2/2013. ÖKÜ
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i
soron következő 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,
Kapuné Sin Anikó vezető 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 Szemenyei Sándor
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. 2013. évi költségvetés tervezetének előzetes
megvitatása.

Lengyel György
polgármester

2. Március 15. nemzeti ünnep előkészítése

Lengyel György
polgármester

3. Falugyűlés időpontjának meghatározása,
napirendjének megállapítása.

Lengyel György
polgármester

4. Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal
dr. Mészáros Erzsébet
Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása jegyző
5. Csanádapácai KÖH tisztviselői 2013. évi
teljesítménykövetelményeinek alapját képező
kiemelt célok meghatározása.

dr. Mészáros Erzsébet
jegyző

6. Bejelentések
A napirendi pontok tárgyalása előtt Lengyel György polgármester tájékoztatja a
képviselőket a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés
között tett intézkedésekről, történésekről. Lejárt határidejű határozat:
•

296/2012. (XII. 13.) sz. KT. határozatban a polgármester felhatalmazást
kapott, hogy Dr. Kodácz Emese vállalkozó fogorvossal fennálló feladat-
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•

•
•
•

•

•

•

•
•
•

ellátási szerződést módosítsa figyelemmel a bekövetkezett jogszabályi
változásokra. A módosítás megtörtént.
298/2012. (XII. 13.) sz. KT. határozatban a testület döntött arról, hogy az
Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsában Kardoskút Község Önkormányzatát Lengyel György
polgármester
képviselje,
helyettesítésre
felhatalmazta
Varga
Pál
alpolgármestert. A Társulás tájékoztatása határozati kivonatban megtörtént.
302/2012. (XII. 13.) sz. KT. határozatban döntött arról, hogy 2012. 12. 13-án
18 órai kezdettel falugyűlést tart. A falugyűlés rendben megtartásra került.
309/2012. (XII. 13.) sz. KT. határozatban módosította az Orosházi Kistérség
Többcélú Társulásának Társulási Megállapodását, a módosított, egységes
szerkezetbe foglalt megállapodást a polgármester és a jegyző aláírta.
311/2012. (XII. 13.) sz. KT. határozatban felhatalmazta Lengyel György
polgármestert, hogy a Családokért Bt-vel 2013. december 31-ig hosszabbítsa
meg a szociális törvényben előírt együttműködési kötelezettség teljesítésére
vonatkozó megbízási szerződést és a 2013. évi költségvetésbe tervezze be
ennek költségét. A szerződés aláírása megtörtént.
312/2012. (XII. 13.) sz. KT. határozatban felhatalmazta a polgármestert, hogy
keressen gyermekorvost a feladat ellátására és a szerződést kösse meg. A
gyermekorvosi teendőket Dr. Kováts Anikó vállalta, a szerződés aláírásra
került.
313/2012. (XII. 13.) sz. KT. határozatban felhatalmazta a polgármestert, hogy
a munkavédelmi feladatok ellátásának biztosítása érdekében tegye meg a
szükséges lépéseket és felhatalmazta a szerződés aláírására. A tárgyalás
folyamatban van, a szerződés aláírására még nem került sor.
1/2013. (I. 22.) sz. KT. határozattal a testülete Kardoskút Község
Polgármesteri hivatalát, mint költségvetési szervet 2013. január 31. napjával
megszüntette, megbízta a polgármestert a törzskönyvi bejelentési
kötelezettség teljesítésével. A megszüntetés a törzskönyvi átvezetésen
megtörtént.
4/2013. (I. 22.) sz. KT. határozattal a Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi
Könyvtár alapító okiratának a módosítását fogadta el. Az okirat módosítás a
törzskönyvi nyilvántartás részére megküldésre került.
5/2013. (I. 22.) sz. KT. határozattal a Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda
alapító okiratának a módosítását fogadta el. Az okirat módosítás a törzskönyvi
nyilvántartás részére megküldésre került.
6/2013. (I. 22.) sz. KT. határozattal elfogadta a Csanádapácai Közös
Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési előirányzatait. Elfogadta 19
főben a Közös Hivatal létszámát. Felkérte a jegyzőt a közös hivatal
költségvetésének Csanádapáca Község Önkormányzat 2013. évi
költségvetési rendeletbe történő beépítésére. A feladat végrehajtása
megtörtént.

A két ülés között eltelt időszakban olyan tárgyalásra, intézkedésre nem került sor,
melyről a Képviselő-testületet tájékoztatni kellene.
Ennyiben kívántam beszámolni a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között
történt eseményekről, ha valakinek van észrevétele, hozzászólása az
elhangzottakkal kapcsolatban tegye meg. Amennyiben nincs, akkor az elfogadásról
kézfelnyújtással szavazzanak.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
9/2013. (I. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
296/2012. (XII. 13.) sz. KT, 298/2012. (XII. 13.) sz. KT,
302/2012. (XII. 13.) sz. KT, 309/2012. (XII. 13.) sz. KT, 311313/2012. (XII. 13.) sz. KT, 1/2013. (I. 22.) sz. KT., 4/2013.
(I. 22.) sz. KT., 5-6/2013. (I. 22.) sz. lejárt határidejű
határozatokról és a két ülés között történt fontosabb
eseményekről szóló beszámolót elfogadta.
1.

napirendi pont:

2013. évi költségvetés tervezetének előzetes
megvitatása.
Előadó: Lengyel György polgármester

Lengyel György: A jegyző vezetésével a hivatal dolgozói precízen elkészítették a
2013. évi költségvetési tervezetet. Ennek előzményeként egyeztettem az
intézmények vezetőivel, felmértük, hogy mi az, ami szükséges, hogy bekerüljön a
költségvetésbe, mire, mennyi fedezetre lenne szükség. Folyamatos konzultációt
folytattam a képviselőkkel. Kérem a képviselőket az előterjesztéssel kapcsolatos
javaslataik, észrevételeik megtételére. Az Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta az
előterjesztést.
Mórocz Lajos: A piaci asztalok és a kerékpártároló lefedéséhez tervezett költség
növelését javasolnám. Továbbá a parkoló végénél, a kerékpártárolók után van két
bábu, ami a forgalom kirekesztését szolgálná. Sajnos ez nem tölti be feladatát, mert
előfordul, hogy arról fordulnak be a gépjárművek az Árpád sorról. Ide stabilan
rögzített nagyobb virágládákat javasolnék.
Testvér-települési kapcsolatokra van-e betervezve keret?
Kapuné Sin Anikó: Igen, 500 ezer forint van betervezve.
Mórocz Lajos: A Petőfi utca mellett hiányzó fák pótlását is meg kellene oldani.
Lengyel György: Van a költségvetésben fák ültetésére összeg tervezve. Időjárástól
függően meg lehet kezdeni a munkát.
Mórocz Lajos: A Petőfi utcai járda felújítás benne van a 3 millió forintban?
Pusztai Ádám: A Petőfi utcai járdát újra kellene vizsgáltatni, és javíttatni.
Mórocz Lajos: Minden utcában meg kellene vizsgálni a járdák állapotát és a
költségvetésbe betervezett összegtől függően felújítani.
Pusztai Ádám: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. Az elkészített költségvetési
tervezetet jónak tartja. A Képviselő-testületnek javasolja elfogadásra azzal a
módosítással, hogy a piaci asztalok, kerékpártároló költségeire 700 ezer forint, a
terepjáró gépjármű beszerzésére egymillió forint kiadást tervezzen.
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Lengyel György: Aki a 2013. évi költségvetési tervezetet az elhangzott javaslatokkal
elfogadja, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
10/2013. (I. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
2013. évi költségvetés előzetes tervezeté az alábbi
módosításokkal;
• piaci asztalok és kerékpártároló fölé tető készítésre
700.000,-Ft,
• terepjáró gépjármű beszerzésre 1.000.000,-Ft
kiadási előirányzattal jóváhagyja, további kidolgozásra,
továbbá falugyűlés elé terjesztésre alkalmasnak tartja.
Határidő:
2013. február 15.
Felelős:
Lengyel György polgármester
2.

napirendi pont:

Március 15. nemzeti ünnep előkészítése
Előadó:
Lengyel György polgármester

Lengyel György: A napirendi ponttal kapcsolatban írásos anyag nem készült. Az
ünnepet az előző évek gyakorlatához hasonlóan gondolom megtartani. Időpontjának
javasolom március 14. 18 órai kezdetet, a Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi
Könyvtár nagytermében. Programként a helyi színjátszók felajánlották, hogy
szívesen összeállítanak egy műsort, melyet előadnak, ezt megelőzően egy ünnepi
köszöntő lenne, a programot koszorúzás és fáklyás felvonulás zárná.
Varga Pál: A színjátszók javasolták, hogy 10-15 perces színvonalas előadást
vállalnának. Ünnepi beszéd megtartására javasolom és felkérem Lengyel György
polgármestert.
Lengyel György: Köszönettel vállalom a felkérést, és aki egyetért a javaslatokkal,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
11/2013. (I. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából megemlékezést
szervez.
Időpontja: 2013. március 14. 18 óra.
Helye:
Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi
Könyvtár, valamint a Március 15. tér.
Programja:
•
ünnepi beszéd
•
helyi színjátszókör előadása
•
koszorúzás
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•
fáklyás felvonulás időjárástól függően.
Az ünnepi beszéd megtartására felkéri Lengyel György
polgármestert.
Felelős:
Lengyel György polgármester.
Határidő:
2013. március 14.
3.

napirendi pont:

Falugyűlés időpontjának meghatározása, napirendjének
megállapítása.
Előadó:

Lengyel György polgármester

Lengyel György: A napirendi ponttal írásos előterjesztés nem készült. A falugyűlést
február 14-én 18 órai kezdettel javasolnám. Napirendi pontokkal kapcsolatban
javaslat van-e.
dr, Mészáros Erzsébet: Előző években két fő napirendi pont szerepelt:
• Előző évi gazdálkodásról, eseményekről beszámoló,
• költségvetési rendelet-tervezetről tájékoztatás
Az előző évi gazdálkodásról szóló részletes beszámolótól eltekinthetnénk, mivel
Polgármester úr 2012. november 25-én került megválasztásra, továbbá az időközi
választás előtt tartott fórumon elhangzott egy tájékoztató. Az SzMSz szerint a
tárgyévi költségvetés a kötelező napirend.
Pusztai Ádám: Javaslatom a napirendi pontokra:
• 2013. évi költségvetési tervezet,
• Hivatal átszervezéséről tájékoztató,
Lengyel György: A javaslatok alapján egyetértek a 2013. évi költségvetési tervezet
ismertetésével és egy komplex tájékoztatóval az átszervezésekről (iskola, hivatal,
járás). Kérem a képviselőket, hogy a falugyűlés előkészítésében segítsenek. Aki
ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
12/2013. (I. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
döntött arról, hogy a falugyűlés időpontja 2013. február 14én (csütörtökön) 18 óra. Helye: Móra Ferenc Művelődési
Ház és Községi Könyvtár nagyterme.
Napirendje:
• tájékoztató a 2013. évi tervekről, az önkormányzati
költségvetésről.
• tájékoztató az önkormányzatunkat érintő, jelentős
változásokról.
Felelős:
Lengyel György polgármester
Határidő:
2013. február 14.
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4.

napirendi pont:

Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti
és Működési Szabályzatának elfogadása.
Előadó: dr. Mészáros Erzsébet jegyző

Lengyel György: A napirenddel kapcsolatos előterjesztést írásban előzetesen
mindenki megkapta. A napirendi pont előterjesztője dr. Mészáros Erzsébet jegyző,
mert dr. Lipták Péter más fontos elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni testületi
ülésünkön.
dr. Mészáros Erzsébet: Az előterjesztést dr. Lipták Péter jegyző készítette, e-mailban
kaptam meg tőle. Szóbeli kiegészítéssel nem kívánok élni. A Szervezeti és Működési
Szabályzatot a Képviselő-testületnek határozati formában el kell fogadni.
Lengyel György: Három településen nehéz egy jegyzőnek a feladatokat elvégezni.
Ezért Kardoskút kirendeltségként fog működni és szükséges, hogy a Kardoskúti
Kirendeltséget dr. Mészáros Erzsébet vezesse, munkájára nagyon nagy szükség
van. Aki az előterjesztéssel, egyetért kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
13/2013. (I. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
államháztartási
törvény
végrehajtásáról
rendelkező
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. §. (1) bekezdésében
foglaltakra
figyelemmel
a
Csanádapácai
Közös
Önkormányzati
Hivatal
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatát – a határozat melléklete szerinti tartalommal –
jóváhagyólag elfogadja.
Felelős:
Lengyel György polgármester
Határidő:
2013. február 1.
A határozatról értesül:
Oláh Kálmán – Csanádapáca község polgármestere,
Dr. Lipták Péter – Csanádapáca Közös Önkormányzati
Hivatal jegyzője
5.

napirendi pont:

Csanádapácai KÖH köztisztviselői 2013. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt
célok
meghatározása.
Előadó: dr. Mészáros Erzsébet jegyző

dr. Mészáros Erzsébet: Szintén e-mailban kaptam meg az előterjesztést, melyet a
meghívó mellékleteként a képviselők is változatlan tartalomban, írásban megkaptak.
Egyidejűleg a 293/2012. (XII. 13.) sz. KT. határozat visszavonását kérem. További
szóbeli kiegészítéssel nem kívánok élni.
Pusztai Ádám: A határozati javaslat 2. pontjában foglaltakat Te fogod végrehajtani?
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dr. Mészáros Erzsébet: A megelőző napirendben elfogadott SzMSz-ben van rá
rendelkezés, a munkaköri leírásom azonban nem ismerem még.
Lengyel György: Testületi üléseken mindenképpen itt kell lenni Dr. Lipták Péter
jegyző úrnak. Napi munkaidőben, munkakapcsolatban kell állni. A Kirendeltség
irányítása jegyző asszony feladatköre lesz, természetesen más munkakörben. Aki
egyetért a köztisztviselők 2013. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező
kiemelt célok meghatározásával, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
14/2013. (I. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
1./ Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal
köztisztviselői 2013. évi teljesítménykövetelményeinek
alapját képező kiemelt célokat a következők szerint
határozza meg:
a./ A
Képviselő-testület(ek) által alkotott rendeletek
betartása
és
betartatása,
a
hozott
határozatok
maradéktalan végrehajtása.
b./ A jogszabályok módosításának figyelemmel kísérése, az
új rendelkezések elsajátítása és azok jogszerű
alkalmazása.
c./ A jogszabályoknak való megfelelés biztosítása a
Képviselő-testület és bizottságai döntéseinek előkészítése
és végrehajtása során, a döntési alternatívák feltárása és a
legjobb döntések ajánlása.
d./ Ügyfélbarát ügyintézés, a szolgáltató jellegű
közigazgatás megvalósítása.
e./ Az önkormányzati bevételek növelése, különös
tekintettel a hátralékok csökkentésére, a kintlévőségek
behajtására és az ellenőrzési tevékenység fokozására.
f./ Költségtakarékos gazdálkodás, költségkímélő működés
megvalósítása
a
Hivatal
és
az
intézmények
vonatkozásában 2013. évben is.
g./ Folyamatos önképzés, a központilag, vagy munkáltató
által elrendelt kötelező továbbképzéseken való részvétel.
h./ Az Önkormányzat és intézményei, gazdálkodó
szervezetei részére a legkedvezőbb, leggazdaságosabb,
értékteremtő közfoglalkoztatás megszervezése.
i./ Hatékony együttműködés biztosítása az Orosházi Járási
Hivatallal és annak kirendelt ügysegédjével.
j./A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal székhelye
és kirendeltségei közötti munkaszervezési feladatok
hatékony és rugalmas végrehajtása.
2./ A Képviselő-testület felkéri dr. Lipták Péter jegyzőt, hogy
a Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2013. évi
egyéni teljesítménykövetelményeinek meghatározására
intézkedjen.
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3./ A Képviselő-testület a tárgyban született 293/2012. (XII.
13.) sz. KT. határozatát visszavonja.
Határidő:
2013. március 31.
Felelős:
dr. Lipták Péter jegyző
B e j e l e n t é s e k:
Lengyel György: A középtávú tervet jegyző asszony elkészítette, a meghívó
mellékleteként írásban minden képviselő megkapta. Szóbeli kiegészítéssel kíván-e
élni az előterjesztő?
dr. Mészáros Erzsébet: A középtávú terv készítését az államháztartási törvény teszi
kötelezővé. Sok a bizonytalanság benne, kevés konkrét adat áll rendelkezésünkre
ahhoz, hogy megalapozott adatok szerepeljenek benne.
Lengyel György: Mivel nincs hozzászólás, javaslat kézfeltartással szavazzunk az
elfogadásáról.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
15/2013. (I. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Kardoskút Község Önkormányzata 2013-2016 közötti
időszakra szóló, az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése alapján összeállított, az
önkormányzat saját bevételeinek alakulását tartalmazó
középtávú tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
Egyidejűleg kijelenti, hogy a 2013. évi költségvetésében
adósságot keletkeztető ügyletről nem döntött, továbbá azzal
nem rendelkezik, így az ebből eredő fizetési
kötelezettségek alakulásának bemutatását a középtávú terv
nem tartalmazza.
Felelős:
Lengyel György polgármester a terv
felülvizsgálatáért.
Határidő:
2014. évi költségvetés elfogadásáig
Lengyel György: A Kistérségi Agrárfejlesztési Alapítvány nevében Seres Péter
kezdeményező javaslatot tett arra vonatkozóan, hogy településünk helynévjelző
táblája mellé fába vésett rovásírással Kardoskút neve kerüljön elhelyezésre. A
megvalósítást az alapítvány magára vállalja, bevonva a lakosságot. A tábla avatását,
műsorral egybekötve, beszédek koordinálásával megszervezik. A javasolt időpont
2013. május 26. – Hősök napja. Kérik a támogatást és a javaslat elfogadását.
dr. Mészáros Erzsébet: Az út tulajdonosának – közútkezelő – a hozzájárulása is
szükséges.
Szemenyei Sándor: Mindenképpen támogatni kell a kezdeményezést, annál is
inkább, mert jó gondolat és elvi támogatáson kívül anyagi hozzájárulást nem kérnek.
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Lengyel György: Aki egyetért a támogatással, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
16/2013. (I. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
támogatja a Kistérségi Agrárfejlesztési Alapítvány nevében
kezdeményezett – rovásírással fába vésett Kardoskút tábla
elhelyezését a település helységjelző táblája mellé.
Felelős:
Lengyel György polgármester
Határidő:
2013. május 26.
Lengyel György: Botos Attiláné Orosháza, Iskola u. 36. szám alatti lakos írásos
megkeresésében kérte, hogy Kardoskút, Mikszáth Kálmán utcában levő telekadó
köteles építési telkét vásárolja vissza az Önkormányzat. A telekadót fizetni nem
tudják, építésre anyagilag lehetőségük nincs. Az adóhátralék összegét nem tudom.
Mi a Képviselő-testület véleménye?
dr. Mészáros Erzsébet: A következő testületi ülésre tisztázni kell kitől, mikor
vásárolták a telket, mennyiért? Mennyi a telekadó hátralék, milyen összegért kívánják
visszaadni? Minden részlet ismeretében lehet csak dönteni.
Lengyel György: Rendben, a következő testületi ülésre készüljön előterjesztés a
kérelem tárgyában. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége megkeresett, hogy
csatlakozzunk. Eddig nem voltunk a tagja ennek a szervezetnek. A véleményem,
hogy ha csak a tagdíj összegére van szükség, akkor nem érdemes tagságot
létesíteni.
Varga Pál: Milyen előnyökhöz juthatunk tagként?
Pusztai Ádám: A TÖOSZ tagságunknak sem volt semmi előnye. Ismerjük meg
részletsebben a szervezetet. Valami ígéret kiolvasható a belépési nyilatkozatokból,
de kevés a döntéshez.
Lengyel György: Az ajánlott csomagokat mostani időtájban adják. Bővebb információt
a honlapjukon lehet kapni.
Mórocz Lajos: Lehet, hogy a belépés függvénye.
Lengyel György: Javaslom, hogy minden képviselő olvassa el a honlapot, akinek
nem áll rendelkezésére, az a hivatalban is megteheti, vagy közösen megnézzük. A
következő testületi ülésen dönthetünk.
Lengyel György: Nem ismeretlen a képviselők előtt az Alföld Consulting Üzleti
Tanácsadó és Vállalkozási Betéti Társaság. Képviselőjük neve: Sebestény György. A
Református Egyház által épülő ifjúsági szálló projekt megbízottja. Ajánlják magukat
az önkormányzat felé pályázatfigyelés, pályázatírás, teljes kivitelezés lebonyolítását.
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Kértem referencia munkát tőlük. Sok kisebb és egészen komoly projektben vettek
részt és bonyolítottak belföldön, de külföldön is.
Mórocz Lajos: Az elmúlt évben volt már erről szó, akkor úgy döntöttünk, hogy nem
kérjük. Most is így gondolom.
Pusztai Ádám: Van más, általunk ismert pályázatíró cég, őket megkérdeztük-e, lehet,
hogy az összeg töredékeként is vállalnak hasonló feladatot. Annak idején –
Gombkötő Lajos alpolgármester vezetése idején – történtek-e lépések ezzel
kapcsolatban?
dr. Mészáros Erzsébet: Nem történt semmi.
Lengyel György: Kiépített rendszerük van. Érdemes most is megkérdezni, a
referenciákat meg kell vizsgálni. Szó volt a művelődési ház felújításáról. Másrészről a
polgárvédelmi bázis megvásárlása esetén is fontos lehet egy ilyen cég. Jelenlegi
állapotában nem hasznosítható, de szakember véleménye szükséges lehet a
későbbi fejlesztéseknél is.
Pusztai Ádám: A művelődési ház terveket megcsinálták volna, ha akkor a szerződést
megkötjük. 100 % lett volna a támogatottság ha alapítvány közreműködésével
történik. A mi alapítványunk bevonásával nem láttuk biztosítottnak, hogy abból bármi
is lehet. Ezért hagytuk az egészet. Nekem nincs ellenvetésem, ha írnak pályázatokat
és még nyer is, akkor három évre nem sok a 900 ezer forint.
Varga Pál: Nem célszerű időben tovább húzni, mert a polgárvédelmi bázis
vásárlásáról is záros határidőn belül döntenünk kell. A hasznosíthatóságot ők sokkal
jobban látják, mint mi.
Lengyel György: Érdemesnek tartom egy pályázatíró céggel megállapodást kötni. A
jövőben a szennyvízzel kapcsolatban is lépéseket kell tenni, ahol szintén csak
pályázati erővel valósulhat meg a beruházás.
Szemenyei Sándor: A bázisnak az árából engednek-e? Mit szeretne az
önkormányzat kezdeni ott? Vannak romos állapotú épületek, de ha valamit
szeretnénk, akkor nem szabad megengedni, hogy idegen tegye oda a lábát. Ehhez is
kell a pályázatíró. A döntő az, hogy mi a célunk.
Lengyel György: Ha lehet, akkor alkudni kell az árral kapcsolatban. Tervet kell
készíteni, hogy mire tudjuk használni, ha megvásároljuk. Állagmegóvást
mindenképen szükség elnne.
Mórocz Lajos: Két épületet bontani kell biztos.
Lengyel György: Van egy épületegyüttes, vannak hibái. Dönteni kell a funkciójáról, és
hogy mennyiért vegyük meg.
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Varga Pál: Hasznosíthatóságnál nem az egészről kellene gondolkodni.
Egységekben. Ha néhány embernek találnánk munkát, akkor már megérte. Idővel,
lépésről-lépésre lehetne csak előbbre jutni.
Megvásárlás esetén hosszú távú koncepciót kell készíteni. Hatalmazzuk fel a
polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a megvásárlással kapcsolatban.
Lengyel György: Ebben az ügyben megalapozott döntésre van szükség.
Varga Pál: Lehetne gondolkodni brikett-gyártásban, a lakosság felé történő
hasznosítással, esetleg a drága tűzifa segélyeket is lehetne helyettesíteni. Jelezzük
vásárlási szándékunkat.
Mórocz Lajos: 18 millió a kért összeg.
Pusztai Ádám: Többféle hasznosíthatóságon is lehetne gondolkodni.
Varga Pál: Esetleg anyaotthon kialakítása is szóba jöhet.
Pusztai Ádám: Mennyibe kerülne, hogy erre a célja használni lehessen?
Lengyel György: Tisztességes vállalkozó is megvásárolhatja, ha befektet és
munkahelyet teremt.
Pusztai Ádám:
kapcsolatban.

Kifogásom

nincs

a

vásárlási

lehetőségek

körbejárásával

Mórocz Lajos: Komposztáló üzem hogy néz ki? Helyi komposztálón is lehetne
gondolkodni.
Pusztai Ádám: Sebestény cége ellen nincs kifogásom, mert egyetlen pályázattal
nyertünk a Hajdú-völggyel is. Közösen le kell ülni és tárgyalni kell.
Lengyel György: A falugyűlésen is meg lehetne említeni, hogy a lakosságnak is
hátha van hasznosítható ötlete. A lehetőségeket felvázolni.
Varga Pál: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a kisbusz február 11-től egy hétig
javításon lesz. Helyette a gyermekek szállítását és a feladatokat a polgárőrség
gépjárművével fogom végezni.
dr. Mészáros Erzsébet: A gyerekeket hogyan szállítod?
Varga Pál: A polgárőrség kocsijával, esetleg saját gépkocsival.
Lengyel György: A park öntözéséhez kút fúrásának engedélyét megkaptuk. A
bekerülési költség 1.700.000,-Ft áfásan.
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dr. Mészáros Erzsébet: Három ajánlatot kell kérni a kivitelezési munkákhoz, az
üzembe helyezéshez is kell engedély.
Lengyel György: Árajánlatokat kérünk még.
Mórocz Lajos: A pusztaközponti szociális bérlakással kapcsolatban javasolnám, hogy
a közszolgáltatók felé fennálló tartozásokat egyenlítsük ki, állítsuk vissza a közüzemi
szolgáltatásokat. Az előző lakóval szemben pedig eljárást kell kezdeményezni a
tartozás behajtása érdekében.
Lengyel György: Szenti Tibor hódmezővásárhelyi néprajzkutató egyfajta egyesülést
hozott létre, azzal a céllal, hogy kulturális összefogással összegyűjtse és megőrizze
a Vásárhelyi Puszta kultúráját, hagyományát, azt felelevenítése, megőrzése
érdekében. Ezen az összejövetelen sok érintett neves szakember, gazdasági vezető
vett részt, nyilatkozatot írtunk alá az elképzelés támogatásáról. Ehhez is
kapcsolódóan a Körös-Maros Nemzeti Park igazgatója – Tirják László, aki szintén
jelen volt – a pusztaközponti Múzeumban lévő kiállító terem felújítására kapott 2
millió forint támogatást, melyhez kapcsolódik március hónapban a pusztaközponti
Olvasókörben a létrejövő új szervezetnek egy összejövetele. Ekkora egy kiállítást is
terveznek, melyhez felajánlottam a segítséget. Pl.: Az Olvasókör mellett lévő üresen
álló önkormányzati lakásban lehetne a kiállítást megcsinálni.
Varga Pál: A pusztaközponti bérlakásnál a közműveket visszaköttetjük. Ezt az
összeget áthárítjuk a volt lakóra, vagy eltekintünk tőle?
dr. Mészáros Erzsébet: Polgári peres úton lehet érvényesíteni, de lakbérrel is el van
maradva. A számviteli törvényben ennek szigorú szabályai vannak, ezért is végig kell
járni a jogi lépéseket. Nem lehet csak úgy eltekinteni a követelésektől.
Pusztai Ádám: Tegyük szabaddá az épületet, a kintlévőségeket kíséreljük meg
behajtani.
Mórocz Lajos: A szoba és a múzeum közötti közös falat meg kell csináltatni, mert ott
komoly szigetelési gondok vannak.
Lengyel György: Javaslom a képviselő-testületnek, hogy határozatba foglalja, hogy a
közszolgáltatók felé fennálló tartozást kiegyenlíti és a behajtás iránti intézkedést
kezdést kezdjük meg. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
17/2013. (I. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
döntött arról, hogy a Kardoskút, Tanya 251. szám alatti
önkormányzati bérlakásnál fennálló közüzemi tartozásokat
egyenlítse ki a szolgáltatók felé. Megkéri a jegyzőt, hogy a
volt lakóval, Bozó Zsuzsannával szemben kezdje meg a
hátralék behajtását.
Felelős:
dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő:
2013. február 28.
Lengyel György: Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, a testület zárt ülés
keretében folytatja a munkát.
Kmft.

/ Lengyel György /
polgármester

/ dr. Mészáros Erzsébet /
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

/ Mórocz Lajos /
képviselő

/ Szemenyei Sándor /
képviselő
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