KARDOSKÚT KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2016. OKTÓBER 27. NAPJÁN TARTOTT
RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

13/2016. ÖKÜ
JEGYZŐKÖNYV

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. október 27. 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,
Pusztai Ádám
Mórocz Lajos
Varga Pál települési képviselők.

Tanácskozási joggal meghívottként vannak jelen:
dr. Lipták Péter jegyző
Fekete Zita, kirendeltség-vezető
Kapuné Sin Anikó, pénzügyi főtanácsos
Tóth Józsefné, adóügyi ügyintéző
Vargáné Neller Borbála Tünde, igazgató
Patócs Éva, óvodavezető

Nem tanácskozási joggal állandó meghívottként van jelen:
Radics Vivien, jegyzőkönyvvezető
Lengyel György, polgármester köszönti a megjelenteket, tájékoztat, hogy Kis Bálint
képviselő előzetesen jelezte távolmaradását, továbbá megállapítja, hogy az ülés
határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot; választása Mórocz Lajos és Pusztai
Ádám képviselőkre esik, melyet a jelenlevő 4 testület tag, 4 igen szavazattal, egyhangúlag,
elfogadott.
Javaslatot tesz a megtárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban megküldöttek szerint.
Aki egyetért a napirendi pontok elfogadásával, kézfeltartással szavazzon!
A képviselő-testület a javaslatnak megfelelően, az 4 jelenlevő tag közül 4 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbiak szerint fogadta el a tárgyalandó napirendi pontokat:
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Nyílt ülés
Napirend tervezet:
1.) Beszámoló a Kardoskúti Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár
működéséről
Előterjesztő: Vargáné Neller Borbála, igazgató
2.) Beszámoló a Kardoskúti Hírmondó kiadásával kapcsolatban
Előterjesztő: Vargáné Neller Borbála, főszerkesztő
3.) Adóigazgatási feladatok teljesítéséről, a bevételi előirányzatok adatairól beszámoló
jelentés
Előterjesztő: Tóth Józsefné adóügyi és gazdálkodási ügyintéző
4.) A 2017. évi költségvetés előkészítéséhez szükséges rendelet tervezetek előterjesztése
Előterjesztő: Fekete Zita, kirendeltség-vezető
5.) A 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előterjesztő: dr. Lipták Péter, jegyző
6.) Egyebek
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
Zárt ülés
1.) Szociális kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Fekete Zita kirendeltség-vezető
Lejárt határidejű határozatok és két ülés között történtek
Lengyel György polgármester a két ülés között lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
számol be:
106/2016.(VI.30.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátása tárgyában a
DAREH Társulás által előterjesztett feladat-ellátási szerződést, mely tekintetében, úgy
döntöttünk, elnapoljuk a döntést. A közszolgáltatás zavartalanul működik a hatályos
szerződés értelmében.
109/2016.(VI.30.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy megrendeli a 2016. szeptember 17-én megrendezésre kerülő Fehértó Napjára a
városnéző kisvonatot. A megrendelés megtörtént, a rendezvény lezajlott.
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138/2016.(IX.29.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár megszüntetéséhez
szükséges döntés meghozatala előtt a miniszteri véleményt megkéri. A vélemény megkérése
megtörtént, válasz még nem érkezett.
139/2016.(IX.29.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy elfogadja a DAREH üzemeltetésére és díjpolitikájára vonatkozó módosított
dokumentumot. A kivonat megküldésre került a DAREH Társulás felé.
140/2016.(IX.29.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy az ASP rendszerhez való csatlakozás érdekében támogatási kérelmet nyújt be.
Csanádapáca a pályázatot benyújtotta.
141/2016.(IX.29.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra 130
erdei m3 kemény lombos fafajtára pályázatot nyújt be. A pályázat benyújtása megtörtént.
Amennyiben nincs kiegészítés, akkor a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót, aki
elfogadja, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
146/2016. (IX.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 106/2016. (VI.30.) sz. 109/2016.
(VI.30.) sz. 138/2016. (IX.29.) sz. 139/2016.
(IX.29.) sz. 140/2016. (IX.29.) sz. és a 141/2016.
(IX.29.) sz. KT határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolót elfogadja.
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:
Egyeztetések vannak folyamatban a külterületi földutak karbantartásával kapcsolatos 85%-os
intenzitású pályázat ügyében, gépbeszerzésre is lehetőség nyílik a pályázat keretén belül, mint
gréder, illetve kéttengelyes pótkocsi. A focipályától a zártkertekig tartó szakaszt vizsgáljuk
meg. Október 7-től 9-ig településünkön került megrendezésre a Magyar Újságírók Országos
Szövetsége Helyi Lapok Szakosztálya és a Média Provincia Kulturális Egyesület
Településmarketing és média elnevezésű képzése, melynek kapcsán folytattuk a település
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kiadvánnyal kapcsolatos munkánkat, így tanácsukra egy új megjelenési formában
gondolkodunk, amivel a támogató cégek is egyetértenek. Október 19-én polgárvédelmi
gyakorlat került megtartásra Kardoskúton, Süle Imre és Skorka Pálné katasztrófavédelmi
referens segédletével, Győző-Molnár Árpád alezredes vezényletével. Október 25-én tovább
folytattuk a megbeszéléseket és lehetőség felméréseket a települési szennyvízrendszer
kiépítése tárgyában. Svédországból érkezett kutatókkal, mérnökökkel, az európai
tendenciákkal és lehetőségekkel ismerkedtünk meg. A településméretünk miatt jelenleg nincs
lehetőségünk pályázni, de megtudtuk mi lenne a legoptimálisabb, legfenntarthatóbb, valamint
a foszfor várható jelentőségéről tájékoztattak. Október 26-án Dr. Kováts Anikó
gyermekorvossal is megbeszélést folytattunk, erről, majd még az Egyebekben szó lesz
bővebben is. Október 27-én külső védelmi gyakorlatot tartottak településünkön az illetékes
hatóságok jelenlétével. A veszélyes üzemek védelmi zónáján kívül helyezkedik el
településünk, csak egy tanya van a zónán belül, így szükséges elvégezni a gyakorlatot.
Kérdezem Képviselőtársaimat, részükről bejelenten való van-e?
Amennyiben nincs kiegészítés, akkor a tájékoztatót, aki elfogadja, kérem, kézfelnyújtással
szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
147/2016. (X.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete a két ülés között
történt eseményekről szóló tájékoztatást
elfogadja.
Felelős: Lengyel György, polgármester
Határidő: azonnal
Varga Pál alpolgármester: Két napos tanulmányi úton vettem részt, melynek során öt Pécs
környéki falut látogattunk meg. A látottak alapján elmondhatom, hogy a kis falvaknak arra
kell építeni, amivel rendelkeznek. A kirándulás ideje alatt a résztvevők között jó
beszélgetések alakultak ki, kapcsolatok köttettek. Ajánlottam a többiek figyelmébe a
kardoskúti civil szervezeteket is, a színjátszók, már meghívásokat is kaptak. Minden
résztvevőnek be kellett mutatnia a települését, és Kardoskútról tartott beszámolóm igazán
elnyerte a tetszésüket, eddig se volt ismeretlen előttük a falu neve, így tervben van egy
konferencia szervezése hozzánk. Több e-mailváltás megtörtént, programok szervezése is
tervben van.
Lengyel György polgármester: Az NMI szervezésében megyénként egy polgármester és egy
civil vezető került meghívásra a programra. Ők minket választottak, így javasoltam
Alpolgármester úrnak, hogy vegyen részt rajta. Az elmondottak magunkért beszélnek.
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Amennyiben nincs kiegészítés, akkor a tájékoztatót, aki elfogadja, kérem, kézfelnyújtással
szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
148/2016. (X.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Varga
Pál
alpolgármester tájékoztatását elfogadja.
Felelős: Lengyel György, polgármester
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont: Beszámoló a Kardoskúti Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi
Könyvtár működéséről
Előadó: Vargáné Neller Borbála Tünde igazgató

Lengyel György polgármester: Az előterjesztést előzetes írásban megkapták a képviselők.
Az előterjesztés készítőjét kérdezem, kíván-e szóban kiegészítést tenni?
Vargáné Neller Borbála Tünde igazgató: Röviden annyit mondanék még el, hogy három
hónapja töltöm be újra ezt a tisztséget, de a lényegi eseményekről be tudok számolni azt ezt
megelőző időszak kapcsán. Illetve elmondanám még, hogy kedden, Bélmegyeren szakmai
napon vettem részt, ahol a kistelepülések könyvtárairól volt szó és Kardoskút példaértékűként
lett kiemelve, így javasolták, hogy itt nálunk is szervezni kellene egy szakmai napot, ahol
megismerkedhetnek a településsel és az új könyvtárral is.
Mórocz Lajos képviselő: A kérdésem az lenne, hogy az előző időszakról nem Terjékné
Kaposi Andreának kellett volna beszámolnia?
Lengyel György polgármester: Nem, ez esetben teljes körűen megtörtént az átadás, így
Igazgatóasszony megfelelően be tud erről számolni, míg az Óvodánál ez nem történt meg, de
végül megoldódott.
Pusztai Ádám képviselő: Fontos, hogy kiket céloztak meg a megvalósult programok, látszik,
hogy egyre inkább iparkodik az ovis és általános iskolás korosztály részére is programokat
szervezni az intézmény, amit én méltányolok és támogatok.
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Lengyel György polgármester: Egyetértek, hiszen nagyon fontos és folytatandó ez az új
szerepvállalás. Amennyiben nincs egyéb kiegészítés, aki a beszámolót elfogadja, kérem,
kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
149/2016. (X.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Móra Ferenc Művelődési
Ház és Községi Könyvtár munkájáról szóló beszámolót
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Lengyel György polgármester
2. Napirendi pont: Beszámoló a Kardoskúti Hírmondó kiadásával kapcsolatban
Előadó: Vargáné Neller Borbála Tünde, főszerkesztő

Lengyel György polgármester: Az előterjesztést előzetes írásban megkapták a képviselők.
Az előterjesztés készítője kíván-e kiegészítést tenni?
Vargáné Neller Borbála Tünde igazgató: A negyedik lapszám most jelenik meg, amit még
egy karácsonyi fog követni. Tagváltozás nem történt.
Pusztai Ádám képviselő: Köszönetünket fejezzük ki a munkáért.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs egyéb kiegészítés, aki a beszámolót
elfogadja, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
150/2016. (X.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Kardoskúti Hírmondó
kiadásával
kapcsolatos
tevékenységről
szóló
beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Lengyel György polgármester
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3. Napirendi pont: Adóigazgatási feladatok teljesítéséről, a bevételi előirányzatok
adatairól beszámoló jelentés
Előadó: Tóth Józsefné adóügyi és gazdálkodási ügyintéző

Lengyel György polgármester: Az előterjesztést előzetesen írásban megkapták a képviselők.
Az előterjesztés készítője kíván-e kiegészítést tenni?
Tóth Józsefné adóügyi és gazdálkodási ügyintéző körbeadja az összesítő táblázatot.
Tóth Józsefné adóügyi és gazdálkodási ügyintéző: Megkezdődtek a behajtások, pár
elérhetetlen személy van, de a nagyobb összeget jelentő behajtások (telekadó,
magánszemélyek kommunális adója, gépjárműadó) folyamatban vannak. Az ASP adattisztítás
miatt felülvizsgálatra kerültek az 1000 Ft alatti, illetve az elévült tartozások.
dr. Lipták Péter jegyző: Következőnek hozzunk erről döntést, ha már konkrét adatokkal
rendelkezünk.
Lengyel György polgármester: A behajtási tevékenység eredményes, ez mindenféleképp
dicséretes.
Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki elfogadja, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
151/2016. (X.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy az adóigazgatási feladatok teljesítéséről,
a bevételi előirányzatok adatairól szóló beszámoló
jelentést elfogadja.
Felelős: Lengyel György
Határidő: azonnal

4. Napirendi pont: A 2017. évi költségvetés előkészítéséhez szükséges rendelet
tervezetek előterjesztése
Előadó: Fekete Zita, kirendeltség-vezető
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Fekete Zita kirendeltség-vezető: Nyolc helyi rendelet felülvizsgálata megtörtént, az
anyakönyvi rendelet vonatkozásában közreműködői díj (br. 6 000 Ft) bevezetése került
előterjesztésre. Ezen felül is majdnem minden esetben van lehetőség a változtatásra.
Mórocz Lajos képviselő: Szerintem ne változtassunk, nemrég emeltünk.
Pusztai Ádám képviselő: A mázsálási díj felülvizsgálatát javaslom.
Varga Pál alpolgármester: A helyi gazdálkodóknak legyen ingyenes a használata.
Lengyel György polgármester: Van benne igazság, az eddigi díjaknál az volt az
alapkoncepció, hogy a hitelesítés 20-30 ezer forintot jelent évente.
Pusztai Ádám képviselő: Támogatom Alpolgármester úr javaslatát.
Lengyel György polgármester: A személyi feltételeket is felül kell vizsgálni ebben az
esetben.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 3 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 1
ellenszavazattal, az alábbi határozatot hozta:
152/2016. (X.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a 2017. évi költségvetés
előkészítéséhez szükséges a helyi környezet
védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről a
település tisztaságáról szóló 13/1996. (VII. 26.) sz Ör.
rendeletet módosítani kívánja az alábbiak szerint:
a kardoskúti lakcímkártyával rendelkező személyek a
községi mérleg használatát térítésmentesen vehessék
igénybe.
Felkéri a kirendeltség-vezetőt, hogy a rendeletet
tervezetet a soron következő testületi ülésre készítse
elő.
Felelős: Fekete Zita, kirendeltség-vezető
Határidő: 2016. november 24.

Lengyel György polgármester: Aki az anyakönyvi rendelet felülvizsgálatával egyetért, hogy
belekerüljön a 6000.- Ft-os díj a közreműködő részére, kérem, kézfeltartással jelezze.
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A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, az alábbi határozatot hozta:
153/2016. (X.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a 2017. évi költségvetés
előkészítéséhez szükséges a hivatali helyiségen kívüli,
valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól
szóló 5/2011. (IV. 29.) sz. Ör. rendeletet módosítani
kívánja az alábbiak szerint:
a közreműködőt 6000.- Ft mértékű díjazás illesse meg
eseményenként.
Felkéri a kirendeltség-vezetőt, hogy a rendeletet
tervezetet a soron következő testületi ülésre készítse
elő.
Felelős: Fekete Zita, kirendeltség-vezető
Határidő: 2016. november 24.
Lengyel György polgármester: A kiadott táblázatok a szeptember 30-i állapotot tükrözik,
miszerint a költségvetési reformok működnek, néhány kivételtől eltekintve, így jelenleg 5
millió forint megtakarítással rendelkezünk a dologi kiadások terén.
5. Napirendi pont: A 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: dr. Lipták Péter, jegyző

Lengyel György polgármester: Az előterjesztést előzetes írásban megkapták a képviselők.
Az előterjesztés készítőjét kérdezem, kíván-e szóban kiegészítést tenni?
dr. Lipták Péter jegyző: Amennyiben kérdés van, szívesen válaszolok.
Fekete Zita kirendeltség-vezető: Az árajánlat az idei évre vonatkozik.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki elfogadja az első
határozati javaslatot, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
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154/2016. (X.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
2017. évi ellenőrzési tervét az előterjesztés mellékletét
képező tartalommal jóváhagyja.
Felkéri a jegyzőt, hogy az ellenőrzési tervben
foglaltaknak
megfelelően
az
ellenőrzések
végrehajtásáról gondoskodjon.
Felelős: Lengyel György polgármester
Hivatali felelős: dr. Lipták Péter jegyző
Határidő: az ellenőrzési tervben
megfelelően

foglaltaknak

Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki elfogadja a
második határozati javaslatot, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
155/2016. (X.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy
1.) a 2016. évi módosított belső ellenőrzési terv
ellenőrzésének lefolytatásával bruttó 226.000 azaz:
kettőszáz-huszonhatezer forint összegben megbízza
Antal Károly egyéni vállalkozót (5900 Orosháza, Ond
u. 6. I/5.) a 2016. évi költségvetési tartalék terhére,
2.) felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2016. október 31.

6. Napirendi pont: Egyebek
Előadó: Lengyel György polgármester

Gyermekorvosi ellátás
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Fekete Zita kirendeltség-vezető: Dr. Csabainé Dr. Kováts Anikóval kötött megbízási
szerződésünket kell módosítani, ami alapján a működési engedélyét is tudja módosítani.
Pusztai Ádám képviselő: A veszélyes anyag szállítását ki végzi?
Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos: Egy szegedi cég.
Varga Pál alpolgármester: Fontosnak tartom a gyermekorvosi szolgálat meglétét, pluszt
jelenthet népességmegtartás terén.
Mórocz Lajos képviselő: Járnak hozzá? Erről nem rendelkezünk információval.
Fekete Zita kirendeltség-vezető: A védőnő tájékoztatása alapján járnak hozzá.
Lengyel György polgármester: Egyetértek Lajossal, erről információt kell kérnünk a
védőnői beszámoló keretén belül.
Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem,
kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
156/2016. (X.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a gyermekorvosi feladatok
ellátásának biztosítása céljából módosítja a Dr. Kováts
és Dr. Csabai Bt-vel (székhely: 5900 Orosháza,
Töhötöm u. 63., adószám: 22342461-1-04, képviseli:
Dr. Csabainé Dr. Kováts Anikó) fennálló szerződést az
alábbiak szerint:
1.) a feladat ellátása érdekében az Önkormányzat
tulajdonában álló tárgyi feltételeket biztosítja,
2.) a veszélyes anyag elszállításáról gondoskodik az
Önkormányzat,
3.) a
takarítási
feladatokat
biztosítja
az
Önkormányzat.
Felhatalmazza
megkötésére.

a

polgármestert

Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2016. december 31.
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a

szerződés

Év végi jutalom
Lengyel György polgármester: Ha van rá lehetőség, motiválni kell a dolgozókat, így
elvégeztük a költségvetés felülvizsgálatát és becsléseink szerint, elméletileg nagy rá az esély,
hogy március 15-én már 19 millió forintunk legyen. Szeretnék bizonyos dolgozók részére
70%-os jutalmat javasolni.
Mórocz Lajos képviselő: Bizonyos dolgozók részére?
Lengyel György polgármester: Igen. Nem mindenki részére. Illetve a két ülés között
történtekről szóló beszámolókor nem említettem, hogy ma vezetői értekezletet tartottunk, és a
közös gondolkodás fontosságára hívtam fel a figyelmet.
Amennyiben nincs több kiegészítés, kérdés, aki támogatja a Csanádapácai Közös
Önkormányzati Hivatal munkavállalóira vonatkozó határozati javaslatot, kérem,
kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
157/2016. (X.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Csanádapácai Közös
Önkormányzati Hivatal Kardoskúti Kirendeltségének
munkavállalói részére, jutalom kifizetése céljából
bruttó 699.230,- Ft + 188.792,- Ft járulékot, azaz
összesen 888.022,- forintot átad Csanádapáca Község
Önkormányzatán keresztül intézmény finanszírozásként
a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal részére,
a 2016. évi költségvetési tartalék terhére.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2016.december 31.
Lengyel György polgármester: Jegyző úrnak is szeretném méltatni az elvégzett munkáját.
Aki támogatja Jegyző úr jutalmára vonatkozó határozati javaslatot, kérem, kézfelnyújtással
szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
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158/2016. (X.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőterülete úgy dönt, hogy dr. Lipták Péter jegyző részére
jutalom kifizetése céljából bruttó 100.000,- Ft +
27.000,- Ft járulékot, azaz összesen 127.000,- forintot
átad Csanádapáca Község Önkormányzatán keresztül
intézmény finanszírozásként a Csanádapácai Közös
Önkormányzati Hivatal részére, a 2016. évi
költségvetési tartalék terhére.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2016.december 31.

Lengyel György polgármester: Aki támogatja a Kardoskút Község Önkormányzatánál
foglalkoztatott, határozatlan idejű alkalmazottaira vonatkozó határozati javaslatot, kérem,
kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
159/2016. (X.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az Önkormányzatnál
foglalkoztatott, határozatlan idejű alkalmazottai részére
jutalom kifizetése céljából bruttó 963.516,- Ft +
260.149,- Ft járulékot, azaz összesen 1.223.665,forintot biztosít a 2016. évi költségvetési tartalék
terhére.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2016.december 31.
Lengyel György polgármester: Aki támogatja a Kardoskúti Móra Ferenc Művelődési Ház és
Községi Könyvtár alkalmazottaira vonatkozó határozati javaslatot, kérem, kézfelnyújtással
szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
160/2016. (X.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Móra Ferenc Művelődési
Ház és Községi Könyvtár alkalmazottai részére jutalom
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kifizetése céljából bruttó 124.495,- Ft + 33.614,- Ft
járulékot, azaz összesen 158.109,- forintot átad
intézmény finanszírozásként a Móra Ferenc
Művelődési Ház és Községi Könyvtár részére, a 2016.
évi költségvetési tartalék terhére.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2016.december 31.

Varga Pál alpolgármester: Az Ügyrendi Bizottság ülésén tárgyalt javaslatot terjesztem elő
döntésre. Megfogalmazódott bennem, hogy mindenféleképp méltatni kell a megváltozott
gazdasági helyzet kapcsán Polgármester úr hozzáadott munkáját, amelynek eredménye is van,
megtakarítások keletkeztek a költségvetésben. Jutalom tekintetében kérdezem Pusztai Ádám
elnök urat, az Ügyrendi Bizottság javaslatáról.
Pusztai Ádám ÜB elnök: A bizottság úgy döntött, hogy a 70%-os jutalom helyett, egy havi
bért javasol.
Varga Pál alpolgármester: Egyetértek, mert rengeteg munka van ebben.
Lengyel György polgármester: Kérem a döntésből való kizárásomat, személyes
érintettségem miatt.
Varga Pál alpolgármester: Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, az alábbi határozatot hozta:
161/2016. (X.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Lengyel György polgármestert a döntéshozatalból
kizárja személyes érintettség miatt.
Felelős: Varga Pál alpolgármester
Határidő: azonnal
Varga Pál alpolgármester: Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, kézfeltartással
jelezze.
162/2016. (X.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőterülete úgy dönt, hogy Lengyel György polgármester
részére jutalom kifizetése céljából bruttó 304.900,- Ft +
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82.323,- Ft járulékot, azaz összesen 387.223,- forintot
biztosít a 2016. évi költségvetési tartalék terhére.
Felelős: Varga Pál alpolgármester
Határidő: 2016.december 31.
Lengyel György polgármester: Köszönöm. Részemről Egyebek napirendi pont alatt több
bejelenteni való nincs, kérdezem a jelenlévőket nekik van-e?
Mórocz Lajos képviselő: Köszönöm, hogy két hónap után elszállították a szelektív
hulladékot.
Lengyel György polgármester: Ügyvezető igazgató úrnak kellett jelezni, hogy rendeződjön
a helyzet.
Fekete Zita kirendeltség-vezető: Tájékoztatásképp mondom, hogy a megyében több
településen is olyan problémák adódtak szemétszállítás kapcsán, hogy a
katasztrófavédelemnek kellett megoldani a helyzetet. Nálunk még így is zökkenőmentesebb a
helyzet.
dr. Lipták Péter jegyző: Sok esetben egy ilyen helyzet milliós kifizetést is jelentett ezeknek
a településeknek.
Lengyel György polgármester: A zöldhulladék szállítás kapcsán is érkezett lakossági
panasz.
Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, tisztelettel megköszönöm az aktív tanácskozást a
nyílt ülést 16:34 órakor bezárom, és a testület zárt ülés keretében folytatja a munkát.
K.m.f.

Lengyel György
polgármester

dr. Lipták Péter
jegyző
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Pusztai Ádám
képviselő

Mórocz Lajos
képviselő
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