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Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus
13-i soron kívüli testületi ülésén, 5945 Kardoskút, Március 15 tér. 3 sz. alatti
Hivatalának tanácstermében.
Jelen vannak:

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

Jelen van továbbá:

dr. Lipták Péter, jegyző;
Fekete Zita, kirendeltség-vezető;
Kapuné Sin Anikó, pénzügyi vezető főtanácsos;
Skorka Pálné, jkv. vezető.

Lengyel György: Köszönti a megjelenteket. Tájékozatja a képviselőket, hogy Pusztai
Ádám képviselő jelezte, hogy egyéb elfoglaltsága miatt később fog érkezni, majd
bekapcsolódik a munkába. Megállapítja a jelenléti ív alapján, hogy a testületi ülés
határozatképes, a képviselő-testület ülését 1500 órakor megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítőkre kell javaslatot tenni; javaslatom Mórocz Lajos és
Szemenyei Sándor képviselőkre esik, melyet a jelenlevő 4 testület tag, 4 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Javaslatot tesz a megtárgyalandó napirendi pontokra, amit a képviselő-testület az
előzetesen írásban megküldött meghívóban szereplő napirendi pontoknak
megfelelően az alábbiak szerint fogadott el:
Tárgy:

Előadó:

•

Járdaépítés

Lengyel György
polgármester

•

Bejelentések

Lengyel György
polgármester

Lengyel György: Mivel soron kívüli testületi ülést tartunk a lejárt határidejű
határozatokról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről nem teszek
jelentést, majd arra az augusztus 29-i, soron következő ülésén kerül sor.
•

Napirendi pont tárgya: Járdaépítés
Előadó: Lengyel György polgármester

Lengyel György: A soron kívüli testületi ülést e napirendi pont miatt kell megtartani.
Az írásos előterjesztést a képviselők a meghívó mellékleteként előzetesen
megkapták. A járdaépítésre a költségvetés tartalmaz 3 millió forint előirányzatot.

Elhangzott korábban, hogy e költség terhére, közmunkásokkal végeztetjük el a
járdafelújítást. A tavasszal felmértük a legsürgősebb részeket, melyek az alábbiak: a
Rákóczi sor víztorony felöli oldala a Kossuth utcáig, a Március 15. tér Hivatal és
Művelődési ház előtti rész és a Mikszáth Kálmán utca nyugati oldala. A Március 15.
tér megújult, parkolók épültek és a park is átalakult, a régi burkolat megújítása is
szükségessé vált. A Mikszáth Kálmán utca keleti oldalán több ok miatt nem lehet
járdát építeni, a nyugati oldal viszont nagyon régi, egy soros, ami helyenként
járhatatlan. A Rákóczi soron a járda az iskolások miatt is elsőbbséget élvez.
Időközben kiderült, hogy a közmunkások között nincs olyan, akit meg lehetne bízni a
feladat felelős vezetésével. Ezért árajánlatokat kértem vállalkozóktól. A
legkedvezőbb ajánlat Andrékó Zoltán vállalkozótól érkezett. A költségvetése is a
legkedvezőbb és szakmai tartalma is a legkörültekintőbb. Az előzetes felmérések
alapján a végösszeg sokkal több volt, de tudtunk megtakarítani belőle úgy, hogy a
meglévő járdák bontását a közmunkások végzik el. A bontott anyagot újra tudjuk
hasznosítani. Kőtörővel összetöretjük a felbontott anyagot. A Szöllősi kerületben
nagyon szükséges lenne kb. 100 m hosszú útszakaszt zúzott törmelékkel feltölteni,
hogy télen, sáros, esős időben is járható legyen. Ide lehetne bedolgozni a bontott
anyagot.
Árajánlat érkezett még Joó Ferenc Orosháza Vezér u. 13. sz. alatti vállalkozótól, aki
3.5410114 forint vállalási díjat határozott meg és a Comlex-Brick Kft. Békéscsaba
Tavasz utca 63. sz. alatti vállalkozás anyagköltséggel együtt összesen 3.696.462
forintban határozta meg a kivitelezés költségeit.
Az előterjesztésben két határozati javaslat szerepel, a másodikat javasolnám először
döntésre.
Ha ki is kell egészíteni a betervezett összeget, szerepel a költségvetésben néhány
olyan tétel, ami nem került megvalósításra és átcsoportosítással megvalósítható
lenne.
Kérem a képviselők tegyék meg javaslataikat!
Mórocz Lajos: A Mikszáth Kálmán utca nyugati oldalán szerepel két beépítetlen telek,
és az utolsó ház, melyben nem laknak - magtárnak használnak, nagy gépekkel
bejárnak -, ne építsünk odajárdát, mert úgy is összetörik.
Lengyel György: Az árajánlatban ezek a szakaszok nem szerepelnek.
Szemenyei Sándor: Egyetértek, hogy az említett szakaszokat ki kell hagyni. A
költségvetésbe 8 millió forint van tervezve felújításra. Ebbe nem fér bele az említett
300 ezer forint?
Kapuné Sin Anikó: A költségvetésbe tervezett munkák részben elvégzésre kerültek,
a tervezett összegek felhasználásával. Külön járdaépítés céljára nem szerepel több,
csak a 3 millió forint.
Varga Pál: Andrékó Zoltán többször dolgozott az Önkormányzatnak, a költségvetése
korrekt, korábbi munkáival bizonyított. Javaslom megbízni a kivitelezéssel.
Lengyel György: Az árajánlat végén szerepel, hogy ha az említett szakaszt nem kell
megépíteni, akkor az csökkenti a költségvetési összeget, 186.307 forinttal.

Mórocz Lajos: Nekünk van kőtörőnk a Március 15. téren lévő járda bontásához?
Varga Pál: Ennek a járdának a felbontása nem jelent problémát. Olyan az állapota,
hogy mállik szét.
Mórocz Lajos: A víztisztítót elvitték-e már? Mert ha nem, akkor a Rákóczi soron sem
kellene addig a járdát megcsinálni, mert a daru összetörné.
Lengyel György: Azt a szakaszt nem érinti.
A határozati javaslatban javaslom elfogadásra, hogy Andrékó Zoltánt bízzuk meg a
munkák elvégzésével árajánlata és az elhangzottak alapján, az említett 31,5
folyóméter szakasz kivételével, a költségvetésbe tervezett 3 millió forint terhére.
Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
159/2013. (VII. 13.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
döntött arról, hogy a járdafelújítási munkák elvégzése
céljából megbízza Anrékó Zoltán, egyéni vállalkozót az
árajánlat alapján a 2013. évi költségvetésben tervezett
felújítási kiadási előirányzat terhére, az alábbi
szakaszok felújítására:
• Polgármesteri Hivatal előtti szakasz (28,4 fm)
• Művelődési ház előtti érintett szakasz (36,4 fm)
• Rákóczi sor a Kossuth utca kereszteződésig, két
szakasz (188 fm)
• Mikszáth Kálmán utca két szakaszban (151,5 fm)
Felhatalmazza Lengyel György polgármestert a
vállalkozási szerződés megkötésére.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2013. szeptember 15.
Lengyel György: Az előterjesztésben szereplő másik határozati javaslat okafogyottá
vált.
B e j e l e n t é s e k:
Lengyel György: Barna Károlyné, óvodavezető gádorosi lakhelyéről a kardoskúti
óvodába történő munkába járási költségtérítéséről írásbeli előterjesztés készült,
határozati javaslattal. A törvény szerint adómentesen megilleti a 9 Ft/km
költségtérítés. Ahhoz azonban, hogy beosztásából adódóan időben meg tudjon
jelenni a munkakezdéskor a tömegközlekedés nem kedvező. Javasolom, hogy egy
jelképes összeg megállapításával járuljunk hozzá az általunk igényelt időben való
megjelenéséhez. Ehhez javasolok havi 20 ezer forint bruttó összegű átalány
megállapítását.
Kérem a képviselők véleményét, javaslatát!

Mórocz Lajos: Egyetértek, csak én másként támogatnám. A 9 Ft-ot a munkanapokra
vonatkozóan adnám, és ki kellene számolni az egy napi üzemanyag árát és csak
azokra a napokra adnám, amikor gépjárművel jön.
dr. Lipták Péter: Az általány kiegyenlíti megközelítően, azért is átalány a neve. Ha
másként számolnánk, akkor az már kiküldetésnek számít, és más az adózása.
Ebben az esetben az átalány a jogszerű.
Mórocz Lajos: Mi alapján lett megállapítva az átalány?
Fekete Zita: Kalkulált távolság, gépjármű fogyasztás arányában, de így sem fedezi
teljes egészében a költségeket.
Lengyel György: Nem kerül így sem többe, mintha a busz költséget fizetnénk.
dr. Lipták Péter: Ez így kedvezőbb.
Szemenyei Sándor: Gádorosról ide járni jócskán a zsebbe kell nyúlni, még kevés is
ez az összeg.
Varga Pál: Nem diszkriminatív a többi dolgozóval szemben, aki vidéki és nem kap
költségtérítést, nem egyformán kezeljük?
Lengyel György:Jogos a felvetés, javaslom a többi alkalmazottat is megvizsgálni, aki
vezető pozícióban van.
Kérem, hogy aki egyetért Barna Károlyné részére a havi 20 ezer forint átalány
megállapításával kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
160/2013. (VII. 13.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta Barna Károlyné óvodavezető munkába
járási költségtérítésére vonatkozó javaslatot és úgy
határoz, hogy részére havi 20.000,-Ft, költségátalányt
állapít meg munkába járási költségeinek fedezetére,
mely tartalmazza a személyi jövedelemadóról szóló
1995.évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdés bb) pontja
szerinti 9 Ft/km munkába járás költségét is. A
költségtérítés utólag, tárgy hónapot követő hónap 5.
napjáig kell kifizetni.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: azonnal
Pusztai Ádám megérkezett, kiegészült a Képviselő-testület 5 főre.
Lengyel György: Köszöntjük Pusztai Ádám képviselőt, a döntéshozatalban a
továbbiakban ő is bekapcsolódik.

Lengyel György: Írásos előterjesztés készült határozati javaslattal a 2013.
szeptember 21-én megrendezésre kerülő Fehértó Napjához kapcsolódóan a
városnéző kisvonat megrendeléséről.
A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósága rendezésében valósul meg az esemény.
Az Önkormányzatunk már hagyományként a városnéző „Dottó” kisvonat
megrendelésével és költségeinek fedezésével kapcsolódik be a rendezvénybe. Ez
egy igen kedvelt színfoltja a rendezvénynek, indokolt a jelenléte. A Táncsics Mihály
Közoktatási Intézmény és Kardoskúti Tagintézmény részéről is nyitott és támogatott
rendezvény. A gyermekeknek vetélkedőt szerveznek. Javaslom, hogy 8 órás
időtartamra rendeljük meg, az előterjesztésben szereplő időtartamra és összegért.
Varga Pál: Óriási sikere van, üde színfolt. Ennyivel az Önkormányzat is járuljon
hozzá és támogassuk a rendezvényt.
Pusztai Ádám: Reggel a buszmegállóból már visz utasokat és este ide is hozza az
érdeklődőket.
Lengyel György: A kisbuszunk mennyiben szokott részt venni?
Varga Pál: Nem igazán volt igény rá az elmúlt évben.
Szemenyei Sándor: Kardoskútra nem jár be a kisvonat, hosszú az út, két lovaskocsi
szokott lenni még.
Lengyel György: A lovaskocsikat a Nemzeti Park Igazgatósága szokta megrendelni.
Fontosnak tartja a Fehértó Napját az Igazgató Úr. Mindent megtesz a sikeres
rendezvény érdekében.
Aki egyetért az írásos előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslattal,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
161/2013. (VII. 13.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
döntött arról, hogy a 2013. szeptember 21. napjára, a
Fehér-tó rendezvényre, megrendeli a városnéző
kisvonatot 8 óra időtartamra, 9 és 17 óra között
189.230,Ft,
azaz:
Egyszáznyolcvankilencezerkettőszázharminc forint összegben, a 2013. évi
költségvetés tartalék terhére.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2013. október 30.
Lengyel György: A következő írásos előterjesztés, melyet az ülésen megkaptak a
képviselők, határozati javaslattal együtt, az iskola homlokzatának felújításával
kapcsolatos. Az iskola mosdó felöli falazata nagyon rossz állapotban van, szükséges

a kijavítása. A kisebb karbantartási munkálatok folyamatban vannak, közmunkások
közreműködésével,
elsősorban
a
raktáron
lévő
alkatrészek,
anyagok
felhasználásával.
A falazattal kapcsolatban felmérést készíttettem. Az előzetes felmérés alapján az
összköltség megközelítőleg 250 ezer forint, erre a költségvetésben betervezett
300.000 Ft fedezet biztosított.
Varga Pál: Évek óta látszik ez a probléma, szükséges ezt a feladatot elvégezni.
Javasolom, hogy 300 ezer forintig határozzuk meg az összeget.
Pusztai Ádám: Ígértem árajánlatot, meglesz.
Szemenyei Sándor: Szerencsésnek tartanám ezt a munkát is összekötni az óvodai
és a járdaépítési munkálatokkal. Megkeresném Andrékó Zoltán vállalkozót
árajánlatért, könnyebben kapunk kedvezőbb ajánlatot, ha több, nagyobb összegű
munkát biztosítunk.
Lengyel György: Pontosan így van, fontos a megbízások megfelelő koordinálása,
összevonni az egymáshoz hasonló munkákat, és azokat lehetőleg egy menetben
elvégeztetni.
Tájékoztatásul mondom a képviselőknek, hogy Szabó László helyi vállalkozó az
eddig elhangzottaktól függetlenül vállalta, hogy az iskolában, ingyen elvégzi a belső,
kisebb munkálatokat.
Aki egyetért az írásban kiadott határozati javaslattal, felhatalmazva a polgármestert a
szerződés aláírására, azzal kiegészítve, hogy 300 ezer forint összegig, kérem, hogy
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
162/2013. (VII. 13.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
döntött arról, hogy az iskola előterjesztésben megjelölt
homlokzati
szakaszának
kijavítása
céljából
felhatalmazza Lengyel György polgármestert, hogy
árajánlat
megkérése
után
a
legelőnyösebb
ajánlattevővel szerződést kössön 300.000,-Ft, azaz:
Háromszázezer forint összegig, a 2013. évi
költségvetés dologi kiadásainak terhére.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2013. szeptember 30.
Lengyel György: Az óvoda területén levő járda felújításával kapcsolatban is készült
írásos előterjesztés, határozati javaslattal. Az óvoda udvarán lévő járdaszakasz
felújítására is ötlet volt a közfoglalkoztatás keretein belüli elvégzése, de szakember
hiánya miatt célszerű más munkával összevonva megcsináltatni. A kisebb
munkálatokat, pl. a bontást szintén közmunkásokkal végeztetnénk el egyeztetve a
vállalkozóval.
Pusztai Ádám: Az udvaron lévő kisházat is rendbe kellene tenni.

Lengyel György: Lehet, de célszerű előtte egy kifelé lejtő, 60 cm széles járdát
készíteni a fal körül, hogy a csapadékvizet elvezesse.
Aki egyetért az írásban kiadott határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
163/2013. (VII. 13.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
döntött arról, hogy az óvodai járda, előterjesztésben
megjelölt
szakaszainak
kijavítása
céljából
felhatalmazza a polgármestert, hogy a 159/2013. (VII.
13.) sz. Képviselő-testületi határozatban szereplő,
járdaépítéssel megbízott vállalkozóval szerződést
kössön a 2013. évi kardoskúti Napköziotthonos Óvoda
költségvetésének dologi kiadásainak terhére.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2013. szeptember 30.
Lengyel György: A korábbi testületi ülésen hozott határozat értelmében a
polgárvédelmi bázis megvásárlására 2013. augusztus 10-i határidővel köthet a
polgármester adás-vételi szerződést. Az adás-vételi szerződés megkötése 7-én
megtörtént. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelőnek elővásárlási joga van, 35 napon
belül nyilatkozhat, hogy igényt tart-e az ingatlanra. Ennek letelte után lehet lépéseket
tenni az ingatlan-nyilvántartási átvezetésre.
Tájékoztatásul közlöm, hogy a Csanádapácai Önkormányzat augusztus 16-18-án
tartja a Kakasfesztivált. Felkérésükre a képviselő-testület részt vesz a pörköltfőző
versenyen. Mórocz Lajos képviselőt szeretném felkérni csapatkapitánynak. A három
fős csapat tagjai még Varga Pál és Lengyel György. A többi képviselőit is szeretettel
várjuk az ebédre. A csapattagokat segítik még a párjaik. Reggel 6 órakor kell
megjelenni. Vizet fát, kakast kapunk, a többi hozzávalót nekünk kell vinni. A csapat
neve: Pusztai kakasok.
Szemenyei Sándor: Orosháza-Kardoskút
kapcsolatban kaptunk írásos tájékoztatást.

közötti

kerékpárút

újratervezésével

Lengyel György: A kiadott tájékoztatásom okafogyottá vált. Van egy nyertes
pályázatunk, melynek lejárt az építési engedélye és tartaléklistán van. A tervező
szerint nem célszerű változtatni, az eredeti formához célszerű ragaszkodni, mert
forráshiány miatt került tartalék listára. Ha valamilyen forrás keletkezik és
megkezdődhet a kivitelezés, ne legyen akadálya, ezért megkértük az építési
engedélyt.
Pusztai Ádám: Meddig érvényes a tartaléklistán lévő nyertes pályázat?
dr. Lipták Péter: Amíg nem kerül forrás. Előfordulhat forrás átcsoportosítás, nem
lehet tudni semmit.

Szemenyei Sándor: Szeretném felhívni a figyelmet, hogy Tótkomlós felől a
helységjelző tábla ketté van törve. A gyógyszertárnál a kerítésléc van megsérülve. A
kerékpártároló fölé a tető készítésével is foglalkozni kell, a tél előtt el kell készíteni. A
tervezett virágládák sem készültek el.
Lengyel György: Célszerű lesz árajánlatot kérni a virágládákra és a tetőre, a
következő ülésre előkészítjük.
Mórocz Lajos: A faluban lévő közlekedési táblák cseréje egyes helyeken szükséges
lenne. Figyelmet kellene fordítani az önkormányzati ingatlanokon lévő parlagfű
írtasára.
Lengyel György: Folyamatban van az önkormányzati ingatlanok kaszálása, egy
vállalkozó is besegített térítésmentesen.
Tájékoztatom a Képviselő-testület tagjait, hogy 2013. augusztus 21-24-ig, 4
munkanap szabadságot kívánok igénybe venni.
Tekintettel arra, hogy több napirendi pont, bejelentés nincs, tisztelettel megköszöni
az aktív tanácskozást a nyílt ülést 1630 órakor bezárja.
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