intézni.
Lengyel György polgármester: Pontos alaprajz alapján ki lehet számolni az
anyagmennyiséget. Érdemes lenne a télen előkészíteni és a januári testületi ülésen
döntés is születhetne.
Pusztai Ádám Ügyrendi Bizottság elnöke: A közalkalmazottak és a köztisztviselők
meg fogják kapni az egy havi bérüknek megfelelő összeget jutalom címen. A
polgármester előző testületi ülésen visszautasította, hogy részére jutalmat állapítsunk
meg. Az Ügyrendi Bizottság még egyszer megtárgyalta és azt javasolja a testületnek,
hogy megválasztása óta eltelt időben az elvégzett munkája alapján részére is
állapítson meg jutalmat, javaslat szerint bruttó 200 ezer forintot. Az Ügyrendi
Bizottság ezt a határozatát két igen és egy tartózkodással szavazta meg.
Varga Pál alpolgármester: Ugyanez az álláspontom. Támogatom a javaslatot.
Lengyel György polgármester: Személyemet érintő döntés miatt kérem a
szavazásból való kizárásomat és átadom a szót Varga Pál alpolgármesternek.
Varga Pál alpolgármester: Átveszi az ülés vezetését. Kéri a képviselőket, hogy
kézfeltartással szavazzanak Lengyel György polgármester döntéshozatalból
kizárásáról.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
248/2013. (XI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy Lengyel György polgármestert
személyes érintettség miatt kizárja a döntéshozatalból.
Felelős: Varga Pál alpolgármester
Határidő: azonnal
Lengyel György polgármester elhagyja a tárgyalótermet.
Varga Pál alpolgármester: Mivel több javaslat, hozzászólás nincs, kérem hogy
kézfeltartással szavazzunk arról, hogy Lengyel György polgármester részére bruttó
200 ezer forint jutalom kerüljön kifizetésre.
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A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, az alábbi határozatot hozta:
249/2013. (XI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy Lengyel György polgármester
részére bruttó 200.000,- Ft, azaz: kettőszázezer forint
kifizetését állapítja meg jutalom címen.
Felelős: Varga Pál alpolgármester
Határidő: 2013. december 31.
Lengyel György polgármester visszatér a tárgyalótermet.
Varga Pál alpolgármester: Visszaadom az ülés vezetését.
Lengyel György polgármester: Visszaveszi az ülés vezetését.
Köszönöm a jutalmat, megpróbálom Kardoskút javára kamatoztatni.
Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, tisztelettel megköszöni az aktív
tanácskozást és a nyílt ülést 17,10 órakor bezárja és zárt ülést rendel el.

K.m.f.

/ Lengyel György /
polgármester

/ dr. Lipták Péter /
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

/ Szemenyei Sándor /
képviselő

/ Varga Pál/
képviselő
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