21/2013. ÖKÜ
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26.
napi soron következő testületi ülésén.
Ülés helye: a Hivatal tanácskozó terme
Jelen vannak:
Jelen van továbbá:

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

Ádám,

dr. Lipták Péter, jegyző;
Fekete Zita, kirendeltség-vezető;
Kőrösi Károly, IKR Zrt. telepvezető,
Krizsán György és
Csáki Lajos ALFÖLDVÍZ Zrt képviseletében,
Neller Borbála Tünde, művelődési ház vezető;
Kapuné Sin Anikó, pénzügyi vezető főtanácsos;
Tóth Józsefné főelőadó;
Tóth Lajosné,
Skorka Pálné, jkv. vezető.

Lengyel György, polgármester Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom a jelenléti ív
alapján, hogy a testületi ülés határozatképes, a képviselő-testület ülését 14.00 órakor
megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítőkre kell javaslatot tenni; javaslatom Pusztai Ádám és
Varga Pál képviselőkre esik, melyet a jelenlevő 5 testület tag, 5 igen szavazattal,
egyhangúlag, elfogadott.
Javaslatot teszek a megtárgyalandó napirendi pontokra, amit az előzetesen megküldött
meghívóban szereplő sorrendben javaslok elfogadni. A képviselő-testület a javaslatnak
megfelelően, az 5 jelenlevő tag közül 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbiak szerint
fogadta el a tárgyalandó napirendi pontokat:

Tárgy:

Előadó:

1. IKR Zrt működéséről tájékoztató

Kőrösi Károly
telepvezető

2. Ivóvíz szolgáltatás ellátásának helyzetéről
tájékoztató

Krizsán György
ALFÖLDVÍZ Zrt.

3. 2013. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása

Lengyel György
polgármester

4. Beszámoló jelentés és részletes indoklás Kardoskút
Község Önkormányzatának 2013. I. félévi beszámolója

Lengyel György
polgármester

5. Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. I.
félévi beszámolója

Lengyel György
polgármester

6. Bejelentések
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Lengyel György, polgármester: A napirendi pontok tárgyalása előtt beszámol a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról.
•

•

149/2013. (VI. 27.) sz. KT. Határozatában a döntött arról, hogy az Orosházi Kórház
Alapítvány részére kettőszázezer forinttámogatást nyújt nőgyógyászati rákszűrés
helyben történő megvalósítása érdekében. Az elmúlt héten a szűrés megtörtént, az
összeg átutalása még várat magára, mert a kérelmező részéről adminisztratív
hiányosságot kell pótolni.
151/2013. (VI. 27.) sz. KT . Határozatában a döntött arról, hogy a település
nyugdíjasai részére szervezett, hagyományos őszi, autóbuszos kirándulás utazási
költségét saját forrásból fedezi számla ellenében. A kirándulás jó hangulatban
megtörtént, a számla átutalása folyamatban.

•

159/2013. (VII. 13.) sz. KT. Határozatában felújítandó járdaszakaszok
meghatározása és a kivitelező kiválasztása történt meg. Október 15-től kezdődik a
kivitelezés, de előtte a közmunkások a kivitelező irányításával a járda felbontásokat
elvégzik.

•

168/2013. (VIII. 29.) sz. KT. Határozatában a háziorvos kérelmére a szolgálatnál
dolgozók részére az OEP-től átvett teljesítményarányos díjának 70 %-ának
felosztásáról határoztak.

•

169/2013. (VIII. 29.) sz. KT. Határozatában a „Gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról készült 2012. évi átfogó értékelés kiegészítéséről döntöttek,
mely elfogadás után továbbítva lett a megyei illetékes hatósághoz.

•

171/2013. (VIII. 29.) sz. KT. Határozatában elfogadta a Csanádapácai Közös
Önkormányzati Hivatal 2013. évi módosított költségvetési előirányzatait.

•

173/2013. (VIII. 29.) sz. KT. Határozatában tudomásul vette dr. Mészáros Erzsébet
lemondását a Kardoskúti Hírmondó szerkesztőségi tagságáról

•

174/2013. (VIII. 29.) sz. KT. Határozatában új szerkesztőségi tagként megválasztotta
Fekete Zitát.

•

182/2013. (IX. 11.) sz. KT. és a

•

183/2013. (IX. 11.) sz. KT Határozatában a TÁMOP 6.1.2 pályázat kivitelezésére a
Zomedis Pharma vállalkozást választotta ki és megbízást adott a polgármesternek a
vállalkozási szerződés megkötésére. A vállalkozási szerződés megkötésre került, már
az első rendezvény megtartásra került, és folytatódik egy évig folyamatosan.

Ennyiben kívántam beszámolni a lejárt határidejű határozatokról. A lejárt határidejű
határozatok végrehajtása megtörtént, illetve elkezdődött és folyamatban van. Ha valakinek
van észrevétele, hozzászólása az elhangzottakkal kapcsolatban tegye meg. Amennyiben
nincs, akkor az elfogadásról kézfelnyújtással szavazzanak.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
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182/2013. (IX. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
149/2013. (VI. 27.) sz. KT, 151/2013. (VI. 27.) sz. KT, 159/2013.
(VII. 13.) sz. KT, 168/2013. (VIII. 29.) sz. KT., 169/2013. (VIII.
29.) sz. KT., 171/2013. (VIII. 29.) sz. KT., 173/2013. (VIII. 29.)
sz. KT., 174/2013. (VIII. 29.) sz. KT, 182/2013. (IX. 11.) sz. KT.
183/2013. (IX. 11.) sz. KT. határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolót elfogadja.
Felelős: Lengyel György, polgármester
Határidő: azonnal
Lengyel György, polgármester: A két testületi ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről,
megbeszélésekről, tárgyalásokról, intézkedésekről az alábbiak szerint kívánom tájékoztatni a
képviselő-testületi tagokat:
•
•

•
•

A település belterületén, több helyen betonoztunk – orvosi rendelőnél, általános
iskola parkolójában – közmunkások közreműködésével.
A boltnál a rendszeresen felgyülemlő csapadékvíz elvezetése céljából vízelvezető
árkot ástunk, de még így sem oldódott meg teljesen a probléma, mert a bolt
épületének lapos tetejéről is ide van vezetve a csapadékvíz. Ennek kell más
elvezetési rendszert kialakítani. A tulajdonossal egyeztettem.
A legutóbbi testületi ülésen felvetődött, hogy hiányoznak közlekedési táblák.
Felmértük és folyamatban van a táblák megrendelése.
A Fehér-tó Napja sikeresen lezajlott, évről-évre emelkedik az érdeklődők száma.
Köszönet a közreműködőknek.

Ha valakinek van észrevétele, hozzászólása az elhangzottakkal kapcsolatban tegye meg.
Amennyiben nincs, akkor az elfogadásról kézfelnyújtással szavazzanak.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
183/2013. (IX. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a két
ülés között végzett munkáról, eseményekről szóló beszámolót
elfogadja.
Felelős: Lengyel György, polgármester
Határidő: azonnal

1. Napirendi pont:

IKR Zrt működéséről tájékoztató

Előadó: Kőrösi Károly telepvezető

Lengyel György, polgármester: Köszöntöm a napirendi pont előadóját. Előzetesen az
írásos vázlatot megkaptuk, a képviselőknek a meghívó mellékleteként eljuttattuk. Kérem
Kőrösi Károlyt, hogy szóbeli tájékoztatóját röviden tegye meg.
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Kőrösi Károly, telepvezető: Üdvözlöm a Tisztelt Képviselőket. Kiegészítésemben röviden
szólnék a kezdetektől. A telep 1987-ben kezdte működését, és 1988-ban kerültem ide
dolgozóként, a telepet 1989-től vezetem. Ennek a telepnek a létrehozására azért volt
szükség, hogy az akkor még jelentős számban működő nagyüzemek ellenőrizhető, központi
helyen tárolják a vegyszereket, műtrágyát. Akkor még folyékony műtrágya előállítással is
foglalkoztunk évi 60 ezer tonna volt a kapacitás. Megszűnt azóta a szuszpenzió gyártása is,
mert nagyon nagy beruházással lehetett volna továbbüzemeltetni a jelenlegi EU-s
előírásoknak megfelelően. A műtrágyák egy csoportja a veszélyes kategóriába tartozik, ezek
gyártása is fokozatosas kivonásra került. Katasztrófavédelmi szempontból az alsó
küszöbértékbe soroltak bennünket. A szakhatóságok folyamatosan ellenőrzik a telepet.
Az IKR a magyar piac 20-25 %-át adja.
Cseh, Szlovák cégcsoport megvásárolta az IKR-t. Ezért változott a nevünk is, IKR Agrár KFT
lett. A tulajdonos 40 ezer munkást foglalkoztat a világban, teljes láncolatban végzi
tevékenységét. Az IKR nevet meghagyták, mert a magyar mezőgazdaságban jól csengő és
ismert név.
Tevékenységünk a műtrágya forgalmazása, vasúton, kamionban. A környezetvédelem
szeme is rajtunk van. A telep vizét kettéosztották, szennyezett és tiszta víznek. Jól sikerült a
vizek szétválasztása, de ennek ellenére a monitoring kutakat is folyamatosan figyelik. A
katasztrófavédelemmel a kapcsolatunk rendszeres, gyakorlatokat szervezünk, tökéletesen
működünk együtt. Az üzemorvosi szolgálat jól működik. Az Állami Népegészségüggyel a
kapcsolatunk megvan. Az önkormányzattal nincs problémánk. A vasúttal is jó a
kapcsolatunk. A kardoskúti telepen 12 fő dolgozik, ebbe beletartozik a 3 fő éjjeliőr is, a
kezdetekkor 40 fő is volt. Minden mozgatást géppel végzünk. Telepvezetőként vagyok
jelenleg itt, de mint üzletkötő tartom a kapcsolatot egész Debrecenig. Nagyon nagy a
konkurencia. Az általunk forgalmazott árunak csak a fele kerül a telepre, mert sok esetben
közvetlen a gyárból a megrendelőhöz szállítjuk az árut. Kapcsolatunk Békés megyére,
Hajdú-Bihar megyére terjed ki Debrecenig. A jövőnket biztosítva gondoljuk, mert a
földterületek megvannak, ha a tulajdonosok változtak is.
Ennyiben kívántam kiegészíteni az írásos anyagot, a felmerülő kérdéseket várva szívesen
válaszolok.
Lengyel György, polgármester: A műtrágyafogyasztás hogyan alakult?
Kőrösi Károly, telepvezető: A műtrágya felhasználása nem csökkent. A partnerek
változnak. 1,6 – 1,8 milliárdot forgalmazunk, ebből ez a telep 1,2 milliárdot jelent. Évek óta
ennyi.
Lengyel György, polgármester: Köszönöm szépen. Átadom a szót a képviselőknek is.
Szemenyei Sándor, képviselő: Műtrágyavásárló vagyok én is. Nagyot változott a telep az
évek során. Rend és tisztaság van a telepen. Sokat fordítanak erre. A műtrágya mindig a
következő év termését határozza meg.
Mórocz Lajos, képviselő: Milyen a biztonság? Robbanásveszélyes anyagok vannak-e,
hogyan van megoldva az őrzés?
Kőrösi Károly, telepvezető: Nitrátról van szó, magától nem robban. Ehhez több minden
kell. Ezt felügyeli a katasztrófavédelem. Riadó tervünk van. Láncreakció kell a robbanáshoz.
Saját éjjeli őreink vannak.
Mórocz Lajos, képviselő: Lopások, betörések előfordultak-e?
Kőrösi Károly, telepvezető: Nem volt soha lopás, betörés.
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Lengyel György, polgármester: Nagyon szépen köszönöm, hogy megtisztelt a
tájékoztatásával. Amennyiben nincs több kérdés hozzászólás, akkor az elfogadásról
kézfelnyújtással szavazzanak.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
184/2013. (IX. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az IKR
Zrt. működéséről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Lengyel György, polgármester
Határidő: azonnal

2. Napirendi pont: Ivóvíz szolgáltatás ellátásának helyzetéről tájékoztató
Előadó: Krizsán György ALFÖLDVÍZ Zrt.

Lengyel György, polgármester: A tájékoztatót írásban megkaptuk, melyet a képviselők
részére is továbbítottunk a meghívó mellékleteként. Megkérdezem a napirendi pont
előadóját, hogy szóbeli kiegészítéssel kíván-e élni?
Krizsán György: Tisztelettel köszöntöm a jelenlevőket. Röviden szeretném kiegészíteni az
írásos előterjesztést. A cég részletes beszámolót készített. 26 település tartozik a céghez,
ezért hoztam magammal Csáki Lajos munkatársamat, aki a napi problémákat inkább ismeri.
Két év alatt – a legutóbbi tájékoztató óta -jelentős változás nem történt. Kardoskút azon
települések közé tartozik, amely a kistérségi regionális rendszerről kapja az ivóvizet. Mi a
dél-békési területi részt vezetjük. A Dél-Békési Területi Mérnökségen 80 fő dolgozik. A
mérnökség központja Orosháza. A kistelepüléseken a kezelő személyzetet megszüntettük,
decentralizáltuk a szolgáltatást, távfelügyelet van. Az ALFÖLDVÍZ 720 fős cég, januártól ez a
létszám 1000-1400 főre emelkedik. A mi cégünk teljesen megfelel a paramétereknek, ezért
megkaptuk a működési engedélyt is. Mivel nem minden cég kapta meg a működési
engedélyt, ezért működési területünk ki fog terjedni Csongrád megyére is, ezért is nő a
dolgozói létszám. Köztudott, hogy az ivóvíz arzén tartalma nem felel meg az EU-s
előírásoknak. Ezért a megoldást kellett keresni. Gondolkodtunk a helyi víztisztításon, de ez
nem a legoptimálisabb megoldás, költséges is. A víz elvezetése jobb megoldás, ezért történt
meg a regionális vízelvezés. Az Aradi Vízbázis 30-40 km-re van a határhoz, szinte 0 az
arzén tartalma. Megvannak a technikai lehetőségek, de a két kormány közötti tárgyalások,
kapcsolatok miatt megtorpant ennek továbbépítése.
Ez lett volna az A terv. A B terv, a hazai vízbázisra alapozva, a központi vízműtelepen
megtisztított vízzel, kiegészítve a megfelelő arzén tartalmú kutak melletti fúrással. Az aradi
vízelvezetést támogatom a leginkább. A C terv szerint minden település tisztítaná a vizet. A
településekre telepített konténer nem üzemel.
Lengyel György, polgármester: Köszönjük szépen a részletes kiegészítést. Kérem a
képviselőket, hogy amennyiben kérdésük, észrevételük van, tegyék meg!
Mórocz Lajos, képviselő: 16 – 18 % arzén?
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Krizsán György: Van olyan kút, amelyiknek ennyi az arzén tartalma, de van olyan is,
amelyiknek 4 %. Ezért kell keverni, és ezt a kevert vizet fogyasztjuk. Ha minden kút üzemel,
akkor 12 % körüli az arzén tartalom. Ha kikapcsoljuk a magas arzén tartalmú kutakat, akkor
vízhiány van. Megfúrtunk egy olyan kutat, melynek jó az arzén tartalma, és a magas arzén
tartalmú kutat ki tudtuk kapcsolni.
Mórocz Lajos, képviselő: A kevesebb vízfogyasztás miatt van, hogy télen jobb a víz?
Krizsán György: Az arzén mennyiségét nem lehet érzékszervvel érzékelni. Állandó ÁNTSZ
ellenőrzés van. Azt gondoltuk, hogy május 31-ig tudjuk biztosítani a fogyasztás
mennyiségének megfelelően azt a minőségű vizet, amit megkövetelnek, ezért tették ide a
konténert. Az új kút megfúrásával azonban tudjuk biztosítani egész évre a megfelelő
minőségű vizet, ezért nem történt meg a beüzemelése. Azonban az így nyert vízmennyiség
nem oldja meg hosszútávra a problémát.
Varga Pál, képviselő: Sok helyi lakos vásárolt víztisztító berendezést, és üzemelteti
otthonában. Azzal keresett meg az egyik ilyen lakos, hogy 2 hónap alatt beiszaposodott a
szűrő. Van-e köze ehhez a vízműnek, mi lehet az oka?
Krizsán György: Amit szolgáltatunk az nem ioncserélt víz. A vízszűrőn átfolyó vizet
megszűrik, és az apró kis anyagok feltapadnak a szűrő falára. Ezek a szűrők
baktériumtenyészetek, feltapadnak a baktériumok.
Varga Pál, képiselő: Azzal volt problémája, hogy nagyon rövid idő alatt elszennyeződött a
szűrő.
Krizsán György: A különböző kutak beállításával lehet betudni. Az alacsonyabb
arzéntartalmú kút vize lehet magasabb vas, vagy egyéb kiszűrhető anyag, ami feltapadt a
szűrőre.
Lengyel György, polgármester: Igen tartalmas összefoglalást kaptunk. Sajnálom, hogy
sokan a különböző üzleti érdekeltségű víztisztító berendezésekre összpontosítanak. A
természetes, szükséges összetevőket is kivonhatják a vízből. De azzal már kevesen
foglalkoznak, hogy -mint kiderült- a kistérségi regionális rendszer használatában lévő kutak
nagy része olyan minőségű vizet produkál, ami mindenben megfelel a mai egészséges
ivóvíz követelményeinek. És ezt a természeti kincset tizenkétezer köbméterével használjuk
különböző célokra naponta.
A vízfogyasztás kultúráján is változtatni kellene, ami nyári csúcsfogyasztási időszakban is
megoldhatná az arzén tartalommal kapcsolatos problémát. Ilyen minőségű vizet kevesen
fogyaszthatnak a világban, amit jelenleg korlátlan mennyiségben használunk különböző
célokra.
Krizsán György: 24 éve dolgozom a pályán. A víztisztítónak van létjogosultsága, hogy a
rossz vizeket megtisztítsák. Bizonyos vizeknél többet árt, mint használ. Polgármester Úr
felvetésén sokat töri a fejét a szakma, ez a jövő.
Szemenyei Sándor, képviselő: Tetemes mennyiség, ami elvész a vezetékeken.
Krizsán György: Cégünknek 1400 km vízvezetékrendszere van. A 17 % hálózati veszteség
nem olyan mennyiség, hogy bármiféle okot is kellene keresni. 2012-ben 25,6 % volt, ez nem
kevés, de nem ez a jellemző. Ez azt jelenti, hogy egy kiugró szám volt, jó helyen javítottuk a
vezetéket, mert már a 2013. évi veszteség jóval kevesebbet mutat. Ezek a rendszerek igen
régen épültek. Sok rekonstrukciós munkán nem tudtunk elvégezni. Ez a szám nem jelzi,
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hogy melyik területen, mennyi a veszteség. Minél kisebb egy település, annál nagyobb
emelkedést jelent egy-egy csőtörés.
Mórocz Lajos, képviselő: A közkutakon kifolyó víz is ide számít?
Krizsán György: A közkifolyók után az önkormányzatok fizetnek, vízórával felszerelt kifolyók
ezek.
Lengyel György, polgármester: Nagyon szépen köszönöm, hogy megtisztelt a
tájékoztatásával. Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, akkor az elfogadásról
kézfelnyújtással szavazzanak.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
185/2013. (IX. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az Alföldvíz Zrt. ivóvíz szolgáltatás ellátásának
helyzetéről szóló tájékoztató jelentést tudomásul veszi.
Felelős: Lengyel György, polgármester
Határidő: azonnal

3. Napirendi pont tárgya: 2013. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Előadó: Lengyel György polgármester

Lengyel György, polgármester: A napirenddel kapcsolatos előterjesztés elkészült, a
képviselők szeptember 15-ig írásban kézhez kapták. Szóbeli kiegészítést nem kívánok tenni.
Kérem a képviselők hozzászólását, javaslatát.
Pusztai Ádám, képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a napirendi előterjesztést.
Észrevétele nincs. Egyhangú javaslata az Ügyrendi Bizottságnak, hogy a rendelet-tervezetet
emeljék rendeletté változtatás nélkül.
Lengyel György, polgármester: Miután kérdés, javaslat nem merült fel kérem a
képviselőket, hogy kézfeltartással szavazzunk a rendelet-tervezet elfogadásáról.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, megalkotta
a 11/2013 (IX.27.) sz. önkormányzati rendeletet
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (III. 01.) sz. önkormányzati
rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.
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4. Napirendi pont: Beszámoló jelentés és részletes indoklás Kardoskút Község
Önkormányzatának 2013. I. félévi beszámolója
Előadó: Lengyel György polgármester

Lengyel György, polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos beszámoló elkészült,
melyet a képviselők írásban szeptember 15-én megkaptak. Van-e kérdés, hozzászólás?
Pusztai Ádám, képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek változtatás nélkül az előterjesztés szerinti határozati
javaslatot.
Lengyel György, polgármester: Amennyiben nincs több kérdés hozzászólás akkor a
határozati javaslat elfogadásról kézfelnyújtással szavazzanak.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
186/2013. (IX. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013.
évi költségvetés első félévi teljesítéséről szóló beszámolót
elfogadja.
Felelős: Lengyel György, polgármester
Határidő: azonnal

4. Napirendi pont tárgya: Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal
beszámolója

2013. I. félévi

Előadó: Lengyel György polgármester

Lengyel György, polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos beszámoló elkészült,
melyet a képviselők írásban szeptember 15-én megkaptak. Van-e kérdés, hozzászólás?
Pusztai Ádám, képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek változtatás nélkül az előterjesztés szerinti határozati
javaslatot.
Lengyel György, polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, akkor a
határozati javaslat elfogadásról kézfelnyújtással szavazzanak.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
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187/2013. (IX. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. I. félévi
beszámolót elfogadja.
Felelős: Lengyel György, polgármester
Határidő: azonnal

5 . Napirendi pont tárgya: Szociális feladatok ellátásáról beszámoló
Előadó:Szociális ügyintézők

Lengyel György, polgármester: A szociális feladatokat három ügyintéző látja el, mint ahogy
az a beszámolóból is kiderült. Kérdezem az ügyintézőket, van-e szóbeli kiegészítésük:
Skorka Pálné,
kiegészítésem.

igazgatási

és

szociális

ügyintéző::

Köszönöm,

nincs

szóbeli

Tóth Józsefné, adóigazgatási és szociális ügyintéző: Nem kívánok szóbeli kiegészítést
tenni.
Tóth Lajosné, gazdálkodási ügyintéző: Nem élek szóbeli kiegészítéssel.
Szemenyei Sándor, képviselő: Szét lett osztva, konkrétan át kell tanulmányozni, hogy
milyen segéllyel kihez lehet fordulni. Elolvastam a beszámolót, mindenki leírta, amit csinál,
tisztában vannak kinek mi a feladata. Idővel majd megtanulják a lakosok is.
Lengyel György, polgármester: A hivatal alapvető feladata a szociális ellátás. A törvény
alapján egyes ellátási formák átkerültek a járási hivatalhoz.
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, akkor a határozati javaslat elfogadásról
kézfelnyújtással szavazzanak.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
188/2013. (IX. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a szociális feladatok ellátásáról szóló beszámoló
jelentést elfogadja.
Felelős: Lengyel György, polgármester
Határidő: azonnal
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7. Napirendi pont: Bejelentések
Előadó: Lengyel György, polgármester

Lengyel György, polgármester: A Képviselő-testület határozatának megfelelően a Jegyző
Úr elkészítette az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló rendelet módosításáról
szóló rendelet-tervezetet. A képviselők előzetesen írásban megkapták. Amennyiben a
testület rendeletté emeli a tervezetet, akkor egy kis átfutási időre van szükség, a
megállapodások megkötése miatt. Javaslom november 1-től alkalmazni.
Mórocz Lajos, képviselő: Milyen élelmiszerjegy lenne ez? Saját kibocsátású, vagy
valamilyen forgalomban lévő megvásárlása?
dr. Lipták Péter, jegyző: Javaslom a 22. §. (6) módosítani a tervezetben, kiegészítve azzal,
hogy a „szolgáltató részére átutalással rendezni”.
Az utalvány a határozat alapján készül el, lehet saját kibocsátású is, havi elszámolással, de
lehet más javaslata is a testületnek.
Fekete Zita, kirendeltség-vezető: Ez is egy lehetőség, pénzben is megállapítható továbbra
is.
Lengyel György, polgármester: Miután több kérdés, javaslat nem merült fel kérem a
képviselőket, hogy kézfeltartással szavazzunk a rendelet-tervezet elfogadásáról, a tett
kiegészítéssel együtt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, megalkotta
a 12/2013 (IX.27.) sz. önkormányzati rendeletet
az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 7/2003. (VIII. 29.) sz. önkormányzati
rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete.
Lengyel György, polgármester: Írásos előterjesztés készült az „Itthon vagy –
Magyarország, szeretlek” programsorozattal kapcsolatban. Döntést kell hozni arról, hogy az
Önkormányzat csatlakozik a programsorozathoz, vállalva a pályázat előírt feltételeit, és
vállaljuk a pályázat szerinti programok megvalósítását. Számlákkal kell elszámolni a kapott
150 ezer forint pályázati összeggel.
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás akkor a határozati javaslat elfogadásról
kézfelnyújtással szavazzunk!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

189/2013. (IX. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
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Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy csatlakozik az „Itthon vagy – Magyarország,
szeretlek” programsorozathoz, vállalva a pályázatban előírt
feltételeket.
A Képviselő-testület vállalja továbbá, hogy 2013. szeptember
28-29-én a 2013. szeptember 6-án benyújtott pályázat szerinti
programokat megvalósítja.
Felelős: Lengyel György polgármester
Neller Borbála Tünde intézményvezető
Határidő: azonnal
Lengyel György, polgármester: Megjelent a pályázati
kiírás a Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázatról. Döntenünk kell, hogy 2014. évben is csatlakozni kívánunk-e. A
csatlakozási nyilatkozat beküldési határidő: 2013. október 11. Az előterjesztés írásban
elkészült, a képviselők megkapták. Van-e kérdés, hozzászólás?
dr. Lipták Péter, jegyző: A határozati javaslat 5. pontjaként javaslom felvenni, hogy a
polgármester alkossa meg a pályázati feltételeket tartalmazó szabályzatot az előző éviekhez
hasonlóan.
Mivel nincs kérdés, hozzászólás akkor a határozati javaslat elfogadásról kézfelnyújtással
szavazzanak.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
190/2013. (IX. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
• Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
dönt arról, hogy csatlakozik a 2014. évre meghirdetett
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz.
• Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójának Általános
Szerződési Feltételeit, és kötelezettséget vállal arra, hogy
a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során az
abban leírtaknak megfelelően jár el.
• Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozási
nyilatkozatot aláírja és megküldje az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő részére.
• Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a támogatás forrását a 2014. évi költségvetésben
biztosítja.
• Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy alkossa meg a
pályázati feltételeket tartalmazó szabályzatot az előző
évekhez hasonlóan.
Felelős: Lengyel György polgármester,
Fekete Zita kirendeltség-vezető
Határidő: értelemszerűen
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Lengyel György, polgármester: A piaci asztalok lefedésére szolgáló tető elkészült.
Tervezve volt a kerékpártároló lefedése is. Ezzel kapcsolatos írásos előterjesztés elkészült,
melyet a képviselők megkaptak. Árajánlatokat kértem, ez is szerepel az előterjesztésben.
Megadom a szót a képviselőknek, hogyan látják. A már elkészült tető jó minőségben, lassan,
de precízen készült el.
Szemenyei Sándor, képviselő: Mennyi költséget terveztünk be?
Kapuné Sin Anikó, pénzügyi ügyintéző: 800 ezer forint volt tervezve a piaci asztalok és a
kerékpártároló lefedésére, az iskolai kerékpártároló lefedésére 500 ezer forint lett tervezve.
Szemenyei Sándor, képviselő: Akkor nem faszerkezetesre terveztük, a fa és cserép
nagyon megnövelte a költségeket. Ha vállalkozóval csináltatjuk, akkor az anyagár a
munkadíj összege.
Pusztai Ádám, képviselő: Hasonló a kerékpártároló tető nagysága a már elkészülthez, és
1.054 ezer forint az árajánlat.
Mórocz Lajos,
megcsináltatjuk.

képviselő:

Várjunk,

jövőre

közmunkában

megcsináljuk,

vagy

Lengyel György, polgármester: A munkadíj annyi, mint az anyag ára. Támogatom, hogy
közmunkában építsük meg.
Varga Pál, képviselő: Sok munka lenne, de valamilyen formában meg kellene oldani, hogy
közmunkában a piaci asztalokhoz hasonló módon alkalmazni tudjunk olyan személyt, aki el
tudná látni a feladatot.
Lengyel György, polgármester: Az anyagár 600 ezer forint volt. Gondolkodni kell, milyen
formában lehetne megoldani. Az őszre tervezett munka igen sok.
Mórocz Lajos, képviselő: Jövőre sem biztos, hogy közmunkában megcsináltathatjuk, lehet
nem is lesz olyan személy, aki ért hozzá.
Lengyel György, polgármester: Készült egy előterjesztés, de nem vagyok biztos, hogy
ragaszkodni kell az eredeti elképzeléshez. A kerékpártárolót használják a lakosok, néha még
kicsi is.
Mórocz Lajos, képviselő: Úgy kellene megcsinálni, hogy az északi oldala fedéssel legyen.
Lengyel György, polgármester: Akkor más elhelyezés kell, ami új tervezést igényel.
Mórocz Lajos, képviselő: Akarjuk az idén, vagy nem akarjuk, ezt kell eldönteni.
Lengyel György, polgármester: A megadott ajánlat alapján elbizonytalanodott a testület.
Döntsünk az árajánlatokról.
Varga Pál, képviselő: A legolcsóbbért az iskolai kerékpár tetőt el tudnánk készíttetni. Én azt
javaslom, várjunk a másikkal, a vállalkozó egyszerűbb.
Szemenyei Sándor, képviselő: Fele probléma nem lenne, mint az elsővel, sokat
tapasztaltunk és tanultunk.
Varga Pál, képviselő: Az elsőből sokat tanultunk, de már az elején tisztázni kell a
részeteket.
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Lengyel György, polgármester: Egyetértek vele. Javaslom, napoljuk el az előterjesztéssel
kapcsolatos döntést.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
191/2013. (IX. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a kerékpár tároló lefedése tárgyában a döntést
elnapolja.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: azonnal
Lengyel György, polgármester: A Dél-Békési Mentőcsoport támogatási kérelemmel fordult
hozzánk. Erről az írásos előterjesztés elkészült, határozati javaslattal, melyet a képviselők
megkaptak. Kevés információnk van róluk.
Szemenyei Sándor, képviselő: Vannak nekünk olyan csoportjaink, akiket érdemes
támogatunk, ezt nem támogatom.
Varga Pál, képviselő: Nem ismerem, híradásokból van információm. Nem támogatom.
Fekete Zita, kirendeltség-vezető: A Körös Mentőcsoporthoz hasonló.
Lengyel György, polgármester: Két határozati javaslat szerepel az előterjesztésben.
Külön-külön teszem fel szavazásra.
Aki egyetért és támogatja az A határozati javaslatot, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 0 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 5
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az „A” határozati javaslatot nem támogatja
Lengyel György: Aki egyetért és támogatja az B határozati javaslatot, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag alábbi határozatot hozta:
192/2013. (IX. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Dél-Békés Mentőcsoport támogatási kérelmét
nem kívánja támogatni.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: értelemszerűen
Lengyel György, polgármester: Nem került írásos előterjesztés a képviselők elé a
következő beadvánnyal kapcsolatban. Az általános iskola konyháján van egy gázzsámoly és
egy nagyméretű sütő. Ezt a Gaál és Társa vállalkozás meg szeretné vásárolni. Ezt írásban
jelezték. Az iskolánál napi szinten nincs szükség ezekre az eszközökre. 1986-os
gyártmányszámot találtunk. A vállalkozás tudná használni felújítás után. Az iskola igazgatóját
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megkeresetem, szerinte nincs rájuk szükség. Helyi rendeletünk szerint nem kell
versenyeztetni eladás miatt. Kértem árajánlatot a vállalkozótól, aki 50 ezer forintot ajánlott
értük.
Pusztai Ádám, képviselő: Évekkel ezelőtt is meg akarták venni, nem tudom miért is nem
vették meg.
Lengyel György, polgármester: Nem folytatódott a tárgyalás.
Pusztai Ádám, képviselő: Információra lenne szükség, hogy be tudjuk határolni az árát.
Egyeztetni kellene Gombkötő Lajossal.
Lengyel György, polgármester: Úgy látom a képviselők egyetértenek az imént elhangzott
javaslattal, a döntést elnapoljuk.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
193/2013. (IX. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a gázsütő és gázzsámoly vételi ajánlat tárgyában a
döntést elnapolja.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: azonnal
Lengyel György, polgármester: Tájékoztatom a Képviselő-testület tagjait, hogy a
közelmúltban beadott két pályázatunkkal kapcsolatban – közösségi terek fejlesztése, illetve a
pusztaközponti fejlesztéssel kapcsolatos – megérkezett a befogadó nyilatkozat. Ez nem azt
jelenti, hogy nyertek a pályázatok, csak azt, hogy minden rendben volt a beadott anyaggal és
ezután kerül elbírálásra. Bízunk a jó esélyekben.
A Leader csoportok térségi együttműködése már három akciócsoportra bővült.
Bekapcsolódott a Hódmezővásárhelyi és a Csorvási akciócsoport mellé a Szentesi is.
Megvalósíthatósági tervet kell készíteni a pályázattal kapcsolatban. Kiadványokat, táblákat,
rendezvényeket lehetne megvalósítani a pályázat keretében. Nyári gyermekprogramokat is
lehetne kibővíteni, az iskola udvara alkalmas lehet tanösvény építésére. Parkoló,
kerékpártároló, járdák építése is beleférne. 50 millió forint a pályázható összeg, 100 %-os
támogatottságú. Megvalósítás után kerül átadásra az összeg.
Mórocz Lajos, képviselő: Ebbe nem lehetne beletenni a pusztaközponti olvasókör udvarán
elképzelt vendégtetőt.
Lengyel György, polgármester: Az olvasóköri fejlesztésre jelenleg beadott pályázatunk
elbírálás alatt van. Azt a tetőt valószínűleg egy következő turisztikai pályázatba lehetne
beletenni.
dr. Lipták Péter, jegyző: Az MLSZ kiírt egy pályázatot műfüves pálya teljes
megvalósítására. A feltétel: 8 millió forint önerővel kell rendelkezni, 27 millió forint a pályázati
összeg. Száz település kaphat 20x40 m-es villanyvilágítással ellátott műfüves pályát. A
Bozsik programhoz kell csatlakozni. Ami már megvan, mint itt is pl. a pálya világítása, azzal
csökkenne az önerő is, és a pályázati összeg is.
Lengyel György, polgármester: Van-e szándéka a testületnek, ezt kell eldönteni.
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dr. Lipták Péter, jegyző: Már megnyílt a pályázat, de nem tudjuk meddig lehet pályázni.
Varga Pál, képviselő: Mit tartalmaz?
dr. Lipták Péter, jegyző: Palánk, pálya, világítás, közbeszerzési eljárás, tervezés. Feltétel,
hogy 15 évig kell az MLSZ rendelkezésére tartani.
Pusztai Ádám, képviselő: Nézzünk a részletek után. Meg van-e a feltétele a Bozsik
programba való belépéshez.
dr. Lipták Péter, jegyző: Igen, ez az első fontos kérdés, az iskola rendelkezik-e a Bozsik
program feltételeivel.
Lengyel György, polgármester: Gondolni kell az iskola létére is. A kötelezettségek mit
jelentenek, ezek tudatában hogyan döntünk.
Mórocz Lajos, képviselő: Műfüves pályát takarni kell-e?
dr. Lipták Péter, jegyző: Több műfüves pályát láttam, nincsenek lefedve.
Szemenyei Sándor, képviselő: Ez az idei költségvetés terhére lenne?
dr. Lipták Péter, jegyző: Átfutási idő miatt valószínű áthúzódik a 2014. évre.
Lengyel György, polgármester: Ez a pályázat azt jelenti, hogy ÁFA-val együtt 30 millió
forint összeggel kell rendelkezni az Önkormányzatnak.
Varga Pál, képviselő: Gondolni kell arra is, hogy most vásároltuk meg a „polgárvédelmi
bázist”. Arra is költeni kell.
Mórocz Lajos, képviselő: Nyertes kerékpárút pályázatunk is van.
Lengyel György, polgármester: A kerékpárúttal kapcsolatban nem rendelkezünk újabb
információval.
Pusztai Ádám, képviselő: Nézzünk utána, és részletek birtokában döntsünk.
Lengyel György, polgármester: Érkezett megkeresés Szilágyi Mihály zenésztől, aki
felajánlotta segítségét a bálok sikeres megvalósítása érdekében. Neller Borbálával már
felvette a kapcsolatot.
Neller Borbála Tünde, intézményvezető: Régóta ismerem Szilágyi Mihályt, de úgy érzem,
a művelődési ház vezetőjének a feladata a szervezés. Meg is beszéltük Polgármester Úrral,
a fő felelőse az ilyen rendezvényeknek én vagyok. Már jelentkeztek a felszolgálók is,
mögöttem szerveződik az egész.
Lengyel György, polgármester: Jeleztem Szilágyi Mihálynak, hogy örömmel tölt el, hogy
ilyen lelkes és szívügye a kardoskúti bál, és nem feledte a sok kardoskúti rendezvényt. Mint
ahogy már többször elmondtam, mindenki a saját feladatát végezze, kellő körültekintéssel és
együttműködéssel, ehhez én is ragaszkodom.
Varga Pál, képviselő: Fogadóórámon Török Attila, mint a polgárőrség vezetője
megkeresett, hogy a kerékpártárolóból szereltek le kerékpárokat. Jó lenne bekamerázni a
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területet. Utánanéztem és találtam árajánlatot, nettó 95.280 forint
Természetesen a kamera felszerelése függ a kerékpártároló elhelyezésétől is.

összegben.

Lengyel György, polgármester: Ezzel kapcsolatos pályázatunk nem nyert. Közterületen
térfigyelő kamera elhelyezése feltételekhez kötődik.
dr. Lipták Péter, jegyző: 4 kamera 4 millió forintba kerül, a rendőrségre be kell kötni, nem
akárki és akármikor nézheti meg a felvételeket, ennek pontos szabályzata van. Bajai céggel
lehet felvenni a kapcsolatot és lehet bérelni is kamerákat.
Varga Pál, képviselő: Rengeteg web kamera van felszerelve a településen is.
dr. Lipták Péter, jegyző: Utánanézünk a lehetőségeknek.
Lengyel György, polgármester: Kérem, nézzünk utána, a jogszabályoknak megfelelően
legyen elhelyezve.
Mórocz Lajos, képviselő: Mi újság a polgárvédelmi bázissal?
Lengyel György, polgármester: A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő időben megküldte a
nyilatkozatát, lemondott az ingatlanról, az adás-vételi szerződés elkészült, a Földhivatalnál
széljegyezték. Egyeztetés folyik az előző tulajdonossal a tényleges átadás-átvétel
időpontjáról.
Levélben fel kell kérni Deák György Urat az október 23-i ünnepi beszéd megtartására.
Lengyel György, polgármester bejelenti a Képviselő-testületnek, hogy szeptember 30október 4-ig – 5 munkanap – szabadságon lesz.
Lengyel György, polgármester: Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, tisztelettel
megköszöni az aktív tanácskozást a nyílt ülést 17,45 órakor bezárja és a testület zárt ülés
keretében folytatja tovább munkáját.
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