16/2013. ÖKÜ
JEGYZŐKÖNYV

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-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;
Megyeriné Lepsényi Alíz, aljegyző;
Fekete Zita, kirendeltség-vezető;
Dr. Czecher Péter rendőrkapitány;
D. Tóth Máté ,körzeti megbízott;
Török Attila, családgondozó;
Szüts Gézáné, tankerületi igazgató;
Verasztó József, tagiskola igazgató;
Kürtiné Rácz Anikó, óvodavezető;
Neller Borbála Tünde, művelődési ház vezető;
Szücsné Móga Borbála;
Kapuné Sin Anikó, pénzügyi vezető főtanácsos;
Skorka Pálné, jkv. vezető.

Lengyel György: 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 Szemenyei
Sándor és Pusztai Ádám képviselőkre esik, melyet a jelenlevő 5 testület tag, 5 igen
szavazattal, egyhangúan, elfogadott.
Javaslatot teszek a megtárgyalandó napirendi pontokra, amit az előzetesen
megküldött tervezethez képest oly módon javaslok módosítani , hogy a 4. napirendi
pontként javasolt Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői pályázat
elbírálása és a 6. napirendi pontként javasolt Kardoskút Községért kitüntetés
adományozására érkezett javaslatok értékelése kerüljön át a zárt ülésen tárgyalandó
napirendi pontok közé. Ennek oka, hogy az óvodavezetői pályázók egyhangúan azt
nyilatkozták, hogy meghallgatásukra és a döntésre zárt ülés keretében kerüljön sor.
A Kardoskút Községért kitüntetéssel kapcsolatos előterjesztést pedig a törvényből
eredően zárt ülés keretében szükséges tárgyalni. A képviselő-testület a javaslatnak
megfelelően, az 5 jelenlevő tag közül 5 igen szavazattal, egyhangúan az alábbiak
szerint fogadta el a tárgyalandó napirendi pontokat:
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Tárgy:

Előadó:

•

Kardoskút Község közrendjének, közbiztonságának
2012. évi értékelése

Dr. Czecher Péter
rendőrkapitány
D. Tóth Máté
körzeti megbízott

•

A Kardoskúti Polgárőr Egyesület 2012. évi szakmai
beszámolója

Török Attila
egyesületi elnök

•

Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó
Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola,
Kollégium Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati
Intézmény alapító okiratának módosítása

Lengyel György
polgármester
Szűts Gézáné
tankerületi ig.

•

Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) megtárgyalása Neller Borbála
intézményvezető

•

Bejelentések (egyebek)

Lengyel György
polgármester

Lengyel György: A napirendi pontok tárgyalása előtt beszámol a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról, valamint a két testületi ülés közötti időszak fontosabb
eseményeiről, megbeszélésekről, tárgyalásokról, intézkedésekről az alábbiak szerint:
•

•
•

•
•

•

112/2013. (V. 16.) sz. határozatban a Képviselő-testület döntött arról, hogy
nem igényel a 2013. évi szociális célú nyári gyermekétkeztetéshez
támogatást, saját költségvetéséből 16 fő részére napi 440 forint összegben 45
napra biztosítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
kiskorúak közül. A rászorulók kiválogatása, részükre a határozat meghozatala
megtörtént, az első adag megvásárlása és szétosztása megtörtént.
121/2013. (V. 30.) sz. határozatban a Képviselő-testület döntött arról, hogy
LEADER pályázat keretében „Pusztaközpont Helytörténeti Látogatóközpont
kialakítása” címen pályázatot nyújt be. A pályázat elkészült, benyújtásra került.
122/2013. (V. 30.) sz. határozatban a Képviselő-testület döntött arról, hogy
LEADER pályázat elkészítésével és utógondozásával megbízza az Equity
Consulting Kft-t, és felhatalmazta Lengyel György polgármestert, hogy kösse
meg a megbízási szerződést. A szerződés megkötése megtörtént.
123/2013. (V. 30.) sz. határozatban a Képviselő-testület határozatában a
Cinkusiak Baráti Körét támogatta 40 ezer forinttal. A támogatási szerződés
aláírása megtörtént. A felhasználásról a Baráti Kör az elszámolást megtette.
124/2013. (V. 30.) sz. határozatban a Képviselő-testület nem támogatta
TMKIT Kardoskúti Tagintézményben 2013/14. tanévben tanulói jogviszonyban
álló gyermekek részére a Signál Plusz Diákbiztosítást. A döntésről a
kérelmező – tagintézmény igazgató – értesült.
125/2013. (V. 30.) sz. határozatban a Képviselő-testület felhatalmazta Lengyel
György polgármestert, hogy a Kardoskút, Petőfi u. 64. sz. alatti ingatlan
vételére tegyen ajánlatot. Tárgyalások folyamatban vannak.
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•

•

•

126/2013. (V. 30.) sz. határozatban a Képviselő-testület az önkormányzat
rendelkezésére álló szabad pénzeszközeiből 15 millió forintot a Gádoros és
Vidéke Takarékszövetkezetnél betétként helyezzen el. Felhatalmazta a
polgármestert, hogy a szerződéskötésben járjon el. A szerződés megkötésre
került és a pénz átutalása is megtörtént.
130/2013. (V. 30.) sz. határozatban a Képviselő-testület felhatalmazta a
polgármestert, hogy kössön szerződést a KÖVIMET Bt-vel az OrosházaKardoskút közötti kerékpárút lejárt építési engedélyes tervének elkészítésére.
A szerződés megkötésre került.
135/2013. (VI. 11.) sz. határozatban a Képviselő-testület döntött pályázat
beadásáról LEADER keretben Közösségi terek eszközfejlesztése a Móra
Ferenc Művelődési Házban és Községi Könyvtárban címmel. A pályázat
előkészítése folyamatban van, árajánlatok kérése folyamatban van.

Két ülés közötti időszakban olyan esemény, intézkedés, tárgyalás nem volt, melyről a
polgármester beszámol.
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásra kerültek.
Ennyiben kívántam beszámolni a lejárt határidejű határozatokról, 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, - egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
137/2013. (VI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
112/2013. (V. 30.) sz. 121/2013. (V. 30.) sz. 122/2013.
(V. 30.) sz. 123/2013. (V. 30.) sz. 124/2013. (V. 30.) sz.
125/2013. (V. 30.) sz. 126/2013. (V. 30.) sz. 130/2013.
(V. 30.) sz. 135/2013. (VI. 11.) sz. lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.

.
•

napirendi pont:

Kardoskút Község közrendjének, közbiztonságának
2012. évi értékelése
Előadó: Czecher Péter kapitányságvezető
D. Tóth Máté körzeti megbízott.

Lengyel György: A napirenddel kapcsolatos előterjesztés írásban elkészült és a
meghívó mellékleteként a képviselők megkapták. Kérdezem Kapitány Urat van-e
szóbeli kiegészítése.
Dr. Czecher Péter: Nem kell részletes kiegészítés. Az előterjesztésből jól kiolvasható,
hogy csökkent a bűncselekmények száma. Kardoskút egyébként is a nem fertőzött
települések közé tartozik. A közbiztonság jónak mondható. Az adatsorból hiányzik
még az az egy kábítószeres ügy, ami még folyamatban volt 2012 év végén, 2013.
januárban fejeződött be a rendőrségi nyomozás.
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A település közbiztonságáért D. Tóth Máté körzeti megbízott munkájával is
hozzájárult, jó kapcsolatot alakított ki a polgárőrséggel, vadászokkal,
természetvédelmi őrökkel. A település polgármester személyében történt változás
miatt sem változott meg a jó viszony. A közeljövőben várható egy kutya is, a kmb.
munkáját és biztonságát fogja szolgálni.
Szemenyei Sándor: Megköszönöm a rendőrség aktív munkáját. Az emberek
magatartása is javult, ami hozzájárult a jó eredményekhez, és a rendőr jelenléte is
erősíti ezt. Az Árpád soron sokszor jelen vannak a rendőrök, a trafipaxot
véleményem szerint elég ritkán látom. A „Lassíts!” táblát sokszor figyelmen kívül
hagyják a közlekedők.
Dr. Czecher Péter: Változott az emberek magatartása is. Mivel saját trafipaxunk
nincs, a Békés Megyei Rendőrkapitányság osztja be. Amikor nálunk van,
Kardoskúton is megjelenik. Az Orosházi Kapitánysághoz tartozó 8 településen és
Orosháza városban kell beosztani, ami nehéz feladat. Az út felújításával a sebesség
is nőtt. Ebben az évben várható, hogy kapunk trafipaxot. A településen nemcsak D.
Tóth Máté, hanem Pusztaföldvár és Csanádapáca körzeti megbízottjai is és az
orosházi járőrök is, illetve a tótkomlósi kollegák is látnak el járőrözést.
Szemenyei Sándor: Egy helyi lakost többször megbírságolták már a kerékpárja
hiányos felszereltsége, vagy ittas kerékpározás miatt, esetleg utcai hangoskodás
miatt. Bilincsben vitték el.
Dr. Czecher Péter: Előzetesben volt, be nem fizetett bírság miatt. Nem a helyi körzeti
megbízott intézkedett vele szemben. Mi jogalkalmazók vagyunk, ha nem intézkedik a
rendőr, ő követ el szabálytalanságot. A megoldás a kerékpár felszerelése.
Lengyel György: Sajnálatos, de baleset esetén a vétlen gépjárművezetőt, illetve
családját is sajnálhatjuk.
Varga Pál: Információim szerint nyomtató hiány problémája van a körzeti
megbízottnak. Esetleg az önkormányzat tudna segíteni.
Dr. Czecher Péter: Köszönöm, de egy zárt láncú számítógépes rendszer kiépítése
van folyamatban. Ha esetleg a következő beszámolón szükségünk lesz segítségre,
elfogadom.
Mórocz Lajos: Kérésem a körzeti megbízotthoz, hogy járőrözés során nagyobb
figyelmet fordítson a játszótéren az eldobált csikkek és a játszótéren történő alkohol
fogyasztás megszüntetése céljából.
Lengyel György: Az Önkormányzat nevében megköszönöm az Orosházi
Rendőrkapitányságnak, Kapitány Úrnak, a körzeti megbízottnak a település
közrendjének, közbiztonságának érdekében végzett munkáját. Megköszönöm a
beszámoló elkészítését és a testületi ülésen való aktív részvételt. Kérem a
képviselőket, hogy fogadjuk el kézfeltartással, határozatban a beszámolót.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
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138/2013. (VI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
Orosházi
Rendőrkapitányság
Kardoskút
Község
közbiztonságának 2012. évi helyzetéről és a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló
beszámolót – megköszönve a Kapitányság munkáját –
elfogadja.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: azonnal

•

Napirendi pont tárgya: A Kardoskúti Polgárőr Egyesület 2012. évi szakmai
beszámolója
Előadó: Török Attila egyesületi elnök

Lengyel György: A napirenddel kapcsolatos előterjesztés írásban elkészült és a
meghívó mellékleteként a képviselők megkapták. Kérdezem a napirendi pont
előadóját kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.
Török Attila: A beszámolót írásban elkészítettem. Előző év elején a polgárőrség
tulajdonát képező Níva gépkocsit eladtuk és Suzuki személygépkocsira cseréltük. A
pénzünk ezáltal
elfogyott. Kérelmet adtunk be támogatás céljából az
önkormányzathoz, és pozitív elbírálásban részesült. Ezt szeretném megköszönni.
Lengyel György: Van-e kérdés, hozzászólás. Amennyiben nincs, megköszönöm a
beszámoló elkészítését és a testületi ülésen való aktív részvételt. Kérem a
képviselőket, hogy fogadjuk el kézfeltartással, határozatban a beszámolót.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
139/2013. (VI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a településen működő Polgárőr Egyesület
2012. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolóját
jóváhagyólag elfogadja.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: azonnal

•

Napirendi pont tárgya: Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó
Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola,
Kollégium Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati
Intézmény alapító okiratának módosítása
Előadó: Lengyel György polgármester
Szüts Gézáné, tankerületi igazgató
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Lengyel György: A napirenddel kapcsolatos előterjesztés írásban elkészült és a
meghívó mellékleteként a képviselők megkapták. Kérdezem a napirendi pont
előadóját kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.
Szüts Gézáné: Köszönöm az Önök hozzáállását az iskola igen komoly
átszervezéseihez. A napirenddel kapcsolatban három határozatot kell hozni: az
alapító okirat módosításáról, az intézménybe felvehető maximális létszámról, illetve
az intézmény nevének változtatásáról. Ha kérdés merül fel, szívesen válaszolok rá.
Pusztai Ádám: Fontos, hogy az iskola nem változik meg. Az iskolában induló szakok
nem rajtunk múlnak. A mi célunk, hogy itt maradjon az iskola. Támogatom
mindhárom határozati javaslat pozitív elbírálását.
Lengyel György: Van-e kérdés, hozzászólás. Amennyiben nincs, megköszönöm a
beszámoló elkészítését és a testületi ülésen való aktív részvételt. Kérem a
képviselőket, hogy fogadjuk el kézfeltartással, határozatban a beszámolót.
A Képviselő-testület 5 jelen levő tagja 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal – egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
140/2013. (VI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény alapján biztosított jogkörében eljárva –
véleményezte és tudomásul veszi az Orosházi Táncsics
Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola,
Általános Iskola, Kollégium, Pedagógiai Szakmai és
Szakszolgálati
Intézmény
alapító
okiratának
módosítását az előterjesztés 1. számú mellékletében
foglaltak szerint.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 15 nap a közlésére
Lengyel György: Kérem a képviselőket kézfeltartással szavazzon, aki egyetért a
határozati javaslat szerinti maximálisan felvehető gyermek- és tanulói létszámmal.
A Képviselő-testület 5 jelen levő tagja 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal – egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
141/2013. (VI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyja, hogy a Táncsics Mihály
Közoktatási
Intézmény
és
Tehetségközpont
Kardoskúti
Tagintézményében
a
felvehető
maximális gyermek- és tanulói létszám 215 főről
190 főre módosul.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 15 nap a közlésére
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Lengyel György: Kérem a képviselőket kézfeltartással szavazzon, aki egyetért a
határozati javaslatban foglalt intézményi névmódosítással.
A Képviselő-testület 5 jelen levő tagja 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal – egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
142/2013. (VI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény alapján biztosított jogkörében eljárva
– véleményezte és tudomásul veszi az Orosházi
Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium,
Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és
Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézmény
neve Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó
Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és
Kollégiumra módosul.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 15 nap a közlésére
Lengyel György: A jövőbeni célunk, hogy a meglévő iskolánk továbbra is
megmaradjon. Köszönöm Igazgató Asszony eddigi támogatását, bízom a jövőbeni
további jó együttműködésben.
Szüts Gézáné: Köszönöm szépen, további jó munkát kívánok a testületnek.

•

Napirendi pont tárgya: Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)
megtárgyalása
Előadó: Neller Borbála Tünde intézményvezető

Lengyel György: Neller Borbála Tünde a művelődési ház igazgatója elkészítette a
település Helyi Esélyegyenlőségi Programját, melynek elkészítését jogszabály teszi
kötelezővé. Irásban előzetesen a képviselők megkapták, bő, terjedelmes anyag.
Kérdezem a napirendi pont előadóját kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.
Neller Borbála Tünde: Amikor elvállaltam sejtettem, de nem tudtam milyen mélységig
kell ellátni ezt a feladatot. Fontos volt, hogy elklészüljön a HEP, mert július 1. után
nem tudunk pályázatokat beadni. Eddig is voltak ilyen programok, de sokkal
részletesebb lett. A programnak 5 kört kellett vizsgálni, tényleges helyzetelemzést
végezni, melyet intézkedési tervnek kellett követni. A HEP elkészült, vannak
finomításra szoruló részek, évente felül kell vizsgálni, pontosítani kell. Szükség lesz
szakmai ismeretekkel rendelkező, az adott területen dolgozó munkatársakra,
segítőkre. Tehát ez az alapja egy folyamatosan dolgozó csapatnak. Egyik említésre
fontos rész az óvodások és iskolások nyári elfoglaltsága, programok keretében,
felügyeletük biztosítása.

7

Kürtiné Rácz Anikó: Az óvodában felmértük az igényeket, jöhet bárki óvodába a
nyáron is, augusztus hónapban leszünk zárva. Az óvodai tanév végétől 5 gyermek
igényelte a felügyeletet, tehát biztosítva van.
Neller Borbála Tünde: Igényfelmérést csináltatok?
Kürtiné Rácz Anikó: Igen.Ilyen még nem is volt, hogy júniustól ilyen kevesen vannak a
gyerekek.
Neller Borbála Tünde: Nyitvatartási idő délután mennyire megoldott?
Kürtiné Rácz Anikó: Felmértük, és az igényeknek megfelelően van nyitva.
Kapuné Sin Anikó: Felmértük.
Lengyel György: Térjünk vissza a testületi ülés napirendi pontjához.
Neller Borbála Tünde: A szociális ellátó program az idősek körében fontos feladat,
valamint az akadálymentesítés.
Lengyel György: Köszönjük szépen az anyag elkészítését.
dr.Lipták Péter: Szép szakmai munka a program elkészítése. Fontos, hogy július 1-ig
el kell fogadni, mert HEP terv nélkül nem pályázhatunk. Javaslom a Képviselőtestületnek a terv elfogadását.
Lengyel György: Kérem a képviselőket kézfeltartással szavazzanak! Aki egyetért a
határozati javaslatban foglalt Helyi Esélyegyenlőségi Programmal, szavazzon
A Képviselő-testület 5 jelen levő tagja 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal – egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
143/2013. (VI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy elfogadja Kardoskút
Község Önkormányzat 2013-2018 évekre szóló
Helyi Esélyegyenlőségi Programját és annak
mellékleteit.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Lengyel György polgármester
Lengyel György: Ez a terv nincs befejezve, ezzel tovább kell dolgozni. Szükség van
arra, hogy a helyi intézményvezetők is részt vegyenek a munkában, pl. nyári
programok szervezésében, lebonyolításában. Ezt a lehetőséget meg kell ragadni;
magas szinvonalon, helyi értékek bevonásával. Településünkön kívüli gyerekek
részére is adhat programot, viheti jó hírünket, a kardoskúti iskola befogadóságát. A
terv elkészítése is időigényes és tudást igénylő feladat volt. Javaslom a
képviselőknek, hogy az írásban kiadott határozati javaslatban foglalt díjazásról is
döntsünk. Mivel nincs más javaslat, kérem kézfeltartással szavazzon, aki elfogaja a
határozati javaslatban foglalt díjazást.
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A Képviselő-testület 5 jelen levő tagja 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal – egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
144/2013. (VI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi
Program (HEP) elkészítéséért és annak folyamatos
felülvizsgálatáért
Neller
Borbála
Tünde
intézményvezető részére bruttó 50.000.- forint
megbízási díjat állapít meg.
A képviselő-testület felhatalmazza Lengyel György
polgármestert, hogy a feladatok ellátására
megbízási szerződést kössön Neller Borbálával.
A Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)
elkészítési díjának pénzügyi fedezete a 2013. évi
költségvetés terhére kerül kifizetésre.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Lengyel György polgármester

B e j e l e n t é s e k:
Lengyel György: Irásban megkapták a képviselők Fekete Zita kirendeltség-vezető
költségtérítésével kapcsolatos előterjesztést.
dr. Lipták Péter: Indokolt a vezetők részére ilyen költségtérítés megállapítása,
javaslom a testületnek elfogadásra.
Lengyel György: Több pályázat érkezett a kirendeltség-vezetői pályázatra.
Örömünkre érkezett Fekete Zita pályzata, a személyes interjú után erősödött meg,
hogy alkalmas lehet. Békéscsabáról jár naponta. A munka kezdetén tanúsított
rátermettséget, a meglévő apparátus szakmai tapasztalatával át tudja venni a
feladatokat és az ügyvitelt. Kedvező, hogy megyén belül sikerült szakembert találni.
Próbairőre van alkalmazva.
Aki egyetért azzal, hogy havonta 40 ezer forint költségáltalányt kapjon,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 jelen levő tagja 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal – egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
145/2013. (VI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a Fekete Zita kirendeltségvezető munkába járási költségtérítésére vonatkozó
javaslatot és úgy határoz, hogy részére havi 40.000,- Ft
költségátalányt állapít meg munkába járási költségeinek
fedezetére,
mely
tartalmazza
a
személyi
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jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. §.
(2) bekezdés bb) pontja szerinti 9 Ft/km munkába járás
költségtérítését is. A költségtérítést utólag, tárgy
hónapot követő hónap 5. napjáig kell kifizetni.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: értelemszerűen
Lengyel György: Dr. Hagymási László, orosházi lakos kérelemmel fordult a Képviselőtestülethez az önkormányzat tulajdonát képező 0157/31 hrsz-ú ingatlan
megvásárlása iránt. Ezzel kapcsolatban írásos előterjesztést Jegyző Úr elkészítette és
a képviselők megkapták. Ez az ingatlan a Kardoskúti Zrt-nek haszonbérbe van adva.
Megkerestük azt az aktát, amelyben az ingatlan megvásárlását eszközölte az
Önkormányzat. Ez az ingatlan a Zrt osztatlan közös tulajdonában van. Dr. Hagymási
László valamennyi tulajdonában lévő ingatlana is Zrt-nél van haszonbérbe. Ez az
ingatlan nem közvetlen határos a belterülettel, az önkormányzat nem mezőgazdasági
tevékenységet folytat. Ezért kértem az előterjesztés elkészítését és kérem a testület
megfontolt döntését.
Szemenyei Sándor: Meddig szól a haszonbérleti szerződés? Javasolnám meghirdetni
és mindenképpen előnyben részesíteném a kardoskúti földvásárlót. Haszonszerzésből
kívánja megvásárolni a kérelmező. Kardoskúton is lehet olyan személy, aki
földművelésből él, szüksége lenne a területre, képessége és akarata is lenne a
művelésre. Nem támogatom ezt a földeladást.
Mórocz Lajos: Elgondolkodtam; nekünk nincs szükségünk a földre, ő megvásárolta a
tanyát, lebontotta, vegyük meg mi azt a területet és maradjon meg a föld.
Lengyel György: A tanya a tábla közepén van, addig külön helyrajzi számon marad,
amíg nem kerül művelési ágváltozás átvezetésre.
Szemenyei Sándor: Ez az úr nem eladni, vásárolni akar. Növelni szeretné a birtokát.
Az önkormányzat nincs rászorulva a pénzre. A termőföld érték, nem szabad eladni.
Lengyel György: Kötelességem volt előterjeszteni, hiszen írásban érkezett kérelem.
Varga Pál: Előzetes beszélgetésünk után a véleményem az volt, hogy földet eladni
nem indokolt anyagi helyzetünket tekintve. Helyi lakost kell támogatni. Nem
támogatom az eladást.
Pusztai Ádám: Ami pénzt kapnánk az utána megillető kamat a haszonbér összegét
meghozná. Végighallgatva arra hajlok, hogy ne adjuk el.
Varga Pál: Mi nem pályáztunk.
dr. Lipták Péter: Erről szól, a legmagasabb összeget kínáló pályázó nyer. Én nem
javaslom az eladást.
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Mórocz Lajos: Nem kell eladni.
Lengyel György: Az elhangzottak alapján azt a határozati javaslatot teszem
szavazásra, hogy a Kardoskúti Önkormányzat külterületen lévő 0157/31 helyrajzi
számú ingatlan 6960/40668 tulajdoni hányadát nem kívánja eladni. Aki ezzel egyetért
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 jelen levő tagja 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal – egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
146/2013. (VI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Dr. Hagymási László (5900. Orosháza, Szent
István utca 4. szám) területvásárlási kérelmét, - mely
Kardoskút külterület 0157/31. helyrajzi számon, szántó
művelési ágú, osztatlan közös tulajdonú terület
6960/40668-ad részben a Kardoskúti Önkormányzat
tulajdonát képezi – elutasítja, az ingatlant nem
értékesíti.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: azonnal
Lengyel György: A képviselők előzetesen megkapták a Délkelet Alföld Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer létrehozását célzó Önkormányzati társulás
(DAREH) működésével kapcsolatos írásos előterjesztést. Megkérem Fekete Zitát az
előterjesztés kiegészítésére.
Fekete Zita: Az előterjesztés lényege, hogy 2014. január 1-től törvény írja elő, a
közszolgáltatókra vonatkozó szabályokat, melynek meg kell felelni. Feltétel, hogy
közszolgáltató csak olysan gazdálkodó szervezet lehet, mely az állam, vagy a
települési önkormányzat vagy az önkormányzati társulás többségi tulajdonában van
és nonprofit jelleggel működik, továbbá megfelelő engedély, minősítés is szükséges.
A DAREH a kizárólagosn önkormányzati tulajdonban lévő társasággal kíván
együttműködni.
dr. Lipták Péter: A DAREH volt a kezdeményezője, ha az önkormányzat vásároljon
üzletrészt, akkor a jövő évben lejáró közszolgáltatási szerződés megkötéséhez nem
kell közbeszerzési eljárás. Az átállásról fogunk tájékoztatást adni, de a mai döntés az
első fontos lépés.
Lengyel György: Aki az írásos határozati javaslattal egyetért, kérem kézfeltartással
szavazzon.
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A Képviselő-testület 5 jelen levő tagja 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal – egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
147/2013. (VI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
döntött arról, hogy csatlakozni kíván a Békés-Manifest
Közszolgáltató Nonprofit Kft-hez (5746. Kunágota,
Rákóczi út 9. cégjegyzék szám: 04-09-009182, adószám
21492587-2-04, képviseli Bodnár Lajos ügyvezető)
250.000,- Ft, azaz: Kettőszázötvenezer forint értékű
üzletrész vásárlásával. Ennek fedezetét a 2014-es
költségvetésben biztosítja.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: azonnal
Lengyel György: Az Orosházi Kistérségi Többcélú Társuláson elhangzottak szerint
megkeresés érkezett az önkormányzatokhoz, hogy lakosonként 50-100 Ft pénzbeli
támogatást nyújtsanak a szövetségek tagjai az árvízi munkálatokra és a keletkezett
károk helyreállítására. Ezzel kapcsolatban írásos előterjesztés készült, melyet a
képviselők megkaptak. Ezeket az adományokat külön, az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság koordinálása mellett juttatják el a bajba jutott
településeknek. A kezdeményezést a Megyei Jogú Városok Szövetsége indította.
Kardoskút község vonatkozásában lakosságszámtól függően minimum 45400,
maximum 90800 forint támogatási összeggel számolhatunk. Kérem a képviselők
javaslatait az előterjesztéseel kapcsolatban.
Mórocz Lajos: Maximum összeg támogatást javaslom.
Pusztai Ádám: 60 ezer forintot javaslok, gondolva arra, hogy a vörös iszap
károsultjainak támogatására érkezett felajánlások sem a bajbajutottak megsegítésére
lettek fordítva, hanem emlékművet építettek. Vélhetően nem ilyen célt fog szolgálni.
Szemenyei Sándor: A maximum összegű támogatást javaslom.
Varga Pál: A maximum összegű támogatást javaslom.
Lengyel György: Kérem a képviselőket, hogy aki a 90.800,- Ft összegű - maximum –
támogatást javasolja, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 jelen levő tagja 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 0
ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:
148/2013. (VI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete dönt arról, hogy az árvízvédelmi munkálatokra
és a keletkezett károk helyreállítására való felhívásnak
eleget téve 90.800,-Ft, azaz: Kilencvenezer-nyolcszáz
forint pénzbeli támogatást nyújt a bajba jutott
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települések számára a 2013. évi költségvetési tartalék
terhére.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2013. július 15.
Lengyel György: Az orosházi Kórház alapítványától támogatási kérelem érkezett,
hogy 200 ezer forint körüli összeggel támogassuk a nőgyógyászati rákszűrést.
Megkértem Tibáné Hamvasi Zsuzsanna területi védőnőt, nyújtson a döntésben
segítséget. Elkészítette előterjesztését, melyet minden képviselő megkapott. A
programot szeptemberben bonyolítanák le.
Varga Pál: Mi alapján lesz kiválasztva, hogy ki kerül a kb. 25 főbe.
Kapuné Sín Anikó: A védőnő felmérte előzetesen igénybevevők számát, és vizsgálta
a rendelkezésre álló időbe megvizsgálhatók személyek számát.
Varga Pál: A szűrővizsgálatot megelőzően kellő információt kell adni a lakosság
részére.
Mórocz Lajos: Egyetértek az előttem szóló képviselővel.
Lengyel György: Aki egyetért az előterjesztés határozati javaslatában foglaltakkal,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 jelen levő tagja 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal – egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
149/2013. (VI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete dönt arról, hogy az orosházi Kórházi
Alapítvány részére 200.000 Ft. azaz: kettőszázezer Ft
támogatást nyújt a nőgyógyászati rákszűrés helyben
való elősegítése céljából a 2013. évi költségvetés
tartalék terhére.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
megkötésére a nyilatkozat rendelkezésre állása esetén.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2013. augusztus 30.
Lengyel György: A Kardoskút Községért Közalapítványtól javaslat érkezett az alapító
okiratuk módosítására. Az alapító okirat az önkormányzat kizárólagos jogkörébe
tartozik. Erről írásos előterjesztés készült, melyet a képviselők megkaptak.
Fekete Zita: Az alapító okirat módosítását a jogszabályi változások is indokolják.
Lengyel György: Aki egyetért az alapító okirat módosításával és elfogadja az
előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 5 jelen levő tagja 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal – egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
150/2013. (VI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 101/1998. (VII. 09.) sz. KT. határozatával
létrehozott Kardoskút Községért Közalapítvány alapító
okiratát az alábbiak szerint módosítja:
• Az alapító okirat 2. A közalapítvány célja című
rendelkezés bevezető rendelkezése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„A Közalapítványt az alapító Kardoskút község
fejlesztése, az önkormányzat illetékességi területén
működő oktatási, kulturális, egészségügyi, szociális
intézmények tárgyi feltételeinek javítása, a közrend,
közbiztonság erősítése érdekében hozza létre. Ennek
céljait a következőkben határozza meg:”
• Az alapító okirat 2. A közalapítvány célja a)
pontjának második francia bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
• „az önkormányzat illetékességi területén működő
kulturális és oktatási intézmények tárgyi feltételeinek
javítása”
• Az alapító okirat 2. A közalapítvány célja a) pontja a
következő francia bekezdéssel egészül ki:
• „óvodás és iskolás gyermekek széleskörű
ismeretszerzésének támogatása.”
• Az alapító okirat 2/A. A Közalapítvány célja című
rendelkezés bevezető rendelkezése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint
a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény 2. § 20. pontja alapján a
közalapítvány a következő tevékenységeket folytatja:”
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okirat a határozat mellékletét képezi.
Felelős:

Lengyel György polgármester
Fekete Zita kirendeltség-vezető
2013. július 15.

Határidő:

Lengyel György: A Radnóti Miklós Nyugdíjasklub támogatási kérelemmel fordult a
Képviselő-testülethez. Szeptember 7-én szeretnének közös kirándulást. Az utazást
autóbusszal kívánják lebonyolítani. A tervezett költség 166 ezer forint. Az elmúlt
évben nem voltak kirándulni, azt megelőz évben Eger környékén jártak.
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Mórocz Lajos: Javasolom, hogy maradjunk a korábbi évek megszokott gyakorlatánál.
Ne csak a Nyugdíjasklub kirándulása legyen, hanem a községben élő nyugdíjasok
részvételére is terjedjen ki. A buszköltség pedig az Önkormányzat számlájára legyen
kiállítva és fizessük ki.
Puszta Ádám: Az előző szóló képviselő javaslatával egyetértve kiegészíti azzal, hogy
amennyiben a buszban lévő helyek nem kerülnek betöltésre a helyi nyugdíjasokból,
akkor a településen lakó más személyek is részt vehessenek. Üres hely ne maradjon
a buszon.
Szemenyei Sándor: Volt olyan, amikor a férőhelyek felét nem nyugdíjasok töltötték
fel, az ilyen személyek hozzájárulhatnának a költségekhez.
Lengyel György: Aki egyetért azzal a javaslattal, hogy a számlát az önkormányzat
fizesse, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 jelen levő tagja 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 0
ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:
151/2013. (VI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
támogatja
Kardoskút
község
településen
élő
nyugdíjasok részére a művelődési ház által 2013.
szeptember 07-ére szervezett autóbuszos kirándulást
azzal, hogy az utazási költséget saját forrásból fedezi
számla ellenében, a 2013. évi költségvetési tartalék
terhére.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2013. szeptember 15.
Lengyel György: A Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár keretein belül
működő színjátszó kör július végén Erdélyi körutazást tervez, több településen
fellépnének betanult színdarabjaikkal. A közlekedést a hivatal kisbuszával szeretnék
igénybe venni. Az intézmény vezetője keresett támogatókat. Jelentős pénzeszköz
gyűlt össze, de a vártnál kevesebb. Ezért úgy döntöttek, hogy saját költséget is
vállalva, kérik az Önkormányzat támogatását is. A színjátszó kör még nem bejegyzett
szervezet, ezért közvetlen támogatásra nincs lehetőség.
Javasolnám, hogy a művelődési ház a saját költségvetésének keretén belül döntsön
a felhasználásról e célra, és ha szükséges a Képviselő-testület később dönt a
támogatásról, amennyiben hiány lépne fel a költségvetésben.
dr. Lipták Péter: Erről nem kell határozatot hozni, csak majd tájékoztatást adni a
testületnek. Megnéztük a költségvetést, belefér a rendelkezésre álló összegbe.
A kistérségi ülésen kérték a településeket, hogy 3-5 fős önként jelentkezőket
toborozzanak az árvízi védekezéshez, illetve a károk felszámolásához. Ma reggel 5
kardoskúti fiatal -, a színjátszó kör tagjai, alig múltak 18 évesek - önként elutaztak
segíteni a bajbajutottaknak. Ez dicséretes dolog, erről lesz szó a Kardoskúti
Hírmondóban is. Feltétlen meg kell dicsérni őket, hiszen Kardoskút jó hírét viszik.
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Lengyel György: Néhány dologról szeretnék tájékoztatást adni még. Szarvas Város
Önkormányzata az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű Szolgáltató társaságban
rendelkező
részvényeiből
megvásárlási
szándékkal
felajánlott
az
önkormányzatoknak értékesítésre részvényt. Olyan kis arányban veszünk részt a
döntéseknél szavazatunkkal, hogy nem javaslom a felajánlott részvények
megvásárlását.
dr. Lipták Péter: Gyakorlatilag Békéscsaba egyedül meg tud szavazni bármit,
innentől kezdve, ha Szarvas meghagy 10 részvényt, akkor sem kerül hátrányosabb
helyzetbe. Nem javaslom a megvásárlást.
Lengyel György: Kérem, hogy szavazzunk arról, hogy nem vásárolunk részvényt.
Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 jelen levő tagja 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 0
ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:
152/2013. (VI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
döntött arról, hogy nem vásárolja meg a Szarvas Város
Önkormányzata által felajánlott ALFÖLDVÍZ Zrt.
részvényeit.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: azonnal
Lengyel György: A Közoktatási Megállapodással kapcsolatos eljárás elhúzódott.
Köszönöm Kapuné Sin Anikó kitartó munkáját ezzel kapcsolatban. Időközben
felmerültek még költségek, de rendeződni látszik. A különbözet 1.477.584 Ft-ot,
kellett még átutalnunk. Ezt csak tájékoztatásként mondtam a testületnek.
Verasztó Józseffel többszöri egyeztetésünk után „Tanév nyitogató” címmel több
napos programot állítottunk össze,. Ötletroham jelleggel fogalmazott meg ötleteket,
lehetőségeket. Kész program még nincs, de ha ebből a nyár végére valami
megvalósul, az iskola ügyét viheti előbbre.
Neller Borbála Tünde: Szeretettel hív minden képviselőt a pörköltfőző verseny
zsűrijébe. Továbbá tájékoztatja a jelenlevőket, hogy 2013. augusztus 24-én 9,30 órai
kezdettel kerül sor a Vers és Prózaíró pályázat díjkiosztó ünnepségére.
Szemenyei Sándor: Felhívja a figyelmet, hogy a közmunkások körében javítani kell a
munkamorálon, mert így nem tudja vállalni a piaci asztalok fölé tervezett tető
kivitelezésének a koordinálását.
Varga Pál: Konkrétan milyen intézkedésre gondol?
Szemenyei Sándor: Amennyiben nem intenzív a munkavégzés, nem lesz kész
határidőre a munka.
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Varga Pál: Az eddigi munka még nem látványos, hiszen az előkészítő munka folyik,
szerintem jó ütemben. Biztos kész lesz határidőre. Egyébként én anyagbeszerzéssel
lettem megbízva.
Lengyel György: Megnyugtatja a képviselőket, hogy jó ütemben folyik a munka a
piaci asztalok feletti tető elkészítésével kapcsolatban. A részletek megtárgyalását
testületi ülés után folytatják. Tekintettel arra, hogy több napirendi pont, bejelentés
nincs, tisztelettel megköszöni az aktív tanácskozást a nyílt ülést 16,15 órakor bezárja
és bejelenti, hogy zárt ülés keretében folytatja munkáját a testület.

Kmft.

/ Lengyel György /
polgármester

/ dr. Lipták Péter /
jegyző
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

/ Szemenyei Sándor /
képviselő

/ Pusztai Ádám /
képviselő
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