32/2012. ÖKÜ.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december
13-i testületi ülésén.
Jelen vannak:

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

Jelen van továbbá:

dr. Mészáros Erzsébet jegyző,
Tibáné Hamvasi Zsuzsanna HVB elnöke,
Gombkötő Lajos lemondott települési képviselő,
Bajkán György tűzoltó őrnagy, tűzoltó parancsnok,
Neller Borbála Tünde Móra Ferenc Művelődési Ház és
Községi Könyvtár igazgató,
Tóth Józsefné főmunkatárs,
Kapuné Sin Anikó főtanácsos,
Skorka Pálné jkv. vezető.

Lengyel György: Köszöntöm a megjelenteket. Tájékoztatom a képviselőket, hogy a
testületi ülés határozatképes, a képviselő-testület ülését megnyitom. Jegyzőkönyv
hitelesítőkre kell javaslatot tenni. Javaslatom Mórocz Lajos és Pusztai Ádám
képviselőkre esik, melyet a testület 4 igen szavazattal, egyhangúan, elfogadott.
Javaslatot teszek a megtárgyalandó napirendi pontra, melyet a képviselő-testület 4
igen szavazattal, egyhangúan elfogadott az alábbiak szerint.
Tárgy:

Előadó:

1

Eskütétel
Megbízólevél átadása

Tibáné Hamvasi Zsuzsa
HVB. elnök

2.

Közmeghallgatás.

3.

Beszámoló a katasztrófavédelem átszervezéséről
és az Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
tevékenységéről

Bajkán György
tűzoltó őrnagy
tűzoltóparancsnok

4.

Beszámoló jelentés a Kardoskút Község
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala éves
munkájáról.

dr. Mészáros Erzsébet
jegyző

5.

Teljesítmény- követelmények meghatározása a
köztisztviselők részére

dr. Mészáros Erzsébet
jegyző

6.

Tanyagondnoki Szolgálat tevékenységéről szóló
beszámoló megtárgyalása és elfogadása.

Varga Pál
tanyagondnok.
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7.

Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletdr. Mészáros Erzsébet
tervezet előterjesztése, megvitatása és elfogadása. jegyző

8.

A 2013. évi képviselő-testületi munkaterv
megtárgyalása és elfogadása.

9.

Bejelentések.

Lengyel György
polgármester

A napirendi pontok tárgyalása előtt Lengyel György polgármester tájékoztatja a
képviselőket a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés
között tett intézkedésekről, történésekről.
A lejárt határidejű határozatokról szóló írásos előterjesztést a meghívóval minden
képviselő megkapta. A határozatok végrehajtása határidőn belül megtörtént.
A két ülés közötti eseményekről az alábbiakban tájékoztatom a Képviselő-testületet:
 Az Ivóvízminőség-javító Programmal kapcsolatos megbeszélésen voltam
2012. 12. 05-én. Határozat születetl, hogy az éves 25 Ft/fő tagdíj helyett 31
Ft/fő összeg legyen, mely összeget minden település lakosságszám
arányosan fizeti. Az összeg növekedését a működési költségek
növekedésével indokolták.
Ennyiben kívántam beszámolni a két ülés közötti eseményekről.
Valakinek van-e észrevétele, hozzászólása az elhangzottakkal kapcsolatban?
Amennyiben nincs, akkor a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
beszámoló és a két ülés közötti eseményekről szóló beszámoló elfogadásról
kézfelnyújtással szavazzanak.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
290/2012. (XII. 13.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 205/2012. (X. 25.) sz. KT, 209-212/2012.
(X. 25.) sz. KT, 214-215/2012. (X. 25.) sz. KT,
234/2012. (XI. 16.) sz. KT, 236/2012. (XI. 16.) sz., KT
249/2012. (XI. 29.) sz. KT lejárt határidejű
határozatokról és a két ülés között történt fontosabb
eseményekről szóló beszámolót elfogadta.

1.

napirendi pont:

Eskütétel. Megbízólevél átadása.
Előadó: Tibáné Hamvasi Zsuzsanna HVB. elnök

Tibáné Hamvasi Zsuzsanna: Képviselői lemondás miatt üresedés történt a képviselői
létszámban. Ezért az egyéni listán, a választáskor a következő legmagasabb számú
szavazatot kapott jelölt Szemenyei Sándor jogosult a mandátum betöltésére. Kérem,
hogy szíveskedjen felállni és az esküt letenni.
„Én Szemenyei Sándor becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom,
másokkal is megtartatom. Képviselő tisztségemből eredő feladataimat Kardoskút
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fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a
magyar nemzet javára gyakorlom.”
Tibáné Hamvasi Zsuzsanna átadja az esküt tett képviselőnek – Szemenyei
Sándornak – a megbízólevelet.
Tibáné Hamvasi Zsuzsanna: Az elmúlt testületi ülésen megválasztott
alpolgármestert, Varga Pált is felkérem, hogy tegye le az alpolgármesteri esküt.
„Én Varga Pál becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz
és annak Alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom és másokkal is
megtartatom. Alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Kardoskút
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a
magyar nemzet javára gyakorlom.”
Szemenyei Sándor: A polgármesternek és az alpolgármesternek megválasztásukhoz
gratulálok. Igyekszem képviselőtársaimmal együtt dolgozni, tárgyilagos vagyok,
igazságosan fejezem ki gondolataimat.
Lengyel György: Üdvözöljük Szemenyei Sándort a képviselők sorában, munkájához
minden jót kívánok. A határozatképesség szempontjából megállapítom, hogy a
jelenlévő képviselők száma 5 fő.
2.

napirendi pont:

Közmeghallgatás

A napirendi pont érdeklődés hiányában és ma 18 órai kezdettel kezdődő fórum miatt
elmarad.
3.

napirendi pont:

Beszámoló a katasztrófavédelem átszervezéséről és
az
Orosházi
Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság
tevékenységéről.
Előadó:
Bajkán
György
tűzoltó
őrnagy,
tűzoltóparancsnok.

Lengyel György: A napirendi ponttal kapcsolatos beszámoló írásban megküldésre
került a képviselőknek. Kérdezem az előadót, szóbeli kiegészítéssel kíván-e élni.
Bajkán György: Köszönti a jelenlevőket, köszöni a részvételi lehetőséget. Néhány
gondolatban átismétli az írásban kiadott anyagot, új információval, kiegészítéssel
nem kíván élni. Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.
Lengyel György: Az önkormányzat célja, hogy a meglévő erős, kiemelt
kommunikációt megtartsuk. A legnagyobb elővigyázatosság esetén is történhet
sérülés, baleset a közúton. A forgalom akadályoztatása esetén a külső bevont
technikának a költségit ki fedezi?
Bajkán György: Ezt a kérdést minden településen feltették a képviselők. Amikor
forgalmi akadályt képez akkor feladata a katasztrófavédelemnek a megszüntetés.
Nagyobb gépjármű esetén van gond, amikor speciális gépjármű – daru – szükséges.
3

Az akadályozó gépjármű tulajdonosának a nyilatkozata kell, hogy vállalja-e a
költségeket. Ha nem vállalja, és nem képes a közlekedési akadályt megszüntetni,
akkor aki kirendeli a mentőegységet, az állja a költségeket. Amikor semmi sem
történik, akkor az önkormányzat feladata a mentési költség kiegyenlítése. Mindig az
adott szituáció dönti el a helyes irányt.
Lengyel György: Köszönjük szépen a tájékoztatást.
Bajkán György: Köszönöm, hogy meghallgattak, további jó munkát kívánok.
Varga Pál: Jó munkát kívánok és lehetőleg magánemberként találozzunk csak.
Lengyel György: Aki egyetért a beszámoló elfogadásával, az kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
291/2012. (XII. 13.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a katasztrófavédelem átszervezéséről és az
Orosházi
Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
4.

napirendi pont:

Beszámoló jelentés a Kardoskút Község
Polgármesteri Hivatala éves munkájáról.
Előadó:
dr. Mészáros Erzsébet jegyző

Lengyel György: A napirendi ponttal kapcsolatos írásos előterjesztés a képviselők
részére megküldésre került. Kérdezem a napirendi pont előadóját, szóbeli
kiegészítéssel kíván-e élni?
dr. Mészáros Erzsébet: Köszönöm a szót. Elég terjedelmes, részletes beszámolót
kaptak a képviselők. Szóbeli kiegészítést nem kívánok tenni. A kérdésekre szívesen
válaszolok.
Pusztai Ádám: A beszámolót olvasva sokrétűségre gondolok egy-egy dolgozó
esetében. Rengeteg szakfeladatot kell egy személynek ismerni, benne dolgozni.
Máshol lehet, hogy csak egy személy egy dologgal foglalkozik. Itt 5 dolgozó van, és
ez alapos tudást igénylő, terjedelmes, sokrétű munkát kell ellátni. Nem hallottam a
lakosok köréből negatív észrevételt az apparátusra.
Jegyző Asszony véleményét kérem, szakmailag. Szeretném, ha 2-3 mondatban
elmondaná.
dr. Mészáros Erzsébet: Kis apparátussal dolgozunk. Vannak teljesítménybeli
különbségek; átlagos, átlag alatti, átlag feletti. Mindenki tudja, nálam magas az
elvárás.
Pusztai Ádám: Köszönöm a választ, kielégítő.
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Lengyel György: Köszönöm a Jegyő Asszonynak a beszámoló elkészítését, kérdésre
a választ. Aki egyetért a beszámoló elfogadásával, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
292/2012. (XII. 13.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kardoskút Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala éves munkájáról szóló
beszámolót elfogadja.

5.

napirendi pont:

Teljesítmény-követelmények meghatározása a
köztisztviselők részére
Előadó: dr. Mészáros Erzsébet jegyző

Lengyel György: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés előzetesen elkészült,
írásban megküldésre került a képviselőknek. Kérdezem az előterjesztőt van-e szóbeli
kiegészítése?
dr. Mészáros Erzsébet: Elkészítettem az előterjesztést, de a rendszer átalakítás alatt
van. Módszertani ajánlás nincs, de jogszabályi kötelezettség. Kérem a testületet,
hogy fogadja el így, ha évközben a változások miatt szükségessé válik módosításra
kerül.
Lengyel György: Biztos lesz módosítás. Most azonban javaslom elfogadásra ez
előterjesztést.
Pusztai Ádám: Ajánlott feladatok, az itt dolgozók a falu életét megmozgató
tevékenységekben részt vettek, ezt is bele kellene tenni. A falu érdekében megjelenő
pályázatokban vegyenek részt a lakosság életkörülményeinek javítása érdekében. Ki
lehetne egészíteni nem kötelező feladatok vállalásával is.
Lengyel György: Köszönöm, amennyiben maradhat Kardoskút, ez a fajta szemlélet
fontos, ennek helye van. Köszönjük szépen a javaslatot. Aki egyetért az
előterjesztésnek a javasolt kiegészítés szerinti elfogadásával, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
293/2012. (XII. 13.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
a
teljesítmény
követelmények
meghatározása a köztisztviselők részére című
előterjesztést az alábbi kiegészítésekkel elfogadja:
 köztisztviselők
részvétele
a
falu
életét
megmozgató események lebonyolításában;
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6.

napirendi pont:

köztisztviselők közreműködése
életkörülményeit
javító
kidolgozásában.

a

lakosság
pályázatok

Tanyagondnoki szolgálat tevékenységéről szóló
beszámoló megtárgyalása és elfogadása
Előadó: Varga Pál tanyagondnok

Lengyel György: A napirendi pont előadója a beszámolót írásban elkészítette, melyet
a képviselők előzetesen megkaptak. Kérdezem az előadót, szóbeli kiegészítést
kíván-e tenni?
Varga Pál: Részletesen leírtam a végzett munkát és a jövőre nézve is tettem
említést. Nem kívánok szóbeli kiegészítéssel élni. A kérdésekre szívesen válaszolok.
Szemenyei Sándor: Korrektül le van írva minden. A szabályzatot nem ismerem, ezt
majd kérném, hogy megismerhessem. Elég sok km-t ment a busz. Lehetett volna
jobban párosítani a feladatokat? Nem hiszem, hogy mindenkinek igénybe kellene
venni a szolgálatnak a gépkocsiját, hiszen van közöttük olyan is, akinek 3
gépjárműve van. Úgy néz ki, hogy az egész falu ügyes-bajos dolgait intézi a
tanyagondnok. A javasoltam az említett terepjáró vásárlását. Amikor ezt javasoltam
korábbi képviselői tagságom idején, akkor miért nem olyan kocsit vásároltak? Az évi
költségből mennyi támogatást kapunk? Szükség van a tanyagondnoki szolgálatra,
elismerem, de jobban meg kellene fontolni a feladatok csoportosítását.
Varga Pál: Az éves költség közel 2 millió forint, de ebben benne van az én képzésem
is, ami 300 ezer forint és ez a következő évben már nem lesz. Az autó vásárlásánál
elsődleges szempont az volt, hogy 9 személyes legyen, ez volt a szolgálat
beindításának a feltétele. A terepjáró jóval több pénzbe került volna. A szolgálat a
feladat ellátásánál nem vizsgálhatja az ellátandók anyagi körülményeit. Azt sem,
hogy hány autója van. Határt kell szabni a lakosság igényeinek, de ezt, mint
tanyagondnok nem tehetem meg, csak ha a testület dönt valamit. Terepjáró
vásárlásakor nem új gépkocsi vásárlására gondoltunk. Mikor még meg volt a
polgárőrség terepjárója, akkor az jól kiegészítette a szolgálat gépjárművét. Jelenleg a
Zrt-vel oldjuk meg a szükséges feladatot, ez is jól működik. Gyerekszállítással nem
lehet orvoshoz szállítást összekötni.
Szemenyei Sándor: Akkor is tudta mindenki, hogy nem lesz elég egy gépjármű.
Varga Pál: Ezt a feladatot mindképpen meg fogjuk oldani, de egy terepjáró nagyon
megkönnyítené a munkát.
Lengyel György: Valóban szükséges megtárgyalni, hogy mik azok a feladatok,
amelyek szükségesek, és ez a lakosság körében is tisztázódjon.
Kardoskútnak nagy a külterülete, ahol jelentős anyagai javak vannak. A polgárőrség
ezek védelmében sokat tehet. A gazdasági helyzetből adódóan megnőhet a lopások
száma. Indokoltnak látnám ezért közös használatú terepjáró gépjármű beszerzését.

6

Pusztai Ádám: Szemenyei képviselő társamhoz kapcsolódva elmondanám, hogy a
szolgálat beindításakor úgy éreztük kell ez a szolgálat, bebizonyosodott, hogy
tényleg kell.
A tanyagondnoknak kell egy kapaszkodó, amiben meg van fogalmazva, hogy mit
lehet vállalnia és mit nem. A fő cél akkor az volt, hogy a külterületi gyermekeket
óvodába és iskolába tudjuk szállítani, hogy ne a városba járjanak. A közelmúltban
beadott pályázatunk nem nyert. Azok az eszközök amelyek szükségesek, javaslom,
hogy saját erőből vásároljuk meg.
Mórocz Lajos: Igaz, hogy nincs mérlegelési jog, hogy van 3 autó, de miért nem
tehetnénk meg, hogy aki belterületen lakik és nagyon rászorult, annak is segítsünk.
Terepjáró legyen, de fontolóra kell venni, hogy akinek szüksége van rá, közösen
használják, a használati szabályokat írásban rögzíteni. Varga Pál nagyon jó munkát
végez, további jó munkát kívánok neki.
Gombkötő Lajos: Meglepődtem, amikor megláttam, hogy a polgárőrség Suzuki
személygépkocsit vásárolt. Amikor a kisbuszt vettük, akkor még meg volt a terepjáró.
A Suzukit le kellene cserélni egy jó állapotú terepjáróra. A polgárőrség is csak a
köves úton tud közlekedni így. Egy terepjáró megoldaná a gondokat.
Mórocz Lajos: A polgárőrség nevében meg voltunk elégedve a Niva terepjáróval,
anyagilag nem tudjuk vállalni az üzemeltetését egy terepjárónak, ezért kellett
lecserélni. Ezután sem tudja felvállalni az üzemeltetését önállóan a polgárőrség egy
terepjárónak.
Gombkötő Lajos: Néhány évig van lehetősége anyagilag fenntartani, és kiszámolni,
hogy olyan mértékben nyújtson támogatást az önkormányzat a polgárőrségnek.
Addig kellene meglépni, amíg van iparűzési adónk.
Varga Pál: Nem a tanyagondnoki szolgálatra kérnénk kizárólag, egy közös
fenntartású, amit az egész falu javát szolgálná. Nem új, hanem használt gépjárműre
gondoltam. Belterületi személyszállításhoz kérem a testület határozatát a jövőre
vonatkozóan, kérek egy megerősítést, ami alapján nemet mondhatok egy-egy
kérelemre.
Lengyel György: A felmerült kérdésekben a költségvetés kapcsán visszatérünk.
Varga Pál tartalmas, érthető beszámolót készített. Javaslom az elfogadását. Aki
ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
294/2012. (XII. 13.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a tanyagondnoki szolgálat tevékenységéről
szóló beszámolót elfogadja.

7

7.

napirendi pont:

Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet
előterjesztése, megvitatása és elfogadása.
Előadó:
dr. Mészáros Erzsébet jegyző

Lengyel György: Előző évhez hasonlóan meg kell alkotni az átmeneti gazdálkodásról
szóló rendeletet. Az úgynevezett "holt" időszakban is vannak kötelezettségeink illetve
érkeznek hozzánk bevételek. Ezeket valamilyen formában fogadni kell. Egy áthidaló
időszakot foglal magába a rendelet-tervezet. Jegyző asszony elkészítette és kiadta
az ezzel kapcsolatos anyagot. Tulajdonképpen arról van benne szó, hogy a testület
felhatalmaz arra, hogy a költségvetés elfogadásáig működtetni tudjuk az
önkormányzatot.
dr. Mészáros Erzsébet: Az államháztartási törvény alapján kell ezt a rendeletet
megalkotni abban az esetben, ha a testület a költségvetést január 1-ig nem fogadja
el. Több kötelező tartalmi elemet is bele kell építeni a rendeletbe. Meg kell határozni
például a felhatalmazás terjedelmét és időtartamát. A költségvetési rendelet
hatálybalépése legkésőbb 2013. február 28.
Pusztai Ádám: Az ügyrendi bizottság megtárgyalta az átmeneti gazdálkodásról szóló
rendelet-tervezetet. Az önkormányzat és intézményei 2013. február 28-ig történő
működtetéséhez ezt szükségesnek látta és egyhangúan támogatja.
Lengyel György: Aki az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezetet elfogadja
kézfeltartással szavazzon.
A testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta az
átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezetet.
Lengyel György polgármester megállapítja, hogy Kardoskút Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (…….) sz. ÖKT. rendelettervezete az átmeneti gazdálkodásról rendeletté emelkedett.
8.

napirendi pont:

2013. évi Képviselő-testületi munkaterv
megtárgyalása és elfogadása.
Előadó:
Lengyel György polgármester

Lengyel György: A munkatervet elkészítettük és azt részetekre megküldtük. A
korábban irányelvként meghatározotthoz tartottuk magunkat, hogy minden hónap
utolsó csütörtökén testületi ülést tartunk. Ennek megfelelően készítettük el az
anyagot. Egy szabad hónap van, a július. A napirendi pontokat hasonlóan az előző
évhez határoztuk meg, kiegészítve az aktuális feladatokkal.
Aki elfogadja az írásban kiadott munkaterv tervezetet, az kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
295/2012. (XII. 13.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő- testülete a
2013. évi Képviselő-testületi munkatervet elfogadja.
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B e j e l e n t é s e k:
Lengyel György: Módosítani kell a fogorvosi ellátásra vonatkozó feladat-ellátási
szerződésünket. Határozatlan időre van szerződésünk Dr. Kodácz Emesével. A
szerződés 1998. október 9-én került megkötésre, az akkori jogszabályi
követelményeknek megfelelően. Ez már a jelenlegi jogszabályi feltételeknek nem felel
meg. Ezzel kapcsolatos írásos előterjesztést mindenki előzetesen megkapta.
Javasolom a határozati javaslat elfogadását, mely szerint a Képviselő-testület
felhatalmaz a fogorvossal a feladatellátási szerződés módosítására, aláírására. Aki
ezzel egyetért kézfelartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
296/2012. (XII. 13.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselőtestülete
felhatalmazza
Lengyel
György
polgármestert, hogy Dr. Kodácz Emese vállalkozó
fogorvossal fennálló feladatellátási szerződést az
önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II.
törvény 2/B. §-ának megfelelően módosítsa, illetve
egészítse ki.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2012. december 31.
Lengyel György: Az Orosháza és Térsége ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás 2012. december 5-i ülésén megtárgyalásra került a regionális víziközmű
vagyonnal kapcsolatos megállapodás. A társulás elfogadta a regionális víziközmű
vagyon tulajdoni arányainak meghatározása alapjául a Társulási megállapodás III. 14
pontjában foglalt felosztást. Ezt minden képviselő-testületnek meg kell tárgyalni és el
kell fogadni legkésőbb december 21-ig.
Javaslom a határozati javaslat elfogadását. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
297/2012. (XII. 13.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő- testülete elfogadja a A
REGIONÁLIS VIZIKÖZMŰ VAGYON TULAJDONJOGI HELYZETÉNEK
RENDEZÉSÉRŐL szóló megállapodást az alábbiak szerint:
1.
A 2011. évi CCIX. törvény rendelkezései szerint az ivóvízrendszer
működtetőnél lévő vagyonának átháramlásával kapcsolatosan az alábbi
értékeket fogadja el:
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Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Önkormányzat neve
Csabacsűd Község Önkormányzata
Gádoros Nagyközség Önkormányzata
Kardoskút Község Önkormányzata
Nagyszénás Nagyközség
Önkormányzata
Orosháza Város Önkormányzata
Pusztaföldvár Község Önkormányzata
Szarvas Város Önkormányzata
Mindösszesen:

Átháramló vagyon
(2012.VII.31.
nyt. adatok szerint)
értéke [Ft]
540 029
1 150 497
273 216
1 381 024
10 894 508
469 591
6 636 172
21 345 037

Ezen értékek a 2012. év hátralévő időszakát illetően amortizálódik és arányosan
csökken. A felekre jutó értékek a fenti adatokhoz képest ezen amortizációval
csökkentetten kerülnek kiadásra 2013. január 1-én.
2.
Az Ivóvízminőség-javító program megvalósulását követően létrejövő
Regionális víziközmű-rendszer vagyonának felosztását az alábbi tulajdoni
részarányokkal fogadja el a képviselőtestület:
Sorszám

Önkormányzat neve

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Árpádhalom Község Önkormányzata
Békéssámson Község Önkormányzata
Csabacsűd Község Önkormányzata
Eperjes Község Önkormányzata
Gádoros Nagyközség Önkormányzata
Hunya Község Önkormányzata
Kardos Község Önkormányzata
Kardoskút Község Önkormányzata
Kondoros Község Önkormányzata
Nagymágocs Nagyközség
Önkormányzata
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata
Orosháza Város Önkormányzata
Örménykút Község Önkormányzata
Pusztaföldvár Község Önkormányzata
Szarvas Város Önkormányzata
Tótkomlós Város Önkormányzata

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Mindösszesen:

tulajdoni részarány
/10.000-ed
arányban kifejezve
63
278
201
88
428
87
51
101
496
247
514
4.055
34
175
2.470
712
10.000

3. A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a fenti megállapodást
tartalmazó szerződés aláírására, ill. feljogosítja, hogy a vagyonrendezés
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ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges fenti tulajdoni részarányokat
tartalmazó megállapodást aláírja.
Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Társulás elnökét.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Lengyel György polgármester
Lengyel György: A Képviselő-testületnek határozatban kell megjelölni, aki az
Önkormányzatot képviselje az Orosháza és térsége Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában, illetve helyettesét. Javasolom, hogy a
képviselő személye a polgármester, helyettesnek az alpolgármestert megjelölni.
Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
298/2012. (XII. 13.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselőtestülete döntött arról, hogy Lengyel György
polgármester képviselje az Orosháza és térsége
Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati
Társulás
Társulási
Tanácsában
Kardoskút
Község
Önkormányzatát,
helyettesítésre
felhatalmazza
Varga Pál alpolgármestert.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2012. december 20.
Lengyel György: Kardoskút Község Önkormányzata 16 m3 szociális célú tüzifa
támogatásban részesül. A jogosultsági feltételek részben meghatározottak, részben
helyi rendeletben kell meghatározni. A rendelet-tervezetet a képviselők az
előterjesztés részeként megkapták.
Kérdés, hozzászólás?
Elfogadásra javasolja a szociális célú tüzifa juttatásról szóló rendelet-tervezetet. Aki a
rendelet-tervezet elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Lengyel György
polgármester megállapítja, hogy
Kardoskút Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012. (….) sz. ÖKT. rendelettervezete a szociális célú tüzifa juttatásról rendeletté emelkedett.
Lengyel György: Jegyző asszony elkészítette a gyermekvédelem helyi rendszeréről
szóló önkormányzati rendelet módosítását. Megkérem, hogy tegye meg
előterjesztését.
dr. Mészáros Erzsébet: Az ülés megkezdése előtt mindenkinek a rendelkezésére
bocsátottam az elkészített előterjesztést. A korábbi évekhez hasonlóan a községben
szerződés keretében a Gál és Márta Kft. végzi a közétkeztetést. A térítési díj csak a
felek közös megegyezésével módosítható. A vállalkozó az emelésre vonatkozó
igényét a díj alkalmazását megelőző 30 nappal korábban közölni köteles. Ezt időben
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megtette, november 19-én benyújtotta. Az új térítési díjakat 2013. január 1-től
kívánja alkalmazni. Az ajánlat 3,3 %-os emelést kíván érvényesíteni, ez alatta marad
az elmúlt évi emelésnek.
Lengyel György: Elfogadásra javasolja az étkezési térítési díjak emeléséről szóló
rendelet módosítását. Aki a rendelet-tervezet elfogadásával egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal elfogadta
a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006. (III. 31.) sz. ÖKT. rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezetet.
Lengyel György
polgármester megállapítja, hogy
Kardoskút Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (….) sz. ÖKT. rendelettervezete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006. (III. 31.)
ÖKT. rendelet módosításáról rendeletté emelkedett.
Lengyel György: Varga Pál képviselő tagja volt az Ügyrendi Bizottságnak. A mai
testületi ülés elején letette alpolgármesteri esküjét. Mivel alpolgármester nem lehet
tagja az Ügyrendi Bizottságnak, így helyette választani kell. Javaslom az Ügyrendi
Bizottságba tagként megválasztani Szemenyei Sándor képviselőt. Kérdezem
Képviselő urat vállalja-e?
Szemenyei Sándor: Vállalom a bizottsági tagságot.
Lengyel György: Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, az alábbi
határozatot hozta:
299/2012. (XII. 13.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselőtestülete
az
Ügyrendi
Bizottság
tagjának
megválasztotta Szemenyei Sándor képviselőt.
Szemenyei Sándor: Köszönöm a bizalmat.
Neller Borbála: Pusztaközponti lakosok kerestek meg, hogy szeretnék kibérelni
szilveszterre a Pusztaközponti Olvasókört. A bérbeadás szerződéskötéssel teljesülne.
Kérném a képviselőket, hogy a bérleti díjtól tekintsenek el, egy névleges – 1000
forintos összegben legyen meghatározva. A fogyasztott rezsit fizetnék külön. A
művelődési ház ebben az időszakban a fűtési költségek miatt zárva lesz.
Pusztai Ádám: Támogatom.
Szemenyei Sándor: Az Olvasóköröket valamikor ingyen vehették igénybe az oda
látogatók, lakosok. Ezt most is ingyen kellene, a rezsi megfizetése mellett
rendelkezésre bocsátani, felelős személy megjelöléssel.
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Pusztai Ádám: Ha igény merülne fel, akkor a művelődési házat is így odaadnánk?
Szemenyei Sándor: Erről most nincs szó, ebbe ne bonyolódjunk bele.
Pusztai Ádám: Legyen lehetőség a bentit is igénybe venni.
Neller Borbála: Családi rendezvény alkalmával fizetett bérleti díjakkal ellensúlyozni
tudjuk a minimális fenntartási költségeket. Lehet, hogy ennek hatására a bentit is
igénybe fogják venni.
Pusztai Ádám: Legyen ott igen, kimondottan szórakozási lehetőség.
Lengyel György: Ez erről az egy napról szól. Támogassuk a helyben élő lakosságot.
Mórocz Lajos: Adjuk oda, ha az iskola farsangot rendez, az minek számít?
Varga Pál: Ilyen mélységekbe ne menjünk bele. Támogassuk a falu lakosságát azon
az egy estén. A költségvetés tervezésekor térjünk vissza a kedvezményekre.
Neller Borbála: A bérleti díjak a családi rendezvényekre vonakozzanak.
Lengyel György: Egyetértek, a jövőben tárgyalni kell, hogy családi eseményekre
mennyiért adjuk oda. Aki egyetért azzal, hogy december 31-én a Pusztaközponti
Olvasókört 1000 forintért adja bérbe a műv. ház vezető, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúan - az alábbi határozatot hozta:
300/2012. (XII. 13.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselőtestülete felhatalmazza Neller Borbála művelődési
ház és községi könyvtár igazgatóját, hogy 2012.
december 31-én a pusztaközponti Olvasókört
1.000,-Ft-ért adja bérbe.
Felelős: Neller Borbála műv.ház.igazgató
Határidő: 2012. december 31.
Gombkötő Lajos: Kereki Tamás a hobbikban lakik egy vas bódéban. Meg kellene
nézni, hogy valamilyen fűtési lehetősége, tüzelője van-e. Nehogy fagyhalál legyen.
Mórocz Lajos: Hajnalban hótakarítókba botlottam, kik ezek?
Varga Pál: Ezek a hótakarítók valamilyen jótékonysági szervezet.
Lengyel György: Nem tudjuk hogyan és ki irányítja őket, mi nem kértük.
Mórocz Lajos: Szerződésünk van a Zrt-vel a hótakarításra?
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Lengyel György: Nincs szerződésünk. Az előző évben is jelentős költség volt a
hótakarítás. A pusztaközponti út közút. Felvettem a vezetővel a kapcsolatot,
felajánlották, hogy segítenek. Soron kívül eldúrták a pusztaközponti útról is a havat.
Érdekes jelenség a tanyabejáró takarítása. Egyértelmű megállapodást kell kötni a Zrtvel, hogy ki kit kereshet meg hóeltakarítás ügyében.
Pusztai Ádám: Mindenképpen megállapodást kell kötni.
Szemenyei Sándor: Nem rendelkezünk olyan eszközökkel, ami alkalmas lenne a
hóeltakarításra. Mindenképpen a maximumot kell betervezni.
Mórocz Lajos: Csak a Zrt-t tudjuk választani, helyben van és minig hadra fogható.
Lengyel György: Pontosítani kell a vezénylést, fel kell venni a kapcsolatot a Zrt-vel.
Varga Pál: Esetleg a MOL-al is lehetne a kapcsolatot keresni, árajánlatot kérni.
Szemenyei Sándor: Start munkával minden gép beszerezhető.
Lengyel György: A hódúrás nem értékteremtő munka.
Szemenyei Sándor: Irritál, hogy a kocsin nincs az önkormányzat címere, milyen
véleménnyel vannak erről a képviselők, polgármester?
Varga Pál: Támogatom, hogy felíratozzuk, a jövő évben csináljuk meg, reklám
értékű.
Lengyel György: Ez anyagi gondot nem okoz. Előkészítjük.
Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, tisztelettel megköszöni az aktív
tanácskozást a nyílt ülést bezárja és bejelenti, hogy a testület zárt ülés keretében
folytatja tovább munkáját.
Kmft-,
/ Lengyel György /
polgármester

/ dr. Mészáros Erzsébet /
jegyző
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

/ Mórocz Lajos /
képviselő

/ Pusztai Ádám /
képviselő
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