KARDOSKÚT KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2016. NOVEMBER 24. NAPJÁN TARTOTT
RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

14/2016. ÖKÜ
JEGYZŐKÖNYV

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 24. 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
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
Vargáné Neller Borbála Tünde, igazgató
Patócs Éva, óvodavezető
Pepó Jánosné, szakmai vezető
Kocsis Péter, helyi lakos
Nem tanácskozási joggal állandó meghívottként van jelen:
Radics Vivien, jegyzőkönyvvezető
Lengyel György, polgármester köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy 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.
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:
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Nyílt ülés
Napirend tervezet:
1.) Beszámoló a szemétszállítás helyzetéről
Előterjesztő: Agatics Roland, ügyvezető
2.) Szociális alapellátás tevékenységéről szóló beszámoló
Előterjesztő: Pepó Jánosné, szakmai vezető, Varga Pál, tanyagondnok
3.) Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda munkájáról szóló beszámolója
Előterjesztő: Patócs Éva óvodavezető
4.) Beszámoló a közös önkormányzati hivatal működéséről
Előterjesztő: dr. Lipták Péter, jegyző
5.) Kardoskút Község Önkormányzatának az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
szóló 6/2016. (III.2.) sz. rendeletének módosítása
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
6.) Kardoskút Község Önkormányzata képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli,
valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének
szabályairól és díjairól szóló 5/2011. (IV. 29.) sz. önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Fekete Zita, kirendeltség-vezető
7.) Kardoskút Község Önkormányzata képviselő-testületének a helyi környezet
védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről a település tisztaságáról szóló
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Fekete Zita kirendeltség-vezető
8.) Kardoskút Község Önkormányzata képviselő-testületének a természetben nyújtott
szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Fekete Zita, kirendeltség-vezető
9.) A Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár működésével kapcsolatos
döntés meghozatala
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
10.) Döntés a Képviselő-testület 2017. évi munkatervéről
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
11.) Szerződések megkötése informatikai rendszer működtetése és szociális alapellátás
felügyelete tárgyában
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Előterjesztő: Lengyel György polgármester
12.) Iskolai felvételi körzet véleményezése
Előterjesztő: Fekete Zita, kirendeltség-vezető
13.) A Csanádapácai Közös Önkormányzati
előirányzatainak módosítása
Előterjesztő: dr. Lipták Péter, jegyző

Hivatal

2016.

évi

költségvetési

14.) Egyebek
Előterjesztő: Lengyel György polgármester

Zárt ülés
1.) Szociális kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Fekete Zita kirendeltség-vezető
2.) Bursa Hungarica 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:
144/2016.(IX.29.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
döntött arról, hogy az Idősek Világnapja rendezvény megvalósítását 50 ezer forint összeggel
támogatja. A rendezvény megvalósult, az összeget biztosítottuk.
152/2016.(X.27.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
döntött arról, hogy a kardoskúti lakcímkártyával rendelkező személyek a községi mérleg
használatát térítésmenetesen vehetik igénybe. A rendelet módosítása a mai napirendi pontok
között szerepel.
153/2016.(X.27.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
döntött arról, hogy a házasságkötéseknél közreműködőt 6 000 forint díjazásban részesíti
eseményenként. A rendelet módosítása a mai napirendi pontok között szerepel.
155/2016.(X.27.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
döntött arról, hogy a belső ellenőrzési terv ellenőrzésének lefolytatásával Antal Károly egyéni
vállalkozót bízza meg. A belső ellenőrzés folyamatban van.
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A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
166/2016. (XI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 144/2016.(IX.29.) sz. 152/2016.(X.27.)
sz. 153/2016.(X.27.) sz. 154/2016.(X.27.) sz.
155/2016.(X.27.)
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:
A hónap folyamán kétszer is volt Dareh taggyűlés, amelyen Varga Pál alpolgármester úr vett
részt, erről részletesebben még az Egyebekben szólni fogunk, csakúgy, mint az Orosházi
Kistérség Többcélú Társulásának üléséről is. Az adósságkonszolidációban nem részesült
települések részére kiírt pályázatra benyújtott támogatási igényünk a Művelődési Ház
fűtéskorszerűsítésének tárgyában úgy néz ki támogatásra kerül, még várjuk a szerződést. Mint
az előző üléseken is tájékoztattunk róla, a Tanyafejlesztési Pályázatunk is pozitív elbírálásban
részesült, még ez esetben is várjuk a támogatói szerződést. November 9-én a Gördülő
Fejlesztési Tervben meghatározott feladatok az ivóvízjavítás kapcsán elvégzésre kerültek,
megtörtént az átadása a bekötő vezetékeknek, lakossági panasz nem érkezett. November 22én Alpolgármester úr a települési kiadvánnyal kapcsolatban megbeszélésre hívta össze a
témában kompetens személyeket, akikkel a mai kor igényeinek megfelelő szóróanyagon
dolgozunk, amihez egy honlap is fog tartozni, ezzel segítve a célközönség elérését.
Mindeközben folyik a 2017. évi költségvetés előkészítéséhez tartozó költségbecslés
előkészítése is.
Amennyiben nincs kiegészítés, akkor 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:
167/2016. (XI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete a két ülés között
történt eseményekről szóló tájékoztatást
elfogadja.
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Felelős: Lengyel György, polgármester
Határidő: azonnal

1. Napirendi pont: Beszámoló a szemétszállítás helyzetéről
Előadó: Agatics Roland ügyvezető igazgató

Lengyel György polgármester: Az előterjesztést előzetesen írásban megkapták a képviselők.
Az előterjesztés készítője nincs jelen, de kérdezem a Képviselőtársaimat, kérdésük van-e?
Mórocz Lajos képviselő: Személyesen szerettem volna választ kapni a szelektív
hulladékgyűjtő szigeten elhelyezett hulladék elszállításával kapcsolatban, hogy nekünk ez
mennyibe kerül? Mert nem a megkötött szerződés szerint működik az elszállítása.
Lengyel György polgármester: Jelképes összegről van szó.
Varga Pál alpolgármester: Javaslom, hogy azt a hulladékot, ami nem fér a tárolóba
szállítsuk el például a Bázisra, aztán egyeztetünk a szállítás idejéről.
Lengyel György polgármester: Jó ötletnek tartom, egyeztetni kell az alvállalkozóval.
Amennyiben nincs egyéb kiegészítés, aki a beszámolót elfogadja, kérem, kézfelnyújtással
szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
168/2016. (XI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az FBH-NP Közszolgáltató
Nonprofit
Korlátolt
Felelősségű
Társaság
szemétszállítás helyzetéről szóló beszámolóját az
előterjesztés szerinti tartalommal tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Lengyel György polgármester
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2. Napirendi pont: Szociális alapellátás tevékenységéről szóló beszámoló
Előadó: Pepó Jánosné szakmai vezető, Varga Pál tanyagondnok

Lengyel György polgármester: Az előterjesztést előzetesen írásban megkapták a képviselők.
Az előterjesztés készítője kíván-e kiegészítést tenni?
Pepó Jánosné szakmai vezető: Köszönöm a testületnek a támogatását, hogy a kolleganők
képzéséhez hozzájárultak, kiemelkedően helyt álltak ott is, csakúgy, mint a munkájuk során is
nap, mint nap. Szerényen, szorgalmasan végzik a munkájukat, sok esetben még a munkaköri
leírásukon túl is, mint közös rendezvényeken való közreműködés, idősekkel való
beszélgetések. Köszönjük az idősek számára szervezett rendezvényeink támogatását. Ebben a
közösségben szép és megtartandó gesztus több is van.
Szakmai okok miatt annyit kérnék, hogy a beszámolót tegyük korábbi időpontra.
Lengyel György polgármester: Februári időpontként terjesztettük elő a jövő évi
munkatervben. Varga Pál tanyagondnok, kíván kiegészítést tenni?
Varga Pál tanyagondnok: Köszönöm nem, amennyiben kérdés van, válaszolok.
Lengyel György polgármester: A beszámolódból kiemelném, hogy napi szinten vezeted a
tanyagondnoki naplót, amihez ugye a gépjármű nyilvántartás is hozzátartozik.
Általánosságban írtad le a tanyagondnoki tevékenységet a beszámolóban. Illetve Pepó
Jánosnénak is köszönetemet szeretném kifejezni az elvégzett munkájáért.
Amennyiben nincs egyéb kiegészítés, aki a beszámolót elfogadja, kérem, kézfelnyújtással
szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
169/2016. (XI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a szociális alapellátás
tevékenységéről szóló beszámoló jelentést elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Lengyel György polgármester

6

3. Napirendi pont: Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda munkájáról szóló beszámoló
Előadó: Patócs Éva óvodavezető

Lengyel György polgármester: Az előterjesztést előzetesen írásban megkapták a képviselők.
Az előterjesztés készítője kíván-e kiegészítést tenni?
Patócs Éva óvodavezető: A dokumentumok átadása megtörtént, munkába állásomkor a
személyes átadás hiányának ellenére el tudtam igazodni az óvodában, felmértem az
intézményt, apróbb javításokat végeztünk el a férjemmel, mint ajtók, ablakok javítása, belső
retesz felszerelése a bejárati ajtóra, ami biztonsági okokból került felhelyezésre. Egyik célom
a zöld ovi kialakítása, ez sikeresen útjára indult, használt elemek és pet palackok
összegyűjtése elkezdődött, illetve a veteményeskert talaj-előkészítése is megtörtént. Személyi
változások terén a létszám nem változott, viszont új összetételben dolgozunk tovább, új dajka
fog érkezni.
Lengyel György polgármester: Kiemelném a beszámolóból az együttműködéseket, például
a Körös-Maros Nemzeti Parkkal, valamint a kapcsolattartást, ilyen előrevezető, nyitott
kommunikációt még nem tapasztaltam az intézmény életében, a faluból is több pozitív
visszajelzést hallottam.
Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, 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:
170/2016. (XI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda
tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés
szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Lengyel György
Határidő: azonnal

4. Napirendi pont: Beszámoló a közös önkormányzati hivatal működéséről
Előadó: dr. Lipták Péter jegyző
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Lengyel György polgármester: Az előterjesztést előzetesen írásban megkapták a képviselők.
Az előterjesztés készítője kíván-e kiegészítést tenni?
dr. Lipták Péter jegyző: A hivatal a teendőit az eddigi öt fő helyett négy fővel is el tudja
végezni, sikeres az integrációja a közös hivatal működésének terén. Véleményem szerint jól
működik a rendszer.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, 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:
171/2016. (XI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
jóváhagyólag elfogadja a Csanádapácai Közös
Önkormányzati Hivatal működési beszámolóját.
Felelős: dr. Lipták Péter jegyző
Határidő: azonnal
5. Napirendi pont: Kardoskút Község Önkormányzatának az önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről szóló 6/2016. (III.2.) sz. rendeletének módosítása
Előadó: Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: Az előterjesztést előzetesen az Ügyrendi Bizottság tárgyalta,
kérem, ismertesse álláspontjukat.
Pusztai Ádám ÜB elnök: A bizottság elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást.
Lengyel György polgármester: Köszönöm, 44 millió forint van a folyószámlánkon, a
kimutatások alapján jelenleg stabilitás jellemzi a költségvetésünket.
Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki elfogadja a rendelet módosítását, 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
17/2016 (XI.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (III. 2.) sz.
önkormányzati rendelet módosításáról.
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(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

6. Napirendi pont: Kardoskút Község Önkormányzata képviselő-testületének a hivatali
helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 5/2011. (IV.29.) sz. önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Fekete Zita kirendeltség-vezető

Lengyel György polgármester: Előző ülésünkön került előterjesztésre a javaslat, azóta
kidolgozták a kolleganők a módosításokat. Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki
elfogadja a rendelet módosítását, 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
18/2016 (XI.25.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 5/2011. (IV.29.) sz. önkormányzati
rendelet módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

7. Napirendi pont: Kardoskút Község Önkormányzata képviselő-testületének a helyi
környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről a település
tisztaságáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Fekete Zita kirendeltség-vezető

Lengyel György polgármester: Előző ülésünkön került szintén előterjesztésre a javaslat,
miszerint a helyi gazdálkodók számára legyen ingyenes a mázsaház használata.
Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki elfogadja a rendelet módosítását, kérem,
kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:
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Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2016 (XI.25.) önkormányzati rendelete
a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről a település
tisztaságáról szóló 13/1996. (VII. 26.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
8. Napirendi pont: Kardoskút Község Önkormányzata képviselő-testületének a
természetben nyújtott szociáliscélú tüzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló
rendelet megalkotása
Előadó: Fekete Zita kirendeltség-vezető

Lengyel György polgármester: Megérkezett már a tűzifa, így döntést kell hoznunk a
rendelet részleteiről.
Kis Bálint képviselő: Milyen jogi háttér alapján lehet meghatározni a jogosultságot?
Fekete Zita kirendeltség-vezető: Az egy főre jutó havi jövedelem alapján. Előző évben
feltétel volt, hogy ne rendelkezzen köztartozással, viszont azok a lakosok, akik így kizárásra
kerültek, települési támogatás formájában később benyújtották igényüket, és befizetés nem
történt, így a szabályozás nem érte el célját. Kalkulációnk eredményét a kiadott
előterjesztésben láthatják, ezt lehet módosítani is. Családban élő esetében a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-ával, míg egyedül élő esetében a 300%-ával
számoltunk.
Kis Bálint képviselő: Amennyiben adott a jogi háttér, javaslom elfogadásra a
rendelettervezetben meghatározott jövedelemhatárokat.
Varga Pál alpolgármester: Egyetértek, támogatom az elhangzottakat.
Fekete Zita kirendeltség-vezető: Egy hét áll rendelkezésre a pályázat benyújtására, az utolsó
nap december 6, így december 8-án kell tartanunk egy soron kívüli testületi ülést, ahol a
Testület elbírálja a kérelmeket és így Polgármester Úr kérésének megfelelően karácsonyra
kiosztásra kerülhet a tűzifa.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs kiegészítés, 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:
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Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2016 (XI.25.) önkormányzati rendelete
a természetben nyújtott szociális célú tűzifa
támogatás jogosultsági feltételeiről
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
9. Napirendi pont: A Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár működésével
kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: A döntést megelőzően meg kellett kérni a miniszteri
szakvéleményt, ami megérkezett. Kérdezem az érintetteket van-e kiegészíteni valójuk?
Vargáné Neller Borbála Tünde igazgató: KSZR tekintetében a heti 20 óra nyitva tartásnak
kell biztosítottnak lenni, ehhez kell a létszámot alakítani.
Fekete Zita kirendeltség-vezető: A szakvélemény szerint nem emelnek kifogást, viszont egy
elírás van benne, hogy nem jogutód nélkül szűnik meg az intézmény, hanem jogutóddal - ezt
szóban egyeztettük.
Lengyel György polgármester: Így van, integrálódik az önkormányzat szervezetébe.
Amennyiben nincs több kiegészítés, kérdés, 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:
172/2016. (XI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár
költségvetési szervet 2016. december 31. napjával
megszünteti.
2. a Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár
megszüntető okiratát az előterjesztés szerinti tartalommal
elfogadja.
3. a Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár
önkormányzati költségvetési szerv útján ellátott közfeladatot
Kardoskút Község Önkormányzata részére adja át.
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4. a Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár 2016.
december 30. napján a házi pénztárába és fizetési számláján
lévő pénzeszközeit Kardoskút Község Önkormányzatának
házi pénztárába és fizetési számlájára vezeti át.
5. felkéri Lengyel György polgármestert, hogy a szükséges
munkáltatói intézkedések megtételére, valamint a Móra
Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár előirányzatának
2017. január l-jétől történő tervezésére és a költségvetési
rendeleten történő átvezetés érdekében a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Lengyel György polgármester és Fekete Zita
kirendeltség-vezető

Lengyel György polgármester: 2017. január 1-től lép életbe a változás, Vargáné Neller
Borbála igazgatóasszony megbízatása viszont november 30-án lejár, ezért a köztes időről
gondoskodnunk kell. Aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal, kérem,
aki elfogadja, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, az alábbi határozatot hozta:
173/2016. (XI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy megbízza Vargáné Neller Borbála Tündét 2016.
december 1. és 2016. december 31. közötti időtartamra a
Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár
magasabb vezetői, igazgatói feladatainak ellátásával.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Lengyel György polgármester és Fekete Zita
kirendeltség-vezető
Lengyel György polgármester: Reméljük nem lesz hiánypótlás, Fekete Zita és Kapuné Sin
Anikó készítik elő az ezzel járó adminisztrációs feladatokat, ők egyeztettek a témában, és
célravezető, ha most döntést hozunk a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról is. A
feladatok ugyanis az önkormányzathoz kerülnek. Az Ügyrendi Bizottság előzetesen tárgyalta.
Pusztai Ádám elnök: A bizottság támogatja, elfogadásra javasolja az SZMSZ módosítását.
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Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs kiegészítés, 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
21/2016 (XI.25.) önkormányzati rendelete
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
10. Napirendi pont: Döntés a Képviselő-testület 2017. évi munkatervéről
Előadó: Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: Kérdezem a Képviselőtársaimat, kérdésük van-e?
Varga Pál alpolgármester: Csodálkoztam, a tanyagondnoki beszámoló, hogy került
februárra, de értem már a korábbiakban elhangzottak alapján.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs több kiegészítés, kérdés, 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:
174/2016. (XI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete –
jelen határozat mellékletének megfelelő tartalommal –
fogadja el a 2017. évi munkatervét.
Határidő: azonnal
Felelős: Lengyel György polgármester
11. Napirendi pont: Szerződések megkötése informatikai rendszer működtetése és
szociális alapellátás felügyelete tárgyában
Előadó: Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: Kérdezem a Képviselőtársaimat, kérdésük van-e?
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Varga Pál alpolgármester: Személyes érintettségem miatt kérem a döntésből való
kizárásomat.
Lengyel György polgármester: Aki elfogadja, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
175/2016. (XI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete
Varga
Pál
alpolgármestert
a
döntéshozatalból kizárja.
Lengyel György polgármester: Aki az előterjesztésben szereplő első határozati javaslatot
elfogadja, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag –, az alábbi határozatot hozta:

176/2016. (XI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat tulajdonában
lévő hardver eszközök karbantartása és szervizelése, a
rendszer szoftver elemeinek karbantartása és felügyelete,
továbbá a rendszer felügyeletére és fejlesztésére
vonatkozó tanácsadás és konzultáció céljából 2017.
január 1. és 2017. december 31. közötti időszakra
vonatkozóan havi bruttó 40.000 Ft; azaz: negyvenezer
forint összegben megbízza Varga Pált (5945 Kardoskút,
Liget sor 3.)
A Képviselő-testület felhatalmazza Lengyel György
polgármestert az szerződés megkötésére.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2016. december 31.
Lengyel György polgármester: Aki az előterjesztésben szereplő második határozati
javaslatot elfogadja, 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:
177/2016. (XI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1.
úgy dönt, hogy a Kardoskút Község
Önkormányzat által nyújtott szociális alapellátások –
szociális
étkeztetés,
házi
segítségnyújtás,
tanyagondnoki szolgálat – területén felmerülő szakmai
munka felügyeletével kapcsolatban megbízza Pepó
Jánosné egyéni vállalkozót (Székhely: 5668
Nagybánhegyes Petőfi u. 36.) 2017.01.01-től
2017.12.31-ig, havi bruttó 65.000- Ft, azaz:
hatvanötezer forint megbízási díj ellenében, mely
magába foglalja az utazási költségtérítést is.
2.
felhatalmazza Lengyel György polgármestert a
megbízási szerződés megkötésére.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2016. 12. 31.
12. Napirendi pont: Iskolai felvételi körzet véleményezése
Előadó: Fekete Zita kirendeltség-vezető

Lengyel György polgármester: Az előterjesztést előzetes írásban megkapták a képviselők.
Az előterjesztés készítőjét és Képviselőtársaimat kérdezem, kiegészíteni valójuk, kérdésük
van-e? Amennyiben nincs, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja,
kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
178/2016. (XI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Békés Megye
Kormányhivatal által megküldött, az előterjesztés
mellékletét képező Orosházi járásra vonatkozó iskolai
felvételi körzet-tervezetét jóváhagyja.
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Felelős: Lengyel György, polgármester
Határidő: 2016. november 30. a határozat kézbesítésére

13. Napirendi pont: A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi
költségvetési előirányzatainak módosítása
Előadó: dr. Lipták Péter jegyző

Lengyel György polgármester: Az előterjesztést előzetesen írásban megkapták a képviselők.
Az előterjesztés készítőjét és Képviselőtársaimat kérdezem, kiegészíteni valójuk, kérdésük
van-e?
dr. Lipták Péter jegyző: Ebben Kapuné Sin Anikó kompetensebb.
Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos: Pénzügyi szempontból szükségszerű elvégezni a
módosítást.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs észrevétel, aki az előterjesztésben
szereplő határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
179/2016. (XI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
(a továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta „a
Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal (a
továbbiakban: Közös Hivatal) 2016. évi költségvetési
előirányzatainak módosítása” tárgyú előterjesztést és
az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület:
1. Az előterjesztés 1. mellékletének megfelelő tartalommal,
85 779 E Ft költségvetési főösszeggel elfogadja a
Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi
módosított költségvetési előirányzatait.
2. Felkéri a jegyzőt, hogy a Közös Hivatal módosított
költségvetését a soron következő költségvetési rendelet
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módosítás során Csanádapáca Község Önkormányzat
2016. évi költségvetési rendeletébe építse be.
Felelős: dr. Lipták Péter jegyző
Határidő: értelemszerűen

14. Napirendi pont: Egyebek
Előadó: Lengyel György polgármester

DAREH rendszer
Lengyel György polgármester: Alpolgármester úr vett részt a taggyűlésen, ahol új vezetőség
került kinevezésre, többek között szakmabeli tagokkal, így egy új koncepciót fogadtak el,
többségi egyetértés alakult ki. Jelenlegi közszolgáltatók megtartásával épül ki a rendszer,
nekünk 2017. február 28-ig van meglévő szerződésünk az FBH-NP Nonprofit Kft-vel.
Varga Pál alpolgármester: Eddigiekben olyan modell volt tervben, amiben kihagyják a
településeket a döntéshozatalból,ám úgy látom most jó úton halad az új koncepció. A döntés
értelmében a közszolgáltatók a megyéből nem vihetik ki a hulladékot.
Lengyel György polgármester: Illetve végre látunk egy működési modellt is, ami kiosztásra
is került. Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, 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:
180/2016. (XI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint a Délkelet-Alföld Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati
Társulás
tagönkormányzata
a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja
szerinti hulladékgazdálkodási kötelező önkormányzati
feladat- és hatáskört – ide nem értve a rendeletalkotási
kötelezettséget – a társulás részére átadja úgy, hogy a
feladat átadásának napja a DAREH BÁZIS
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt., mint a társulás
egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaság és a
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társulás
között
létrejött
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés hatálybalépése után a
képviselő-testület és az illetékességi területén jelenleg
érvényes
szerződés
vagy kirendelés
alapján
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó gazdasági
társaság közötti jogviszony megszűnése napját követő
nap.
A
képviselő-testület
az
önkormányzati
hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátása tárgyú
feladat-ellátási szerződést a határozat melléklete szerint
jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy a feladat-ellátási szerződést aláírja, és a képviselőtestület döntését a társulás elnökével közölje.
Felelős:
Lengyel György polgármester.
Határidő: azonnal.

Elévült adótételek
Lengyel György polgármester: Az elmúlt ülésünkön ígértek szerint elkészült a kimutatás az
elévült adótételekről. Kérdezem, ezzel kapcsolatban van-e kérdés?
Mórocz Lajos képviselő: A gépjármű adó az állam felé is elévül?
Dr. Lipták Péter jegyző: Igen.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs több kiegészítés, kérdés, aki támogatja 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:
181/2016. (XI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elrendeli 396.494,- Ft elévült követelés (112
tétel) törlését.
Határidő: azonnal
Felelős:dr. Lipták Péter jegyző
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Orosházi Kistérség Többcélú Társulása
Lengyel György polgármester: Varga Pál alpolgármester úr vett részt az ülésen, ahol döntés
született arról, hogy Nagymágocs is taggá vált, illetve, hogy a gyermekjóléttel foglalkozó
szerv Orosháza Város Önkormányzata keretén belül működik.
Varga Pál alpolgármester: Továbbá a hétvégi gyermekorvosi ügyelet kikerült a feladatok
közül, hiszen még a pszichológus biztosítása sem megoldott. November végéig erre pénzügyi
tervet dolgoznak ki.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs több kiegészítés, kérdés, aki támogatja az
első 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:
182/2016. (XI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzata dönt arról, hogy

1.) hogy az Orosházi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási
Megállapodását 2017. január 01. napján való hatályba lépéssel – a
módosítással nem érintett részek további hatályban tartása mellett – az
alábbiak szerint módosítja:
a)
A Társulási Megállapodás I. fejezet 5.pontját hatályon kívül
helyezi, és helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. A Társulás tagjai, azok székhelye és lakosságszáma:
*a települések lakosságszáma 2016. január 1-jén
*
Békéssámson Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

5946 Békéssámson, Hősök tere 1012.

2460

Zámbori
Tamás

Csanádapáca Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

5662 Csanádapáca, Szent Gellért
út 31.

2637

Oláh Kálmán

Csorvás Város Önkormányzata Képviselőtestülete

5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.

5036

Baráth Lajos

Gádoros Község Önkormányzata Képviselő
testülete

5932 Gádoros, Kossuth u. 16.

3856

Maronka
Lajos

Gerendás Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

5925 Gerendás, Petőfi u. 2.

1332

Lengyel Zsolt

Kardoskút Község Önkormányzata

5945 Kardoskút, Március 15. tér 3.

885

Lengyel
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Képviselő-testülete

György

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete

5931 Nagyszénás, Hősök útja 9.

Orosháza Város Önkormányzata Képviselőtestülete

5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Pusztaföldvár Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

5919 Pusztaföldvár, Rákóczi u. 66.

Tótkomlós Város Önkormányzata
Képviselő–testülete

5940 Tótkomlós, Fő út 1.

Árpádhalom Község Önkormányzata
Képviselő-testülete (tagság kezdete: 2013.
július 1.)

6623 Árpádhalom, Petőfi u. 17.

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata
(tagság kezdete: 2017. január 1.)

6622 Nagymágocs, Szentesi út 42.

A Társulás lakosságszáma:

5083

Nyemcsok
János

29228

Fejes
Róbertné

1758

Dr. Baranyi
István

6058

Dr. Garay
Rita

516

Szarka Attila

3048

Szebellédi
Endre István

61897

b) A Társulási Megállapodás III/C. fejezet I. alfejezetének 3. pontját
hatályon kívül helyezi, és helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Egészségügyi feladat
Az egészségügyi alapellátáshoz csatlakozó háziorvosi Központi Ügyelet
létrehozása a kistérség központjában, Orosházán a Társulás valamennyi
tagjának részvételével.
Formája:
A Társulás a feladatot a kistérség 12 települése részvételével saját maga
szervezi és működteti az Orosházi Kórházzal és az Országos
Mentőszolgálattal együttműködve oly módon, hogy közreműködői
szerződéseket köt és az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól a
lakosságszám arányos támogatást lehívja.”
c) A Társulási Megállapodás VII. fejezet 2. pontját hatályon kívül helyezi,
és helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. saját bevétel
- állami támogatás
- állami költségvetési hozzájárulás
- egyéb bevételek /állami pályázati forrás, a Társulás vagyonának
hasznosításából vagy pénzbeli befektetéséből származó, az adott évben fel
nem használt tőke pénzpiaci elhelyezéséből származó
- hozadéka, stb./
- A pénzügyi hozzájárulás a Társulás működéséhez és feladatainak
végrehajtásához, valamint pályázatok benyújtásához szükséges saját erő
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biztosítása – amennyiben a saját erőt nem a Társulás fedezi saját vagyona
terhére – a lakosságszám arányában történik. A lakosságszám
megállapítása a költségvetési törvényben meghatározott normatív
támogatásoknál figyelembe vett lakosságszám alapján történik. A
hozzájárulást a Társulási Tanács határozattal állapítja meg évenként 2017.
évben a tagok által fizetendő hozzájárulás mértéke: a munkaszervezeti
feladatokra a Társulásban résztvevő települések esetében 13 Ft/hó,
családsegítés és gyermekjóléti feladatellátásban résztvevő települések
esetében
(Orosháza,
Békéssámson,
Tótkomlós,
Pusztaföldvár,
Csanádapáca, Kardoskút, Gádoros, Csorvás) 45 Ft/hó, míg az orvosi
ügyelet feladat ellátására 43 Ft/hónap lakosonként. A hozzájárulás
megfizetése havi rendszerességgel történik a Társulás által kiállított számla
ellenében a Társulás bankszámlájára utalással. Egyéb befizetések
teljesítésére a Társulási Tanács által meghatározott időpont az irányadó.”
1.) felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt Társulási Megállapodás aláírására.
Végrehajtásért felelős:
továbbításáért
Határidő:

Fekete

Zita

kirendeltség-vezető

a

kivonat

2016. november 30.

Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs több kiegészítés, kérdés, aki támogatja a
második 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:
183/2016. (XI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzata dönt arról, hogy
1.) az Orosházi Kistérség Többcélú Társulásának Szervezeti és Működési
Szabályzatának 1.3. A Társulás tagjai, székhelyük pontját - a módosítással
nem érintett rendelkezések változatlanul hagyása mellett – a következők
szerint módosítja 2017. január 1. hatályba lépéssel:
„1.3.

A Társulás tagjai, székhelyük:

Békéssámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete

5946 Békéssámson, Hősök tere 10-12.

Csanádapáca Község Önkormányzata Képviselő-testülete

5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31.

Csorvás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.

Gádoros Község Önkormányzata Képviselő testülete

5932 Gádoros, Kossuth u. 16.
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Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testülete

5925 Gerendás, Petőfi u. 2.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete

5945 Kardoskút, Március 15. tér 3.

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

5931 Nagyszénás, Hősök útja 9.

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete

5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Pusztaföldvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete

5919 Pusztaföldvár, Rákóczi u. 66.

Tótkomlós Város Önkormányzata Képviselő –testülete

5940 Tótkomlós, Fő út 1.

Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete
(tagság kezdete: 2013. július 1.)

6623 Árpádhalom, Petőfi u. 17.

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
(tagság kezdete: 2017. január 1.)

6622

Nagymágocs, Szentesi út 42.

„

2.) felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt Társulási Megállapodás aláírására.
Végrehajtásért felelős:
továbbításáért
Határidő:

Fekete

Zita

kirendeltség-vezető

a

kivonat

2016. november 30.

Önkormányzati tulajdonú beépítetlen telkek bérbeadása
Lengyel György polgármester: Egyeztettem Csete Zoltán elnök-igazgató úrral, a bázis
mögött lévő, megközelítőleg 3,8 ha területről van szó.
Erről kell döntést hoznunk, így amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki támogatja 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:
184/2016. (XI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő- testülete
a Kardoskút 312.,313.,314.,323.,324.,325., 326., 327.,
328., 334., 335., 336., 337., 338., 340., 344., 345.,
346., 347., 348., 349., 354., 355., 356., 357., 358.,
359., 360., 361., 362., 363., 364., 365., 366., 367.,
368. hrsz-ú helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú
építési telkek vonatkozásában úgy dönt, hogy
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haszonbérleti szerződést kíván kötni 2017. január 1.
és 2017. december 31. közötti időtartamra, 38.000 Ft
+ ÁFA/hektár bérleti díj összegben a Kardoskúti Zrtvel (Cg: 04-10-001557, adószám: 11960812-2-04,
statisztikai szám: 11960812-0146-114-04) 5945
Kardoskút, Petőfi u. 2. – képviseli: Csete Zoltán
elnök-igazgató).
Felhatalmazza
Lengyel György polgármestert a
szerződés megkötésére.
Felelős:
Lengyel György polgármester
Határidő: 2016. december 31.
Lengyel György polgármester: Az utolsó rendes testületi ülésünkön szeretném értékelni
nagyvonalakban az év munkáját. Úgy gondolom a testület konstruktívan áll a döntések
előkészítéséhez, mint bizonyították a több alkalommal lefolytatott egyeztetések a költségvetés
kapcsán. Kis Bálint képviselőtársam többször személyesem bejött, megvizsgálta a
dokumentumokat, majd megosztotta észrevételeit. Varga Pál alpolgármester úrral napi
kapcsolatban vagyunk. Az üléseken mindenki jelen volt, néhány kivételtől eltekintve, viszont
azt minden esetben előre jelezték a képviselők. Folyamatos és gördülékeny munka jellemezte
az évet, így kérem, hogy a továbbiakban is, amint a lakosság részéről megkeresés, észrevétel
érkezik, haladéktalanul közölje velem, Alpolgármester úrral vagy Kirendeltség-vezető
asszonnyal. Erre a célra egy üzenő füzetet is létrehoztunk. Továbbá nagy örömmel veszem,
amikor a testület tagjai felvállalnak egy feladatot, utána járnak dolgoknak, mint Pusztai Ádám
tette a szennyvízhálózat kapcsán, vagy mikor a közösségi rendezvényeinken helyt állnak és
feladatot vállalnak, mint Mórocz Lajos képviselő úr teszi megannyi alkalommal. Egyéb
hozzászólás van-e?
Kocsis Péter helyi lakos: Szeretném jelezni, hogy a temető nincs karbantartva, lehullott
levelek mindenfele, a ravatalozónál felnőtt a fű, rendbe kell tenni, mert elhanyagolt. Illetve a
Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület elnökeként szeretettel meghívok mindenkit a
december 3-án tartandó hagyományos András-napi disznótorunkra.
Lengyel György polgármester: Köszönöm az észrevételt, utánajárok, hogy most miért nincs
rendben, mert ez az önkormányzat feladata, amit tudomásom szerint eddig elvégeztek. Ha az
egyház, ha az önkormányzat feladata, erre oda kell figyelnünk.
Kis Bálint képviselő: A temető kapcsán szeretném javasolni a kút környékére sártisztító
létesítését, illetve a tartószerkezetek rendkívül korrodált állapotára hívnám fel a figyelmet.
Lengyel György polgármester: generál rendbe kell tennünk a ravatalozót, a cserép is
lepattogott. Köszönöm a javaslatokat.
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Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, tisztelettel megköszönöm az aktív tanácskozást a
nyílt ülést 16:10 órakor bezárom, és a testület zárt ülés keretében folytatja a munkát.

K.m.f.

Lengyel György
polgármester

dr. Lipták Péter
jegyző
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Kis Bálint
képviselő

Mórocz Lajos
képviselő
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