4/2013. ÖKÜ
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 28-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. Lipták Péter jegyző
dr. Mészáros Erzsébet kirendeltség-vezető,
Tibáné Hamvasi Zsuzsanna Családokért Bt. ügyvezető,
Neller Borbála Tünde műv. ház. vezető,
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 Pusztai Ádám és Varga Pál képviselőkre
esik, melyet a testület 5 igen szavazattal, egyhangúan, elfogadott.
Javaslatot teszek a megtárgyalandó napirendi pontokra. A meghívóban szereplő
napirendi pontok sorrendjét az előadó kérésére javaslom felcserélni. A 4. napirendi
pontot – „Családokért BT. tájékoztatója az Önkormányzat megbízásából ellátott
feladatok teljesítéséről” – tárgyaljuk elsőként és a többi marad az eredeti
sorrendben. Kérem a képviselőket, hogy ennek figyelembevételével szavazzon a
napirendek elfogadásáról. A képviselő-testület a napirendet 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadta az alábbiak szerint:
Tárgy:

Előadó:

1.

Családokért BT. tájékoztatója az Önkormányzat
megbízásából ellátott feladatok teljesítéséről.

Tibáné Hamvasi Zsuzsa
vállalkozó

2.

2012. évi költségvetési rendelet módosítása

Lengyel György
polgármester
dr. Mészáros Erzsébet
kirendeltség-vezető

3.

2013. évi költségvetés tervezetének megvitatása,
elfogadása és a költségvetésről szóló rendelet
megalkotása.

Lengyel György
polgármester

4.

Kulturális rendezvények időpontjának
meghatározása.

Neller Borbála Tünde
műv.ház igazgató

5.

Bejelentések.
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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:
 7/2013. (I. 22.) sz. KT. határozatban 65 ezer forint támogatás odaítéléséről
döntött a testület a szülői munkaközösség részére az általános iskolai farsang
költségeihez. A farsang megrendezésre került, az összeg felhasználásáról az
SZMK elszámolt.
 10/2013. (I. 22.) sz. KT. határozatban a költségvetési tervezetben a piaci
asztalok fölé tervezett tető és egy terepjáró gépjármű vásárlására tervezett
összeg megemeléséről döntöttünk. A költségvetési tervezetbe az
előirányzatok megemelésre kerültek.
 12/2013. (I. 22.) sz. KT. határozatban a falugyűlés időpontjáról és napirendi
pontjairól történt döntés. A tervezetnek megfelelően megtartásra került az igen
eredményesnek értékelhető falugyűlés.
 13/2013. (I. 22.) sz. KT. határozatban a Csanádapácai Közös Önkormányzati
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát fogadta el.
 17/2013. (I. 22.) sz. KT. határozatban döntött arról, hogy a Kardoskút Tanya:
251. számú önkormányzati bérlakás közüzemi tartozásait rendezzük ki és a
jegyző kezdje meg a tartozást felhalmozó volt lakóval szemben a behajtást. A
hátralék behajtása elkezdődött.
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.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
37/2013. (II. 28.) sz.

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
7/2013. (I. 22.) sz. KT, 10/2013. (I. 22.) sz. KT, 12/2013.
(I. 22.) sz. KT, 13/2013. (I. 22.) sz. KT, 17/2013. (I. 22.)
sz. KT lejárt határidejű határozatokról és a két ülés
között történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót
elfogadta.
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1.

napirendi pont:

Családokért BT. tájékoztatója az Önkormányzat
megbízásából ellátott feladatok teljesítéséről.
Előadó: Tibáné Hamvasi Zsuzsanna vállalkozó

Lengyel György: A napirendi pont előadója írásban elkészítette előterjesztését,
melyet a meghívó mellékleteként minden képviselő előzetesen megkapott. Kérdezem
az előadót, szóbeli kiegészítéssel kíván-e élni?
Tibáné Hamvasi Zsuzsanna: Mindent leírtam, szóbeli kiegészítéssel nem kívánok
élni, várom a kérdéseket, javaslatokat.
Pusztai Ádám: Megszűnt a házi segítségnyújtás, szükség esetén van-e lehetőség az
újraindítására?
Tibáné Hamvasi Zsuzsanna: Újra engedélyt kell kérni, ha van rá igény, újra lehet
indítani.
Mórocz Lajos: Örüljünk, hogy nincs rá szükség.
Tibáné Hamvasi Zsuzsanna: Törvényi előírások nem teszik lehetővé, de ellátás
nélkül nem marad senki, mindent megbeszélünk.
Lengyel György: Köszönöm szépen az előterjesztés elkészítését, mivel nincs több
kérdés, kérem a testület tagjait, hogy kézfeltartással szavazzunk a napirendi pont
elfogadásáról.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
38/2013. (II. 28.) sz.

2.

napirendi pont:

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
„Családokért BT. tájékoztatója az Önkormányzat
megbízásából ellátott feladatok teljesítéséről” című
napirendi pontot elfogadta.
2012. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó:
Lengyel György polgármester
dr. Mészáros Erzsébet kirendeltség-vezető

Lengyel György: A napirenddel kapcsolatos írásos előterjesztést a pénzügyi
főtanácsos asszony elkészítette és jegyző asszony felülvizsgálta, melyet a meghívó
mellékleteként a képviselők megkaptak. A rendelet módosításának szükségessége
részletesen le van írva. Kíván-e szóbeli kiegészítést tenni jegyző asszony,
főtanácsos asszony?
dr. Mészáros Erzsébet: Szóbeli kiegészítést nem kívánok tenni.
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Kapuné Sin Anikó: Nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni.
Pusztai Ádám: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, a Képviselő-testületnek
elfogadásra, a rendeletet megalkotni javasolja.
Lengyel György: Aki a rendelet módosításával egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással megalkotta a
2012. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletet.
Lengyel György polgármester megállapítja, hogy Kardoskút Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (….) sz. önkormányzati
rendelet-tervezete az önkormányzat 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II.
24.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról rendeletté emelkedett.

3.

napirendi pont tárgya:

2013. évi költségvetés tervezetének megvitatása,
elfogadása és a költségvetésről szóló rendelet
megalkotása.
Előadó:
Lengyel György polgármester

Lengyel György: A napirenddel kapcsolatos előterjesztés elkészült, írásban
megkapták a képviselők. Van-e szóbeli kiegészítés, kérdések, hozzászólások,
javaslatok.
Pusztai Ádám: Az Ügyrendi Bizottság többször megtárgyalta, azzal a javaslattal él a
képviselők felé, hogy az írásban kiadott formában, változtatás nélkül kerüljön
elfogadásra.
Varga Pál: Támogatom az Ügyrendi Bizottság javaslatát.
Lengyel György: A művelődési házhoz tervezett összegbe – a tervezés során
lezajlott egyeztetések után - a számítógépes géppark felújítása került be. A
művelődési ház vezetője gyakorlatilag három új számítógép vásárlását tartja
szükségesnek. Polgármesteri hatáskörben 500 ezer forintig dönthetek vásárlásról,
előirányzat-átcsoportosítást követően. Ezt a megoldást tudom javasolni, amennyiben
sürgős a gépek beszerzése.
Aki egyetért a költségvetési tervezettel, kézfeltartással szavazzon az elfogadásáról.
A testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással megalkotta a
2013. évi költségvetésről szóló rendeletet.
Lengyel György polgármester megállapítja, hogy Kardoskút Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (….) sz. önkormányzati
rendelet-tervezete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről rendeletté
emelkedett.
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4.

napirendi pont tárgya:

Kulturális rendezvények időpontjának
meghatározása.
Előadó: Neller Borbála Tünde műv.ház
igazgató.

Lengyel György: A napirenddel kapcsolatos írásos anyag kiadásra került a meghívó
mellékleteként. Van-e a napirendi pont előadójának szóbeli kiegészítése?
Neller Borbála Tünde: Az előző évekhez hasonlóan az éves programban változás
nincs, szóbeli kiegészítéssel nem kívánok élni.
Szemenyei Sándor: A programok szépen le vannak írva, aggályom van aziránt, hogy
a kardoskúti rendezvényektől elpártolnak, mint pl. szilveszterkor is, inkább a
pusztaközponti olvasókörben, mint magánszemély bérlő tartja a rendezvényt.
Kifizetik a bérleti díjat, és véleményem szerint ez a forma a kardoskúti vendégek
rovására megy.
Neller Borbála Tünde: Magánszemély bérelte ki az olvasókört a baráti körével együtt
szórakoztak. Novemberben volt bál Kardoskúton is. Továbbra sem mondtam le a
bálok szervezéséről. Régebben is zömében vidéki vendégek voltak, de az utóbbi
bálban több, mint a fele vendégeknek helyi lakos volt.
Szemenyei Sándor: A számítógépek beszerzése miért nem a művelődési ház
költségvetését terheli, miért kell plusz pénz erre?
Neller Borbála Tünde: Év elején említettem, hogy szeretnénk újítani a gépparkot,
árajánlatokat is kértünk.
Lengyel György: A számítógépek beszerzése az önkormányzatnál szerepel, mert az
intézmények csak használatra kapják a tárgyi eszközöket. A költségvetéshez
kapcsolódóan néhány dolog, pl. az általános iskolánál tönkre ment a projektor, de a
művelődési háznál van kivetítő, nem szükséges még egy új.
Varga Pál: Tökéletesen megfelel a meglévő. A számítógépek viszont nagyon régiek,
5-6-2 évesek, cserélni kell, újítani kell, ilyen célra, amire használják nem valóak már.
Lengyel György: A bálok rendezésével kapcsolatos szabályok változtak, pl.
étkeztetés, zeneszolgáltatás. Nem elhanyagolható azonban, igyekezni kell a
lehetőségek között megtartani a hagyományokat.
Mórocz Lajos: Örüljünk annak, hogy a Pusztaközpont is fellendül a tanyasi lakosság
szórakozási igénye által.
Lengyel György: Örüljünk a pusztaközponti rendezvényeknek, nem zárja ki egyik a
másikat. Amennyiben több hozzászólás nincs, szavazzunk a napirendi pont
elfogadásáról.

5

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
39/2013. (II. 28.) sz.

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
„Kulturális rendezvények időpontjának meghatározás”
című napirendi pontot elfogadta.

B e j e l e n t é s e k:
Lengyel György: A Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár alapító
okiratának módosítása szükséges. Az előterjesztést a kirendeltség-vezető asszony
elkészítette, melyet a képviselők írásban megkaptak.
dr. Mészáros Erzsébet: Hiánypótlási felhívás érkezett a Magyar Államkincstártól,
melynek az alapító okirat módosításával tudunk eleget tenni.
Lengyel György: Az előterjesztésben a módosítás oka, a pótlás le van írva, aki
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
40/2013. (II. 28.) 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
alapító okirat módosítása a törzskönyvi nyilvántartásba
történő bejegyzéssel lép hatályba. Az egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratot a határozat 2.
számú melléklete szerinti tartalommal adja ki.
Felhívja Lengyel György polgármestert, hogy az
alapító okirat módosítását a törzskönyvi nyilvántartás
részére jelentse be.
Felelős:
Lengyel György polgármester
Határidő:2013. március 8.
Lengyel György: A Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda alapító okiratát is módosítani
kell. A módosított alapító okiratot egységes szerkezetben is tartalmazó előterjesztést
kirendeltség-vezető asszony elkészítette, a képviselők a meghívó mellékleteként
megkapták.
dr.
Mészáros Erzsébet: Szintén a Magyar Államkincstár észrevételezte a
hiányosságokat, melyeket a kiadott anyagba beépítettem.
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Lengyel György: Aki egyetért, az óvoda alapító okiratának módosításával,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
41/2013. (II. 28.) sz. Képviselő-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 a törzskönyvi nyilvántartásba
történő bejegyzéssel lép hatályba. Az egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratot a határozat 2.
számú melléklete szerinti tartalommal adja ki.
Felhívja Lengyel György polgármestert, hogy az
alapító okirat módosítását a törzskönyvi nyilvántartás
részére jelentse be.
Felelős:
Lengyel György polgármester
Határidő:
2013. március 8.
Lengyel György: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a Kereskedelmi és Hitelbank
Orosházi Fiókjának vezetői felkerestek a hivatalban. Felajánlották, hogy szeretnének
egy ATM-et elhelyezni, indokoltnak tartják a lakosság jobb kiszolgálása érdekében.
Felajánlottak 80 ezer forint támogatást kirándulásra az iskolásoknak, ha biztosítunk
helyet. A támogatás folyósítása a Közalapítványon keresztül történne.
Szemenyei Sándor: A Művelődési Háznál lenne a legalkalmasabb elhelyezni.
Természetes, hogy helyet adunk.
Mórocz Lajos: Okos ötlet, megvilágított a hely, be is lehet kamerázni.
Pusztai Ádám: Őrző-védő szolgálathoz és a rendőrséghez is be lehet köttetni, ha
művelődési háznál lesz elhelyezve.
Lengyel György: Találó a hely, tető alatt van, kivilágítás megoldott, tolmácsolom a
képviselők egyetértő támogatását.
Lengyel György: Szintén csak tájékoztatom a képviselőket, hogy Rózsa Zoltán az
Orosházi Szántó Kovács Múzeum igazgatója megkeresett és segítséget szeretne
kérni egy könyv formájú dolgozat összeállításához, mely Olasz Ernő szarmata
kutatásairól szólna. A finanszírozási lehetőségekről később tárgyalunk.
Lengyel György: Szemenyei Sándor képviselő vállalásához, piactéri asztalok
lefedése, kerékpár tároló lefedése, az építéshatóság (Karsai Sándor)
megkeresésemre igen megfontolandó javaslatokat adott. A fa tartószerkezetet
cseréppel borítsuk, tartósabb, mutatósabb. Megkérem képviselő urat, hogy
tárgyalásait ebbe az irányba folytassa.
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Szemenyei Sándor: Vastagabb tartóoszlopok kellenek akkor, több fa, több munka, de
mutatósabb, tartósabb lesz.
Lengyel György: Közmunkaprogram keretében lesz olyan személy alkalmazva, aki
szakértelemmel rendelkezik. Karsai Sándor felajánlotta segítségét a kivitelezői
feladatokhoz.
Szemenyei Sándor: A szelektív hulladékgyűjtőket át kellene helyezni, mert a piaci
asztalok mellett 30 cm-re van, esztétikailag nagyon csúnya és a tető miatt is kell a
hely. Ha a testület egyetért, akkor meg kell rendelni a fát.
Varga Pál: Ha hosszú távra tervezzük, igen is fontos, hogy tartós és esztétikus dolgot
építsünk. Az iskolánál a következő tanév előtt javaslom a kerékpártároló építéséről
dönteni, amikor már tudjuk, hogyan alakul az iskola léte.
Lengyel György: Aki az előkészített tervek alapján megbízza Szemenyei Sándor
képviselőt a munkálatok előkészítésével, kézfeltartással szavazzon.
A testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 0 ellenszavazattal az alábbi
határozatot hozta:
42/2013. (II. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza Szemenyei Sándor képviselőt, hogy a
Petőfi utcai kerékpár-tároló és az un. „piactéri asztalok”
tetőszerkezettel való ellátásának munkáit a tervezés és
kivitelezés szakaszában koordinálja, együttműködve
Karsai Sándor felelős kivitelezővel.
Felelős:
Szemenyei Sándor.
Határidő:
2013. május 31.
Lengyel György: Aktuálissá vált a mázsaháznál lévő hídmérleg hitelesítése. Javítás
nélkül 25 ezer forint plusz áfa a költsége.
Kapuné Sin Anikó: Határidőben volt az ügyirat, felhívott a mérleg-hitelesítő, hogy a
határidő előtt meg lehessen javítani, ha szükséges.
Szemenyei Sándor: Többe kerül a hitelesítés, mint amennyi bevételt hoz, de néhány
termelő még igénybe szokta venni. Talán emelni kellene a mázsálási díjtételeken.
Lengyel György: Ez a legkevesebb, amivel támogatni, vagy ösztönözni tudjuk a
termelőket. Aki támogatja, hogy a szükséges javítást és a hitelesítést elvégeztessük,
az kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
43/2013. (II. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete döntött arról, hogy a községi mérlegen a
hitelesítéshez szükséges javításokat el kell végeztetni,
majd ezt követően hitelesíttetni kell. A fedezetet a
2013. évi költségvetési tartalék terhére biztosítja.
Felelős:
Lengyel György polgármester
Határidő:
2013. március 31.
Lengyel György: Botos Attiláné Orosháza, Iskola u. 38. szám alatti lakos építési telek
visszavásárlása iránti kérelmet terjesztett elő. Ezzel kapcsolatban Tóth Józsefné
ügyintéző elkészítette, dr. Mészáros Erzsébet felülvizsgálta az előterjesztést, melyet
a képviselők írásban a meghívó mellékleteként megkaptak.
dr. Mészáros Erzsébet: Felhívja a képviselők figyelmét, hogy a méltányossági
telekadó törlés nem képviselő-testületi hatáskör, ez más eljárás alá tartozik.
Mórocz Lajos: Mennyibe került a telek, mikor megvásárolta?
dr. Mészáros Erzsébet: 34.000,- Ft volt a vételára, szerepel az előterjesztésben.
Mórocz Lajos: Engedjük el, mi se fizessünk, ő se fizessen.
Pusztai Ádám: Megvennénk 34 ezer forintért?
dr. Mészáros Erzsébet: Valóban méltányos lehet, hogy ő se fizet, és mi se fizetünk,
de ez két külön eljárás, külön kell választani. Meg lehet azt tenni, hogy a telek
visszavásárlása ügyében nem dönt a testület, hanem először folytassa le a hivatal a
szabályos méltányossági eljárást.
Pusztai Ádám: Legyen
visszavásárlásról.

tehermentes

az

ingatlan

és

utána

döntünk

a

Lengyel György: Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
44/2013. (II. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Botos Attilán Orosháza, Iskola u. 38. szám
alatti lakosnak a kardoskúti 107/6. hrsz-ú, 983 m2
területű építési telekre vonatkozó visszavásárlási
kérelmében történő döntéshozatalt az építési telken
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fennálló adótartozás tárgyában méltányossági eljárás
lefolytatásáig elnapolja.
Felhívja a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal
Kardoskúti
Kirendeltségének
adóigazgatási
ügyintézőjét,
hogy
a
méltányossági
eljárás
eredményéről a képviselő-testületet tájékoztassa.
Felelős:
Tóth Józsefné adóigazgatási ügyintéző
Határidő:
2013. március 18. az előterjesztés
leadásának határideje.
Lengyel György: Lupsea János Székkutas, III. k. 41. szám alatti lakostól is érkezett
telek visszavásárlási kérelem. Az előző kérelemhez hasonlóan erről is elkészült az
írásos előterjesztés, melyet a képviselők megkaptak.
dr. Mészáros Erzsébet: Ezzel a telekkel kapcsolatban még nehezebb a döntés, hiszen
nincs is Lupsea János tulajdonában. Olyan régen szerezte, hogy még akkor, csak
tartós használatba kerülhettek az építési telkek, később sem történt meg a
tulajdonjog bejegyzése. Nem is tudunk dönteni ilyen rendezetlen viszonyok között.
Pusztai Ádám: Azt javaslom, hogy tájékoztassuk a tulajdonost a viszonyok
rendezéséről és utána dönthetünk.
Lengyel György: Aki ezzel a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
45/2013. (II. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Lupsea János Székkutas, III. K. 41. szám
alatti lakos kardoskúti 273. hrsz-ú, 778 m2 területű
építési telekre vonatkozó visszavásárlási kérelmében
történő döntéshozatalt a tulajdonjog ingatlannyilvántartási rendezéséig elnapolja.
Felhívja a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal
Kardoskúti
Kirendeltségének
adóigazgatási
ügyintézőjét, hogy a tartós földhasználati jog ingatlannyilvántartási rendezésének szükségességéről, a
vonatkozó jogszabályi rendelkezésekről Lupsea Jánost
írásban tájékoztassa.
Felelős:
Tóth Józsefné adóigazgatási ügyintéző
Határidő:
2013. március 18.
Lengyel György: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Kardoskút Községért
Közalapítvány Kuratóriumának elnöke 2013. március 1-től lemondott tisztségéről és
tagságáról. Írásban jelentette be. Két tag maradt, ezzel működésképtelen az
alapítvány. Nagyon fontos és indokolt az alapítvány megléte, és a jövőben még
fontosabb is lehet. Minél előbb meg kell választani a kuratórium elnökét és két tagját.
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Mórocz Lajos képviselő elnöknek javasolta Ramaszné Tóth Ibolyát, Kardoskút, Liget
sor 1/A. sz. alatti lakost. Nyugdíjas, volt munkájában sok tapasztalatot szerzett,
pénzintézetben dolgozott, szabadideje van és pozitív hozzáállással néz előre. Örülök
az ilyen hozzáállásnak. Javaslom, hogy jelöljük, illetve válasszuk meg az alapítvány
vezetésével.
dr. Mészáros Erzsébet: Tisztség elfogadó nyilatkozatot kell megválasztása esetén
aláírnia. Megválasztása zárt ülés keretében történhet, mivel nincs jelen és nem tud
nyilatkozni arról, hogy a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz hozzájárul-e.
Lengyel György: Tagokat is kell választani a képviselők közül 2 főt.
dr. Mészáros Erzsébet: Képviselő-testületi tag vezető tisztséget nem tölthet be az
alapítvány vezetésében, csak tag lehet.
Varga Pál: Pártolom az alapítvány működését. Az elnök lemondását ösztönöztem,
hiszen nagyon gyengén működött, illetve nem is működött az alapítvány. Megértem a
problémáját, de meg kell köszönni az eddig végzett munkáját. Az alapítvány
működését a jövőben is támogatni fogom.
Lengyel György: A képviselők közül ki szeretné vállalni a kuratóriumi tagságot.
Mórocz Lajos vállalod?
Mórocz Lajos: Dalolni nem fogok, de valakinek csinálni kell. Hozzájárulok a nyílt
ülésen történő megválasztásomhoz.
Szemenyei Sándor: Felelősségteljes munka, döntéskor megfontoltnak kell lenni. Fel
kell kérni valakit, fura az önjelölés.
Lengyel György: Most kell, hogy megbeszéljük. Olyan személynek kell vállalni, aki
ambiciózus.
Varga Pál: Nem vállalok ilyen feladatot, most mondtam le. Javaslom Mórocz Lajos és
Szemenyei Sándor képviselőket. Látom bennük azt az energiát, amivel csinálni
tudják.
Lengyel György: Polgármester is lehet tagja, gondoltam munkámból adódóan
vállalnám.
Mórocz Lajos: Kérdezzük meg Pusztai Ádám képviselőt is, vállalná-e?
Pusztai Ádám: Egészségügyi állapotomra tekintettel nem vállalom.
Szemenyei Sándor: Köszönöm a javaslatot, a polgármester javára lemondok a
jelölésről.
Mórocz Lajos: Személyemre történő szavazáskor kérem a döntéshozatalból való
kizárásomat.
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Lengyel György: Aki egyetért Mórocz Lajos döntéshozatalból való kizárásával,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
46/2013. (II. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Mórocz
Lajos
képviselőt
a
személyét
érintő
döntéshozatalból kizárja.
Lengyel György: Kézfeltartással szavazzon, aki egyetért Mórocz Lajos kuratóriumi
taggá történő megválasztásával.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
47/2013. (II. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Kardoskút Községért Közalapítvány Kuratóriumába új
tagként megválasztja Mórocz Lajos képviselőt.
Felelős:
dr. Mészáros Erzsébet kirendeltség-vezető
Határidő: 2013. március 31.
Lengyel György: A másik kuratóriumi tag megválasztásánál kérem a
döntéshozatalból való kizárásomat, személyes érintettségem miatt. Hozzájárulok a
nyílt ülésen történő megválasztásomhoz. Átadom az ülés vezetését Varga Pál
alpolgármesternek.
Varga Pál: Átveszem az ülés vezetését. Aki egyetért
döntéshozatalból való kizárásával, kézfeltartással szavazzon.

Lengyel

György

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
48/2013. (II. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Lengyel György polgármestert a személyét érintő
döntéshozatalból kizárja.
Varga Pál: Aki egyetért, Lengyel György kuratóriumi tagnak való megválasztásával
kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
49/2013. (II. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Kardoskút Községért Közalapítvány Kuratóriumába új
tagként megválasztja Lengyel György polgármestert.
Felelős: dr. Mészáros Erzsébet kirendeltség-vezető
Határidő: 2013. március 31.
Varga Pál visszaadja, Lengyel György visszaveszi a testületi ülés további vezetését.
Lengyel György: Az evangélikus egyház lelkésze és felügyelője személyesen
megkeresett azzal, hogy a gyülekezeti ház állaga nagyon rossz állapotban van.
Állagának megőrzésére nincs pénze az egyháznak. Szükséges lenne a nyílászárók
cseréje, de a régi formáját szeretnék megőrizni. Első lépésként 4-5 ablak cseréje
lenne szükséges, ami néhány százezer forintból megvalósítható lenne. Településünk
egyik legrégibb épülete. Az egész épület egyfajta örökség. Az épület környezete is
elhanyagolt. Kérték, hogy segítsen az önkormányzat erejéhez mérten. A temető az
evangélikus egyházé. Köztemető nincs, de az új szabályozás szerint kötelező
köztemetőnek is lenni. A ravatalozó az önkormányzat tulajdona. Elképzelésük, hogy
a temetőből kijelölnek egy részt köztemetőnek és ezért bérleti díjat fizet az
önkormányzat az egyháznak. Nem nagy összegre gondoltak, de egy biztos bevétel
lenne, melyet a gyülekezeti ház felújítására lehetne fordítani. Szóba jött pályázat
felkutatása is. A költségvetésünk nem tartalmaz ilyen tételt. Javaslom a köztemetővel
kapcsolatos lehetőségek felkutatását, mert új köztemető létesítése nagyon költséges.
Mórocz Lajos: Nagyon aktuális lenne a nyílászárók cseréje, a fűtésrendszer is
elavult. Indokolt a felújítás. A köztemetőt mennyire kell elkülöníteni.
Lengyel György: Lehet belül is a temetőn, ki kell jelölni a területet. Sokkal könnyebb
lenne, mert csak területbérlést jelentene, nem egy új temető létesítését.
Varga Pál: Előző években is támogattuk az egyházat, konkrét összeget
meghatároztak?
dr. Lipták Péter: Pályázati lehetőség van, csak helyi védettség alá kell helyezni
rendelettel az épületet.
Lengyel György: Mindenképpen megfontolandó a védettség alá helyezés.
Mórocz Lajos: Nem is akarjuk megváltoztatni a formáját.
Lengyel György: Javaslom előterjesztéssel készülni
 köztemető
 védettség alá helyezés
 2-3 ablak cseréje.
Mórocz Lajos: 50 %-át vállaljuk fel a kiadásoknak.
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dr. Mészáros Erzsébet: A % mellé maximum felső határt írnék.
Mórocz Lajos: 50 %, maximum 300 ezer forint.
Pusztai Ádám: Kettébontanám a feladatot:
1. A köztemető szükségességét, lehetőségeket körbe kell járni. Még az összeget
nem tudjuk, addig ne adjunk másra pénzt, addig nem is vállalnék fel semmit.
2. A helyi védelmet meg kell nézni, lehetőséget biztosíthat a felújításra.
Lengyel György: Fogadjuk el a segítséget tőlük. Megoldódik a köztemető, ők is
valamilyen biztos bevételhez jutnak a bérletből.
Szemenyei Sándor: Mennyi sírhelyet ajánlanak fel, csak a temetőn belül. A
fűtéskorszerűsítést ne emlegessük, az egyházon belül ők is tudnak pályázni.
Lengyel György: Most nincs is pályázat, viszont a helyi védettséggel bővülhet a
lehetőség. Pusztai Ádám javaslatát tudom támogatni és elfogadásra javasolni.
Varga Pál: Pusztai Ádám javaslatát támogatom.
Lengyel György: Aki egyetért Pusztai Ádám képviselő javaslatával, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
50/2013. (II. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhívja a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal
Kardoskúti Kirendeltségét, hogy készítsen előterjesztést a
köztemető létesítési lehetőségéről, mely bérlet útján
valósulnak meg az Evangélikus Egyház tulajdonában lévő
temető területéből, megegyezés szerinti bérleti díjért.
Felelős:
dr. Mészáros Erzsébet kirendeltség-vezető
Határidő:
2013. május 30.
dr. Mészáros Erzsébet: A helyi védettség alá helyezés hosszabb idő. A
településrendezési terv is javasol ilyet.
Lengyel György: Ne döntsünk most erről, tájékozódjunk és visszatérünk.
Lengyel György: A Magyar Ökomenikus Segélyszervezet élelmiszer segélyprogram
jához március 15-ig kéri a visszajelzést, hogy csatlakozunk-e, illetve hány rászorult
család van.
Varga Pál: Szükség van erre, csatlakozzunk. A rászoruló családokról való döntést
széles körben kell meghatározni, ne 1-2 ember vállalja fel.
Szemenyei Sándor: Munkájuknál fogva a rászorulók ismerésével rendelkezők
köréből kell dönteni.
14

Varga Pál: El kell dönteni, hogy soknak adjunk keveset, vagy kevesebbnek többet.
Lengyel György: Élelmiszer segéllyel kapcsolatban csatlakozzunk-e. Március 15-ig
kell jelentkezési szándékunkat a családok számának megjelölésével jelezni.
Javasolok 150 támogatásra szoruló családot megjelölni. Aki egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
51/2013. (II. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
döntött arról, hogy csatlakozik a Magyar Ökomenikus
Segélyszervezet
Élelmiszersegély-programjához.
Támogatott családok száma: 150.
Felelős:
Lengyel György
Határidő:
2013. március 15.
Lengyel György: A Kardoskút, Petőfi u. 64. szám alatti polgári védelmi bázis
megvásárlásával kapcsolatban javaslom, tegyünk általunk elfogadható árajánlatot.
Egy része máris hasznosítható lenne, de még nem látható lehetőségek is rejlenek.
Pályázati lehetőségek is adódhatnak. A fedezetet tudjuk biztosítani, bár a
költségvetésbe nincs betervezve, de a tartalék terhére is lehetne, mert a park
felújítás még nincs átadva, és a pályázat összege még nem lett visszaigényelve. Ha
megérkezik az az összeg is fedezheti a bázis megvásárlási árát. A park pályázatból
lehívható összeg sincs betervezve a költségvetésbe, ami 17 millió forint. Ezt az
összeget javasolnám az értékesítésre kerülő ingatlan megvásárlására fordítani.
Kapuné Sin Anikó: 13.385.000,-Ft+áfa.
Varga Pál. Vásárlást szorgalmaznám. Nem tudom milyen célra, de nem kellene
elengedni a lehetőséget. 9 millió + áfa árat javasolok a megvásárlásra ajánlani. Idén
nincs pályázati lehetőségünk már, de a következő években lehet.
Pusztai Ádám: A közösségi ház ára is 14 millió forintról indult és a végén 5 millióért
megkaptuk. 8 millió + áfát próbáljuk meg megajánlani.
Szemenyei Sándor: Ez a falu tulajdona volt. Bízzuk meg a polgármestert, hogy
tárgyaljon az összegről, és ne 1-2 millió forinton bukjuk el. A lehetőséget meg kell
adni a polgármesternek a tárgyalásra.
A költségvetésben szerepel traktorvásárlás, terepjáró vásárlás. Hol fogjuk azokat
tárolni. Ott meg lenne a helyük. A kisbusz vásárlásakor kibővítettük az udvaron levő
garázst, ami több millió forintba került. A park pályázati pénzt jó lenne befektetni
újból.
Lengyel György: Egyszeri alkalom, ingatlanról van szó, találhatunk funkciókat. Ha a
város nem bólint rá az árajánlatunkra és ragaszkodik első körben az árveréshez,
akkor felhatalmazhat a testület, hogy vegyek részt az árverésen és milyen összegig
mehetek el.
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Mórocz Lajos: Elgondolkodtam a hallottakon. Egy lakás van az épületben, mennyi
most egy lakás itt Kardoskúton, 4 millió forint. Ha a raktárakból garázst csinálunk 2-3
millió és még mennyi minden van. 9-10 millió + áfát megajánljuk.
Pusztai Ádám: 10 millió + áfa – semmi gondom vele.
Kapuné Sin Anikó: Áfa körösek lettünk, vissza is kaphatjuk az áfát, ha olyan
tevékenységet folytatunk majd.
Szemenyei Sándor: Mozgásteret adnék a polgármesternek.
dr. Mészáros Erzsébet: 18 millió + áfa amit kér az eladó.
Varga Pál: 10 millió + áfa, illetve árverésen 17 millióig.
Lengyel György: Aki egyetért a 10 millió + áfa összeggel és felhatalmaz, hogy ezt
közöljem Orosháza Város Önkormányzatával, mint árajánlatot, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
52/2013. (II. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az Orosháza Város Önkormányzata tulajdonát képező,
természetben Kardoskút, Petőfi u. 64. szám alatt álló,
kardoskúti 262. hrsz-ú, 6269 m2 területű gazdasági
épület, udvar (volt polgárvédelmi bázis) árverésen kívül
történő megvásárlása céljából 10.000.000,- Ft + ÁFA
árajánlatot tesz.
Felhatalmazza Lengyel György polgármestert, hogy az
ajánlatot közölje Orosháza Város Önkormányzatával.
Az ingatlan árverésen kívüli megvásárlására a 2013. évi
költségvetésben szereplő általános tartalék előirányzata
nyújt fedezetet.
Felelős:
Lengyel György polgármester
Határidő:
2013. március 8.
Lengyel György: Aki egyetért azzal, hogy a március 12-i árverésen részt vegyek és
13.385.000,-Ft + ára vételáron megvásároljam az ingatlant, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
53/2013. (II. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az Orosháza Város Önkormányzata tulajdonát képező,
természetben Kardoskút, Petőfi u. 64. szám alatt álló,
kardoskúti 262. hrsz-ú, 6269 m2 területű gazdasági
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épület, udvar (volt polgárvédelmi bázis) 2013. március 12én árverésen történő értékesítése esetén legfeljebb
13.385.000,- Ft + ÁFA vételáron vásárolja meg az
ingatlant.
Felhatalmazza Lengyel György polgármestert, hogy az
árverésen az ingatlan megvásárlása tárgyában eljárjon.
Az ingatlan árverésen történő megvásárlására a 2013. évi
költségvetésben szereplő általános tartalék előirányzata
biztosít fedezetet.
Felelős:
Lengyel György polgármester
Határidő:
2013. március 8.
Varga Pál: Báthori István Középiskola és Szakiskola szeretné tagintézményeit
bővíteni. Kardoskúton lehetne egyik helye tekintettel arra, hogy ez a térség nem
lefedett. Esti felnőttképzés. Kérem a Képviselő-testület véleményét, meghívjuk-e a
következő ülésre a vezető asszonyt bővebb tájékoztatás céljából. A művelődési
háznál lehetne tartani, mivel ez esti képzés és az iskolánál este már nincsenek.
Lehetne a helyi munkanélkülieknek is képzést biztosítani helyben, esetleg az
önkormányzat a képzés díját átvállalhatná.
Pusztai Ádám: Hol a központja?
Varga Pál: Nyírlugosban.
Pusztai Ádám: Az Orosházi Tisza Kálmán iskolában is foglakoztak felnőttképzéssel.
Varga Pál: 10-12 főtől elindíthatnák az oktatást, kötelezettséget nem vállalnánk
ezzel, pluszt jelenthetne e településen élőknek. Igényfelmérésnek kell megelőznie a
végleges döntést.
Lengyel György: Egyetértek Varga Pállal és javasolom, hogy bízzuk meg, folytassa le
a tárgyalásokat. Aki ezzel egyetért kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
54/2013. (II. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megbízza Varga Pál képviselőt, hogy folytasson
tárgyalásokat a Báthori István Középiskola és Szakiskola
(Nyírlugos, Debreceni út 2.) vezetőjével új tagintézmény
Kardoskúton történő létesítésével kapcsolatban.
Felelős:
Varga Pál képviselő
Határidő:
2013. március 28.
Varga Pál: A tanyagondnoki busz matricázásával kapcsolatban kérdezem: elég-e a
két oldalára. Címer legyen-e rajta, színes, vagy körvonalazott. A tanyagondnoki
felirat körvonalazott legyen-e. Ezek az árajánlathoz kellenek.
Szemenyei Sándor: Színes címerrel a két oldalajtóra, Kardoskút aláírással.
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Pusztai Ádám: Elég a két oldalára.
Varga Pál: Grafikus javasolta, hogy ne legyen színes a címer, fog csinálni
látványtervet, a színes változatra is fog készíteni árajánlatot és látványtervet.
A parkban a kültéri sakkbábuk elkészítéséről tárgyaltam. 250 ezer forint ajánlat
érkezett fából. Műanyagból az interneten fele árért lehet kapni. Fából 3 hét az
elkészítési határidő.
Lengyel György: Fából készült bábuk megrendelését támogatom. Szabályozni kell
majd, hogy hogyan, ki, mikor használhatja, majd ezt később eldöntjük.
Javaslom, hogy mind a matricázással, mind a sakkbábuk megrendelésével bízzuk
meg Varga Pált. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
55/2013. (II. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megbízza Varga Pál képviselőt, hogy

kérjen árajánlatokat a tanyagondnoki busz
matricázásával kapcsolatban,

rendelje meg a fa sakkbábukat, az árajánlatnak
megfelelően.
Felelős:
Varga Pál alpolgármester
Határidő:
2013. április 30.
Mórocz Lajos: Parkban a ping-pong asztal, háló, labda?
Varga Pál: Egyik asztalt át kell helyezni, labdát, hálót, ütőt meg kell vásárolnunk.
Pusztai Ádám: Örülök, hogy a Kardoskúti Hírmondóban megjelent a hivatali dolgozók
munkájának elosztása.
Felajánlja, hogy ha a kút elkészül, az ismerős kft. a vizsgálatokat elvégzi, nem kell
küldeni sehova.
dr. Mészáros Erzsébet: A Békés Megyei Kormányhivatal felé a vagyonrendelettel
kapcsolatos adatszolgáltatás
alapján derült ki, hogy a középtávú
vagyongazdálkodási terv nem készült el. Pótolni kell, javasolom a márciusi képviselőtestületi ülésre előkészíteni.
dr. Lipták Péter: Csanádapácán sem készült el, most készül, kötelezően meg kell
csinálni.
dr. Mészáros Erzsébet: Az AGRO-M Zrt Bocimobilja járja a települést. Érdeklődtek a
közterület foglalási díj iránt. Rendeletünk alapján alkalmanként 2 ezer forint a díj.
Mivel a lakosság szükségletét elégíti ki, élhetünk díjmenteséggel, de a rendeletünket
módosítani kell.
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Lengyel György: Kardoskúton kóbor kutyák és kijáró kutyák miatt panasz érkezett.
Valóban találkozunk ezzel a problémával. Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás
ülésén is felvetődött a probléma. Olyan javaslat hangzott el, hogy a települések
összefognának, közösen egyfajta probléma megoldást keresve, ahol működik olyan
telep, ahol a befogott kutyákat el lehetne helyezni és a költségeket megosztanák a
települések. Ezt a megoldást támogathatná a vadgazdálkodás, természetvédelem,
önkormányzatok. Személyi, anyagi finanszírozási vonzata lenne.
dr. Mészáros Erzsébet: A bejelentést szabálysértési eljárásra át kell tenni a Járási
Hivatalhoz, illetékességből.
Mórocz Lajos: Sokan nem viszik oltásra a kutyákat, nem lehet leellenőrizni a
chipezést, mi van, ha veszettséget terjeszt.
dr. Mészáros Erzsébet: Az adatbázis felállítása van folyamatban országos szinten.
Az ellenőrzés hatásköre adott, de még kiforratlan.
Neller Borbála Tünde: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Lantos Emlékverseny
sorozat elindult, szeretettel vár mindenkit.
Lengyel György: Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, tisztelettel megköszöni
az aktív tanácskozást a nyílt ülést 17 órakor bezárja.

Kmft.

/ Lengyel György /
polgármester

/ dr. Mészáros Erzsébet /
kirendeltség-vezető
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

/ Pusztai Ádám /
képviselő

/ Varga Pál /
képviselő
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