KARDOSKÚT KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2017. JÚNIUS 29. NAPJÁN TARTOTT
RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
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7/2017. ÖKÜ
JEGYZŐKÖNYV

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 29. napi
rendes, nyílt testületi ülésén 15:00 órai kezdettel.

Ülés helye: a Hivatal tanácskozó terme
5945 Kardoskút, Március 15. tér 3.

Jelen vannak:

Lengyel György polgármester,
Kis Bálint
Mórocz Lajos
Pusztai Ádám
Varga Pál települési képviselők.

Tanácskozási joggal meghívottként vannak jelen:
Fekete Zita, kirendeltség-vezető
Kapuné Sin Anikó, pénzügyi főtanácsos
Dr. Czecher Péter,rendőrkapitány
Vargáné Neller Borbála Tünde, művelődésszervező
Patócs Éva óvodavezető
Kocsis Péter, Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület elnöke
Nem tanácskozási joggal állandó meghívottként van jelen:
Radics Vivien, jegyzőkönyvvezető
Lengyel György, polgármester köszönti a megjelenteket, tájékoztat, hogy dr. Lipták Péter
jegyző úr előzetesen jelezte, hogy nem tud jelen lenni a mai ülésen, továbbá megállapítja, az
ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot; választása Mórocz Lajos és Kis
Bálint képviselőkre esik, melyet a jelenlevő 5 testület tag, 5 igen szavazattal, egyhangúlag,
elfogadott.
Javaslatot tesz a megtárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban megküldöttek szerint,
annyi kiegészítéssel, hogy Török Attila a Kardoskúti Polgárőr Egyesület elnöke jelezte, hogy
munkahelyi kötelességei miatt késni fog, de kérte, hogy várjuk meg a beszámoló
tárgyalásával.
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Aki egyetért a napirendi pontok elfogadásával, kézfeltartással szavazzon!
A képviselő-testület a javaslatnak megfelelően, az 5 jelenlevő tag közül 5 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbiak szerint fogadta el a tárgyalandó napirendi pontokat:
Nyílt ülés
Napirend:
1.) Rendőrségi beszámoló Kardoskút község közbiztonságának 2016. évi helyzetéről és a
közbiztonság érdekében tett intézkedésről
Előterjesztő: Dr. Czecher Péter, rendőrkapitány
2.) Kardoskúti Polgárőr Egyesület beszámolója
Előterjesztő: Török Attila, elnök
3.) Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) felülvizsgálata
Előterjesztő: Vargáné Neller Borbála Tünde
4.) Kardoskút Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
5.) Egyebek
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
Zárt ülés
1.) „Kardoskút Községért” és „Év embere” kitüntetés odaítélése
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
2.) Lakáshoz jutási kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Radics Vivien, szociális ügyintéző
3.) Szociális kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Radics Vivien, szociális ügyintéző

Lejárt határidejű határozatok és két ülés között történtek
Lengyel György polgármester a két ülés között lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
számol be:
63/2017.(III.30.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a 113/1 hrsz-ú járdaszakaszból 20 m2 területet, maximum bruttó 300.000 Ft
összeg mértékben felújítja a 2017. évi költségvetés terhére. A felújítás megtörtént.
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69/2017.(IV.27.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesületet 400.000 forint
összegben támogatja. A szerződés aláírásra került, a támogatás át lett utalva.
70/2017.(IV.27.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a Kardoskút Községért Közalapítványt 300.000 forint összegben támogatja.
A szerződés aláírásra került, a támogatás át lett utalva.
71/2017.(IV.27.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Egyesületét 50.000 forint összegben
támogatja. A szerződés aláírásra került, a támogatás át lett utalva.
73/2017.(IV.27.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,
mint jogosult hozzájárulását adta, hogy Dr. Kodácz Emese Emília a tulajdonában lévő,
Kardoskút 156/12 hrsz-ú ingatlant értékesítse.A határozati kivonat megküldésre került.
74/2017.(IV.27.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a körzeti megbízott szolgálati lakásánál az iroda két kültéri ajtó cseréjének
céljából maximum 250.000 forintot biztosít a költségvetési tartalék terhére. A munkálatok
elvégzésre kerültek.
88/2017.(V.25.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásról készült 2016. évi átfogó
értékelést elfogadja és 2017. május 31-ig tájékoztatja a Békés Megyei Kormányhivatal
Szociális- és Gyámhivatalát. Az értékelés továbbításra került.
92/2017.(V.25.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehatásának vonatkozásában
szerződést köt. A Kardoskúti Zrt-vel az egyeztetés megtörtént, vállalják a feladat elvégzését.
Amennyiben nincs kiegészítés, a tájékoztatót, aki elfogadja, kérem, kézfelnyújtással
szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
96/2017. (VI.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete a lejárt határidejű
határozatokról
szóló
tájékoztatást
elfogadja.
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Felelős: Lengyel György, polgármester
Határidő: azonnal

Lengyel György polgármester: Továbbá szeretnék beszámolni arról, hogy az előző ülésünk
óta eltelt idő alatt a következő események történtek:
Május 31-én Patócs Éva óvodavezetővel egy Szegeden lévő Waldorf általános iskola és
gimnáziumot látogattunk meg információszerzés céljából.
Június elsején Békéscsabán jártunk Alpolgármester úrral, a turisztikai kiadványunk utolsó
egyeztetései miatt. Nyomtatás alatt van az anyag, a keretösszegbe belefértünk, sőt nagyobb
mennyiségben és jobb minőségben tudjuk kiadni.
Június 3-án az Orosházi Kistérség Többcélú Társulásának ülésén vettem részt, ahol többek
között tájékoztattak, hogy ebben az évben sajnos nem nyert az Erzsébet-tábor megszervezése
tárgyában beadott pályázat.
Június 20-án az Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola tanévzáró ünnepségén Hajdúné
Hegedűs Mária és Gombkötő Lajosné tanárnők részére nyugdíjba vonulásuk alkalmából
köszönő oklevelet adtam át.
Július 22-én a falunapi fogathajtó versennyel kapcsolatos megbeszélést tartottunk. Az áram,
vízlekötés biztosítása folyamatban van. A megbeszélésen a szolgáltatók képviselői is
résztvettek.
Július 26-án Közfoglalkoztatási Fórumon vettünk részt Tóth Józsefné kolleganővel, ahol a
jövő évi tervekről kaptunk tájékoztatást. Ugyanezen a napon a Körös-Maros Nemzeti Park
Igazgatóságánál, Tirják Lászlónál voltunk megbeszélésen a Fehér-tó Napja programmal
kapcsolatban. A rendezvényen résztvevők száma a tavalyi évben meghaladta a 3200 főt.
Ekkora létszámú rendezvényhez professzionális felkészültség kell, parkoltatás és lebonyolítás
terén is.
Továbbá tájékoztatnék, hogy a Vidékfejlesztési Program keretén belül benyújtott pályázatunk
a „Fehér-ház” felújítása tárgyában, jóváhagyásra került. Várjuk a határozatot, onnantól kezdve
biztos az információ.
A héten a Művelődési Ház riasztója meghibásodott, a hibaelhárítás megtörtént.
A Március 15. téren lévő park és játszótér járdája megsérült, annak kijavítása elvégzésre
került.
Az elmúlt testületi üléseken már volt szó az Orosháza-Kardoskút településeket összekötő
kerékpárút építésének szorgalmazásáról. Elekes Lajos alpolgármester felelős a térségi
programokért, így neki is továbbítottam azt a megkeresést a fenti témával kapcsolatban, amit
korábban Dávid Zoltán polgármester úrnak is.
5

Hódmezővásárhely polgármesterétől kaptunk a héten egy levelet, amiben tájékoztat, hogy
összesen 117 km hosszan külterületi kerékpárút építésére nyílik lehetőségük, így
kerékpározási centrum kialakítását tűzték ki célul, mely Kardoskutat is érinteni fogja a tervek
szerint.
Tótkomlós várossal együttműködési szerződést kötöttünk, EFOP-os pályázat keretén belül
benyújtandó projekttel kapcsolatban, melynek a témája, a nők munkaerő piaci helyzete.
Kötelezettséggel és anyagi vállalással nem jár részünkről.
A külterületi utak felújításával kapcsolatban benyújtott pályázatunknak megérkezett a
hiánypótlása, melynek teljesítése határidőben megtörtént.
Korábbiakban jelezte Dr. Malatyinszki Szilárd, a Dél-Békés Jövőjéért Szövetség operatív
igazgatója, hogy a mai testületi ülésen, tájékoztatni kíván a Calendula Terv eddig elért
eredményeiről. Meghívtuk, reméljük, a mai ülésre megérkezik.
Pénteken Orosháza térségére vihar csapott le, erős széllel és jégesővel kísérve, nagy károkat
okozva több településen. Kardoskúton ágakat tört le, fákat döntött, az áramszolgáltatás is
szünetelt. Alpolgármester úrral és Süle Imrével felvettem a kapcsolatot, akik felmérték a
károkat, és megoldásra kerültek a felmerült problémák még aznap. Lustyikné Papp Anikó,
járási hivatalvezető hívott még pénteken, érdeklődött, hogy mi történt nálunk. Tájékoztattam,
hogy nem igényeltünk különleges beavatkozást.
Közfoglalkoztatási megbeszélést tartottunk itt, helyben, az alacsonyabb létszám miatt, és
annak ügyében, hogy az ütemtervnek kevésbé megfelelően haladt a járdaépítés. Úgy
gondoltam aktuális volt ezeket átbeszélni, ami célravezetőnek is tűnik.
Valamint a kormány által biztosított nyári diákmunkára jelentkező valamennyi személy
részére lehetőséget tudunk biztosítani.
Az elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdés?
Kis Bálint képviselő: Hozzáfűznivalóm lenne a viharral kapcsolatban. Az, hogy nem merült
fel probléma, köszönhető volt Süle Imrének, a körzeti rendőrnek, meg még annak, aki segített
nekik, ugyanis ők hárman hárították el az úton lévő gallyakat a vihar után, meg a Family Frost
vontatta el a nagyobb ágakat. Tehát az, hogy nem volt nagyobb probléma, ennek köszönhető.
Lengyel György polgármester: Vihar erejéhez képest nem lett szerencsére nagy probléma,
de ettől függetlenül áramvezetékek szakadtak le több helyen. Köszönöm a kiegészítést.
Amennyiben nincs kérdés, további kiegészítés, aki elfogadja az elhangzottakat, kérem,
kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
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97/2017. (VI.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete a két ülés között
történt eseményekről szóló tájékoztatást
elfogadja.
Felelős: Lengyel György, polgármester
Határidő: azonnal

1. Napirendi pont: Rendőrségi beszámoló Kardoskút község közbiztonságának 2016.
évi helyzetéről és a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
Előadó: Dr. Czecher Péter, rendőrkapitány

Lengyel György polgármester: A képviselők előzetesen írásban megkapták az előterjesztést.
Kérdezem a készítőjét, szóban kíván-e kiegészítést tenni?
Dr. Czecher Péter, rendőrkapitány: Néhány mondatban egészíteném ki, bár Kardoskútról
szerencsére nem tudok sok mindenről beszámolni, mivel előző évben összesen három
bűncselekmény történt. Azonban általánosságban el kell mondanom, hogy a tavalyi évtől
számos új feladatot vett át a rendőrség, illetve a migráció is új helyzetet teremtett, amiben a
körzeti megbízott munkája is érintett. Továbbra is helyi szinten három település
(Csanádapáca, Pusztaföldvár, Kardoskút) működik együtt. Ezúton is köszönöm a körzeti
megbízotti iroda felújítását, illetve a D. Tóth Máté elismerésben részesítését a megyei napon.
Varga Pál alpolgármester: Köszönjük Máté lelkiismeretes munkáját.
Mórocz Lajos képviselő: A térfigyelő kamerarendszer kiépítésének van-e gyakorlati haszna?
Dr. Czecher Péter, rendőrkapitány: Tavaly egy esetben azonosítottuk az elkövetőt a
segítségével.
Pusztai Ádám képviselő: A beszámoló szerint nőtt a szabálysértések száma. Ennek mi az
oka?
Dr. Czecher Péter, rendőrkapitány: Ez nem helyi statisztika, hanem az Orosházi
Rendőrkapitányság összesített adata, amit nem tudunk települési szintre lebontani. Komoly
következtetést a háttérben álló okokról nem lehet levonni, egy-egy nagyobb rendezvény is
befolyásolhatja az esetek számát.
Pusztai Ádám képviselő: A migrációs útvonal mennyire érinti a térségünket?
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Dr. Czecher Péter, rendőrkapitány: Autópályáktól távol esik, így nem érintik útvonalaik
közvetlenül ezt a térséget.
Lengyel György polgármester: Köszönöm a beszámolót és a személyes részvételt is.
Amennyiben nincs kiegészítés, aki elfogadja a beszámolót, kérem, kézfelnyújtással
szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
98/2017. (VI.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy Kardoskút község
közbiztonságának 2016. évi helyzetéről és a
közbiztonság érdekében tett intézkedésről szóló
beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Lengyel György, polgármester
Vargáné Neller Borbála Tünde, művelődésszervező: A Falunap kapcsán két programot
szeretnék jelezni, amihez rendőri biztosításra és polgárőri segítségre lesz szükségünk. A
sportpályán fogathajtó versenyt rendezünk, erről Mátéval egyeztettem már. Valamint
streetfighter show is megrendezésre kerül, ami szintén biztosítást igényel.
Dr. Czecher Péter, rendőrkapitány: Akkor az első esemény kapcsán már választ kapott. A
streetfighter show érzékeny pontom, nagyon nagy veszélyeket rejteget magában, amit sokszor
a lakosság nem mér fel kellőképp. Természeten megpróbáljuk a segítséget megoldani.
Dr. Czecher Péter távozik az ülésről.
2. Napirendi pont: Kardoskúti Polgárőr Egyesület beszámolója
Előadó: Török Attila, elnök

Lengyel György polgármester: Mivel Török Attila, elnök még nem érkezett meg, javaslom
folytatni a további napirendi pontokkal, amíg ide nem ér. Kérte, hogy várjuk meg, akkor
hozunk döntést.
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3. Napirendi pont: Helyi Esélyegyenlődési Program (HEP) felülvizsgálata
Előadó: Vargáné Neller Borbála Tünde

Lengyel György polgármester: A képviselők előzetesen írásban megkapták az előterjesztést.
Kérdezem a készítőjét, szóban kíván-e kiegészítést tenni?
Vargáné Neller Borbála Tünde: A Helyi Esélyegyenlőségi Program második felülvizsgálata
megtörtént, amennyiben kérdés van, válaszolok.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs kiegészítés, aki elfogadja a
felülvizsgálatot, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
99/2017. (VI.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) 31. §. (4)
bekezdés alapján úgy dönt, hogy
1.) az előterjesztés mellékletét képező Helyi
Esélyegyenlőségi
Program
(HEP)
felülvizsgálatáról szóló beszámolót elfogadja,
2.) a helyzetelemzés továbbra is helytálló, HEP
módosítása, vagy új HEP elfogadása nem
szükséges.
Határidő: azonnal
Felelős: Vargáné Neller Borbála

4. Napirendi pont: Kardoskút Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési
rendeletének módosítása
Előadó: Lengyel György polgármester
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Lengyel György polgármester: A rendelet-tervezetet előzetesen tárgyalta az Ügyrendi
Bizottság. Kérdezem, Pusztai Ádám elnököt, milyen döntést hozott a bizottság?
Pusztai Ádám, ÜB elnöke: Elfogadásra javasoljuk a rendeletet.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs kérdés, aki elfogadja a rendeletet, kérem,
kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2017. (VII.5.) sz. önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II. 27.) sz.
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

5. Napirendi pont: Egyebek
Előadó: Lengyel György polgármester

Az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet
elfogadása
Lengyel György polgármester: Az előterjesztést előzetesen írásban megkapták a képviselők.
Fekete Zita, kirendeltség-vezetőt kérdezem, kíván-e kiegészítést tenni?
Fekete Zita kirendeltség-vezető: Nem, az előterjesztésben részletezésre kerültek az okok,
amennyiben kérdés van, válaszolok.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs kérdés vagy kiegészítés, aki elfogadja a
rendeletet, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2017. (VII.5.) sz. önkormányzati rendelete
az anyakönyvi események helyi szabályozásáról
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(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Orosházi Regionális Víziközmű-rendszer hozzájárulás kérése
Lengyel György polgármester: Érkezett hozzánk egy megkeresés, hogy a tervezett M44-es
gyorsforgalmi út során az Orosházi Regionális Víziközmű-rendszer területe is érintett a
beruházásban. Nem a mi közigazgatási területünkön történik, de tulajdonostársai vagyunk az
említett társulásnak, ezért a hozzájárulásunkkal szükséges az engedélyek beszerzéséhez. Erről
kell most döntenünk az előzetesen megküldött előterjesztés alapján.
Fekete Zita kirendeltség-vezető: Az egységes eljárásrend miatt küldtek határozati mintát,
így nem két határozatban kell elfogadni, hanem a megküldöttek szerint.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs több kiegészítés, aki elfogadja a
határozati javaslatot, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
100/2017. (VI.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint a Csabacsűd Község Önkormányzata,
Gádoros Nagyközség Önkormányzata, Kardoskút
Község Önkormányzata, Nagyszénás Nagyközség
Önkormányzata, Orosháza Város Önkormányzata,
Pusztaföldvár Község Önkormányzata és Szarvas
Város Önkormányzata osztatlan közös tulajdonát
képező Orosházi Regionális Víziközmű-rendszer
tulajdonostársa
1.

hozzájárul ahhoz, hogy az Orosházi Regionális
Víziközmű-rendszer Tulajdonosainak Közössége
jogosult javára az alábbi helyrajzi számok alatt
felvett ingatlanokra vízvezetési szolgalmi jogot
jegyezzenek be az ingatlan-nyilvántartásba:
Csabacsűd külterület 0322/3
Csabacsűd külterület 0339/12
Csabacsűd külterület 0339/16
Csabacsűd külterület 0322/4
Csabacsűd külterület 0339/2
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Csabacsűd külterület 0340
Csabacsűd külterület 0341/72
Csabacsűd külterület 0341/70
Csabacsűd külterület 0341/68
Csabacsűd külterület 0341/69
Csabacsűd külterület 0341/66
Csabacsűd külterület 0341/67
Csabacsűd külterület 0341/64
Csabacsűd külterület 0322/5
Csabacsűd külterület 0341/65
2.

felhatalmazza Orosháza Város Önkormányzatát
(székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.,
képviseli Dávid Zoltán polgármester, adószám:
15725510-2-04, statisztikai számjel: 157255108411-321-04), mint az Orosházi Regionális
Víziközmű-rendszer Tulajdonosainak Közösségét
képviselő önkormányzatot, hogy a vízvezetési
szolgalmi jog ingatlan-nyilvántartásba történő
bejegyzése során a szolgalmi jog alapításához és
bejegyzéséhez szükséges minden jognyilatkozatot
helyette megtegyen, okiratot aláírjon.
Határidő: 2017.06.30.
Felelős: Lengyel György polgármester
Fekete Zita, kirendeltség-vezető a kivonat
továbbításáért

Fehér-tó Napja
Lengyel György polgármester: Társszervezők vagyunk a Fehér-tó Napi rendezvényben.
Minden évben a dottó költségeit az önkormányzat biztosítja. Vargáné Neller Borbála három
árajánlatot szerzett be, és arról tájékoztatott, hogy a tavaly is megbízott Orosházi
Városüzemeltetés Zrt. ajánlata a legkedvezőbb, 120 000 Ft + ÁFA. Azonban előző évben
műszaki problémák is adódtak ezzel a járattal, ezt jeleztem Benkő Ferenc ügyvezetőnek, így
reméljük az idei évben nem adódik ilyen helyzet, amennyiben őket bízza meg a Testület.
Vargáné Neller Borbála Tünde művelődésszervező: A harmadik ajánlatot telefonon adták,
225 ezer forint feletti összegről volt szó, így írásban nem kértem. Amennyiben szükséges,
pótlásra kerül.
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Lengyel György polgármester: Aki támogatja az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató
Zrt. tulajdonában lévő dottó bérlését, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

101/2017. (VI.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy
1.) a 2017. szeptember 16. napjára, a Fehértó
rendezvényre, megrendeli a városnéző kisvonatot 8
óra időtartamra, 9:00 és 17:00 óra között legfeljebb
120.000 Ft + ÁFA összegben, a 2017. évi
költségvetés
tartalék
terhére,
2.) felhatalmazza a polgármestert a szerződés
megkötésére.
Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős: Lengyel György polgármester

Tótkomlósi Autósport Egyesület kérelme
Lengyel György polgármester: Tótkomlósi Autósport Egyesület részéről érkezett hozzánk
nemrégen levél és egy megkeresés is, melyben tájékoztat az egyesület elnöke, hogy úgy
határoztak, hogy 50 000 Ft összegben támogatni kívánják a település gyermekprogramjait, az
elmúlt években kapott és a jövőbeli rali versenyek lehetőségéért. Úgy emlékszem, hogy már
előző években is volt erről felvetés, hogy amennyiben tudnak valamiféle támogatást adni, azt
örömmel veszik a különböző gyermekprogramok, gyermekvédelem és óvoda. Kérdezem a
Képviselő-testület van-e esetleg valamilyen javaslat, hozzászólás?
Mórocz Lajos képviselő: Nem dönthetnénk először arról, hogy hozzájárulunk-e a rali
versenyhez és utána a támogatás elfogadásáról?
Lengyel György polgármester: Képviselő úr javaslata alapján, először ismertem a beérkezett
kérelmet, melyet előzetese írásban megkaptak a képviselők is. Idei évben is megérkezett a
verseny megszervezése iránti kérelem, ami szerint 2017. augusztus 5-6-án kerülne
megrendezésre a III. Kardoskút Racing. A levelet 2017. június 8-án írták, ezt követően kaptuk
meg. Tavaly lakossági felmérést is végeztünk, aminek kapcsán 356 ingatlanból 118 válasz
érkezett vissza, amiből az derült ki, hogy kicsivel többen szeretnék, hogy legyen, mint akik
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nem szeretnék. Ebben a kérdés az, hogy Kardoskút Község Önkormányzata hozzájárul-e a
belterületi utak használatához?
Kis Bálint képviselő: Csak a falu útjaihoz járulhat hozzá a testület?
Lengyel György polgármester: Kizárólag ahhoz.
Kis Bálint képviselő: Mert senki más nem kereste meg a MOL-t ezzel kapcsolatban, hogy
hozzájárul-e egyáltalán az utaknak a használatához. Egyébként valószínűleg nem fog, mert a
tavalyi esemény során gátolták a műszakváltást. Tehát nem az ígéreteknek megfelelően jártak
el, a műszakváltást nem tudtuk zavartalanul biztosítani.
Lengyel György polgármester: Köszönöm az információt. A pályaleírás alapján az üzemi
utat is használni fogják.
Kis Bálint képviselő: Benyújtott egy kérelmet a testülethez, úgy, hogy nem mellékelte hozzá
azokat a hozzájáruló nyilatkozatokat, amelyek a többi út tulajdonosok hozzájárulását
tartalmazza.
Lengyel György polgármester: A tulajdonosok ugyanakkor külön-külön járulnak hozzá a
használatba vételhez, így a többi cégtől függetlenül mi tudunk döntést hozni. Viszont ezen az
útvonalon a verseny csak akkor valósulhat meg, ha valamennyi út tulajdonosa hozzájárul.
Kis Bálint képviselő: Több céget érint a MOL-on kívül, MFGT-t, FGSZ-t. Úgy gondolom,
ha elég körültekintő az egyesület, akkor ehhez a kérelemhez csatolni kellett volna a megfelelő
engedélyeket, hozzájárulásokat.
Lengyel György polgármester: Az elhangzottak nem utolsó szempontot képviselnek, mivel
felső küszöbértékű üzemekről van szó.
Mórocz Lajos képviselő: Egyetértek Polgármester úrral, hogy igazából most minket
kérdeznek. A hozzájárulások beszerzése a továbbiakban legyen az ő gondjuk. Javaslom a
kérdőívek alapján, hogy támogassuk a kérelmet, járuljunk hozzá a versenyhez. Ha a cégek
nem engedélyezik, akkor úgyse jön létre.
Pusztai Ádám képviselő: Amikor először láttam, megfogalmazódott bennem az a gondolat,
hogy tulajdonképpen mi az, ami a településnek haszon ebből. Igazság szerint a verseny maga
az jó, lehet, hogy több embert érdekel, de hozadéka nincs neki. Az eredeti Jelinek-féle
verseny tökéletesen biztosított, előre szervezett, körültekintő volt. Bíztunk benne, hogy ez a
szervezés is legalább ilyen szintre megy. Nem ment. Ez az 50 000 Ft, amit felajánlottak, lehet
az egyesületnek egy jelentős kiadás, nekünk viszont különösebben nem nagy haszon. Magam
részéről nem járulnék hozzá a versenyhez. Tavaly, amikor a promóció filmet készítették,
borzasztó volt, akárki megsérülhetett volna, nem volt lezárva semmi.
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Lengyel György polgármester: Nem az első évről beszélünk, hanem a harmadikról. Tavaly
azzal a feltétellel járult hozzá a képviselő-testület, hogy az első alkalommal felvetődött
szervezésből adódó nehézségek és hibák kiküszöbölve, javítva megoldódnak. Tulajdonképpen
azt követően történt a videó felvétel és maga a verseny. Tulajdonképpen nem oldódtak meg a
szervezési problémák, amit Kis Bálint is megerősített. Tekintettel a veszélyek kiemelt
szerepére nem látom megfelelő pontosságúnak az előkészítést.
Elsőként ezeket az alapvető feltételeket kellene tisztázni, időben, és a részletekre kiterjedően.
Hasonlóan gondolom, mint Pusztai Ádám képviselő úr.
Varga Pál alpolgármester: Én is elmondanám a véleményemet. Teljes mértékben egyetértek
Pusztai Ádám képviselő úr véleményével. Rengeteget gondolkoztam. Bíztam benne, hogy
nem kerül elénk az idén a ralinak a kérdése, de elénk került, így döntenünk kell. Mérlegeltem
magamban, hogy mi az, amit adunk, és mi az, amit kapunk cserébe. Odaadjuk a településünk
nyugalmát… és bíztam benne, hogy olyan összeggel tudják támogatni a programjainkat –
amiről már az előző években is szó volt, de nem valósult meg – amivel tényleg a mérleg kicsit
elbillenhet, hogy talán itt maradhat egy olyan érték, amivel a helyi gyerekeknek, fiatalságnak
tudunk kedvezni. Ez az összeg, véleményem szerint, nem tükrözi vissza ennek a realitását.
Az, hogy népszerűséget hoz a településünknek… szerintem ez sem igaz. Illetve egyeztetve a
Polgárőrséggel, rengeteg probléma került napvilágra, nemcsak a tervezett kardoskúti, hanem a
nemrégiben megszervezett tótkomlósi verseny kapcsán is. Biztosítási hibák, ellátásoknak a
hibái, fejetlenség. Én is arra jutottam, hogy az elhangzottak tekintetében nem tudom
támogatni a rali megrendezését. Nem ad nekünk ez annyi pluszt, amennyi mínusszal járna ez
a település felbolydulását illetően. Nem beszélve arról, ha nem is kapják meg az
engedélyeket, de ez nem ránk tartozik.
Lengyel György polgármester: Ha a megkeresés március környékén megérkezik, akkor lett
volna idő megfontoltan átgondolni és a hiányzó kérdésekre választ kapni. Azt a határozati
javaslatot tenném, tekintettel a megkeresés kései időpontjára, tisztázatlan kérdésekre és a
hiányosan megküldött dokumentumokra, hogy ezen információk szerint nem tudunk
hozzájárulni a megkeresésben szereplő verseny útjainak biztosításához.
Lengyel György polgármester: Aki támogatja az előzőekben tett indoklással kiegészített
második határozati javaslatot, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 1
ellenszavazattal, az alábbi határozatot hozta:

102/2017. (VI.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt- mint a helyi közutak kizárólagos
tulajdonosa - , hogy tekintettel a megkeresés kései
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időpontjára, a tisztázatlan kérdésekre és a hiányosan
megküldött
dokumentumokra,
elutasítja
a
Tótkomlósi Autósport Egyesület (képviseli: Karasz
Róbert elnök, 5940 Tótkomlós, Mezőhegyesi út 69.)
III. Kardoskút Racing verseny megrendezésére
irányuló kérelmét.
Határidő: azonnal
Felelős: Lengyel György polgármester
Lengyel György polgármester: A támogatási kérelemről is döntést kell hoznunk.
Mórocz Lajos képviselő: Javaslom, ne fogadjuk el.
Lengyel György polgármester: Én is azt gondolom. Kérem a Testület felhatalmazását arra,
hogy megköszönjem a felajánlott támogatást és aki egyetért a támogatás elutasításával, kérem,
kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, -egyhangúlag- az alábbi határozatot hozta:
103/2017. (VI.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy elutasítja a Tótkomlósi
Autósport Egyesület (5940 Tótkomlós, Mezőhegyesi
út 69.) által felajánlott 50.000 Ft – azaz ötvenezer
forint - támogatást.
A Képviselő-testület felhatalmazza Lengyel György
polgármestert
a
támogatási
szándék
megköszönésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Lengyel György polgármester

Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda nyári zárva tartása
Lengyel György polgármester: Korábbiakban döntöttünk az óvoda nyári zárva tartásának
idejéről, most módosítani szükséges. Az elfogadáskor is jeleztük, amennyiben a szülői
igények változnak, akkor visszatérünk a tervezett időpontra. Kérem Patócs Éva óvodavezetőt,
tájékoztasson az okokról!
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Patócs Éva óvodavezető: Jelezték a gyermekek szülei, hogy a nyárra való tekintettel nem
szeretnék igénybe venni a nyári ovit szabadságok töltése, nyaralás, és egyéb otthoni
elfoglaltságok miatt, viszont augusztus végén lenne rá igény. Így figyelembe véve a
szabadságokat, és takarításhoz szükséges időt, javaslom, hogy 2017. július 15. és 2017.
augusztus 13. között legyen zárva az óvoda.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs kérdés, kiegészítés, aki elfogadja az
elhangzottakat, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

104/2017. (VI.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az 52/2017. (III.30.) sz. KT.
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
a Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda nyári zárva
tartás időpontját 2017. július 15. – 2017. augusztus
13. napja között határozza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Patócs Éva, óvodavezető

Jogi tanácsadás, képviselet ellátására ügyvéd megbízása

Lengyel György polgármester: Az önkormányzatok általában szoktak ügyvédet megbízni,
még pedig a Polgári Törvénykönyvvel kapcsolatos ügyekben, szerződések előkészítésekben.
Ilyen ügyekre volt példa az elmúlt évek során, amelyek ügyvédi konzultációt igényeltek.
Felkerestem azt az Ügyvéd urat, akivel a korábbiakban kapcsolatban voltunk, hogy ez
ügyvédi konzultációs kötelezettséget jelentene, és milyen feltételekkel vállalná. Dr. Deák
György orosházi ügyvéd úr más önkormányzatnál már régóta lát el ilyen feladatokat, és
minden további nélkül vállalná Kardoskúton is. Kirendeltség-vezető asszony, szeretne-e
kiegészítést tenni?
Fekete Zita kirendeltség-vezető: Annyit tennék hozzá, hogy mindenféleképpen javaslom,
mert tényleg több önkormányzat rendelkezik megbízott ügyvéddel. Itt az átszervezések
kapcsán nagy szükség is van rá, szerintem, ha itt lenne Jegyző úr, akkor ő is megerősítené,
hiszen Csanádapácán is jól működik így a rendszer.
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Lengyel György polgármester: Tekintettel arra, hogy eddig is volt szükség konzultációra
ügyvéddel, illetve az előttünk álló pályázatok kivitelezéséhez szükséges szerződések miatt is
célszerű lenne ügyvédet megbízni, aki heti szinten konzultálna, segítve így az önkormányzat
és a hivatal munkáját.
Kis Bálint képviselő: A megbízási díj mekkora összeget jelentene?
Lengyel György polgármester: 50 ezer forint + ÁFA, ami az irányadó, de az önkormányzat
és az ügyvéd megegyezésétől függ. Nagyobb városokhoz képest, kisebb az ügyforgalom. Egy
keretet kellene most meghatároznunk, ami alapján elő tudjuk készíteni a megbízási
szerződést.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs kérdés, kiegészítés, aki támogatja Dr.
Deák György ügyvéd megbízását határozatlan időre havi 50.000 Ft + ÁFA összegben, kérem,
kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
105/2017. (VI.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat jogi
tárgyú ügyei vonatkozásában jogi tanácsadás és jogi
képviselet ellátására 2017. augusztus 1. napjától
határozatlan időre vonatkozóan havi 50.000 Ft +
ÁFA összegben megbízza Dr. Deák György (5900
Orosháza, Kossuth u. 2-4.) ügyvédet a költségvetési
tartalék terhére.
A Képviselő-testület felhatalmazza Lengyel György
polgármestert a szerződés megkötésére.
Határidő: 2017. július 31.
Felelős: Lengyel György polgármester
Lengyel György polgármester: Mivel nem érkezett még meg Török Attila, a Kardoskúti
Polgárőr Egyesület elnöke, kérném, telefonon utolérni és megkérdezni, hogy megvárjuk-e.
Kérdés-e van a testületi tagoknak?
Kis Bálint képviselő: A Falunapi közterület használati engedély kapcsán kérdezem, hogy
eddig hány árus adta be kérelmét?
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Radics Vivien, szociális ügyintéző: Két kérelem érkezett eddig, mindkét esetben hiánypótlás
van folyamatban. Egy érdeklődő volt telefonon, de ő visszalépett. A hiánypótlás teljesítése
után hozunk határozatot az engedélyről, 15 napon belül kell befizetniük a rendeletben
megállapított díjat.
Kis Bálint képviselő: Honnan fogjuk tudni ki fizette be és ki nem? Milyen jogosítványunk
van a helyzet kezelésére? Abban az esetben például, ha jogosulatlanul árusít valaki.
Radics Vivien, szociális ügyintéző: Az árus rendelkezik egy írásos határozattal, valamint
nyilvántartást vezetünk azokról, akik megkapták az engedélyt. A nyilvántartást Vargáné
Neller Borbála fogja megkapni. Akinek nincs, engedélye nem árulhat.
Kis Bálint képviselő: Ki fog eljárni vele szemben?
Fekete Zita kirendeltség-vezető: Nyilván Borika fogja tudni ki a jogosult. Ha elfajulna a
helyzet rendőri segítséget is lehet kérni.
Varga Pál alpolgármester: Jövőre nyilvánvalóan újra át kell gondolnunk a rendeletet, de
annak ellenére, hogy nem lesz 13 röppentyű árus, attól még lehet egy jó falunapunk. Ebből
próbálhatott volna kicsit profitálni a falu, úgy néz ki, nem jött össze.
Lengyel György polgármester: Le van-e szabályozva, hogy milyen áruk lehetnek árusítva?
Fekete Zita kirendeltség-vezető: Amire engedélye van az árusnak.
Lengyel György polgármester: A Nemzeti Park rendezvényein nem lehet bármit árulni, mint
házigazda szabályozza az áruk körét. Szerintem a jövőben ezt nekünk is át kell gondolni, mert
vannak nagyon értékes és jó minőségű kézműves áruk, amiket ezáltal is tudnánk támogatni.
Kis Bálint képviselő: Kocsis Pétert kérdezem, a Pusztalakodalom előkészületei hogy állnak?
Kocsis Péter, Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület elnöke: Kevés jegy van
még, időarányosan minden megvan. Felszolgálócsapat összeállt, kevesebb a szponzor, mint
tavaly. Más téma, a gyermektábor nem lesz megtartva, mert érdektelenségbe fulladt.
Lengyel György polgármester: A telefonhívás alapján Török Attila, elnök, munkahelyi
kötelezettségei miatt nem fog ideérni, így beleegyezésével megtárgyaljuk a beszámolóját,
amit előzetesen írásban megkaptak a képviselők. Kiegészítés van-e?
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs kiegészítés, aki elfogadja a beszámolót,
kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
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A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
106/2017. (VI.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Kardoskúti Polgárőr
Egyesület beszámolóját az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, tisztelettel
megköszönöm az aktív tanácskozást a nyílt ülést 16 óra 30 perckor bezárom, és a testület zárt
ülés keretében folytatja a munkát.
K.m.f.
Lengyel György
polgármester

dr. Lipták Péter
jegyző nevében és megbízásából:

Fekete Zita
kirendeltség-vezető
Jegyzőkönyv-hitelesítők:
Kis Bálint
képviselő

Mórocz Lajos
képviselő
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