1/2013. ÖKÜ
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 22-i
soron kívüli testületi ülésén.
Jelen vannak:

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

Jelen van továbbá:

dr. Mészáros Erzsébet jegyző,
Kürtiné Rácz Anikó óvodavezető,
Neller Borbála Tünde műv. ház. vezető,
Tóth Józsefné főmunkatárs,
Kapuné Sin Anikó főtanácsos,
Skorka Pálné jkv. vezető.

Lengyel György: Köszöntöm a megjelenteket. Tájékoztatom a képviselőket, hogy a
testületi ülés határozatképes, a képviselő-testület ülését megnyitom. Jegyzőkönyv
hitelesítőkre kell javaslatot tenni. Javaslatom Mórocz Lajos és Pusztai Ádám
képviselőkre esik, melyet a testület 5 igen szavazattal, egyhangúan, elfogadott.
Javaslatot teszek a megtárgyalandó napirendi pontokra, melyet a képviselő-testület 5
igen szavazattal, egyhangúan elfogadott az alábbiak szerint.
Tárgy:

Előadó:

1.

Kardoskút Község Polgármesteri
Hivatala megszüntetése.

Lengyel György
polgármester

2.

Csanádapácai Közös Önkormányzati
Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás
jóváhagyása.

Lengyel György
polgármester

3.

Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal
alapító okiratának jóváhagyása.

Lengyel György
polgármester

4.

Kardoskút Község Képviselő-testülete és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása.

Lengyel György
polgármester

5.

Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi
Könyvtár alapító okiratának módosítása.

Lengyel György
polgármester

6.

Kardoskúti Napközi Otthonos Óvoda
alapító okiratának módosítása.

Lengyel György
polgármester
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7.

A köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának
egyes kérdéseiről és a köztisztviselőket megillető
juttatásokról és támogatásokról szóló 3/2010.
(II. 8.) ÖR. deregulációja.

Lengyel György
polgármester

8.

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló
önkormányzati rendelet módosítása.

Lengyel György
polgármester

9.

Bejelentések.

Lengyel György: A soron kívüli testületi ülés összehívását az indokolta, hogy a
tárgyalandó napirendi pontok sürgőssége miatt nem várható meg a következő soros
képviselő-testületi ülés. A napirendi pontok a 2013. február 1-el létrehozandó közös
hivatallal kapcsolatosak.
1.

napirendi pont:

Kardoskút Község Polgármesteri Hivatala megszüntetése.
Előadó: Lengyel György polgármester

Lengyel György: A napirenddel kapcsolatos írásos előterjesztést dr. Mészáros
Erzsébet jegyző elkészítette, minden képviselő megkapta előzetesen. Az előterjesztés
pontosan, részletesen taglalja a szabályokat. Több kiegészítésem nincs is. Kérdezem
Jegyző Asszonyt, van-e szóbeli kiegészítése?
dr. Mészáros Erzsébet: Nincs szóbeli kiegészítésem.
Lengyel György: Várom a képviselők kérdéseit, javaslatait, véleményét.
Mórocz Lajos: A Kormány döntött, nekünk csak el kell fogadni és alkalmazkodni.
Szemenyei Sándor: Két fontos dolgot szeretnék kiemelni: egyrészt a közös hivatal
létrehozásával a dolgozók érdekeinek szem előtt tartása nagyon fontos, másrészt a
tovább foglalkoztatás nagyon fontos, nem érhet ezért senkit hátrány.
Lengyel György: Kérem a
elfogadásáról kézfeltartással.

képviselőket,
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hogy

szavazzunk

az

előterjesztés

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
1/2013. (I. 22.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Kardoskút Község Polgármesteri Hivatalát,
mint költségvetési szervet 2013. január 31. napjával
megszünteti.
A
határozat
mellékletét
képező
megszüntető okiratot ezen határozattal elfogadja.
Megbízza Lengyel György polgármestert, hogy a
megszüntető okiratnak a törzskönyvi nyilvántartás felé
fennálló bejelentési kötelezettségét teljesítse.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2013. január 30.
2.

napirendi pont:

Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal
létrehozásáról szóló megállapodás jóváhagyása.
Előadó:
Lengyel György polgármester

Lengyel György: Az előterjesztés minden fontos információt részletesen tartalmaz.
Kiegészíteni nem kívánom. Van-e szóbeli kiegészítése a Jegyző Asszonynak?
dr. Mészáros Erzsébet: Nincs szóbeli kiegészítésem.
Lengyel György: Mivel kérdés, javaslat, hozzászólás nincs, kérem a képviselőket,
hogy szavazzunk az előterjesztés elfogadásáról kézfeltartással.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
2/2013. (I. 22.) sz.

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal
fenntartásáról szóló, a határozat mellékletét képező
megállapodást elfogadta.
Felhatalmazza a a polgármestert a megállapodás
aláírására, a jegyzőt annak ellenjegyzésére.
Felelős: Lengyel György polgármester
dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő: 2013. január 30.
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3.

napirendi pont:

Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal
alapító okiratának jóváhagyása.
Előadó:
Lengyel György polgármester

Lengyel György: Jegyző Úr elkészítette és rendelkezésünkre bocsájtotta az alapító
okirat tervezetet, minden képviselő megkapta a meghívóval írásban. Van-e kérdés,
hozzászólás? Amennyiben nincs, akkor kézfeltartással szavazzunk az elfogadásáról.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
3/2013. (I. 22.) sz.

4.

napirendi pont:

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal
alapító okiratát a határozat melléklete szerinti
taralommal elfogadta. Az alapító okirat 2013. február 1.
napján lép hatályba.
Felhívja Lengyel György polgármestert, hogy a
döntésről készült jegyzőkönyvi kivonatot Csanádapáca
Község Önkormányzata részére küldje meg.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: azonnal.
Kardoskút Község Képviselő-testülete és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.
Előadó:
Lengyel György polgármester

Lengyel György: A rendelet-tervezetet és ehhez kapcsolódó írásos előterjesztést
indoklással Jegyző Asszony elkészítette. A meghívó mellékleteként a képviselők
megkapták. Van-e szóbeli kiegészítése Jegyző Asszonynak?
dr. Mészáros Erzsébet: Nincs szóbeli kiegészítésem.
Lengyel György: Kérem a képviselők kérdéseit, javaslatait, hozzászólásait.
Pusztai Ádám: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Határozatukban
javasolja a képviselőknek, hogy a polgármester munkarendjén változtassanak,
mégpedig munkaideje minden munkanapon 10-12 óra legyen, a fogadóórája kedden
13-16 óráig. A fogadóóra akadályoztatás miatt ha elmarad, azt más időpontban
pótolja a polgármester.
Mórocz Lajos: Ha egy napon többet van a hivatalban a polgármester és kiteszi a heti
óraszámot, akkor több napon nem dolgozik?
dr. Mészáros Erzsébet: A társadalmi megbízatású polgármester esetében a törvény
nem munkaidőről, hanem munkarendről rendelkezik. Pontosan azért, mert az említett
idő nem elég a munka elvégzésére, de meg kell határozni olyan időpontokat, amikor
biztosan a hivatalban található.
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Pusztai Ádám: Nem lehet összevonni az órákat, azért van meghatározva így.
Lengyel György: Ebben a leírt időpontban bármikor szívesen fogadom az ügyfeleket,
de ez nem elég a munkák elvégzésére. Egy-egy értekezlet, vagy bármilyen
polgármester feladatával összefüggő feladat teljesítése egy napon hosszabb lehet,
mint az összes munkarendben meghatározott idő.
Az alpolgármester fogadóórája változatlan.
Aki a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja, kézfeltartással szavazzon.
A testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a
Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló módosító
rendelet-tervezetet.
Lengyel György polgármester megállapítja, hogy
Kardoskút
Község
Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelet-tervezete
a Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (…)
számú önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei szervezeti
és működési szabályzatáról szóló 3/2011. (IV. 04.) sz. önkormányzati
rendelet módosításáról rendeletté emelkedett.
5.

napirendi pont:

Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár
alapító okiratának módosítása.
Előadó:
Lengyel György polgármester

Lengyel György: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést Jegyző Asszony
elkészítette, melyet a képviselők a meghívó mellékleteként írásban megkaptak.
Kérdezem Jegyző Asszonyt szóbeli kiegészítése van-e?
dr. Mészáros Erzsébet: Az alapító okirat módosítása a közös hivatal létrehozása miatti
változásokból adódó átvezetés miatt szükséges.
Mórocz Lajos: Kérdezzük meg az intézmény vezetőjét is a módosítással kapcsolatban.
Neller Borbála Tünde: Átnéztem, lényeges változás nincs, elfogadásával egyetértek.
Lengyel György: Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás,
szavazzunk az elfogadásáról.

kézfeltartással

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
4/2013. (I. 22.) sz.

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi
Könyvtár alapító okiratának módosítását a határozat 1.
számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Az
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alapító okirat módosítása 2013. február 1. napján lép
hatályba. Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat
a határozat 2. számú melléklete.
Felhívja Lengyel György polgármestert, hogy az alapító
okirat módosítását a törzskönyvi nyilvántartás részére
jelentse be.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2012. január 30.
6.

napirendi pont:

Kardoskút Napközi Otthonos Óvoda alapító
okiratának módosítása.
Előadó:
Lengyel György polgármester

Lengyel György: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést Jegyző Asszony
elkészítette, melyet a képviselők a meghívó mellékleteként írásban megkaptak.
Kérdezem Jegyző Asszonyt szóbeli kiegészítése van-e?
dr. Mészáros Erzsébet: Az alapító okirat módosítása a közös hivatal létrehozása miatti
változásokból adódó átvezetés miatt szükséges ezen intézménynél is.
Lengyel György: Az alapító okirat módosítása követi az előírt változásokat. Az
intézmény vezetője jelenlétével megtisztelt, kérdezem a módosítással kapcsolatos
véleményét.
Kürtiné Rácz Anikó: El kell fogadni, a változásokat jogszabály írja elő. Lényeges
változás nincs.
Lengyel György: Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, akkor kézfeltartással
szavazzunk az elfogadásáról.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
5/2013. (I. 22.) sz. K épviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda alapító
okiratának módosítását a határozat 1. számú melléklete
szerinti tartalommal elfogadja. Az alapító okirat
módosítása 2013. február 1. napján lép hatályba. Az
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a határozat
2. számú melléklete.
Felhívja Lengyel György polgármestert, hogy az alapító
okirat módosítását a törzskönyvi nyilvántartás részére
jelentse be.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2012. január 30.
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7.

napirendi pont:

A köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának
egyes kérdéseiről és a köztisztviselőket megillető
juttatásokról és támogatásokról szóló 382010. (II.
8.) ÖR. deregulációja.
Előadó:
Lengyel György polgármester

Lengyel György: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést Jegyző Asszony
elkészítette, melyet a képviselők a meghívó mellékleteként írásban megkaptak.
Kérdezem Jegyző Asszonyt szóbeli kiegészítése van-e?
dr. Mészáros Erzsébet: Nincs szóbeli kiegészítésem.
Lengyel György: Az eddigi rendeletet hatályon kívül kell helyezni. Aki ezzel egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással megalkotta a
köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről és a köztisztviselőket
megillető juttatásokról és támogatásokról szóló rendeletet hatályon kívül helyező
rendeletet.
Lengyel György polgármester megállapítja, hogy
Kardoskút
Község
Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelet-tervezete
a Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (…)
számú
önkormányzati
rendelete
a
köztisztviselők
közszolgálati
jogviszonyának egyes kérdéseiről és a köztisztviselőket megillető
juttatásokról és támogatásokról szóló 3/2010. (II. 08.) sz. önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezéséről, rendeletté emelkedett.
8.

napirendi pont:

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló
önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Lengyel György polgármester

Lengyel György: A napirenddel kapcsolatos írásos előterjesztést Jegyző Asszony
elkészítette és a meghívó mellékleteként a képviselők megkapták. A rendelet
módosításának szükségessége részletesen le van írva. Kíván-e szóbeli kiegészítést
tenni Jegyző Asszony?
dr. Mészáros Erzsébet: Szóbeli kiegészítést nem kívánok tenni.
Lengyel György: Aki a rendelet módosításával egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással megalkotta a
gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet módosításáról szóló rendeletet.
Lengyel György polgármester megállapítja, hogy
Kardoskút
Község
Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelet-tervezete
a Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (…)
számú önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről
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szóló 4/2006. (III. 31.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
rendeletté emelkedett.
B e j e l e n t é s e k:
Lengyel György: dr.Lipták Péter Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
elkészítette és megküldte részünkre a Közös Hivatal 2013. évi költségvetési
tervezetét, melyet minden képviselő megkapott. A tervezetben szereplő személyi
feltételeket már előző napirendi pontban tárgyaltuk. Átadom a szót a képviselőknek.
Szemenyei Sándor: Már részben megtárgyaltuk, hisz a változások miatt szükséges ez
is. Felesleges ismételgetni magunkat, fogadjuk el változatlanul.
Pusztai Ádám: Ügyrendi Bizottsági ülés keretében megtárgyaltuk és úgy ítéltük meg,
hogy támogatjuk, és elfogadásra ajánljuk a képviselő-testületnek a határozati
javaslatot.
Lengyel György: Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
6/2013. (I. 22.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
• Megtárgyalta és az előterjesztés 1. számú
mellékletének megfelelő tartalommal elfogadja a
Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal (a
továbbiakban: Közös Hivatal) 2013. évi költségvetési
előirányzatait.
• Az
előterjesztés
2.
számú
mellékletének
megfelelően elfogadja 19 főben a Közös Hivatal
létszámát.
• Felkéri a polgármestert, hogy a Közös Hivatal
költségvetésének Csanádapáca Község Önkormányzat
2013. évi költségvetési rendeletébe történő beépítése
céljából
a
döntésről
Csanádapáca
Község
Önkormányzatát értesítse.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2013. január 31.
Lengyel György: Kérelem érkezett az TMKIT Kardoskúti Tagintézménye Szülői
Munkaközösségétől. Az iskolai farsang megrendezéséhez kérnek anyagi támogatást.
Összeget nem jelöltek meg, az önkormányzat lehetőségeihez mérten várják a
támogatást. A kérelem mellékletét képező költségvetés szerint 65 ezer forintba kerül.
A korábbi években is minden alkalommal támogattuk az iskolai farsangot. A pályázat
egyébként megfelel a formai követelményeknek. A Képviselő-testület korábbi ülésein,
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amikor az általános iskolával kapcsolatos döntéseket hoztunk, mindig megerősítésre
került az iskola helyben tartása. Ezt figyelembe véve is fontos, hogy támogassuk.
Mórocz Lajos: Tavaly mennyit adtunk?
Pusztai Ádám: 30 ezer forintot.
Szemenyei Sándor: Javaslom a megjelölt összeget megállapítani, mert az elmúlt
évben az árak is sokat emelkedtek.
Mórocz Lajos: Diákonkénti ezer forinttal értek egyet.
Varga Pál: Javaslom a 65 ezer forintot megállapítani. Nívós rendezvény, a művelődési
házban kerül megrendezésre, a falu teljes lakosságának egyik kulturális eseménye.
Lengyel György: Szemenyei Sándor és Varga Pál képviselőkkel értek egyet. Részt
vettem az SZMK értekezleten, komolyan veszik a rendezvényt. A különbség nem
jelent megterhelést az önkormányzatnak. A javaslatok elhangzásának sorrendjében
kell szavazásra bocsátani, így szavazást kérek a 65 ezer forint támogatás mellett.
Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, az alábbi
határozatot hozta:
7/2013. (I. 22.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a
Táncsics
Mihály
Közoktatási
Intézmény
és
Tehetségközpont Kardoskúti Tagintézménye Szülői
Munkaközössége részére 65.000,-Ft támogatást nyújt a
farsang megrendezésének költségeihez. A támogatási
szerződés megkötésére felhatalmazza Lengyel György
polgármestert.
Felelős:
Lengyel György polgármester
Határidő: 2013. február 10.
Lengyel György: Korábbi ülésen döntöttünk arról, hogy a Kardoskút, Petőfi u. 68.
szám alatti “Polgárvédelmi Bázis” ingatlan megvásárlásáról nem mondunk le, de
részletesebb feltételek ismerete birtokában döntünk. Ezt a határozatot elküldtük
Orosháza Város Polgármesterének. Értesítést kaptunk, hogy időpont egyeztetés után
megtekinthetjük az ingatlant. Árat még konkrétan nem egyeztettünk. Lehet, hogy a
jövőben szükségünk lenne erre az ingatlanra. Beszélgettünk már a hasznosításáról,
de mindenképpen jó és fontos, hogy megtekintsük. Kérem a képviselőket, hogy minél
többen vegyünk részt, hogy az esetleges vásárlásról minél több információ és
vélemény birtokában dönthessünk. Egyeztessünk időpontot, kinek, mikor lenne jó. A
tulajdonos alkalmazkodik.
Varga Pál: Hétfő és szerda délután 3 óra után nem jó.
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Szemenyei Sándor: Számvetést kellene végezni, vállalkozásra, vagy valamilyen más
tevékenységre tudnánk használni. Fogunk-e valamilyen tevékenységbe kezdeni?
Korábban is voltak ingatlan hasznosítással gondjaink, de lehet, hogy akkor rossz volt
a hozzáállás. Ha van rá pénzünk, befektetésnek se rossz. Régen nagyon sok célra
használták. Nagyon sok családi rendezvény volt. Tudjuk-e hamarosan működtetni?
Lengyel György: Alpolgármesterrel tárgyaltunk már a hasznosíthatóságról. Van egy
nagy művelődési házunk, iskola épületünk, óvoda, lakások, olvasókör. A kulturális
rendezvényekre van hely. Nem ilyen célra kellene. Az ifjúsági szálló is fel fog
bizonyos funkciókat vállalni. Más fajta funkciót képzelnék el. Zöld-falu, öko falu,
önfenntartó környezetbarát tevékenység. Többszörös funkciót is találhatunk. A
garázsokban elférne pl. egy biobriket gyártó. Szociális otthon, időseket gondozó ház
is megoldható lenne a főépületben. Ha ez irányba szeretnénk fejlődni, akkor lehet,
hogy ki tudnánk használni.
A költségvetési tervezetben nem szerepel ugyan, de az módosítható.
Tárgyaltam ma az Alföld Consulting képviselőivel. Pályázatíró, kivitelező vállalkozás.
Ők bonyolítják az ifjúsági szállóval kapcsolatos dolgokat is. Felvázolták a
lehetőségeket, elképzeléseiket, hogy Kardoskút milyen pályázatokkal próbálkozhatna.
Energetikai pályázatokra, fűtést korszerűsítő beruházásokra, tető, nyílászárók
cseréje, stb jöhet szóba. Ezeknek a pályázatoknak az önkormányzati támogatottsága
85 %.
Kérték, hogy tárgyaljuk újra ajánlatukat. Kértem, hogy írásban küldjék el
javaslataikat és referencia anyagot is.
Más lehetőség is kínálkozik. Tárgyaltam a Szegedi Tudományegyetem képviselőjével
is a vidékfejlesztéssel kapcsolatban, néhányan látják a mintafalu megvalósítását
Kardoskútban. Pl. zöldhulladék hasznosítás. Ehhez még a Táncsics Mihály Közoktatási
Intézmény főigazgatója dr. Blahó János is támogatását ajánlotta. Azt is fontolóra kell
venni, hogy ezen ötletekből valamelyik megvalósítása esetén egy nonprofit szervezet
létrehozása is szükségessé válhat. A polgárvédelmi bázis megvásárlásától ezért sem
kell elzárkózni, ki kell használni a megtekintési lehetőséget. Örömmel venném, ha a
képviselők szakembereket is megneveznének, akik szintén részt vehetnének.
Varga Pál: Meddig vár Orosháza?
Lengyel György: A polgármester nem jelölt meg időpontot, de jelezte szóban, hogy
szándékoznak velünk tárgyalni. Célszerű lenne lépni ebben, mert holnap egyeztetek
időpontot a megtekintésről.
Szemenyei Sándor: Szeretnék részt venni a megtekintésen.
Mórocz Lajos: Bármelyik délután fél három után jó nekem.
Lengyel György: Január 29. kedd délután 3 óra.
Azzal is számolni kell, hogy az Önkormányzat jármű parkját is bővíteni szeretnénk, a
bázison kész garázsok vannak. Úgy gondolom jó lehetőség.
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Pusztai Ádám: Úgy kell számolni, hogy amennyiért megvásároljuk, valószínű annyi
forintot még rá kell fordítani.
Mórocz Lajos: A megvásárlása azért is célszerű lenne, mert esetleges vállalkozások
beengedéséről Önkormányzatunk is dönthet.
Lengyel György: Verasztó József tagiskolánk igazgatója jelezte, hogy január 1-től a
logopédus nem megoldott az iskolában. Átmenetileg meg lehetne bízni Kovács
Ágnest, aki az óvodában is ellátja az ilyen irányú igényeket. Tárgyaltam az
intézményfenntartó vezetőjével, egyeztetünk a lehetőségekről. Az is elképzelhető,
hogy Orosházára kellene szállítani a gyerekeket, ha itt nem lehet megoldani.
Önkormányzatunk segítően áll a feladat megoldásához a jogi keretek és a
lehetőségek szem előtt tartásával.
Varga Pál: Pénteken délelőtt 4 fő óvodást hordok Orosházára fejlesztő foglalkozásra,
ebben az időpontban még 4 fő el fér a buszban.
Lengyel György: A Képviselőknek van-e valamilyen bejelenteni valója?
Mórocz Lajos: A művelődési ház vezetőjéhez van kérdésem. Falunappal kapcsolatban
vannak-e már elképzelései?
Neller Borbála Tünde: Elképzeléseim vannak, de elsősorban az időpontot kellene
meghatározni, mekkora összeget biztosít az Önkormányzat, és hol bonyolódjon le.
Lengyel György: Kérésem volt, hogy a környező települések nagyobb
rendezvényeinek időpontjával ne ütközzön. Ez a rendezvény azzal a szándékkal
indult, hogy egyfajta közösségépítést szolgáljon, és elsősorban a kardoskúti
lakosságnak.
Mórocz Lajos: Július 20-át javaslom.
Neller Borbála Tünde: A program összeállításánál figyelembe veszem, hogy
tartalmazzon hagyományos elemeket (pörköltfőzés), különböző korosztályoknak az
igényét is szolgálják a műsorok.
Lengyel György: Aki egyetért a július 20-val, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúan - az alábbi határozatot hozta:
8/2013. (I. 22.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2013. július 20. napját határozza meg a Falunap
megtartására Kardoskút községben.
Felelős:
Neller Borbála Tünde műv. ház igazgató
Határidő: 2013. július 20.
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Neller Borbála Tünde: Tájékoztatja a jelenlevőket, hogy a helyi színjátszók előadása
január 26-án, szombaton, 18 órai kezdettel lesz a Kultúra Napja alkalmából.
Mindenkit szeretettel hív és vár a rendezvényre.
Szemenyei Sándor: Korábban felvetődött, hogy a Kardoskút Községért Közalapítvány
Kuratóriumának elnöke le kíván mondani, valamint a képviselő-testületi tagok
körében történt személyi változások miatt is új tagokat kell választani. Hol tartunk
ebben a témában?
Lengyel György: Beszéltem a kuratórium elnökével és szóban közölte, hogy be fogja
hozni a lemondó nyilatkozatát.
dr. Mészáros Erzsébet: Új kuratóriumi elnököt kell akkor választani és a képviselők
közül 2 főt delegálni.
Szemenyei Sándor: A piaci asztaloknál árusítók részéről kérésként merült fel, hogy
tetőt szeretnének az asztalok fölé. Ezt én is szükségesnek tartanám, mert nem
áznának az árusok, nem áznának a vásárlók, és nagyon fontos, hogy az áru sem
ázna. Egyszerű megoldásra gondolok, és vállalom, hogy felmérem a szükséges anyag
mennyiségét. Nagyon jó, hogy a buszmegállóhoz közel, a parkolók végében helyet
kapott egy kerékpártároló is. E fölé is szükségesnek látnám egy tető elkészítését.
Ennek a felmérését is elvállalom. Az ott elhelyezett kerékpárok egész nap áznak,
vagy süti a nap. A kivitelezéshez sem tartom szükségesnek drága kivitelező
megbízását.
Lengyel György: Találkoztam én is ezzel a problémával. Indokolt a kérés. Javaslom,
hogy bízzuk meg Szemenyei Sándor képviselőt az általa felajánlott anyagszükséglet
felmérésével.
Szemenyei Sándor: Felhívom a figyelmét a tanyagondnoknak, hogy a hátsó világítás
búráját cserélje ki, mert nemcsak csúnya, hanem a rendőr is büntethet érte. Nagyon
régóta törött.
Varga Pál: A nyáron Erdélyben jártunk, mikor történt egy kis baleset, amikor
megsérült a gépkocsi. A kárszakértő nem engedte kicserélni, mert akkor nem fizet a
biztosító, amíg le nem zárul az ügy. Erről van írásos igazolásom. Jelenleg már ott tart
az ügy, hogy napokon belül rendeződni fog.
Szemenyei Sándor: Képviselőként letettem az esküt, de nem kaptam semmi
információt a tiszteletdíjamról.
dr. Mészáros Erzsébet: Nem kell határozatot hozni a képviselői díjazásról, mert
rendelet van róla. Az illetékes ügyintézőnek felhívtam a figyelmét, hogy december
31-i határidővel számfejtse és fizesse ki a tiszteletdíjat. A továbbiakban a rendelet
szerint félévente fizetendő.
Tóth Józsefné: Számfejtve van a pénz, felvehető.
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Lengyel György: Kinek a tulajdona Kardoskút, Árpád sor 6. szám alatti ingatlan?
Jelenleg lakatlannak tűnik, és elhanyagolt.
Pusztai Ádám: Néhai Balogh-Szabó Gyula tulajdona volt az ingatlan, valószínű,
Balogh-Szabó Attila örökös tulajdonában van jelenleg. Valóban rendezni kellene a
környékét, vagy valamit kezdeni az ingatlannal.
Lengyel György: Egy orosházi kertész fejleszteni szeretné tevékenységét.
Gondolkodott, hogy esetleg Kardoskúton tenné ezt. Tudomása van róla, hogy van
esetleg használható, vagy használhatóvá tehető termál kút?
Szemenyei Sándor: Van, 1600-1700 mély, több mint 100 C fokos vizet tartalmazó
kút. Valamikor a Kőolaj Kutató Vállalat tulajdonában volt, a jelenlegi tulajdonost nem
tudom. Külön helyrajzi számai vannak a kutaknak, meg lehet tudni ki a tulajdonosa.
A feltárása több tíz millió forintba is kerülhet, mert nincs termelő csöve. Másik nagy
költséget képvisel a visszasajtoló kút. Alkalmasak lennének a célra, de hatalmas
költséggel jár alkalmassá tenni.
Lengyel György: Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, tisztelettel megköszöni
az aktív tanácskozást a nyílt ülést 16, 15 órakor bezárja.
Kmft.
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