12/2013. ÖKÜ
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-i
soron következő testületi ülésén.
Jelen vannak:

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

Jelen van továbbá: dr. Mészáros Erzsébet kirendeltség-vezető,
dr. Lipták Péter jegyző,
Kürtiné Rácz Anikó óvodavezető,
Neller Borbála Tünde művelődési ház vezető,
Ramaszné Tóth Ibolya Kardoskút Községért Közalapítvány
kuratóriumi elnök,
Kapuné Sin Anikó pénzügyi vezető főtanácsos,
Tóth Józsefné főelőadó,
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 Varga Pál képviselőkre esik, melyet a jelenlevő 5 testület tag, 5 igen
szavazattal, egyhangúan, elfogadott.
Javaslatot teszek a megtárgyalandó napirendi pontokra, melyet a képviselő-testület 5
jelenlevő tagja 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az alábbiak szerint:
Tárgy:

Előadó:

• Orosházi Városgazdálkodási és Városüzemeltetési
Zrt. beszámolója a közszolgáltatás megvalósításáról,
a 2013. július 1-től alkalmazandó közüzemi díj
megállapítása.

Csizmadia Gergely
vezérigazgató
Lengyel György
polgármester

• Kardoskút Községért Közalapítvány Kuratóriumának
beszámolója a 2012-ben végzett munkájáról.

Kulima Istvánné
volt kurat. elnök

• Falunap előkészületeiről, programjairól tájékoztató.
műv. ház ig.

Neller Borbála

• 2012. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról
szóló beszámoló megvitatása, elfogadása, a
szükséges intézkedések meghatározása.

Lengyel György
polgármester

• Bejelentések.

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.
•

•
•

•

•

•

16/2013. (I. 31.) sz. határozatban a Képviselő-testület támogatta a Kistérségi
Agrárfejlesztési Alapítvány által kezdeményezett rovásírással fába vésett
Kardoskút tábla, a helységjelző tábla melletti elhelyezését. A tábla elhelyezése
és ünnepélyes avatása május 26-án megtörtént.
50/2013. (II. 28.) sz. határozatban a Képviselő-testület köztemető létesítéséről
döntött. A kijelölés megtörtént és a bérleti szerződés az Evangélikus
Egyházzal megkötésre került.
78/2013. (III. 28.) sz. határozatában a Képviselő-testület a TIMOTEX Kft-t
megbízásáról döntött öntözőkút létesítésével, vízjogi üzemeltetési engedély
beszerzésével. A szerződés megkötésére Lengyel György polgármestert
hatalmazta fel. A szerződés megkötése megtörtént, a kút létesítése
folyamatban van.
96/2013. (IV. 25.) sz. határozatában a Képviselő-testület a TMKIT Kardoskúti
Tagintézményének Szülői Munkaközössége részére 30 ezer forint
támogatásról döntött. A támogatási szerződés megkötésre került, az összeg
felhasználásáról az elszámolás benyújtásra került.
98/2013. (IV. 25.) sz. határozatában a Képviselő-testület a Tótkomlós és
térsége állati hulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanács
társulási megállapodásának módosításáról döntött. A döntésről határozati
kivonat formájában értesült a gesztor település.
111/2013. (V. 16.) sz. határozatában a Képviselő-testület a törvényben
meghatározott
közműves
ivóvízellátással
kapcsolatos
kötelező
feladatellátásról döntött. A szerződés aláírására a polgármestert hatalmazta
fel. A szerződés aláírása az Alföldvíz Regionális Víziközmű Szolgáltató Zrt-vel
megtörtént.

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:
114/2013. (V. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
16/2013. (I. 31.) sz., 50/2013. (II. 28.) sz., 78/2013.
(III. 28.) sz., 96/2013. (IV. 25.) sz., 98/2013. (IV. 25.)
sz., 111/2013. (V. 16.) sz. lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.
•

napirendi pont:

Orosházi Városgazdálkodási és Városüzemeltetési

Zrt.
beszámolója
a
közszolgáltatás
megvalósításáról, a 2013. július 1-től alkalmazandó
közüzemi díj megállapítása.
Előadó:
Csizmadia Gergely vezérigazgató,
Lengyel György polgármester
Lengyel György: A napirendi pont előadója – Csizmadia Gergely vezérigazgató – az
írásos előterjesztést elkészítette, a képviselők a meghívó mellékleteként megkapták.
Sajnos az előadó betegség miatt nem tud jelen lenni az ülésen. Kérte, hogy a
kérdéseket küldjük meg és három napon belül írásban fog válaszolni.
Az előterjesztésből látszik, hogy 14 %-os díjcsökkenés lesz. Tájékoztatom a
képviselőket, hogy 2014. június 30-án a közszolgáltatási szerződés lejár, ezért a
közbeszerzési eljárást a jövő év elején el kell kezdeni.
Kérem a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket, kérdéseiket, javaslataikat.
Mórocz Lajos: A szelektív hulladékgyűjtők ürítésére jobban oda kell figyelni, mert
több esetben tapasztaltam, hogy megteltek és zsákokban a konténer mellett voltak
elhelyezve a hulladékok.
Lengyel György: Tapasztaltam én is, jelezni fogom a szolgáltatónak.
Szemenyei Sándor: Megdöbbentem a hátralékok összegét látva, miért nem a
szolgáltató hajtja be a tartozást, miért az önkormányzatot terhelik ezzel is.
dr. Mészáros Erzsébet: A hátralék közadók módjára behajtandó köztartozás, csak az
önkormányzat hajthatja be.
dr. Lipták Péter: Jobb a szolgáltatónak is, gyorsabb a behajtás.
Lengyel György: Mivel nincs több kérdés, hozzászólás, kérem kézfeltartással a
beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
115/2013. (V. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az
„Orosházi
Városgazdálkodási
és
Városüzemeltetési Zrt. beszámolója a közszolgáltatás
megvalósításáról, a 2013. július 1-től alkalmazandó
közüzemi díj megállapítása” tárgyú napirendi pontot
elfogadta.

•

napirendi pont:

Kardoskút Községért Közalapítvány Kuratóriumának

beszámolója a 2012-ben végzett munkájáról.
Előadó: Kulima Istvánné volt kuratóriumi elnök
Lengyel György: Kulima Istvánné a napirendi pont előadója jelezte, hogy munkahelyi
elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni, írásban elkészítette a beszámolót, melyet a
képviselők a meghívó mellékleteként megkaptak. Van-e kérdés, hozzászólás,
javaslat.
Mórocz Lajos: Változás történt a kuratóriumi elnök személyében. Az átadás-átvétel
rendben megtörtént?
Ramaszné Tóth Ibolya: Igen, megtörtént.
Szemenyei Sándor: Örülök a személyi változásoknak a kuratóriumban. Az
önkormányzat mindig a rendelkezésre bocsátotta a szükséges anyagiakat. A
kérelmek teljesítve lettek. Reméljük gyümölcsözőbb lesz a munka.
Varga Pál: Bízunk az új vezetésben, az aktívabb munkában.
Pusztai Ádám: Falunapon a nyolcadikat végzett tanulókat a kuratórium anyagi
támogatásban részesíti. Ez a támogatás a tanulmányi eredménytől függőbb lehetne.
Ramaszné Tóth Ibolya: Kuratóriumi döntés lesz az összegeket illetően.
Lengyel György: Mivel nincs több kérdés, hozzászólás, kérem kézfeltartással a
beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
116/2013. (V. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a
„Kardoskút
Községért
Közalapítvány
Kuratóriumának beszámolója a 2012-ben végzett
munkájáról” tárgyú napirendi pontot elfogadta.
•

napirendi pont:

Falunap előkészületeiről, programjairól tájékoztató.
Előadó: Neller Borbála Tünde műv. ház. vezető

Neller Borbála Tünde: Rövid írásos tájékoztatót írtam. Már tárgyalta a testület. A
programok részben rendben vannak, részben még szervezés alatt állnak. Az a
véleményem, hogy mégis a parkban volna jó lebonyolítani. Addig még erősödik a fű
és nem okoz kárt benne a rendezvény. Az áramellátás és a pénzügyi dolgok
kezelése miatt előnyösebb lenne.
Lengyel György: A park műszaki átadása megtörtént, azt követően az MVH
ellenőrzése elhúzódott, de már az is megtörtént. Néhány kisebb probléma van, de
nagyobb hiányosság nincs, 5 évig rendeltetésszerűen kell használni, közösségi
helyszínként kell működtetni, nincs akadálya a mostani falunap igénybevételének.

Mórocz Lajos: A színpad elhelyezését felmértétek?
Neller Borbála: Igen, elfér.
Lengyel György: Javasolnám, a falunap méltó alkalom lenne, hogy az istentisztelet
után, Ramasz Imre volt polgármester sírjánál koszorúzzunk, és hagyománnyá válna
az elkövetkezendő falunapokon.
Pusztai Ádám: Több kérés is volt, hogy valamilyen emléket kellene állítani Ramasz
Imrének, pl. emléktábla elhelyezése.
Lengyel György: Erre a bejelentéseknél visszatérünk. Falunapi előkészületekkel vane még valami.
Mórocz Lajos: A parkban a fű volt-e már nyírva?
Varga Pál: Kétszer igen, a hangosítás is könnyebb volna itt.
Neller Borbála: A plakátokon ezt a helyszínt kell feltüntetni, szükség esetén lehet
majd változtatni.
Lengyel György: Kérem a testület tagjait, hogy Neller Borbála munkáját támogassa
továbbra is. Mivel nincs több kérdés, hozzászólás, kérem kézfeltartással a
beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
117/2013. (V. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a „Falunap előkészületeiről, programjairól tájékoztató”
tárgyú napirendet elfogadja.
•

napirendi pont:

2012. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló
beszámoló megvitatása, elfogadása, a szükséges
intézkedések meghatározása.
Előadó: Lengyel György polgármester

Lengyel György: A napirenddel kapcsolatos írásos előterjesztés elkészítése
megtörtént, előzetesen a képviselők megkapták. Dicséretet érdemel a költségvetési
zárszámadás és mellékleteinek kezelése. Mi a tapasztalat a NAV-nál történő
behajtás kezdeményezéssel kapcsolatban, kérdezem dr. Mészáros Erzsébetet.
dr. Mészáros Erzsébet: Mindenképpen szükség van rá. Olyan eszköz ez, amivel élni
kell, korábban nem volt ilyen lehetőség. Az intézkedési tervbe is bele tettem, a
gyakorlatban is élni kell vele.
Szemenyei Sándor: A munkavégzés 100 %-os ezek szerint. Helyes, hogy a NAV-hoz
behajtásra át teszik a tartozásokat. Eddig hathatós behajtás nem volt. Néhány aláírás
elmaradását észrevételezte az ellenőrzés, ez nem olyan nagy hiba.

Lengyel György: Mivel nincs több kérdés, hozzászólás, kérem a testület tagjait, hogy
a beszámolóban megfogalmazott határozati javaslat változatlan elfogadását
kézfeltartással szavazzák meg.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
117/2013. (V. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi belső
ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló beszámoló jelentést elfogadja, egyúttal az
alábbi intézkedések megtételét írja elő:
Ssz.

Intézkedés

Felelős

Határidő

1.

A helyi adó behajtásával kapcsolatban a behajtás
hatékonyságának növelése érdekében az Art. 161.
§-ában foglaltak alkalmazásának rendszeresítése.

Tóth Józsefné
adóigazgatási és
szociális üi.

folyamatos

2.

A költségvetési és zárszámadási rendeletek
mellékleteinek megnevezésénél a Jszr. 128. §-ában
foglaltak alkalmazása

Kapuné Sin Anikó
pénzügyi üi.

folyamatos

3.

A költségvetési pénzmaradvány intézményenkénti
jóváhagyása a zárszámadási rendeletekben.

4.

Operatív gazdálkodási jogkörök teljes
gyakorlása minden gazdasági eseménynél.

5.

Fizetési előlegek szabályozása a közalkalmazotti és
munkaviszony keretében foglalkoztatottak esetében

körű

Kapuné Sin Anikó
pénzügyi üi.
Utalványozásra,
szakmai teljesítés
igazolására
jogosultak külön
szabályzat szerint.
Lengyel György
polgármester
Neller Borbála Tünde
Műv.ház igazgató
Kürtiné Rácz Anikó
óvodavez.

folyamatos

folyamatos

2012. 08. 31.

B e j e l e n t é s e k:
Lengyel György: Igyekeztünk írásban elkészíteni és a képviselőkhöz előzetesen
eljuttatni a bejelentéseket, a határozati javaslattal együtt.
•
számú bejelentés a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
felülvizsgálata. Két határozatot kell hozni, van-e kérdés, hozzászólás, javaslat.
Mivel nincs kérdés, hozzászólás, kérem a testület tagjait, hogy az I. számú
megfogalmazott határozati javaslat változatlan elfogadását kézfeltartással szavazzák
meg.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

118/2013. (V. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy
A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását (továbbiakban: Megállapodás) – a
módosítással nem érintett rendelkezések változatlanul hagyása mellett – a
következők szerint módosítja:
•
A Megállapodás bevezető részének első bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„Az I. fejezet 1. pontjában meghatározott települési önkormányzatok
képviselő-testületei (továbbiakban: Tagok) - az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés k) pontja és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 87. § paragrafusában foglalt felhatalmazás alapján – abból a
célból, hogy a dél-kelet alföldi régió területén a területi hulladékgazdálkodási
tervekről szóló 15/2003.(XI.7) KvVM rendelet 5. sz. mellékletében hatályba
léptetett „A Dél-Alföld Statisztikai Régió Hulladékgazdálkodási tervében”
meghatározott a komplex térségi feladatokat ellátó települési szilárd
hulladékkezelő rendszerek a tervidőszak végéig kiépítésre kerüljenek, a
követelményeknek megfelelő szolgáltató rendszer kialakításra kerüljön, az
ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi, jogi feltételek megteremtődjenek és
megvalósuljanak – testületeik döntése alapján Délkelet-Alföld Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás
(továbbiakban: Társulás) megalakítására Társulási Megállapodást kötnek.”
2.) A Megállapodás I. 1.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.) Társulás tagjai, azok székhelye
Név

Almáskamarás Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Ambrózfalva Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Apátfalva Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Árpádhalom Község
Önkormányzat Képviselőtestülete

Székhely

Képviseli

5747 Almáskamarás,
Dózsa György u. 54.

Mazán Attila
polgármester

6919 Ambrózfalva,
Dózsa Gy. u. 1.
6931 Apátfalva,
Templom u. 69.

Perleczki
Béláné
polgármester
Varga Péter
polgármester

6623 Árpádhalom,
Petőfi u. 17.

Szarka Attila
polgármester

Lakosságszám
(2004. jan. 1jén)
1069
566
3385
611

Battonya Város Önkormányzat
Képviselő-testülete

5830 Battonya,
Fő u. 91.

Békés Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlése
Békéssámson Község
Önkormányzat Képviselőtestülete
Békésszentandrás Nagyközség
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bélmegyer Község Önkormányzat

5630 Békés,
Petőfi Sándor út 2.
5601 Békéscsaba,
Szent István tér 7.

Dr. Karsai
József
polgármester
Izsó Gábor
polgármester
Vantara Gyula
polgármester

5946 Békéssámson,
Hősök tere 10-12.

Barna Jánosné
polgármester

2678

Sinka Imre
polgármester

4046

Dán Márton

1155

5561
Békésszentandrás,
Hősök tere 1.
5643 Bélmegyer,

6712
21949
64626

Képviselő-testülete
Biharugra Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Csabaszabadi Község
Önkormányzat Képviselőtestülete
Csanádalberti Község
Önkormányzat Képviselőtestülete
Csanádapáca Község
Önkormányzat Képviselőtestülete
Csanádpalota Nagyközség
Önkormányzat Képviselőtestülete
Csanytelek Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Csárdaszállás Község
Önkormányzat Képviselőtestülete

Petőfi S. u. 2.
5538 Biharugra,
Erzsébet u. 25.
5527 Bucsa,
Kossuth tér 6.

Csorvás Város Önkormányzat
Képviselő-testülete

5920 Csorvás,
Rákóczi u. 17.

Derekegyház Község
Önkormányzat Képviselőtestülete
Dévaványa Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
Doboz Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete
Dombegyház Nagyközség
Önkormányzat Képviselőtestülete
Dombiratos Község
Önkormányzat Képviselőtestülete
Ecsegfalva Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

5609 Csabaszabadi,
Apácai út 6.
6915 Csanádalberti,
Fő u. 30

polgármester
Vígh Ilona
polgármester
Kláricz János
polgármester
Szeverényi
Attiláné
polgármester
Csjernyik
Zoltán
polgármester

1149
2660
366
517

5662 Csanádapáca,
Felszabadulás u. 31.

Oláh Kálmán
polgármester

2926

6913 Csanádpalota,
Kelemen tér 10.

Kovács Sándor
polgármester

3306

6647 Csanytelek,
Volentér János tér 2.
5621 Csárdaszállás,
Petőfi S. u. 17.

Forgó Henrik
polgármester
Petneházi
Bálintné
polgármester
Szilágyi
Menyhért
polgármester

6621 Derekegyház,
Kossuth u. 4.

Szabó István
polgármester

5510 Dévaványa,
Hősök tere 1.

Pap Tibor
polgármester
Simon István
Tamás
polgármester
Dr. Varga
Lajos
polgármester

5624 Doboz,
Kossuth tér 3.
5836 Dombegyház,
Felszabadulás u. 5.

3160
542
5765
1848
8874
4774
2431

5745 Dombiratos,
Széchenyi u. 42.

Bojczán Endre
polgármester

859

5515 Ecsegfalva,
Fő u. 67.

Kovács Mária
polgármester

1662

Elek Város Önkormányzat
Képviselő-testülete

5742 Elek,
Gyulai u. 2.

Pluhár László
polgármester

5511

Eperjes Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Fábiánsebestyén Község
Önkormányzat Képviselőtestülete
Földeák Község Önkormányzat
Képviselő-testülete1
Füzesgyarmat Város
Önkormányzat Képviselőtestülete

6624 Eperjes,
Petőfi u. 1.

2039

6922 Földeák,
Szent László tér 1.

Dr. Kiss Csaba
polgármester
Dr. Kós
György
polgármester
Vass Imre
polgármester

5525 Füzesgyarmat,
Szabadság tér 1.

Bere Károly
polgármester

6487

Gádoros Nagyközség
Önkormányzat Képviselőtestülete

5932 Gádoros,
Kossuth u. 16.

Dr. Prozlik
László
polgármester

2447

6625 Fábiánsebestyén,
Szabadság tér 2.

695

3324

Gerendás Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

5925 Gerendás
Petőfi u. 2.

Geszt Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

5734 Geszt
Kossuth u. 1.

Gyula Város Önkormányzat
Képviselő-testülete

5700 Gyula
Petőfi tér 3.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú
Város Önkormányzat Közgyűlése1
Hunya Község Önkormányzat
Képviselő-testülete1
Kamut Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Kardos Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Kardoskút Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Kertészsziget Község
Önkormányzat Képviselőtestülete
Kétegyháza Község
Önkormányzat Képviselőtestülete
Kétsoprony Község
Önkormányzat Képviselőtestülete
Kevermes Nagyközség
Önkormányzat Képviselőtestülete
Királyhegyes Község
Önkormányzat Képviselőtestülete
Kisdombegyház Község
Önkormányzat Képviselőtestülete
Körösnagyharsány Község
Önkormányzat Képviselő-testülete
Köröstarcsa Község
Önkormányzat Képviselőtestülete
Körösújfalu Község
Önkormányzat Képviselőtestülete
Kötegyán Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Kövegy Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Kunágota Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

6800
Hódmezővásárhely,
Kossuth tér 1.
5555 Hunya,
Rákóczi út 19.

Lengyel Zsolt
András
polgármester
Fábián
Zsuzsánna
polgármester
Dr. Görgényi
Ernő
polgármester
Almási István
polgármester

1546
911
32372
47946

5744 Kevermes,
Jókai u. 1.

Petényi
Szilárdné
polgármester
Balog Imréné
polgármester
Brlás János
polgármester
Lengyel
György
polgármester
Kláricz
Jánosné
polgármester
Kalcsó
Istvánné
polgármester
Völgyi Sándor
László
polgármester
Lantos Zoltán
polgármester

6911 Királyhegyes,
Jókai u. 38.

Horváth Lajos
polgármester

5837 Kisdombegyház,
Kossuth u. 77.
5539 Körösnagyharsány,
Kossuth tér 8.

Tonka István
Jánosné
polgármester
Máté Pál
polgármester

5522 Köröstarcsa,
Kossuth tér 7.

Smiri László
polgármester

2953

5536 Körösújfalu,
Fő u. 14.

Szabó Csaba
polgármester

662

5725 Kötegyán,
Kossuth u. 33.
6912 Kövegy,
Kossuth u. 29.

Nemes János
polgármester
Galgóczkiné
Krobák Mária
Anna
polgármester
Pápai Zoltán
polgármester

5673 Kamut,
Petőfi S. utca 106.
5552 Kardos,
Gyomai út 24.
5945 Kardoskút,
Március 15. tér 3.
5526 Kertészsziget,
Kossuth L. u. 1.
5741 Kétegyháza,
Fő tér 9.
5674 Kétsoprony,
Dózsa Gy. u. 11.

5746 Kunágota,
Rákóczi F. u. 9.

782
1210
793
974
479
4198
1581
2402
793
603

694

1653
476
3141

Lőkösháza Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Magyarbánhegyes Község
Önkormányzat Képviselő-testülete
Magyarcsanád Község
Önkormányzat Képviselőtestülete
Magyardombegyház Község
Önkormányzat Képviselő-testülete
Makó Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
Maroslele Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

5743 Lőkösháza,
Eleki út 28.
5667 Magyarbánhegyes,
Jókai u. 38.
6932 Magyarcsanád,
Templom tér 1.
5838
Magyardombegyház,
Zalka Máté u. 61.
6900 Makó,
Széchenyi tér 22.
6921 Maroslele,
Szabadság tér 1.

Szűcsné
Gergely
Györgyi Edit
polgármester
Sódarné Varga
Gyöngyi
polgármester
Guba István
polgármester
Dús Ildikó
polgármester
Dr. Buzás
Péter
polgármester
Dr. Martonosi
György
polgármester

2044

2687
1629
304

25534

2217

Medgyesbodzás Község
Önkormányzat Képviselőtestülete
Medgyesegyháza Nagyközség
Önkormányzat Képviselő-testülete
Méhkerék Község Települési
Önkormányzat Képviselőtestülete
Mezőgyán Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Mezőhegyes Város
Önkormányzat Képviselőtestülete
Mezőkovácsháza Város
Önkormányzat Képviselőtestülete
Mindszent Város Önkormányzat
Képviselő-testülete

5663 Medgyesbodzás,
Széchenyi u. 38.

Krucsai József
polgármester

5666 Medgyesegyháza,
Kossuth tér 1.

Ruck Márton
polgármester

4124

5726 Méhkerék,
Kossuth L. u. 80.

Tát Margit
polgármester

2322

5732 Mezőgyán,
Árpád u. 37.

Murony Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

5672 Murony,
Földvári u. 1.

Zsoldos Zoltán
polgármester
Kovácsné dr.
Faltin Erzsébet
polgármester
Prof.Dr.
Turcsán Zsolt
polgármester
Zsótér Károly
polgármester
Fekete Ferenc
Zoltán
polgármester

Nagybánhegyes Község
Önkormányzat Képviselőtestülete
Nagyér Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Nagykamarás Község
Önkormányzat Képviselőtestülete
Nagylak Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Nagymágocs Nagyközség
Önkormányzat Képviselőtestülete
Nagyszénás Nagyközség
Önkormányzat Képviselőtestülete

5820 Mezőhegyes,
Kozma F. u. 11.
5800 Mezőkovácsháza,
Árpád u. 176.
6630 Mindszent,
Köztársaság tér 31.

1237

1321
6401
7039
7622
1480

5668 Nagybánhegyes,
Kossuth u. 64.

Jancsó Ottó
polgármester

1562

6917 Nagyér,
Szabadság u. 33.

Lőrincz Tibor

615

5751 Nagykamarás
Kossuth u. 2.

Pelle István
polgármester

1563

6933 Nagylak
Petőfi u. 14.

Gyarmati
András
polgármester
Atkári
Krisztián
polgármester
Nyemcsok
János
polgármester
Varga
Lászlóné
polgármester
Hajnal Gábor
polgármester
Fekete Zoltán
polgármester
Csizmadia
Ibolya
alpolgármester
Szakács
Jánosné
polgármester
Anderkó Attila
polgármester

6622 Nagymágocs,
Szentesi út 42.
5931 Nagyszénás,
Hősök útja 9.

Nagytőke Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

6612 Nagytőke,
Széchenyi tér 6.

Óföldeák Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Okány Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

6923 Óföldeák,
Bajcsy-Zsilinszky u. 2.
5534 Okány,
Kossuth u. 16.

Orosháza Város Önkormányzat
Képviselő-testülete

5900 Orosháza,
Szabadság tér 4-6.

Örménykút Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

5556 Örménykút,
Dózsa Gy. u. 26.

Pitvaros Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Pusztaföldvár Község
Önkormányzat Képviselőtestülete

6914 Pitvaros,
Kossuth u. 30.
5919 Pusztaföldvár,
Rákóczi u. 66.

Dr. Baranyi
István
polgármester

649
3467
5773
501
541
2941
31927
530
1600
2028

Sarkad Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
Sarkadkeresztúr Község
Önkormányzat Képviselőtestülete
Szabadkígyós Község
Önkormányzat Képviselőtestülete
Szeghalom Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
Szegvár Nagyközség
Önkormányzat Képviselőtestülete
Székkutas Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Szentes Város Önkormányzat
Képviselő-testülete

5720 Sarkad,
Kossuth u. 27.

Bende Róbert
polgármester

11238

5731 Sarkadkeresztúr,
Vörösmarty u. 7.

Bakucz Péter
polgármester

1893

5712 Szabadkígyós,
Kossuth tér 3.

Balogh József
polgármester

2930

5521 Szeghalom,
Szabadság tér 4-8.

Macsári József
polgármester

10257

6635 Szegvár,
Szabadság tér 2.

Gémes László
polgármester

4997

6821 Székkutas,
Béke u. 2.
6600 Szentes,
Kossuth tér 6.

Tarhos Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

5641 Tarhos,
Petőfi Sándor u. 29.

5727 Újszalonta,
Béke u. 35.

Szél István
polgármester
Szirbik Imre
polgármester
Hornok
Sándor
polgármester
Medvegy
Mihályné
polgármester
Dr. Garay Rita
polgármester
Szebellédi
Zoltán
polgármester
Jova Tibor
polgármester

5811 Végegyháza,
Széchenyi u. 2.

Varchó István
polgármester

5530 Vésztő,
Kossuth Lajos u. 62.
5537 Zsadány,
Béke u. 82.

Molnár Sándor
polgármester
Dudás Árpád
polgármester

Telekgerendás Község
Önkormányzat Képviselőtestülete
Tótkomlós Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
Újkígyós Nagyközség
Önkormányzat Képviselőtestülete
Újszalonta Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Végegyháza Község
Önkormányzat Képviselőtestülete
Vésztő Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
Zsadány Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Lakosságszám összesen:

5675 Telekgerendás,
Dózsa György u. 13.
5940 Tótkomlós,
Fő út 1.
5661 Újkígyós,
Kossuth u. 41.

2560
31022
983
1713
6760
5940
141
1681
8012
1849
485942”

3.) A Megállapodás I.7.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Társulás önálló jogi személyiséggel rendelkez.”
4.) A Megállapodás I.10.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Társulás gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: nem költségvetési szerv
törzskönyvi jogi személy.”
5.) A Megállapodás I.11.) pontjában az „Elnökhelyettes” szövegrész helyébe az
„Alelnök” szövegrész lép.
6.) A Megállapodás I.14.) pont második bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
„A nyilvántartás felfektetése és vezetése a munkaszervezeti feladatokat ellátó
Orosházi Polgármesteri Hivatal feladata.”
7.) A Megállapodás II.16.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Tagok – tekintettel a környezetvédelem kiemelt szerepére, a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény 33. § (1) bekezdésében meghatározott
kötelezettségük hatékony ellátása érdekében - saját közigazgatási területükön
belül megvalósítandó települési szilárd hulladék begyűjtésére, elhelyezésére és

ártalmatlanítására szolgáló létesítmények létrehozására és üzemeltetésére kötnek
szerződést, melynek megvalósulásában kiemelten érdekeltek az érintett
települések önkormányzatai. A feladat megvalósítása során a Tagok egy
hulladékégető mű létesítését, hulladékátrakó állomások, hulladékkezelő művek,
hulladékválogató létesítmények, hulladékgyűjtő udvarok és szigetek kialakítását,
valamint elhagyott hulladéklerakó telepek rekultivációját vállalják.”
8.) A Megállapodás III.20.) pontja I.a.) alpontja törlésre kerül.
9.) A Megállapodás IV.32.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Tagok, illetve képviselőik a tudomásukra jutott információkat csak a projekt
megvalósítása érdekében használhatják fel, egyébként azok bizalmasan
kezelendők, nem érintettek részére csak felhatalmazás alapján adhatják ki,
kivéve a közérdekű adatokat, melyekkel kapcsolatban az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény szerint járnak el.”
10.) A Megállapodás IV.34.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Taggyűlés, valamint a Társulás Elnökségének tagjai a Társulás működéséről a
Tagokat évente legalább egy alkalommal tájékoztatják.”
11.) A Megállapodás V.35.) pontjának f) alpontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
„Tagok rögzítik, hogy bármely tag által vállalt működési hozzájárulás, valamint a
fejlesztés, beruházás vonatkozásában vállalt fizetési kötelezettség nem teljesítése
esetén a társulás székhely szerinti vagy a társulási megállapodásban
meghatározott székhely (gesztor) önkormányzat a fizetési határidőt követő 15.
naptól azonnali beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására jogosult. Ha a
székhely (gesztor) önkormányzat nem tesz eleget a társulás felé vállalt fizetési
kötelezettségének, úgy a társulási tanács (Taggyűlés) új székhely (gesztor)
önkormányzat kijelöléséről dönthet, amelyet egyúttal felhatalmaz arra, hogy a
korábbi székhely (gesztor) önkormányzat ellen azonnali beszedési megbízást
(inkasszót) nyújtson be.”
12.) A Megállapodás VI.37.) pontjából az „illetve Munkaszervezete” szövegrész
törlésre kerül.
13.) A Megállapodás VII.40.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A tagok mindegyikének – kizárólagos hatáskörében minősített többséggel
hozott – határozata szükséges a Társulási Megállapodás jóváhagyásához,
módosításához, a Társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz,
valamint a Társulás megszüntetéséhez.
A
csatlakozási
szándék
kinyilvánításához
a
csatlakozni
kívánó
önkormányzatnak a csatlakozási szándékáról a Taggyűlést a vonatkozó
minősített többséggel hozott határozatának megküldésével, legalább hat
hónappal korábban értesítenie kell. A csatlakozási eljárásra egyebekben a
Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak az irányadók.”
14.) A Megállapodás VII. 42.) pontjában a „Békés Megyei Közigazgatási Hivatalnak”
szövegrész helyébe a „Békés Megyei Kormányhivatalnak” szövegrész lép.
15.) A Megállapodás VII. 43.) pontjának második bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„A kilépésre vonatkozó határozatot legalább 6 hónappal a kilépést
megelőzően kell a Taggyűlésnek írásban bejelenteni.”

16.) A Megállapodás VII.44.) pontjának első bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„A Taggyűlés minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó
napjával fontos okból kizárhatja azt a Tagot, amely a Társulási
Megállapodásban foglalt kötelezettségeinek ismételt felhívásra a megadott
határidőben nem tesz eleget.”
17.) A Megállapodás VII.48.) pontja kiegészül az alábbi negyedik bekezdéssel:
„A Társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére
történő kiadását öt évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő
kiadása veszélyeztetné a Társulás további működését. Ebben az esetben a
kivált tagot – a Társulással kötött szerződés alapján – használati díj illeti
meg.”
18.) A Megállapodás VIII.55.) pontja és 56.) pontja első bekezdése helyébe a
következő rendelkezések lépnek:
„55.) A Társulás szervei a Taggyűlés, a Társulás Elnöksége, a Társulás
Elnöke, a Társulás Alelnökei és a Társulás Bizottságai.
A Taggyűlés
56.) A Társulás legfőbb döntéshozó szerve a Tagok (al)polgármestereiből álló
társulási tanács (továbbiakban Taggyűlés). A Taggyűlés tagjainak
megbízatása az önkormányzati ciklus idejéig tart.”
19.) A Megállapodás VIII. fejezetének „A Társulás Elnöksége” alcím 57.) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
„57. A Társulás munkáját a Taggyűlés ülései közötti időszakban a Társulás
Elnöksége (továbbiakban: Elnökség) látja el azzal, hogy a Tagok által a
Társulásra átruházott hatásköröket nem gyakorolhatja.
Az Elnökség 11 tagú, mely az elnökből, az elnök-helyettesekből és 8
elnökségi tagból áll.
Az Elnökségi tagokat a Taggyűlés tagjai sorából az alakuló ülésen, vagy az
ok felmerülését követő első ülésen egyszerű többségű szavazatával választja
meg.”
20.) A Megállapodás VIII. 58.) pontja és a „Társulás Elnökhelyettesei”, valamint az
utána következő 59.) és 60.) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:
„58.) A Társulás Elnökét (aki egyben a Taggyűlés és az Elnökség elnöke is) a
Taggyűlés tagjai sorából az önkormányzati választási ciklus idejére választja
meg. Az Elnök személyére a Taggyűlés bármely tagja javaslatot tehet. A
Társulás Elnökének megválasztásáról a Taggyűlés egyszerű többséggel dönt.
A Társulás Elnöke képviseli a Társulást. Távolléte, vagy akadályoztatása
esetén a Társulás képviseletét, illetve a Taggyűlés és az Elnökség ülésén az
elnöki teendőket külön meghatalmazás nélkül a Szervezeti és Működési
Szabályzatban meghatározottak szerint a Társulás erre felhatalmazott
Alelnöke látja el.
Az Elnök részletes feladatait és hatásköreit a Társulás Szervezeti és
Működési Szabályzata határozza meg.
Társulás Alelnökei
„59.) A Taggyűlés az önkormányzatok választási ciklusának idejére az
Elnökség tagjai sorából 2 Alelnököt választ. Az Alelnökök személyére az Elnök

tehet javaslatot. A Társulás Alelnökeinek megválasztásáról a Taggyűlés
egyszerű többséggel dönt.
Társulás Bizottságai
60. A Taggyűlés az önkormányzatok választási ciklusának idejére 5 fős
Pénzügyi Bizottságot hoz létre. A Pénzügyi Bizottság tagjait a Taggyűlés
egyszerű többséggel választja meg, 3 főt a Taggyűlés tagjai sorából, 2 főt
külső pénzügyi szakértők közül. A Pénzügyi Bizottság tagjai sorából Elnököt
választ, Elnökét a Társulás tagjai közül kell megválasztani.”
21.) A Megállapodás VIII. fejezetének „A Társulás Munkaszervezete (PIU)” alcím és
az utána következő szövegrész helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Taggyűlés munkaszervezete
62.) A Taggyűlés munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése,
végrehajtás szervezése) az Orosházi Polgármesteri Hivatal látja el az Mötv.
95. § (4) bekezdése alapján.”
22.) A Megállapodás IX.64.) pontjának első bekezdésében az „Elnökhelyettes”
szövegrész helyébe az „ Alelnök” szövegrész lép.
23.) A megállapodás IX. 64.) pontja c.) alpontjában a „Békés Megyei Közigazgatási
Hivatal” szövegrész helyébe a „Békés Megyei Kormányhivatal” szövegrész lép.
24.) A Megállapodás IX. 65.) pontjának első mondata helyébe a következő
rendelkezés lép:
„A Taggyűlés akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok felével
rendelkező képviselő jelen van.”
25.) A Megállapodás IX. 67.) és 68.) pontjainak helyébe a következő rendelkezés
lép:
„67.) A javaslat elfogadásához - a 68.) pontban foglalt kivételekkel – legalább
annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok
szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának
egyharmadát (egyszerű többség).
68.) Az alábbi döntések meghozatalához 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).
a.) a Társulás Megállapodás jóváhagyásához,
b.) a Társulási Megállapodás módosításához,
c.) a Társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz,
d.) a Társulási Megállapodás megszüntetéséhez,
e.) a Társulási Megállapodás év közbeni felmondásához,
f.) tag kizárásához.
Az a.)-d.) pontokban foglaltakhoz a Társulásban részt vevő képviselőtestületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése
szükséges.”
26.) A Megállapodás IX. 69.) pontja a.) alpontjában az „Elnökhelyetteseinek”
szövegrész helyébe az „Alelnökeinek” szövegrész lép.
27.) A Megállapodás IX.71.) pontjában a „Békés Megyei Közigazgatási Hivatalnak”
szövegrész helyébe a „Békés Megyei Kormányhivatalnak” szövegrész lép.
28.) A Megállapodás IX.72.) pontjában az „Ötv.” szövegrész helyébe az „Mötv.”
szövegrész lép.

29.) A Megállapodás IX. 73.) pontjának első bekezdésében az „Elnökhelyettes”
szövegrész helyébe az „Alelnök” szövegrész lép.
•
A Megállapodás IX.73.) pontja c.) alpontjában a „Békés Megyei
Közigazgatási Hivatal” szövegrész helyébe a „Békés Megyei Kormányhivatal”
szövegrész lép.
31.) A Megállapodás IX. 74.) pontjában az „Elnökhelyettes” szövegrész helyébe az
„Alelnök” szövegrész lép.
32.) A Megállapodás IX.75.) pontjában a „Békés Megyei Közigazgatási Hivatalnak”
szövegrész helyébe a „Békés Megyei Kormányhivatalnak” szövegrész lép.
33.) A Megállapodás IX. 76) pontjában az „Ötv.” szövegrész helyébe az „Mötv.”
szövegrész lép.
34.) A Megállapodás IX. fejezetének „A Munkaszervezet feladatai” alcíme és az
utána következő 84.) pont törlésre kerül.
35.) A Megállapodás XI. 90.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„90.) A Tagok vitás kérdéseiket elsősorban és kötelezően tárgyalásos úton,
egymás között – szükség szerint érdekképviseleti és szakmai szervek,
szervezetek bevonásával – egyeztetéssel kísérlik meg rendezni, ennek
sikertelensége esetére a Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
illetékességének vetik alá magukat.”
36.) A Megállapodás XI. 92.) pontjának első mondatának helyébe a következő
rendelkezés lép.
„Ezen Társulási Megállapodás megkötésénél a Tagok a vonatkozó Kohéziós
előírások mellett, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény előírásait veszik figyelembe.”
37.) A megállapodás jelen módosítása 2013. június 30. napján lép hatályba.
II. felhatalmazza a Polgármestert a módosítással egységes szerkezetbe foglalt
Társulási Megállapodás aláírására.
Végrehajtásért felelős: Lengyel György polgármester a módosítással egységes
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírásáért
Határidő: a Társulási Megállapodás aláírására 2013. június 30.
Lengyel György: kérem a testület tagjait, hogy az II. számú megfogalmazott
határozati javaslat változatlan elfogadását kézfeltartással szavazzák meg.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
120/2013. (V. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy
1.) a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását (továbbiakban: Megállapodás) – a
módosítással nem érintett rendelkezések változatlanul hagyása mellett – a
következők szerint módosítja:
• A Megállapodás I.1. pontja kiegészül az alábbi sorral és a
„Lakosságszám összesen” sor a következőre módosul:

Név

Mezőberény Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Lakosságszám összesen:

Székhely
5650
Mezőberény,
Kossuth L. tér
1.

Képviseli
Siklósi István
polgármester

Lakosságszám
(2004. jan. 1-jén)
10.871 fő
(2012. jan. 1-jén)
496759

b.) A megállapodás jelen módosítása 2013. augusztus 1. napján lép hatályba;
2. ) felhatalmazza a Polgármestert a módosítással egységes szerkezetbe foglalt
Társulási Megállapodás aláírására.
Végrehajtásért felelős: Lengyel György polgármester a módosítással egységes
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírásáért
Határidő: a Társulási Megállapodás aláírására 2013. július 31.
Lengyel György: A 2. számú bejelentés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához
2013-ban nyújtandó támogatások forrására benyújtandó pályázatokkal kapcsolatos
döntésekről szól. Írásban előzetesen megkapták a képviselők, a határozati javaslattal
együtt. Van-e kérdés, javaslat, hozzászólás?
Dönteni kell, nyújtunk-e be pályázatot. Amennyiben igen, akkor két határozatot kell
hozni.
Mivel nincs több kérdés, hozzászólás, kérem a testület tagjait, hogy az I. számú
megfogalmazott határozati javaslat változatlan elfogadását kézfeltartással szavazzák
meg.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
121/2013. (V. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete döntött arról, hogy pályázatot nyújt be az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások
forrására az önkormányzat tulajdonában álló,
kardoskúti 0208/20. hrsz-ú ingatlan felújítására és az
ingatlanhoz
kapcsolódó
egyéb
létesítmények
megvalósítására.
A pályázat címe: Pusztaközponti Helytörténeti
Látogatóközpont kialakítása.
A pályázaton elnyerni kívánt támogatás összege
14.999.999,- Ft. A pályázathoz szükséges 4.050 ezer
forint összegű saját erőt a 2013. évi költségvetési
tartalék terhére biztosítja.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő:2013. június 20.

Lengyel György: kérem a testület tagjait, hogy az II. számú megfogalmazott
határozati javaslat változatlan elfogadását kézfeltartással szavazzák meg.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
122/2013. (V. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER
fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó
támogatások forrására Pusztaközponti Helytörténeti
Látogatóközpont kialakítása címen benyújtandó
pályázat elkészítésével és utógondozásával megbízza
az Equity Consulting Kft-t (5900 Orosháza, Hajnal u.
12. III/11., képviseli: Puravecz Péter ügyvezető).
Felhatalmazza Lengyel György polgármestert, hogy a
megbízási szerződést az Equtiy Consulting Kft-vel
kösse meg.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő:2013. június 5.
Lengyel György: A 3. számú bejelentés a Cinkusiak Baráti Köre támogatási
kérelmével kapcsolatos. Az írásos előterjesztést előzetesen megküldtük a
képviselőknek. Kérem a javaslatokat, hozzászólásokat.
Szemenyei Sándor: Évek óta támogatjuk őket. Ha visszanézzük a támogatási
összegeket csökkenő tendenciát mutat. Egy-egy rendezvény ma sem olcsóbb, ezért
30 ezer forintot javaslok.
Lengyel György: A Vásárhelyi Pusztáért Szövetséggel is pozitívan együttműködik a
Baráti Kör. Rugalmasan segítettek, nagyon jó, ha egy településen a civilek pozitívan
együttműködnek. 40 ezer forint összegű támogatást javasolok.
Varga Pál: Mindenképpen támogatom a 40 ezer forintot.
Pusztai Ádám: Ez a baráti kör minden évben támogatja az iskolát is, minden évben
egy Kardoskúthoz kötődő pályázatot írnak ki. Egy 8-os tanuló pályadíját jutalmazzák.
40 ezer forint összegű támogatásra gondoltam.
Mórocz Lajos: Támogatom a 40 ezer forint összegű támogatást.
Lengyel György: Aki egyetért azzal a határozati javaslattal, hogy a Cinkusiak Baráti
Körét 40 ezer forinttal támogassa a Képviselő-testület, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
123/2013. (V. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az önkormányzati támogatásokról szóló 9/2008. (VI.
26.) sz. Ör. alapján a Cinkusiak Baráti Köre (5906.
Orosháza, Tatársánci út 38., képviseli: Deák György
elnök) részére a 2013. június 23-I koszorúzási
ünnepséghez 40.000,- Ft támogatást juttat a 2013. évi
költségvetés Alapítványok, társadalmi szervezetek
támogatása előirányzat terhére.
Felhatalmazza Lengyel György polgármestert a
támogatási szerződés megkötésére.
A támogatás elszámolását a rendezvénytől számított
30 napon belül kell benyújtani a Képviselő-testület
részére.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2013. június 10. a támogatási szerződés
megkötésére.
Lengyel György: A 4. számú bejelentés a TMKIT Kardoskúti Tagintézmény kérelme
tanulói balesetbiztosítás emelt összegű finanszírozása. Erről is elkészült az írásos
előterjesztés és megkapták a képviselők előzetesen. Kérem a véleményeket,
javaslatokat ezzel kapcsolatban.
Pusztai Ádám: Alapbiztosítás minden gyermeknek van. Ezen belül van a Signál
ajánlása. Kérdésem, hogy önálló intézménynek tekintik-e a kardoskúti iskolát.
dr. Mészáros Erzsébet: Nekem is ez az aggályom.
Pusztai Ádám: Abban az esetben, ha csak ez a létszám kell, akkor támogatom.
dr. Mészáros Erzsébet: Állásfoglalást kell kérni a Signáltól, a honlapukon nem kaptam
erre választ.
Lengyel György: Előzetes információm szerint a biztosító állásfoglalása, hogy a
kardoskúti tagintézményt önálló egységnek tekinti.
Varga Pál: A támogatás összege 36 ezer forint. Én 50 ezer forinttal támogatnám az
iskolát, mert alapbiztosítása van mindenkinek.
Szemenyei Sándor: Igaza van az előttem szóló képviselőnek. Inkább adjunk
nyaralásra, kirándulásra, kicsi az esélye, hogy megnyerik.
Mórocz Lajos: Bármikor, bármire szükségük volt és lesz az iskolának támogatjuk.
Javasolom, hogy ne támogassuk ezt a kérelmet.

Lengyel György: Ennek a kérelemnek az elutasításán gondolkodom, és másik
kérelemmel forduljon az iskola a testülethez, ha szükségük lesz valamire.
Varga Pál: Pontosan így gondolom.
Lengyel György: Szavazásra teszem fel. Aki támogatja a kérelmet, kézfeltartással
szavazzon.
2 igen szavazattal nem nyert támogatást.
Aki a kérelem elutasítását támogatja, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, az alábbi határozatot hozta:
124/2013. (V. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a TMKIT Kardoskúti Tagintézményben 2013/14.
tanévben tanulói jogviszonyban álló gyermek részére
az alanyi jogon járó, állami balesetbiztosításon túl
nem támogatja a Signál Plusz Diákbiztosítást.
Felelős: Lengyel György polgármester, a határozat
közléséért.
Határidő: 2013. június 20.
Lengyel György: Az ötödik bejelentés a Kardoskút, Petőfi u. 64. szám alatti ingatlanra
vonatkozó vételi ajánlat módosításáról szól. Ezt is előzetesen megkapták a képviselők
írásban.
Az imént kaptam telefonhívást dr. Dancsó József polgármestertől, és szóban közölte,
hogy újra kiírják árverésre az ingatlant, 13 millió forint + áfa összegért.
Mórocz Lajos: Én néztem azt az Orosházi Képviselő-testületi ülést, amelyen szó volt
erről az ingatlanról. Említés sem esett az árverésről.
dr. Mészáros Erzsébet: Értetlenül állunk mi is, a vételi ajánlatot e-mailban kaptuk
meg.
Lengyel György: Nem tájékoztattak miért a változás.
dr. Mészáros Erzsébet: Az árverésen való részvételre testületi felhatalmazás kell a
polgármesternek.
Lengyel György: Igazodtak a mi elképzelésünkhöz és az árverés a formája?
dr. Lipták Péter: A vagyongazdálkodási szabályzatuk köti őket vélhetően.
Lengyel György: Ők nem akarnak ezzel az ingatlannal mit kezdeni, mire akarjuk mi is
használni. Ezt az összeget takarja a park pályázatunkból befolyó utófinanszírozás.

Mórocz Lajos: Adjunk felhatalmazást a polgármesternek, hogy 13 millió forint + áfa
összegben járjon el az árverésen.
Varga Pál: A vásárlást támogattam, de zavar, hogy nem találtunk célt. Ne egy üresen
álló épületet tulajdonoljunk.
Lengyel György: Információim szerint volt 30 milliós felértékelése is az ingatlannak. A
főépületek stabilan állnak. Felújításokra, korszerűsítésre szükség van. Ezek a
munkafolyamatok adhatnak feladatot a közmunkásoknak is. Illetve gondolkodni lehet
értékteremtő munkán: helyben történő brikett előállítása, idősek otthona kialakítása,
fiataloknak lakás kialakítás. Ingatlanról lévén szó a mai nyomott árak mellett is reális
ár. Néhány hónap nem elég egy ilyen épület-komplexum hasznosítása.
Szemenyei Sándor: Alternatív fűtés kialakítása is több éves folyamat. Azért vagyunk,
hogy akarjuk és segítsünk. Szabad önkormányzati lakásunk sincs, jó ötlet az
anyaotthon kialakítása is.
Lengyel György: A jövőbeni pályázatok hozzá lesznek igazítva, amely településnek
programja a fiatalításhoz kapcsolódik. Ezt tartsuk szem előtt. Érdemes tovább
gondolni, pl. anyaotthon.
Varga Pál: Támogatom a 13 millió forint + áfa áron történő megvásárlást.
Mihamarabb találjunk megoldást. Gépparkunk növelésével a tárolási problémákat is
megoldhatjuk.
Lengyel György: Gazdasági szempontból ez milyen következményekkel jár?
Vagyongazdálkodási szempontból mi a helyes lépés?
Szemenyei Sándor: A gazdasági fejlődés igaz, akkor lehet annyi értéket termelni,
amennyi a fenntartáshoz elég.
Mórocz Lajos: Az ingatlan mindig érték.
Varga Pál: Teljes berendezéssel adják?
Lengyel György: Megtekintett állapotban.
Mórocz Lajos: 13 milllió forint + áfa összegig felhatalmazzuk Lengyel György
polgármestert, hogy járjon el az Önkormányzat nevében.
Lengyel György: Aki egyetért az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslat
azon módosításával, hogy árverésen kívül, vagy árverés hatálya alatt, de kerüljön
megvásárlásra az ingatlan, az kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúan - az alábbi határozatot hozta:
125/2013. (V. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
1. Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Orosháza Város Önkormányzata kizárólagos
tulajdonát képező, 5945 Kardoskút, Petőfi u. 64.
számú (Hrsz.: 262.) 6269 m2 területű gazdasági
épület,
udvar
megnevezésű
ingatlan
(volt
polgárvédelmi bázis) árverésen vagy árverésen kívül
történő megvásárlása céljából 13.000.000,- Ft + ÁFA
árajánlatot tesz.
2. Felhatalmazza Lengyel György polgármestert, hogy
tegyen ajánlatot az ingatlan megvásárlása érdekében.
Felhatalmazza továbbá Lengyel György polgármestert,
hogy az adásvételi szerződés megkötése ügyében a
135/2008. (X. 18.) FVM rendelet alapján az Európai
Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési
Alapból
a
falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető
támogatás tárgyában benyújtott kifizetési kérelem
önkormányzat részére történő teljesítése után kerüljön
sor.
3. Az ingatlan megvásárlására a 2013. évi
költségvetésben
szereplő
általános
tartalék
előirányzata nyújt fedezetet.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2013. június 10. a vételi ajánlat
továbbítására.
2013. augusztus 10. az adásvételi szerződés
megkötésére.
Lengyel György: Írásos előterjesztés készült a 6. számú bejelentés alatt az
önkormányzati pénzeszköz lekötéssel kapcsolatban. Kérdés, hozzászólás, javaslat
van-e?
Kapuné Sin Anikó: A Kereskedelmi és Hitelbank a lekötéskori kamatot adja, a
Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet a jegybanki alapkamatot követi.
Szemenyei Sándor: Az áthelyezés mennyibe kerül?
Kapuné Sin Anikó: 6-6 ezer forint, oda, vissza.
Lengyel György: Aki egyetért az írásos előterjesztésben szereplő határozati
javaslattal, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúan - az alábbi határozatot hozta:
126/2013. (V. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
582013. (III. 01.) sz. Ör. 6 §. (3) bekezdése alapján az
önkormányzat
rendelkezésre
álló
szabad
pénzeszközeiből 15.000.000,- Ft-ot a Gádoros és
Vidéke Takarékszövetkezetnél 2013. május 31.
napjától, 3 hónapos időtartamra, évi 6 % betéti kamat
konstrukcióban lekötött betétként elhelyez.
Felhatalmazza Lengyel György polgármestert, hogy a
szerződéskötés ügyében eljárjon.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Lengyel György polgármester
Lengyel György: A következő bejelentéssel kapcsolatos előterjesztést szintén
megkapták a képviselők előzetesen írásban. Mivel személyemet érintő döntésről van
szó, felkérem Varga Pál alpolgármestert az ülés további vezetésére, egyben kérem a
döntéshozatalból való kizárásomat.
Varga Pál: Az ülés vezetését átveszem. Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak
Lengyel György döntéshozatalból való kizárásáról, kézfeltartással.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúan - az alábbi határozatot hozta:
127/2013. (V. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Lengyel György polgármestert a döntéshozatalból
kizárja.
Varga Pál: dr. Mészáros Erzsébet kirendeltség-vezető távozása tette szükségessé a
változást. Erzsike mindig nagy segítsége volt a polgármesternek, távozása nagy
veszteség lesz. A kirendeltség-vezetői pályázat időközben már kiírásra került. Az
Ügyrendi Bizottság ülésén javaslatot tettem arra, hogy Lengyel György főállású
polgármesterként lássa el a jövőben a feladatát, hiszen mindig is úgy gondoltam,
hogy ez a státusz csakis főállásban látható el. A polgármester az indítványomat
elfogadta, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését arról,
hogy Lengyel György polgármester foglalkoztatási jogviszonyát főállásúra változtassa
meg, ezzel egyidejűleg az illetményét és költségtérítését is állapítsa meg.
Pusztai Ádám: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Egyetért a határozati
javaslatban foglaltakkal. Egyhangú döntéssel támogatja, és javasolja a Képviselőtestületnek, hogy Lengyel György polgármester 2013. június 1-től főállású
polgármesterként lássa el munkáját.
Javasolja továbbá, hogy a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 3/2011. (IV. 4.) Ör. rendelet módosítási javaslatot emelje rendeletté.

Varga Pál: Kérem a képviselőket, hogy kézfeltartással szavazzanak a Képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2011. (IV. 4.) Ör. rendeletről,
a módosítási javaslatot emelje rendeletté.
Varga Pál alpolgármester megállapítja, hogy “Kardoskút Község Önkormányzata
Képviselő-testületének …./2013. (..) sz. ÖKT. rendelet-tervezete a
Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
3/2011. (IV. 4.) Ör. módosításáról rendeletté emelkedett.
Varga Pál: Dönteni kell továbbá arról, hogy elfogadjuk-e a polgármester főállású
munkaviszonyát és a javadalmazásáról is. Ezzel kapcsolatos javaslat, kérdés,
hozzászólás van-e?
Pusztai Ádám: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és azzal a javaslattal él a
Képviselő-testület felé, hogy a polgármester illetményét 308.200,-Ft/hó összegben
állapítsa meg.
Szemenyei Sándor: Egyetért a javaslattal, támogatja.
Varga Pál: Kérem a képviselőket, hogy kézfeltartással szavazzanak egyetértésüket
kifejezve kézfeltartással arról, hogy a polgármester illetményét bruttó 308.200,-Ft/hó
összegben állapítják meg.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül, 4 szavazásra jogosult közül, 4 igen
szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, - egyhangúan - az alábbi
határozatot hozta:
128/2013. (V. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Lengyel György részére társadalmi megbízatásának a
Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról
szóló
3/2011.
(IV.
04.)
sz.
önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2013.
(..) sz. önkormányzati rendelet hatályba lépésnek
napjától
főállású
foglalkoztatási
jogviszonyra
változtatásával egyidejűleg illetményt állapít meg.
A képviselő-testület a főállású sajátos közszolgálati
jogviszonyban álló polgármester illetményét 2013.
június 01. napjától 308.200,-Ft/hó összegben állapítja
meg.
Felelős: dr. Mészáros Erzsébet kirendeltség-vezető
Határidő: azonnal
Varga Pál: Az illetmény elfogadása után meg kell határozni a költségátalányt is, mivel
nyilatkozata alapján a polgármester ezt kívánja igénybe venni.

Pusztai Ádám: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és javasolja a képviselőtestületnek költségtérítésként megállapítani Lengyel György polgármester részére
illetményének 30 %-át, azaz: 92.760,- Ft/hó összegben.
Varga Pál: Aki egyetért azzal, hogy a polgármester költségtérítésének összege
92.760,-Ft összegű átalány legyen, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül, 4 szavazásra jogosult közül, 4 igen
szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, - egyhangúan - az alábbi
határozatot hozta:
129/2013. (V. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Lengyel György polgármester költségtérítését 2013.
június 1. napjától 92.760,-Ft/hó összegben állapítja
meg.
Felelős: dr. Mészáros Erzsébet kirendeltség-vezető
Határidő: azonnal.
Varga Pál visszaadja az ülés vezetését Lengyel György polgármesternek.
Lengyel György: Az elmúlt fél év tapasztalata azt mutatta, hogy nem egyszerű
időszakhoz érkeztünk, sok változás terheli munkánkat. A jogszabályokban előírt
változtatásokat sikerült zökkenőmentesen végig vinni. Létrejött a Csanádapácai
Közös Önkormányzati Hivatal, és eddig rendben működött. Az ügyek folyamatos,
pontos, gördülékeny intézése tekintetében dr. Mészáros Erzsébet távozása nagy
hiányt jelent. Kellemetlenül érinti munkánkat. Próbáltunk eszközöket keresni
marasztalására, de nem sikerült. Tény, hogy elmegy. Az Önkormányzat és a Hivatal
nevében hálásak lehetünk a Kardoskúton töltött 21 évért. Az eddigi tapasztalataim
alapján a jelenlegi probléma nagy biztonsággal vállalható kézbentartásához, és a
negatív következmények megelőzéséhez, tekintettel a településért vállalt
felelősségre, indokoltnak tartom a képviselő testület döntését. Mivel az apparátus
rutinos irányítója most eltávozik, a felvállalt szolgálat minél teljesebb gyakorlásához,
és a megjelölt célokért folytatott munka eredményességéhez szükséges a
fokozottabb személyes jelenlét. A jövőben még nagyobb szükség lesz a bizalomra,
segítségre, a közösségre, a falu érdekében együtt dolgozásra. Köszönöm szépen a
testület figyelmességét és felelősségteljes bizalmát.
Lengyel György: A 75 Platinum RD traktorhoz fűgyűjtő kosár beszerzéséről kell
dönteni. Ezzel kapcsolatos írásos előterjesztés elkészült, előzetesen a képviselők
megkapták. Úgy látszik, erre az eszközre nincs szükség.
Mórocz Lajos: Fölöslegesen ne dobjunk ki 185 ezer forintot.
Lengyel György: Kérem a képviselőket, hogy kézfeltartással erősítsék meg az írásban
kiadott határozati javaslatot.

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül, 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúan - az alábbi határozatot hozta:

130/2013. (V. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Hornok és Posztós Kft. (5900. Orosháza, Csorvási
út 26.) által a 75 Platinum RD traktorhoz 185.000,--ft
beszerzési árért felajánlott főgyűjtő beszerzését nem
támogatja.
Lengyel György: A 9. számú bejelentés a piactéri asztalok fölé tetőszerkezet
készítésével kapcsolatos. Ezt is megkapták előzetesen a képviselők. a határozati
javaslattal együtt. Van-e javaslat?
Amennyiben nincs, akkor kérem szavazzunk az írásos előterjesztésben szereplő
határozati javaslat mellett.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül, 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúan - az alábbi határozatot hozta:
131/2013. (V. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megbízza Szemenyei Sándor képviselőt, hogy a
Kardoskút, Petőfi utca – Béke utca sarkán lévő
piactéri asztalok tetőszerkezetének elkészítését 2013.
június 1. napjától 2013. július 19. napjáig koordinálja.
A munka elvégzéséhez az önkormányzat Dunai Attila
közmunkást, továbbá szükség esetén további egy fő
segédmunkást
biztosít.
A
szükséges
anyagbeszerzések lebonyolításával megbízza Varga
Pál tanyagondnokot.
Felelős: Szemenyei Sándor
Határidő: 2013. július 19.
Szemenyei Sándor: Köszönöm a megbízást, élek vele, az egész testület
elképzelését megbeszélve, segítek. A faanyag mind meg van.
Lengyel György: Köszönjük Szemenyei Sándor hozzáálló, segítő magatartását.
Szabó László helyi vállalkozó térítésmentesen felajánlotta segítségét a PROVIDENT
felajánlásához – művelődési ház nagytermének kifestése – a festés előkészítő
munkálataira. Jelezte, hogy biztosítja az állványzatot és személyesen, munkája
hozzáadásával is jelen kíván lenni.
Lengyel György: A kerékpárút építési engedélye lejárt. Lehetőség van újra megkérni,
amely, árajánlat alapján, 650 ezer forint + áfa összegbe kerülne.
Megkeresetem dr. Dancsó József orosházi polgármestert szóban, véleménye szerint
szem előtt kell tartan a kerékpárutat, de még erre nincs forrás, addig nem javasolja
az építési engedély megkérését.

Turisztikai elképzelések kapcsán szóba került, hogy lehetne-e turisztikai célú
beruházás. A térség országgyűlési képviselője szerint nem, konkrétan gazdasági
jellegű hozadéka lehet. A testületnek kell dönteni, hogy megkérjük-e az építési
engedélyt, vagy várjunk későbbi konkrét lehetőségre.
dr. Mészáros Erzsébet: Megkeresés történt telefonon Orosházáról a tartaléklistán
lévő nyertes pályázatokkal kapcsolatban. Ha mégis lenne rá pénz, akkor meg nem
lesz idő a tervezési és építési engedély beszerzésére.
Lengyel György: A minisztériumi felmérés azt jelzi, hogy mégis tartaléklistán van a
kerékpárút, kérdés tudják-e támogatni.
Varga Pál: Csak Kardoskutat terheli a tervezési díj?
dr. Mészáros Erzsébet: Végig mi fizettünk. Ez az engedély már le van járva. A
meghosszabbítás olcsóbb, egyszer már hosszabbítottunk. A tervezési költség több
mint egymillió forint volt.
Pusztai Ádám: Kérjük meg az építési engedélyt, legyen érvényes.
Szemenyei Sándor: Az a baj, hogy Orosházának nem érdeke és nem támogatja,
nekünk nem kis pénz, csak a mi önkormányzatunknak kell finanszírozni.
Lengyel György: Aki egyetért azzal, hogy kérjük meg a kerékpárút építési
engedélyét, annak előkészítésével bízzuk meg a KÖVIMET BT-t, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül, 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúan - az alábbi határozatot hozta:
13/2013. (V. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megbízza a KÖVIMET Bt. Békéscsaba, Gyümölcsös
15. sz. alatti vállalkozást az Orosháza-Kardoskút közötti
kerékpárút építési engedélyes tervének elkészítésével
és az építési engedély beszerzésével.
A szerződés aláírására felhatalmazza Lengyel György
polgármestert.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2013. június 15.
Lengyel György: A Petőfi u. 16. szám alatti önkormányzati lakás felújítása
megtörtént, a falak rendbetétele van még hátra. Előzetesen felmérés szerint a
kivitelező szerint bele fog férni a 2,5 millió meghatározott összegbe egy egyszerű
vakolat rendbehozatal.
Tájékoztatom továbbá a képviselőket, hogy a mai nap folyamán megtörtént a
Váráshelyi Pusztáért Szövetség alapító okiratának aláírása, jelen volt a sajtó is.
Nagyon komoly összefogás lehet, hangzottak el jó ötletek.

Óvodavezetői pályázat beadási határideje lejárt, 4 pályázat érkezett, folyik a
véleményeztetés.
Varga Pál: A szöllösi területen élők kérik a segítséget a közvilágítás megoldásában.
Eddig az AGRO-M tulajdonát képező lámpatestek biztosították a közvilágítást, de
tovább nem hajlandó fizetni a fogyasztást és lekapcsolta az áramot. Éjjel semmilyen
világítás sincs. A Képviselő-testületnek kellene megoldást találni.
Lengyel György: A következő testületi ülésre előkészítjük döntésre.
Neller Borbála Tünde: A Kihívás Napjával kapcsolat köszönet a testületnek. A rossz
időjárás ellenére is jól sikerült. A kategóriában induló 18 település közül a 8.
helyezést értük el országosan.
Lengyel György: Dicséretet érdemel a munka.
Mórocz Lajos: Szeretném kérni, hogy az orvosi rendelőnél lévő kerítés festését meg
kellene oldani. A fa kerítéseknek is kellene valamit csinálni.
Varga Pál: A fa kerítések gombásak, egyesével le kell szedni a léceket, lecsiszolni és
újra festeni kell.
Szemenyei Sándor: A hősök napi ünnepségsorozat dicséretet érdemel. Az esős
időjárás ellenére ilyen sokan még ilyen rendezvényen nem voltak.
Lengyel György: Simonka György országgyűlési képviselő kezdeményezésére
megyei fejlesztési terv készítéséhez javaslatot adtunk be, bízunk benne, hogy
figyelembe veszik.
Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, tisztelettel megköszöni az aktív
tanácskozást a nyílt ülést 17,25 órakor bezárja és zárt ülés keretében folytatja tovább
a munkát.

Kmft.

/ Lengyel György /
polgármester

/ dr. Lipták Péter /
jegyző
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

/ Szemenyei Sándor /
képviselő

/ Varga Pál /
képviselő

