8/2013. ÖKÜ
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i
soron következő testületi ülésén.
Jelen vannak:

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

Jelen van továbbá: dr. Lipták Péter jegyző,
dr. Mészáros Erzsébet kirendeltség-vezető,
Török Attila, Kistérségi Gyermekvédelmi Központ munkatársa,
Neller Borbála Tünde műv. ház. vezető,
Kapuné Sin Anikó vezető-főtanácsos,
Tóth Józsefné főelőadó,
Skorka Pálné jkv. vezető.
Lengyel György: Köszöntöm a megjelenteket. Tájékoztatom a képviselőket, hogy
Pusztai Ádám képviselő betegség miatti távolmaradását bejelentette, a testületi ülés
határozatképes, a képviselő-testület ülését megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítőkre kell
javaslatot tenni. Javaslatom Szemenyei Sándor és Varga Pál képviselőkre esik, melyet
a testület 4 igen szavazattal, egyhangúan, elfogadott.
Javaslatot teszek a megtárgyalandó napirendi pontokra, melyet a Képviselő-testület az
alábbiak szerint, egyhangúlag fogadott el.
Tárgy:

Előadó:

1.

Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás által
fenntartott Gyermekvédelmi Központ helyi
feladat ellátásáról szóló beszámoló jelentés
megtárgyalása.

Török Attila
munkatárs

2.

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról készül 2012. évi átfogó értékelés
megtárgyalása.

dr. Mészáros Erzsébet
kirendeltség-vezető

3.

2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
beszámoló megvitatása, elfogadása és a
zárszámadásról szóló rendelet megalkotása.

Lengyel György
polgármester

4.

Közmeghallgatás.

5.

Bejelentések.
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A napirendi pontok tárgyalása előtt Lengyel György polgármester tájékoztatja a
képviselőket a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között
tett intézkedésekről, történésekről.
Lejárt határidejű határozat:
• 47/2013. (II. 28.) sz. KT. határozatban a Kardoskút Községért Közalapítvány
Kuratóriumi tagjának megválasztotta Mórocz Lajos képviselőt. A változás
bírósági átvezetése megtörtént.
• 49/2013. (II. 28.) sz. KT. határozatban a Kardoskút Község Közalapítvány
Kuratóriumi tagjának megválasztotta Lengyel György polgármestert. A változás
bírósági átvezetése megtörtént.
• 69/2013. (III. 28.) sz. KT. határozatban Dr. Szugyinszki Ilona gyermekorvos
munkáját megköszönte, a védőnői feladatok ellátásáról szóló tájékoztató
jelentést elfogadta, illetve felhívta a TMKIT Kardoskúti Tagintézményt, hogy az
egészségnevelés keretében vegye igénybe a védőnő szolgáltatásait.
• 70/2013. (III. 28.) sz. KT. határozatban a 2013. évi közbeszerzési tervet fogadta
el, a település honlapján közzététele megtörtént.
• 72/2013. (III. 28.) sz. KT. határozatban a köztemető kialakítása és fenntartása
teljesítése érdekében kegyeleti közszolgáltatási szerződés kötését határozta el.
A kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötése és aláírása megtörtént az
Orosházi Evangélikus Egyházközséggel. Az önkormányzati támogatás – 330
ezer forint – átutalásra került.
• 73/2013. (III. 28.) sz. KT. határozatban döntött arról, hogy az Evangélikus
Egyház Kardoskúti Gyülekezeti Házánál történő ablakok felújítását 110 ezer
forinttal támogatja. A támogatási szerződés megkötése, aláírása és az összeg
átutalása megtörtént.
• 76/2013. (III. 28.) sz. KT. határozatban a Kardoskút, Tanya 250. sz. alatti
önkormányzati bérlakás gazdálkodásból való kivonásáról döntött. A rendelet
módosítására a bejelentések között kerül sor, az átminősítésről szóló döntést a
vagyonnyilvántartáson át lett vezetve.
• 77/2013. (III. 28.) sz. KT. határozatban megerősítette, hogy a Kardoskút, Petőfi
u. 64. sz. alatti ingatlannal kapcsolatos vásárlási szándékát fenntartja és az
Orosházi Önkormányzatának döntése ismeretében tárgyalja újra az ingatlan
megvásárlási kérdését. A határozat megküldésre került az Orosháza Város
Önkormányzatának.
• 79/2013. (III. 28.) sz. KT. határozatban döntött arról, hogy a művelődési házhoz
394.000 forintot biztosít a költségvetési tartalék terhére vezeték nélküli
mikrofonrendszer beszerzésére. A beszerzés megtörtént.
A két ülés között eltelt időszakban történt tárgyalásokról, intézkedésekről az alábbiak
szerint tájékoztatja a Képviselő-testületet a polgármester:
 Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása háromszor tartott ülést, melyeken
részt vettem. A bejelentések között visszatérünk, mert módosító határozatot
kell elfogadni.
 Tárgyaltunk az orosházi tankerület vezetőjével, a TMKIT főigazgatójával, illetve
Kardoskúti Tagintézmény vezetőjével az iskola jövőbeni megmaradásával
kapcsolatban. Ehhez részletes kimutatások készítését kértem a kirendeletségvezetőtől a múltbeli és a jövőbeni létszámok alakulásáról.
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Tárgyaltam Nagy Zoltán református lelkésszel, tájékozódtam az ifjúsági szálló
kivitelezésével kapcsolatban. Ebben a szezonban nem fog felépülni az elhúzódó
hideg időjárás miatt.
Április 6-án Pusztaközponton az Olvasókörben sikeresen tárgyaltunk a
Vásárhelyi Pusztáért Szövetség létrehozásáról.
Megemlítem és megköszönöm a képviselőknek, hogy az arzénmentes ivóvíz
biztosításával kapcsolatos HM szűrő elhelyezésével kapcsolatos szemlén
megjelentek. Az előkészítés azóta is folyamatos. Az Alföldvíz Zrt közgyűlésén
kezdeményezés történt a minisztérium megkeresésére, hogy a meglévő ivóvíz
hálózat bizonyos részének bővítése, összekötése hasonló költséggel, szakmailag
alátámasztva ugyanazt a vízminőséget produkálná, mint a HM szűrős rendszer,
mivel csak időszakos a magasabb arzén tartalom.
A Hajdúvölgy-Körösmente Helyi Közösség fórumon vettem részt, ahol a
vidékfejlesztési stratégiát tárgyalta.
MUOSZ konferencián vettünk részt Budapesten Neller Borbálával és Varga
Pállal. Sokszor elhangzott jó példaként Kardoskút neve. Jó érzés volt jó hírünket
hallani. Média témákban voltak előadások.
Ma átadta az Alföldvíz Zrt a rekonstrukciós munkákat, elkészültek a
kivitelezések. Várják a jelzést, ha igény merül fel valamilyen rekonstrukciós
munkára.
A parkhoz az öntöző kút kivitelezésére megkötöttük a TIMOTEX Kft-vel a
szerződést.
Aláírtuk a szerződést a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel az
élelmiszersegélyre. A feltételek igen megszigorodtak, és azok be nem tartása
esetén szankciók alkalmazására kerül sor.
Az Orosháza-Kardoskút közötti kerékpárút építési engedélye lejárt. Meg kell
kérni az építési engedélyt, hogy bármikor rendelkezésre álljon.
Meghirdetésre került a TÁMOP-os nyelvtanfolyam. Lett elég jelentkező, beindult
a tanfolyam.

Ennyiben kívántam beszámolni a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között
történt eseményekről, ha valakinek van észrevétele, hozzászólása az elhangzottakkal
kapcsolatban tegye meg.
Szemenyei Sándor: Mindig a víztakarékosságról beszélünk. Örült pocsékolásnak tartom
a HM szűrő működéséhez szükséges vízfelhasználást.
Lengyel György: Amennyiben több hozzászólás nincs, akkor az elfogadásról
kézfelnyújtással szavazzanak.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
88/2013. (IV. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a 47/2013. (II. 28.) sz. KT., 49/2013. (II. 28.) sz. KT.
69-70/2013. (III. 28.) sz. KT. 72-73/2013. (III. 28.)
sz. KT. 76-77/2013. (III. 28.) sz. KT. 79/2013. (III.
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28.) sz. KT lejárt határidejű határozatokról és a két
ülés között történt fontosabb eseményekről szóló
beszámolót elfogadta.
1.

napirendi pont:

Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott
Gyermekvédelmi Központ helyi feladat ellátásáról szóló
beszámoló jelentés megtárgyalása.
Előadó:
Török Attila munkatárs

Lengyel György: Köszöntöm a napirendi pont előadóját. Az előterjesztés írásban
előzetesen megküldésre került a képviselőknek. Kérdezem az előadót van-e szóbeli
kiegészítése.
Török Attila: Szegi Katalin az intézmény vezetője is meghívást kapott az ülésre, de
Árpádhalom település újonnan csatlakozott a társuláshoz, ott is most van a képviselőtestületi ülés és ott kíván jelen lenni.
A beszámolóval kapcsolatban kiegészítésként elmondom, hogy 2 pályázat van
folyamatban, drog-prevenciós program és táborozási lehetőség, melynek keretében 10
kardoskúti gyermeket tudunk elvinni.
Varga Pál: Lesz-e a Kardoskúton nyári tábor?
Török Attila: Igen, helyben, melynek keretében egy napos kenunapot szeretnék tartani
Szarvason.
Varga Pál: Pályázati támogatással lesz a tábor?
Török Attila: Igen, nyertünk pályázatot, pénzt még nem kaptunk. Igyekszünk
megoldani valahogyan.
Szemenyei Sándor: Több éve működik a gyermekjóléti szolgálat. Mutatkozik-e
eredmény, gondozottak száma, családok száma csökken-e.
Török Attila: Csökkenés mutatkozik. 18 éves korig gondozzunk, sokan kinőnek. Főleg
középiskolásokra jellemző, és Orosházára a gondozás.
Mórocz Lajos: A drogfogyasztás nőtt, vagy csökkent?
Török Attila: Hivatalos statisztika nincs, az a tapasztalatunk, hogy nem nőtt.
Mórocz Lajos: Az alkohol jelent nagyobb gondot?
Török Attila: Igen, inkább.
Lengyel György: Amennyiben nincs több kérdés, megköszönöm a beszámoló
elkészítését, megköszönöm Török Attila munkáját, melyet településünkön végez, a
beszámolót elfogadásra javaslom. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
89/2013. (IV. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás által
fenntartott Kistérségi Gyermekjóléti Központ helyi
feladat ellátásáról szóló beszámolót elfogadta.
2.

napirendi pont:

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
készült 2012. évi átfogó értékelés megtárgyalása.
Előadó: dr. Mészáros Erzsébet kirendeltség-vezető

Lengyel György: Köszöntöm a napirendi pont előadóját. Írásos előterjesztés előzetesen
megküldésre került a képviselőknek, kérdezem a napirendi pont előadóját, szóbeli
kiegészítéssel kíván-e élni.
dr. Mészáros Erzsébet: Nincs szóbeli kiegészítésem. A Gyvt. végrehajtási rendelete
alapján készítettem el az értékelést. Kötelezően tárgyalandó napirend, melynek
tartalmi is jogszabály által meghatározott. Elfogadás után meg kell küldeni a megyei
gyámhivatalnak.
Lengyel György: Mivel kérdés, javaslat nincs a beszámolót elfogadásra javaslom. Aki
ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
90/2013. (IV. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
„Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
készült 2012. évi átfogó értékelés megtárgyalása”
tárgyú előterjesztést elfogadja.
Felelős: dr. Mészáros Erzsébet kirendeltség-vezető.
Határidő: 2013. május 15.
3.

napirendi pont:

2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló
megvitatása, elfogadása és a
zárszámadásról szóló
rendelet elfogadása.
Előadó:
Lengyel György polgármester

Lengyel György: A napirenddel kapcsolatos írásos előterjesztést dr. Mészáros Erzsébet
kirendeltség-vezető és Kapuné Sin Anikó pénzügyi vezető-főtanácsos elkészítette, mely
előzetesen megküldésre került a meghívó mellékleteként a képviselő tagoknak. A
jelentés elkészítői jelezték, hogy szóbeli kiegészítéssel nem kívánnak élni. Kérem a
kérdéseket, hozzászólásokat.
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Mórocz Lajos: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, változatlanul elfogadásra javasolja
a képviselőknek.
Lengyel György: Mivel kérdés, javaslat nincs a beszámolót elfogadásra javaslom. Aki
ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
91/2013. (IV. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
2012. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló
elfogadja.
Lengyel György a napirendhez tartozóan elkészült a 2012. évi zárszámadásról szóló
rendelet-tervezet is.
Mórocz Lajos: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet, kialakított
álláspontja, hogy módosítás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a 2012. évi
zárszámadásról szóló rendelet-tervezet rendeletté emelését.
Lengyel György: Aki egyetért a 2012. évi zárszámadási rendelet megalkotásával,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással,
egyhangúan elfogadta a 2012. évi zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet.
Lengyel György polgármester megállapítja, hogy “Kardoskút Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (..) sz. ÖKT. rendelettervezete a 2012. évi zárszámadásról rendeletté emelkedett.
4.

napirendi pont:

Közmeghallgatás

Lengyel György: Érdeklődő hiányában a napirend elmaradt.
B e j e l e n t é s e k:
Lengyel György: dr. Mészáros Erzsébet kirendeltség-vezető elkészítette az igazgatási
szünetről rendelkező rendelet-tervezetet. Ezt mindenki előzetesen írásban megkapta.
Kérdezem, az előadónak van-e szóbeli kiegészítése.
dr. Mészáros Erzsébet: Nincs szóbeli kiegészítésem.
Lengyel György: Aki egyetért a 2013. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről
szóló rendelet megalkotásával, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással,
egyhangúan elfogadta a 2013. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló
rendelet-tervezetet.
Lengyel György polgármester megállapítja, hogy “Kardoskút Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (..) sz. ÖKT. rendelettervezete a 2013. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről,
rendeletté emelkedett.
Lengyel György: Kirendeltség-vezetőnk elkészítette és előzetesen írásban kiadásra
került a 2014. évi költségvetési koncepcióról szóló előterjesztés. Hatályos jogszabály
írja elő, a korábbi évektől eltérően az elkészítését, április 30-ig el kell fogadni a
testületnek. Jól elkészített koncepció. Kérdezem az előadót szóbeli kiegészítéssel kíváne élni.
dr. Mészáros Erzsébet: Szóbeli kiegészítésem nincs.
Lengyel György: Lengyel György: Mivel kérdés, javaslat nincs a koncepciót elfogadásra
javaslom. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
92/2013. (IV. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetési
koncepcióját – mint a költségvetési tervezés alapját –
megtárgyalta és az alábbiak szerint fogadja el:
1. 2013. évben is biztosítani kell a helyi
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvényben és más jogszabályokban meghatározott
alapfeladatok ellátásának pénzügyi fedezetét. Az
intézményi költségvetések tervezésekor a takarékos
gazdálkodás szem előtt tartásával kell a tervezést
elvégezni és ennek megtörténtét az intézményi
költségvetések egyeztetése során érvényesíteni kell.
2. Utasítja a polgármestert, hogy az elfogadott
költségvetési koncepciónak a központi költségvetési
prioritások ismertté válását követően történő
átdolgozásáról
és
képviselő-testület
elé
terjesztéséről gondoskodjon.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: folyamatos
Lengyel György: Miután az előző testületi ülésen döntöttünk arról, hogy a Kardoskút,
Tanya 250. szám alatti, az Olvasókör épületében lévő önkormányzati bérlakást a
lakásgazdálkodásból kivonjuk, a lakásbérletről szóló helyi rendeletünket is módosítani
kell.
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A rendelet-tervezetet a kirendeltség-vezető elkészítette, melyen előzetesen írásban
mindenki megkapott.
Miután kérdés, javaslat nem merült fel kérem a képviselőket, hogy kézfeltartással
szavazzunk a rendelet-tervezet elfogadásáról.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással,
egyhangúan elfogadta az önkormányzat tulajdonú lakások béreltéről szóló 5/2006.
(III. 31.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet.
Lengyel György polgármester megállapítja, hogy “Kardoskút Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (..) sz. ÖKT. rendelettervezete az önkormányzat tulajdonú lakások bérletéről szóló 5/2006. (III.
31.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról rendeletté emelkedett.
Lengyel György: Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
módosítása vált szükségessé. Az előterjesztést a meghívó mellékleteként mindenkinek
megküldtem. Kiegészítéssel nem kívánok élni. Van-e valamilyen észrevétel, javaslat?
Amennyiben nincs, akkor elfogadását javaslom. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
93/2013. (IV. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy I. az Orosházi
Kistérség Többcélú Társulásának a 2012. december 18. napján egységes szerkezetbe
foglalt Társulási Megállapodását - a módosítással nem érintett rendelkezések
változatlanul hagyása mellett – a következők szerint módosítja:
1.) A Megállapodás bevezető része a következők szerint módosul:
„Az Orosházi Kistérség Önkormányzatai – a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés k) pontja, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 87. § paragrafusa, valamint a területfejlesztésről és területrendezésről szóló
1996. évi XXI. Törvény (Tft.) alapján – abból a célból, hogy a kistérség lakói az
önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben jussanak hozzá, és az
önkormányzatok e megállapodás keretében történő együttműködéssel minél
teljesebben, forrásaik célszerű és optimális felhasználásával biztosítsák a mind
magasabb szintű ellátást és szolgáltatást, testületeik döntése alapján társulási
megállapodást kötnek.”
2.) A megállapodás I. 5. pontja a következők szerint módosul:
„5.
A Társulás tagjai, azok székhelye és lakosságszáma:
* a települések lakosságszáma 2011. január 1-jén
**a települések lakosságszáma 2012. január 1-jén
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*

**

Békéssámson Község
5946 Békéssámson,
Önkormányzata
Hősök tere 10-12.
Képviselő-testülete
Csanádapáca Község
5662 Csanádapáca,
Önkormányzata
Szent Gellért út 31.
Képviselő-testülete
Csorvás
Város
5920 Csorvás,
Önkormányzata
Rákóczi u. 17.
Képviselő-testülete
Gádoros
Község
5932 Gádoros,
Önkormányzata
Kossuth u. 16.
Képviselő testülete
Gerendás
Község
5925 Gerendás,
Önkormányzata
Petőfi u. 2.
Képviselő-testülete
Kardoskút
Község
5945 Kardoskút,
Önkormányzata
Március 15. tér 3.
Képviselő-testülete
Nagyszénás
Nagyközség
5931 Nagyszénás,
Önkormányzata
Hősök útja 9.
Képviselő-testülete
Orosháza
Város
5900 Orosháza,
Önkormányzata
Szabadság tér 4-6.
Képviselő-testülete
Pusztaföldvár Község
5919 Pusztaföldvár,
Önkormányzata
Rákóczi u. 66.
Képviselő-testülete
Tótkomlós
Város
5940 Tótkomlós, Fő
Önkormányzata
út 1.
Képviselő–testülete
Árpádhalom
Község
6623 Árpádhalom,
Önkormányzata
Petőfi u. 17.
Képviselő-testülete
A Társulás lakosságszáma:

2518

2514

Barna
Jánosné

2779

2750

Oláh
Kálmán

5364

5628

Szilágyi
Menyhért

4036

3974

Dr. Prozlik
László
Lengyel
Zsolt

1406

1379

921

915

Lengyel
György

5312

5274

Nyemcsok
János

30240

29973

Dr. Dancsó
József

1920

1895

6231

6257

Dr. Garay
Rita

489

534

Szarka
Attila

61093

„

61216

Dr. Baranyi
István

3.) A megállapodás I. 7. pontja a következők szerint módosul:
„ 7. A Társulás jogi személy. A Társulás pénzügyi-gazdasági,
munkaszervezeti feladatait az Orosházi Polgármesteri Hivatal látja el.”
4.) A megállapodás I. 13. pontja a következők szerint módosul:
„13. A Társulás tagsági nyilvántartása:
A Társulás tagjairól, képviseletéről, a feladatellátásról, a pénzügyi
hozzájárulásról külön nyilvántartást kell vezetni.
A nyilvántartás felfektetése és vezetése az Orosházi Polgármesteri Hivatal feladata.”
5.) A megállapodás II. 1. pontja a következők szerint módosul:
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„1. A Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak
megfelelő hatékony és eredményes tevékenység érdekében jelen megállapodásban
rögzített eljárásban és módon szervezik és oldják meg, hangolják össze a települési
önkormányzatok alábbi feladatait, (hatásköreit) a 2. pontban és a IX. fejezetben
(Átmeneti rendelkezések) foglaltak figyelembevételével:
területfejlesztés,
egészségügyi ellátás,
szociális ellátás ( ezen belül alapellátásként a házi segítségnyújtás melyet a kistérségi
települési önkormányzatok látnak el, feladat ellátási megállapodás alapján,
családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás),
család-, gyermek- és ifjúságvédelem,
közművelődés,
település- és területrendezés, műemlékvédelem,
természet- és környezetvédelem,
katasztrófavédelem polgári védelem és tűzvédelem,
közlekedés és vízgazdálkodás,
közrend- és közbiztonság
pénzügyi-gazdasági ellenőrzés
gazdaság- és turizmusfejlesztés, idegenforgalom.”
6.) A megállapodás II. 6/A. pontja a következők szerint módosul:
„ 6/A. Az Önkormányzatok a hatáskört a társulásra ruházták át, melynek döntéshozó
szerve az – Mötv. 94. § (1) bekezdése értelmében kizárólag a társulási tanács. Az
Mötv. 41. § (5) bekezdése értelmében az átruházott hatáskör tovább nem ruházható,
így a társulás egyéb szerveire sem lehet átruházni.”
7.) A megállapodás II. 8. pontja a következők szerint módosul:
„8. A Társulás a 7. pontban foglaltak értelmében saját intézményt hozhat létre. A
Társulás által létrehozott költségvetési intézmény:
Gyermekjóléti Központ – a Társulás gyermekjóléti alapfeladatait látja el
A költségvetési intézmény vezetője magasabb vezetőnek minősül. A vezetőt a
Társulási Tanács nevezi ki, pályázat útján.
Kinevezés időtartama:
Gyermekjóléti Központ – 5 év
A kinevezési jogkört a Tanács, a munkáltatói jogkört az Elnök látja el.”
8. A megállapodás III. fejezet „ Közoktatás” alcíme és az alcímhez tartozó szöveg
hatályát veszti.
9. A megállapodás III. fejezet „Közművelődés” alcím 2., 8., 9. és 10. pontjai hatályukat
vesztik.
10. A megállapodás III/C. fejezet I. 1. „Közoktatási feladat” pontja hatályát veszti.
11. A megállapodás III/C. I. 3. pontja a következők szerint módosul:
„3. Egészségügyi feladat
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Az egészségügyi alapellátáshoz csatlakozó háziorvosi Központi Ügyelet létrehozása a
kistérség központjában, Orosházán a Társulás valamennyi tagjának részvételével.
Formája:
A Társulás a feladatot a kistérség 11 települése részvételével látja el oly módon, hogy
a Társulás az egészségügyi szolgáltatás ellátására körbeszerzési eljárást folytat le,
majd a legkedvezőbb ajánlattevővel szerződést köt a feladatellátásra.”
12. A megállapodás III/D. I. 1. pontja a következők szerint módosul:
„1. Szociális feladat
A szociális alapfeladathoz kapcsolódóan jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
támogató szolgálat és közösségi ellátások fenntartása és működtetése.
Formája:
A társulás látja el a feladatot.”
13. A megállapodás III/E. 1. pontja a következők szerint módosul:
„1. Szociális feladat
A szociális alapfeladathoz kapcsolódóan családsegítési feladat ellátása.
A Társulás a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92.
§ (1) bekezdés b) pontja alapján kijelöli Orosháza Város Önkormányzatát, hogy
alkosson rendeletet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.
Formája:
A Társulás a feladatot saját intézményén belül látja el a Társulás tagjai közül 10
település – Árpádhalom, Békéssámson, Csanádapáca, Csorvás, Gádoros, Gerendás,
Kardoskút, Orosháza, Pusztaföldvár, Tótkomlós települések - számára.”
14. A megállapodás IV. fejezet „A tagsági jogviszony keletkezése” alcím 3. pontja a
következők szerint módosul:
„A Társulási Tanács Elnöke a Társulási Megállapodást annak aláírásától számított 15
napon belül megküldi a Békés Megyei Kormányhivatalnak.”
15. A megállapodás IV. fejezet „A Társulás szervei” alcím a következők szerint
módosul:
„A Társulás szervei: a Társulási Tanács, a Társulás Elnöke, Elnökhelyettesei, a Társulás
Bizottságai, a Társulási Tanács irányító és stratégiai munkáját elősegítő Jegyzői
Kollégium.”
16. A megállapodás IV. fejezet „Társulás Tanács” alcím a következők szerint módosul:
„A Társulás vezető szerve a Társulási Tanács.
A Tanács Tagjai a társult önkormányzatok mindenkori polgármesterei.
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A polgármester akadályoztatása esetén a képviseletre az Orosházi Kistérség Többcélú
Társulásának Szervezeti és Működési Szabályzatának vonatkozó rendelkezései az
irányadók.”
17. A megállapodás IV. fejezet „Kistérségi Iroda” alcíme és az alcímhez tartozó szöveg
hatályát veszti.
18. A megállapodás V. fejezet „A Társulási Tanács ülései” alcím 4. pontja a következők
szerint módosul:
„4.Az Elnök köteles a Társulási Tanács ülését összehívni a Békés Megyei
Kormányhivatal Vezetőjének kezdeményezésére.”
19. A megállapodás V. fejezet „A Társulási Tanács ülései” alcím 9. és 10. pontjai a
következők szerint módosulnak:
„9. A Társulási Tanács üléseiről az Mötv. képviselő-testületi üléseinek jegyzőkönyveire
vonatkozó szabályok szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni.
A jegyzőkönyvet az Elnök és a társulási ülésen aláírásra kijelölt Társulási Tanács tagja
írja alá.
A jegyzőkönyvet, az ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni a Békés Megyei
Kormányhivatalnak. A jegyzőkönyvre vonatkozó részletes szabályzatot a Társulás
Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.
10.A Társulási Tanács ülései nyilvánosak, a zárt ülésre, valamint a titkos szavazásra
vonatkozóan az Mötv. rendelkezései irányadóak.”
20. A megállapodás V. fejezet „A Társulási Tanács döntései” alcím 3. pontja a
következők szerint módosul:
„3. A minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri
a társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt
települések lakosságszámának a felét.
Minősített többség szükséges:
a) a kistérség fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylő – pályázat
benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához;
b) zárt ülés elrendeléséhez abban az esetben, ha a vagyonával való rendelkezés az
általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene
c) a hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása,
illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása; és
abban az ügyben, amit a szervezeti és működési szabályzat meghatároz,
e)
a Társulási Megállapodás módosításához.”
21. A megállapodás V. fejezet „Döntéshozatal az 1996. évi XXXI. tv. (Tft.) alapján a
fejlesztési tanácsként megtárgyalandó kérdésekben” alcíme és az alcímhez tartozó
szöveg hatályát veszti.
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22. A megállapodás VI. fejezet „A társulási tagjainak kötelességei” alcím kiegészül az
alábbi 8. ponttal:
„8. A Társulás tagjai évente legalább egy alkalommal beszámolnak képviselőtestületeiknek a társulási tanácsban végzett tevékenységükről.”
23. A megállapodás VII. fejezet „Belső ellenőrzési feladatellátás” alcím 3. pontja,
valamint a „Költségvetés” alcímhez tartozó szöveg a következők szerint módosul:
„3. A belső ellenőr tevékenysége kiterjed:
a Társulás gazdálkodásra,
a Gyermekjóléti Központ gazdálkodására.
Költségvetés
1.
A Társulás költségvetését a Társulási Tanács önállóan költségvetési
határozatban állapítja meg. A költségvetés végrehajtásáról a Társulási Tanács a
munkaszervezeti feladatokat ellátó Orosházi Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik.
A Társulás költségvetése magába foglalja a Társulás által létrehozott és fenntartott
intézmények, valamint a Társulás keretében működő intézményfenntartó társulások és
az általuk fenntartott költségvetési szervek költségvetését is.
2.
A Társulás költségvetésének összeállítására és költségvetési határozatának
megalkotására, az erről történő elkülönített információszolgáltatásra, az előirányzatgazdálkodásra, az évközi és év végi beszámolásra, valamint az évközi pénzforgalmi
jelentés készítésére az Áht. 23-27. § és 87-88. § rendelkezéseit kell alkalmazni.”
24. „A megállapodás VII. fejezet „Vagyoni viszonyok” alcím 4. és 5. pontjai a
következők szerint módosulnak:
„4.
A Társulás költségvetési határozatában szereplő előirányzat terhére a Társulási
Tanács Elnöke vállalhat kötelezettséget, illetve jogosult utalványozásra.
A kötelezettségvállalás, valamint az utalványozás ellenjegyzésére az Orosházi
Polgármesteri Hivatal Gazdasági vezetője jogosult.”
25. A Megállapodás jelen módosítása 2013. június 30. napján lép hatályba.
II. felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a módosítással egységes szerkezetbe
foglalt Társulási Megállapodás aláírására.
Végrehajtásért felelős: Lengyel György polgármester és dr. Lipták Péter jegyző a
módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírásáért
Határidő: a Társulási Megállapodás aláírására 2013. június 30.
Lengyel György: A Kardoskút Községért Közalapítvány Kuratóriuma az újonnan
megválasztott személyekkel kiegészülve megkezdte munkáját, megtartotta első
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kuratóriumi ülését. Többek között döntöttek arról, hogy aktívabban tevékenykednek,
részt kívánnak venni a közösség dolgaiban. Ehhez természetesen több anyagi eszközre
van szükségük. Megfogalmazták, hogy mit szeretnének végezni, erről kérelmet
terjesztettek elő, melyet a testületi ülés előtt a képviselők írásban megkaptak.
Összesen 550 ezer forint támogatást kérnek a Képviselő-testülettől. Kérem mondják el
véleményüket, javaslataikat.
Mórocz Lajos: A kért összeg megadását támogatom, az is a falu javára fog szolgálni.
Lengyel György: Én is javaslom a kérelem támogatását, szeretnénk, ha aktívabban
működne a kuratórium, javaslom megadni a kért összeget a költségvetési tartalék
terhére. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
94/2013. (IV. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Kardoskút Községért Közalapítványt 550.000,-Ft-tal,
azaz: Ötszázötven-ezer forinttal támogatja a
költségvetési tartalék terhére.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
aláírására.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2013. június 30.
Lengyel György: TMKIT Kardoskúti Tagintézmény Szülői Szervezete nevében
Csizmadia Mária elnök kérelmet adott be, melyben kéri az Önkormányzat támogatását
a május 11-én megtartásra kerülő “SzüNeT” rendezvény költségeihez. Ez a rendezvény
már hagyomány az iskolában és jó hangulatú szülők, nevelők, diákok közös játékos,
vetélkedős rendezvénye. Minden évben kaptak ehhez anyagi támogatást, én most is
javaslom, összeget nem jelöltek meg, de az előző évekhez hasonlóan.
Verasztó József: Volt ilyen rendezvény tavaly is, viszonylag nagy érdeklődéssel övezve.
Mindenképen érdemes támogatni a rendezvényt, vannak szponzorok is.
Szemenyei Sándor: Javaslom a támogatást.
Lengyel György: 30 ezer forint minimumot javaslok, utólagos elszámolással.
Varga Pál: Támogatom a javaslatot, úgyis fogjuk még más rendezvényüket is
támogatni az év folyamán.
Mórocz Lajos: Bármikor kérnek, támogatjuk, ezért a 30 ezer forinttal egyetértek.
Lengyel György: Aki a 30 ezer forint támogatással egyetért, szavazzon.
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
95/2013. (IV. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és
Tehetségközpont Kardoskúti Tagintézménye Szülői
Munkaközössége részére 30.000,-Ft támogatást nyújt a
SzüNeT megrendezésének költségeihez. A támogatási
szerződés megkötésére felhatalmazza Lengyel György
polgármestert.
Felelős:
Lengyel György polgármester
Határidő:
2013. május 5.
Lengyel György: Együttműködési megállapodás jött létre a Vásárhelyi Pusztáért
Szövetség létrehozásáért. Ezt az írásos előterjesztést minden képviselő előzetesen
megkapta. A célok a megállapodásban megfogalmazásra kerültek. A központi
adminisztráció, a titkári feladatok ellátása a mindenkori Kardoskút településen
történne. Ezt abban a feltétellel vállaltam, hogy a valóban gyakorlati megvalósulás
történjen, ne csak valamiféle „egylet”-ként működjön a szövetség.
Első lépésként lehetne a LEADER pályázat keretében a Szövetségnek helyet biztosító
pusztaközponti Olvasókör felújítása.
Nagy a lelkesedés, ebből erőt is meríthetünk mindannyian és újabb teret nyerhetünk.
Az együttműködésről minden települési önkormányzatnak dönteni kell, hogy
megalakuljon a szövetség. Kérem a képviselőket, mondjanak véleményt, javaslatot.
Hozzászólás hiányában kérem a javaslat elfogadásáról szavazzunk, kézfeltartással.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
96/2013. (IV. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja a „Vásárhelyi Pusztáért Szövetség”
megalakulását. Az együttműködési megállapodást
elfogadja, aláírására felhatalmazza Lengyel György
polgármestert.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2013. június 10. a határozat továbbítására.
Lengyel György: A Tótkomlós és térsége állati hulladék-kezelési Önkormányzati
Társulás részéről megkeresés érkezett, melyet a képviselők előzetesen írásban
megkaptak. Törvényi módosítás miatt szükséges a társulás megszüntetése.
Gyakorlatilag tovább működne. A projekt további működésének, üzemeltetésének,
finanszírozásának megállapodásait a későbbiekben a tag önkormányzatok külön-külön
fogják elfogadni. Javaslom az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslat
elfogadását.
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Szemenyei Sándor: Mi az oka – dr. Lipták Péter jegyzőhöz intézve a kérdést – a
megszűnésnek. Jól működött eddig.
dr, Lipták Péter: Önkormányzati törvény változása miatt, kényszer megoldás.
Lengyel György: Lengyel György: Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
97/2013. (IV. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy – Tótkomlós és térsége
állati hulladék-kezelési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa a társulási megállapodásban foglalt
jogkörénél fogva megszünteti a jogi személyiség nélküli
„Tótkomlós és térsége álltai hulladék-kezelési
Önkormányzati Társulást”, valamint
- a társulás eredményeként létrejött vagyont
önkormányzati tulajdonközösség keretin belül
együttműködési
megállapodás
alapján
működtessék tovább
- és a tulajdonközösség képviseletével Tótkomlós
Város Önkormányzatát ruházzák fel.
A Kardoskúti Községi Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Tótkomlós önkormányzatát,
hogy a projekt működtetését biztosító tulajdonközösség
döntéshozatali rendjét, a gesztor önkormányzat
feladat- és hatáskörét, a tulajdonközösség üzemeltetési
és finanszírozási megállapodásait, a tulajdonközösség
taggyűlési képviseleti és működési rendjét dolgozza ki
és terjessze a tag önkormányzatok elé.
Felelős:
Lengyel György polgármester
Határidő:
2013. május 10.
Lengyel György: Az óvodavezetői pályázat kiírásáról döntöttünk. A pályázati kiírás meg
is jelent. Telefonon már volt érdeklődő. Feladatunk, hogy a pályázatok elbírálásához 3
tagú bíráló bizottságot hozzunk létre.
dr. Mészáros Erzsébet: A törvény nem határozza meg, ki, milyen végzettségű személy
legyen a bizottság tagja. Annyi a kitétel, hogy szakmailag jártas legyen. A határidők
miatt a mai testületi ülésen kell dönteni a bizottság megválasztásáról.
Lengyel György: A bizottság tagjaira szeretnék javaslatot tenni. Mivel közös
önkormányzati hivatal vagyunk, javaslom, hogy a három településről (Csanádapáca Pusztaföldvár - Kardoskút) válasszunk bizottsági tagot, egy-egy főt. Javasolnám
Szekeresné Horváth Zsuzsanna óvodavezetőt Csanádapácáról, Dencsi Erika óvónőt
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Pusztaföldvárról, Pusztai Ádám nyugalmazott iskolaigazgatót Kardoskútról.
Mindannyian vállalják a felkérést, ha a testület megválasztja személyüket.
Aki ezzel a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
98/2013. (IV. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az óvodavezető pályázatok véleményezéséhez
az Előkészítő Bizottság tagjait az alábbiak szerint
választja meg:
 Szekeresné Horváth Zsuzsanna
 Dencsi Erika
 Pusztai Ádám.
Felelős:
Lengyel György polgármester
Határidő:
2013. május 15.
Lengyel György: Megbeszélést tartott a Hajdúvölgy-Körösmente Helyi Közösség a
LEADER pályázati lehetőségekről. Körbejártam Kardoskút lehetőségeit is, de sajnos
önerő hiányában, illetve pályázati feltételek hiánya miatt vállalkozó pályázó nem akadt.
Az önkormányzati pályázatnál nincs önerő, csak az áfa. Gondoltam, az Olvasókör
felújítására (alászigetelés). Felmérést kellene készíteni az elvégzendő munkákról.
Lehetőség lenne még a művelődési ház udvarán egy kemence építésére is. Maximum
pályázható összeg 50 millió forint. Kérem a testületi tagokat tegyenek javaslatot.
Felhatalmazást kérek a pályázatok elkészítésére és benyújtására.
Szemenyei Sándor: Próbáljuk meg, veszíteni való nincs.
Lengyel György: Aki ezzel egyetért kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
99/2013. (IV. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot nyújt be a LEADER pályázati
konstrukció keretében turisztikai attrakció tárgyban a
Pusztaközponti Olvasókör felújítására és a Móra Ferenc
Művelődési Ház és Községi Könyvtár udvarán kemence
építésére.
A pályázatíró kiválasztására, a szerződés megkötésére
és a pályázat benyújtására felhatalmazza Lengyel
György polgármestert.
A pályázat pozitív elbírálása esetén az általános
forgalmi adó összegét, mint saját erőt a 2013. évi
költségvetési tartalék terhére biztosítja, összegét a
pályázat elkészülte után határozza meg.
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Felelős:
Határidő:

Lengyel György polgármester
2013. június 5.

Lengyel György: A Hősök Napja megemlékezéssel kapcsolatban Seres Péter által
készített rövid előterjesztést a képviselők előzetesen megkapták. Szeretném, ha
minden jól menne, és az ide látogatók jó hírünket vinnék. Kérem a képviselőket
jelenlétükkel is támogassák a rendezvényt.
Van-e valakinek bejelenteni valója?
Szemenyei Sándor: Van helyi rendeletünk kitüntetés adományozásáról. Szeretném,
hogy a Falunapon éljünk ezzel a lehetőséggel. A településen élők közül érdemesnek
tartom Gombkötő Lajos, volt képviselő és alpolgármestert.
dr. Mészáros Erzsébet: Kardoskút Községért kitüntetés adományozása rendeletben van
szabályozva. Pályázatot kell kiírni, közzétenni úgy, hogy a lebonyolítás időben
beleférjen. Örülünk a javaslatnak. Több személyre is érkezhet javaslat, de a képviselőtestületnek van joga dönteni a kitüntetett személyről.
Neller Borbála: A következő napokban fog megjelenni a Kardoskúti Hírmondó, bele
fogjuk tenni, így minden lakoshoz, esetleg távolabbi személyekhez is el fog jutni és
még idő is marad a javaslatok beterjesztésére, elbírálására.
Lengyel György: Aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
100/2013. (IV. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felhívja a községben működő egyházak,
pártok, társadalmi szervezetek, civil szervezetek,
magánszemélyek figyelmét, hogy 2013. május 31.
napjáig a KARDOSKÚT KÖZSÉGÉRT” kitüntetés
adományozására javaslatot nyújthatnak be a
Csanádapácai
Közös
Önkormányzati
Hivatal
Kardoskúti Kirendeltségén. A javaslatnak tartalmaznia
kell:
 az ajánlott személy vagy közösség adatait (név vagy
elnevezés, lakcím vagy székhely, születési illetve
megalakulási idő, foglalkozás vagy tevékenységi kör
megnevezése) és
 az adományozás alapjául szolgáló tevékenység vagy
alkotás részletes ismertetését és méltatását.
A beérkezett javaslatokat Kardoskút Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete értékeli. Az
adományozásról a Képviselő-testület minősített
többséggel dönt.
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Felelős: dr. Mészáros Erzsébet kirendeltség-vezető
Határidő: 2013. május 2.
Szemenyei Sándor: A piactéri asztalok fölé tervezett tető kivitelezése vontatottan
halad. A faszerkezet előkészítése majdnem befejeződött. A jövő héten el lehet hozni,
az ide szállításáról nekünk kell gondoskodni, de a KIA kisteherautóval nem lehet, mert
5 m-es fák is vannak. A bekerülési összeg 210 ezer forint, számla ellenében,
készpénzes fizetést fogadnak el. Tárgyalnunk kell a helyi kivitelezésről.
Varga Pál: A fű nagyon nő, kevés a közmunkás, el kell napolni a tető elkészítését.
Lengyel György: Helyi vállalkozót kellene keresni.
Szemenyei Sándor: A kész faanyagot el lehet raktározni megfelelő helyen.
Lengyel György: A közmunkaprogram ősszel újra indul, illetve a holt időpontban
oldható meg a kivitelezés.
Mórocz Lajos: Dunai Attila jelenleg közmunkás. Lehetne-e helyette más közmunkást
alkalmazni vele pedig szerződést kötni a munka elvégzésére.
dr. Lipták Péter: Megbízási szerződéssel munkaidőn kívül van lehetőség.
Varga Pál: Április 27-én (szombaton) tervezett tanyaprogramhoz pályázat keretében
nyert eszközök beszerzése megtörtént. Előfinanszírozni kellett, utólag kapjuk meg.
Ezeket az eszközöket a Pusztaközponti Olvasókörben rendezett műsoros est keretében
gondoltuk átadni a lakosoknak. Előzetesen 100 fő megvendégelésére elegendő gulyás
elkészítését terveztük. Ennek megfőzésére Mórocz Lajos képviselőt kértük fel.
Felkérésünket elfogadta. Hiányzik azonban a gulyáshoz szükséges nyersanyagok
megvásárlásához a fedezet. Ez körülbelül 50 ezer forint. Kérném a testület
támogatását.
Lengyel György: Célszerű lenne a kör tevékenységét feleleveníteni. Örvendetes
találkozás a tanyagondnoki teendőkkel. Érdemes így indítani. Egyetértek a kérelem
támogatásával, javaslom az 50 ezer forint támogatás oda ítélését. Aki ezzel egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
101/2013. (IV. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 50.000,-Ft-tal, azaz: Ötvenezer forinttal
támogatja a 2013. április 27-i rendezvényt a
költségvetési tartalék terhére történő kifizetéssel.
Felhatalmazza Lengyel György polgármestert a
támogatási szerződés aláírására. A támogatási összeg
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felhasználásának
elszámolási
határideje:
rendezvényt követő 30 nap.
Felelős:
Lengyel György polgármester
Határidő:
2013. április 26.

a

Varga Pál: Tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a meghirdetett érettségit adó
képzésre való felhívásra 16 fő jelentkezett, bizakodóak vagyunk. A következő
Szuperinfóba is meg fogjuk jelentetni a felhívást.
Lengyel György: A TÁMOP által támogatott nyelvtanfolyam hol tart?
Neller Borbála: Számomra nem úgy valósult meg, ahogy tervezve volt, de örvendetes,
hogy elindult. Velem senki nem egyeztetett. Ma telefonáltak, hogy küldik a szerződést.
Bizonytalan a 90 órás képzés is.
Verasztó József: Ilyen a magyar valóság, a TÁMOP így működik.
Neller Borbála: Örülni kell, de ez nem eljárási mód.
Lengyel György: Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, tisztelettel megköszöni
az aktív tanácskozást a nyílt ülést 16,45 órakor bezárja.
Kmft.

/ Lengyel György /
polgármester

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

/ Szemenyei Sándor /
képviselő

/ Varga Pál /
képviselő
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