KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2014. MÁJUS 29. NAPJÁN TARTOTT
NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE
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15/2014.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29.
napi rendes, nyílt testületi ülésén.
Ülés helye: a Hivatal tanácskozó terme
5945 Kardoskút, Március 15. tér 3.
Jelen vannak:

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

Tanácskozási joggal meghívottként vannak jelen:
Megyeriné Lepsényi Aliz aljegyző;
Fekete Zita, kirendeltség-vezető.
Kapuné Sin Anikó pénzügyi vezető főtanácsos,
Podmaniczkiné Szegi Katalin intézményvezető – 1 napirendi
pont tárgyalásához,
Török Attila családgondozó – 1. napirendi pont tárgyalásához
Nem tanácskozási joggal állandó meghívottként van jelen:
Skorka Pálné jegyzőkönyvvezető.
További jelenlévő:
Kocsis Péter érdeklődő, helyi lakos
Lengyel György, polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a
testületi ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot; választása
Pusztai Ádám és Szemenyei Sándor képviselőkre esik, melyet a jelenlevő 5 testületi
tag, 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Javaslatot tesz a megtárgyalandó napirendi pontokra, amit az előzetesen megküldött
meghívó szerint javasol elfogadni.
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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Tárgy:

Előadó:

1. Beszámoló az Orosházi Kistérség Egyesített
Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálat
2013. évi munkájáról

Podmaniczkiné
Szegi Katalin
intézményvezető

2. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról szóló beszámoló

Fekete Zita
kirendeltségvezető

3. 2014. évi falunap előkészítése.

Vargáné
Neller Borbála
igazgató

4. Az óvodai felvételi körzethatárok megállapítása.

Lengyel György
polgármester

5. Bejelentések

Lengyel György
polgármester

Lengyel György polgármester: A napirendi pontok tárgyalása előtt a két ülés
között lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról számol be:










93/2014. (IV. 24.) sz. KT határozatban a testület elfogadta az Orosházi
Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános
Iskola és Kollégium átszervezésével kapcsolatos módosításokat. A határozati
kivonatot továbbítottuk a kérelmező intézményfenntartónak.
94/2014. (IV. 24.) sz. KT határozatban a Képviselő-testület hozzájárult, hogy a
Kardoskúti tagintézményben angol szakkör tartására kerüljön sor megbízási
szerződés keretében, a megbízási díj és járulékai összegét a 2014. évi
költségvetési tartalék terére biztosítja. A megbízási szerződés megkötése
megtörtént.
95/2014. (IV. 24.) sz. KT határozatban a Képviselő-testület kiválasztotta a
Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár felújításánál közreműködő
műszaki ellenőrt, a szerződés megkötésre került, június 2-án lesz a
munkaterület átadása.
96/2014. (IV. 24.) sz. KT határozatban a Képviselő-testület a Móra Ferenc
Művelődési Ház és Községi Könyvtár felújításához a közbeszerzési eljárás
során az ajánlatok elbírálásához bíráló bizottságot hozott létre.
98/2014. (IV. 24.) sz. KT határozatban a Képviselő-testület javaslattételi
felhívást tett közzé a „KARDOSKÚT KÖZSÉGÉRT” kitüntetés adományozása
céljából.
99/2014. (IV. 24.) sz. KT határozatban a Képviselő-testület elfogadta a
Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi módosított kiadási és
bevételi előirányzatait, jóváhagyta a mérleg főösszeget, meghatározta az
állományi létszámot, a pénzmaradvány összegét, elfogadta a zárszámadási
rendeletbe történő beépítését.
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100/2014. (IV. 24.) sz. KT határozatban a Képviselő-testület elfogadta a
Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi módosított
költségvetési előirányzatait és felkérte a jegyzőt a Csanádapáca Község
Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletébe történő beépítésre.

Ennyiben kívántam szólni a lejárt határidejű határozatokról és azok végrehajtásáról.
Ha valakinek van észrevétele, hozzászólása az elhangzottakkal kapcsolatban tegye
meg. Amennyiben nincs, akkor az elfogadásról kézfelnyújtással szavazzunk!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal - tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
114/2014. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete a 93/2014. (IV. 24.) sz.
KT, 94/2014. (IV. 24.) sz. KT, 95/2014. (IV.
24.) sz. KT, 96/2014. (IV. 24.) sz. KT,
98/2014. (IV. 24.) sz. KT, 99/2014. (IV. 24.)
sz. KT, 100/2014. (IV. 24.) sz. KT.
határozatok
végrehajtásáról
szóló
beszámolót és a két ülés közötti
eseményekről szóló tájékoztatást elfogadja.
Felelős:Lengyel György, polgármester
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont: Beszámoló az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti
Központja és Családsegítő Szolgálat 2013. évi munkájáról.
Előadó: Podmaniczkiné Szegi Katalin intézményvezető
Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés
előzetesen elkészült, a meghívó mellékleteként a képviselők megkapták. A napirendi
pont előadója kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?
Podmaniczkiné Szegi Katalin intézményvezető: Az írásos anyag megfelelő
tájékoztatást nyújt, nincs szóbeli kiegészítésem.
Lengyel György polgármester: Egyetértek, számomra sem merült fel további
kérdés, kérem a képviselőket amennyiben úgy gondolják tegyék fel kérdéseiket!
Varga Pál alpolgármester: 2013-ban 133 személy fordult meg a családgondozónál,
ezt nagyon soknak tartom.
Podmaniczkiné Szegi Katalin intézményvezető: Azért ilyen magas a szám, mert a
családgondozók törvényben meghatározott forgalmi naplót vezetnek, melybe fel kell
venni mindenkit, aki kapcsolatba kerül a családgondozóval, pl: élelmiszer osztás,
ruha osztás formájában is. Kardoskúton is volt az elmúlt évben élelmiszer osztás,
mely nagyban növeli ezt a számot.
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Varga Pál alpolgármester: Köszönöm a választ. Köszönöm a családsegítők
munkáját, akik munkájukon túl bekapcsolódtak rendezvényeinkbe, közreműködnek.
Mórocz Lajos képviselő: Én is megköszönöm a munkájukat. Ezen a nyáron is lesz
nyári tábor, hol lesz lebonyolítva, mivel a művelődési házat felújítják?
Török Attila családgondozó: Lesz nyári tábor, programokat már tervezem, hogy hol
lesz még nem tudom, keressük a megoldást. Főleg szabadtéri programokat kívánok
szervezni, rossz idő esetén megoldjuk. Csak nappali tábor lesz, a szülőknek ez a
kritikus időszak.
Mórocz Lajos képviselő: A volt polgárvédelmi bázisnál nagy darab füves terület
van, akár még 1-2 éjszakára sátrat is lehet verni.
Podmaniczkiné Szegi Katalin intézményvezető: Van más tervezet is, majd a
polgármester úr fog erről beszélni még a mai ülésen. Annyit még tájékoztatásul el
szeretnék mondani, hogy az idei évtől változott a két kolléga helyi megjelenésének
ideje, mert szerencsére kevés az állandóan segítségre szoruló személy, havi 5-6
ember. Orosházán viszont nagyon sok a munka, ezért csökkent az itteni megjelenési
idő. De természetesen szükség esetén, vagy ha valamilyen program úgy kívánja,
akkor itt vannak.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, aki a
gyermekjóléti szolgálat tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja, kézfeltartással
szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal - tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
115/2014. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az Orosházi Kistérség
Egyesített
Gyermekjóléti
Központja
és
Családsegítő Szolgálata 2013. évi munkájáról
szóló beszámolót az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadja.
Felelős:Lengyel György, polgármester
Határidő: azonnal
2. Napirendi pont: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról szóló beszámoló
Előadó: Fekete Zita kirendeltség-vezető
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Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés
előzetesen elkészült, a meghívó mellékleteként a képviselők szintén megkapták. A
napirendi pont előadója kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?
Fekete Zita kirendeltség-vezető: Szóbeli kiegészítést csak annyiban kívánok tenni,
hogy a beszámolót május 31-ig meg kell küldeni a Békés Megyei Kormányhivatal
Szociális- és Gyámhivatalnak. A jogszabályi előírásokra figyelemmel lett elkészítve.
Lengyel György polgármester: Mivel nincs kérdés, hozzászólás, vélemény, aki a
gyermekjóléti szolgálat tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja, kézfeltartással
szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal - tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
116/2014. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy
1. a Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról készült 2013. évi átfogó értékelést
az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal
elfogadja,
2. az értékelésről 2014. május 31-ig tájékoztatja a
Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatalát.
Felelős: Fekete Zita, kirendeltség-vezető
beszámoló továbbításáért.
Határidő: 2014. május 31.

a

3. Napirendi pont: 2014. évi falunap előkészítése
Előadó: Vargáné Neller Borbála igazgató

Lengyel György polgármester: Igazgató Asszony nem tud részt venni ülésünkön.
Előzetesen egyeztettünk a programokkal kapcsolatban. Szép, tartalmas program van
előterjesztve. A költségvetésben terveztünk előirányzatot a falunaphoz, kértem az
Igazgató Asszonyt, hogy tartsuk ehhez magunkat. Ezzel együtt színvonalas
programok elé nézünk és a költségeket is tudjuk tartani. Kérem a képviselőket,
tegyék meg észrevételeiket!
Szemenyei Sándor képviselő: Az előterjesztésben a falunap dátuma nincs
feltüntetve. Hozzátartozik az előterjesztéshez, szerepelni kellene benne.
Fekete Zita kirendeltség-vezető: Korábbi határozatban külön döntés született az
időpontról és beazonosítható, hiszen évente egy alkalommal van falunap, de a
határozati javaslatot kiegészíthetjük.
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Mórocz Lajos képviselő: Miért van két hastánc bemutató, miért kell kettő?
Lengyel György polgármester: Biztos meg van az oka, ezt Borika tudja.
Mivel nincs több kérdés, hozzászólás, vélemény, ezért aki a határozati javaslatot a
falunap időpontjával történő kiegészítésével elfogadja kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal - tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
117/2014. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a 2014. július 19-én
megrendezésre kerülő falunap előkészítéséről
szóló beszámolót az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadja.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: azonnal

4. Napirendi pont: Az óvodai felvételi körzethatárok megállapításáról
Előadó: Lengyel György polgármester
Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés
előzetesen elkészült, a képviselők megkapták. Az óvodai felvételi körzethatárok
megállapítása kötelező, nekünk azonos a település közigazgatási határával.
Fekete Zita kirendeltség-vezető: Egyeztettünk az óvodavezetővel is, de
értelemszerűen esetünkben a körzethatár megegyezik a település közigazgatási
határával.
Varga Pál alpolgármester: Hány új beiratkozó óvodás lesz?
Kapuné Sin Anikó pénzügyi vezető főtanácsos: Nem tudom hány új beiratkozó
lesz, az összes óvodai létszám 10 fő lesz.
Lengyel György polgármester: Mivel több kérdés, vélemény nincs, kérem a
képviselőket, hogy a határozati javaslatot az előterjesztés szerint, változtatás nélkül
fogadja el kézfeltartással!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal - tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
118/2014. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat
testülete

Képviselő-
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1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012.
(VIII. 28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően az óvodai felvételi
körzethatárok megállapításáról úgy rendelkezik,
hogy a Kardoskút Község Önkormányzat
fenntartásában lévő Kardoskúti Napköziotthonos
Óvoda kötelező felvételt biztosító körzethatára
megegyezik a település közigazgatási határával,
2. megbízza a jegyzőt, hogy a jelen határozat 1.)
pontja szerinti képviselő-testületi döntést, valamint
a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról
rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
22. § (2) bekezdésében szereplő adatokat
rögzítse a köznevelés információs rendszerében.
Felelős: dr. Lipták Péter jegyző
Határidő: értelemszerűen
5. Napirendi pont: Bejelentések
Előadó: Lengyel György polgármester

Az Orosházi Kistérségi Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő
Szolgálata 2014. évre megszervezendő nyári táboroztatásra vonatkozó javaslat
Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés
előzetesen elkészült, a képviselők megkapták. Szociálisan rászoruló gyermekek
táboroztatásának segítésére felkérték az önkormányzatokat. Van olyan
önkormányzat, aki támogatta, de van olyan is aki elutasította a támogatást.
Megkérem Török Attila családgondozót bővebben ismertesse a programot.
Török Attila családgondozó: Cegléd fürdő külterületén van ez a tábor, egy erdei
iskola, kőépületekkel. Februárban voltam ott egy orosházi csoporttal. Van
kalandpark, kötélpályával, strand. Ezek félnapos programok lehetnek. A közelben
van lovas tanya őshonos állatokkal, lovas és csikós bemutatóval, lovagoltatás.
Egyhetes tábort ez a program nem tölti ki, de lehet más programokat is szervezni
táboron belül. Eltölthető hasznosan egy hét.
Lengyel György polgármester: Köszönjük szépen. A tábor időpontja július 23-tól
28-ig. Tíz gyermek mehet Kardoskútról, ennek a költsége 203.000 forint, melyet az
önkormányzatnak kell fizetni, amennyiben úgy döntünk, hogy támogatjuk a kistérség
kérelmét. Tájékoztatom arról is a képviselőket, hogy kistérségi ülésen voltam két
nappal ezelőtt és tudomásomra jutott, hogy Gelértegyházán a Rotary klub is szervez
tábort, akár ottalvással, akár napi bejárással. Jelenleg még szervezés alatt van, 3540 főt szeretnének bevonni, lehetőség van arra, hogy kardoskúti gyerekek is részt
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vegyenek. Ez megközelítőleg százezer forintos támogatással járna. A testület dönt,
hogy melyik tábort támogatja.
Török Attila családgondozó: Ezektől függetlenül itt helyben a nyári tábort meg
kívánjuk szervezni, tavaly is szinte pénz nélkül lett megvalósítva. Meg lehet tölteni jó
programokkal, de bármelyik tábor jó, amelyik itt szóba jött, sok ideig táplálkozik utána
az élményekből a gyermek. A ceglédi táborral kapcsolatban az utazási költség terheli
a szülőt, kb. 3-4 ezer forint.
Szemenyei Sándor képviselő: Olyan helyre kell vinni a gyerekeket, ahol még nem
voltak. Támogatom akármelyik táborhoz történő csatlakozást.
Pusztai Ádám képviselő: A ceglédi táborral kapcsolatban az utazáshoz, ott
alváshoz szükséges dolgok (pizsama, tisztálkodási eszközök, útiköltség, zsebpénz)
visszatartó erő lehet, ezért többen itthon maradhatnak. Akkor inkább a helybeni
tábort támogatnám.
Szemenyei Sándor képviselő: Nem osztom képviselőtársam véleményét,
egybefüggő több napos tábor jelentene kikapcsolódást. Itt van a tanyagondnoki busz,
el tudja vinni a gyerekeket. Ha arról beszélünk, hogy hátrányos helyzetű, akkor oldjuk
meg a problémát.
Lengyel György polgármester: A mai ülésen kell dönteni a ceglédi táboroztatásról.
Önmagában egy tábor a hátrányos helyzetet nem oldja meg, 5 napig élményekben
gazdag kikapcsolódást jelent, de utána visszakerül a nehéz helyzetbe. A helyi
rendhagyó táborozások mellett működhet a ceglédi is. Dönthet úgy is a testület, hogy
az Orosháza-Gellértegyháza tábort a százezer forint támogatás mellett vállalja napi
utaztatással együtt. A ceglédi tábor tíz gyermeknek 203 ezer forint összegben nem
nagy összeg, de az adófizetők pénzéről döntünk. Az utazási költséget a szülőknek
kellene vállalni Ceglédre, Pusztai Ádám képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy
vannak olyan családok, akik nem tudják vállalni azt az összeget.
Varga Pál alpolgármester: A tanyagondnoki busz 8 főt tud elvinni Ceglédre, az
előterjesztés 10 fővel számol. Ez így nem megoldható. A helyi tábor mindenképpen
legyen megszervezve. A Gellértegyházán lévő tábor nincs létszámhoz kötve, minden
nap 8 főt a busszal be lehet szállítani. Így is lehet segíteni, ha akarunk.
Mórocz Lajos képviselő: Fizessen az útiköltségbe az önkormányzat.
Lengyel György polgármester: A létszám miatt a ceglédi táborba szállítás nem
megoldható. Gondolják végig a képviselők a kiadásokat, mert a következő bejelentés
a nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatban lesz. Ezt is önerőből kell vállalni. Ezt
együtt kell áttekinteni.
Varga Pál alpolgármester: Amennyiben úgy dönt a testület, hogy támogatja a
ceglédi tábort, akkor két gyermeknek az útiköltségét vállalom.
Szemenyei Sándor képviselő: Én vállalom a többi 8 gyermekét akkor. Pontos
költségek ismeretében eljuttatom a kísérőnek az összeget.
Fekete Zita kirendeltség-vezető: Szeretném felhívni a képviselők figyelmét, hogy a
nyári szociális gyermekétkeztetésről is ma döntünk. A ceglédi tábor 203 ezer forint, a
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nyári étkeztetés kb. 300 ezer forint, ez már félmillió forint, ami nincs betervezve a
költségvetésbe, csak a tartalék terhére lehet vállalni.
Szemenyei Sándor képviselő: Ha nincs pénz a ceglédi táborra, akkor ne
támogassuk.
Lengyel György polgármester: Útiköltséget átvállaló képviselő társaim gesztusa
értékelendő. Napi likviditással természetesen nincs gond, de a nyertes
pályázatainkat, a felújításokat előre kell finanszíroznunk, és a felújítások közben még
jelentkezhetnek olyan költségek, melyeket előre nem láttunk és nem terveztünk.
Aki egyetért azzal, hogy támogassuk a ceglédi táboroztatást 203 ezer forinttal, az
kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, az alábbi határozatot hozta:
119/2014. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az Orosházi Kistérség
Egyesített
Gyermekjóléti
Központja
és
Családsegítő Szolgálat részére - 10 fő
Kardoskúton
élő
hátrányos/veszélyeztetett
helyzetű gyermek nyári táborozás megvalósítása
céljából – 203.000 FT, azaz: kettőszázháromezer
forint támogatást nyújt a 2014. évi költségvetési
tartalék terhére.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerződés megkötésére.
Határidő: 2014. június 30.
Felelős: polgármester
2014. évi nyári gyermekétkeztetés
Lengyel György polgármester: A nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatban az
írásos előterjesztést előzetesen megkapták a képviselők. Kérdezem az előterjesztés
előadóját, van-e szóbeli kiegészítése?
Fekete Zita kirendeltség-vezető: 3 főre nyújtottunk be pályázatot, összesen 24 fő
részesül rendszeres gyermekvédelmi támogatásban. Pályázni csak meleg
étkeztetésre lehetett. Eddig gyakorlat volt, hogy az önkormányzat saját
költségvetéséből biztosított felmelegíthető ételre is. Amennyiben idén is szeretnék
támogatni a képviselők, rendeletet kell alkotni, melynek tervezetét elkészítettem és
megkapták a képviselők.
Pusztai Ádám képviselő: A napok száma nincs meghatározva, szabályozva?
Fekete Zita kirendeltség-vezető: A pályázathoz igazítottuk a minimálisan
támogatható napok számát. A költségvetésben erre nincs betervezett összeg, a
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tartalék terhére lehet megállapítani. Határozatban kell dönteni az összegről. A
rendeletben a napi összeget meg kell állapítani, 330 Ft szerepel a tervezetben.
Lengyel György polgármester: A nyári gyermekétkeztetést ne szakítsuk meg, de
ésszerű keretek között döntsünk.
Pusztai Ádám képviselő: Javaslom, hogy 21 fővel számoljunk, 44 napra és napi
330 forinttal. Ez legyen a maximum, de nem arra kell törekedni, hogy mind
felhasználásra kerüljön.
Megyeriné Lepsényi Aliz aljegyző: Azt, hogy ki minősül rászorulónak, pontosítani
kell objektív szempontok szerint, ha differenciálni szeretnének, jelenleg minden
gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek jogosult, kivéve, ha központi nyári
gyermekétkeztetési támogatásban részesül.
Fekete Zita kirendeltség-vezető: Akiknek a nyári étkeztetését a családja nem tudja
biztosítani, vagy olyan élethelyzetbe kerültek, ami alapján a bizottság javasolja.
Lengyel György polgármester: Keretet tudunk meghatározni és abból lehet
gazdálkodni.
Megyeriné Lepsényi Aliz aljegyző: A határozati javaslatban 24 főre, 44 napra és
napi 330 forinttal szerepeljen az összeg.
Lengyel György polgármester: Az elhangzottak alapján, akkor minden
gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekkel számolva összesen 348.480
forint keretösszeget kell meghatározni, ezt kell átcsoportosítani a költségvetési
tartalékból. Mivel nincs több kérdés, aki ezzel egyetért kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal - tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
120/2014. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete szociális célú nyári gyermekétkeztetés
biztosítása
céljából
348.480,-Ft,
azaz:
Háromszáznegyvennyolcezer-négyszáznyolcvan
forinttal megemeli az ellátottak pénzbeli juttatása
előirányzatát a 2014. évi költségvetési tartalék
terhére.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2014.06. 20.
Lengyel György polgármester: Döntenünk kell a rendelet-módosításról is, van-e
kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban?
Megyeriné Lepsényi Aliz aljegyző: Ne szerepeljen a rendeletben az, hogy
hivatalból is meg lehet állapítani, kérelem kell a megállapításhoz, így csökkenthetjük
a kiadásokat.
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Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs több hozzászólás, észrevétel,
akkor kézfeltartással szavazzunk az önkormányzat 2014. évi nyári
gyermekétkeztetési támogatás jogosultsági feltételeiről szóló rendelet-tervezet
elfogadásáról, az Aljegyző Asszony módosítási javaslatával kiegészítve, hogy csak
kérelemre legyen megállapítható!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal - tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - egyhangúlag alkotta meg az alábbi rendeletet:
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (V.30.)
számú önkormányzati rendelete
a 2014. évi nyári gyermekétkeztetési támogatás jogosultsági feltételeiről
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Házi segítségnyújtás szakmai programjának módosítása
Lengyel György polgármester: A házi segítségnyújtás szakmai programjának
módosításával kapcsolatban az írásos előterjesztést előzetesen megkapták a
képviselők. Kérdezem az előterjesztés előadóját, van-e szóbeli kiegészítése?
Fekete Zita kirendeltség-vezető: A szakmai programot elfogadták a képviselők már
január 30-án, benyújtottuk a működési engedély iránti kérelmet. A Kormányhivatal
megküldte a szakmai programot véleményezésre a szakértőnek, majd a
szakvéleménynek megfelelően hiánypótlásra hívtak fel. A szakmai vezető a
végzésben foglaltak szerint kiegészítette a szakmai programot.
Lengyel György polgármester: Aki egyetért az előterjesztésben foglaltakkal,
kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal - tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
121/2014. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Kardoskút Község
Önkormányzatának
házi
segítségnyújtás
módosított szakmai programját az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2014.06. 08. a hiánypótlás teljesítésére
Döntés az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-hez való csatlakozásról
.
Lengyel György polgármester: Július 1-től csak nonprofit szervezettel
végeztethetünk szemétszállítást. Amennyiben az önkormányzat üzletrésszel
rendelkezik, akkor a közbeszerzési eljárás alól mentesül. A Békés-Manifest Kft-nél
már van üzletrészünk, de forráshiánnyal küzd, nincs kőbe vésve a július 1-i indulása.
Addig is tennünk kell valamit. Tárgyaltam másik szolgáltatóval is, akinél üzletrészt
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csak úgy vásárolhatunk, ha a szolgáltatást is igénybe vesszük. Ésszerűtlen lenne
ilyet felvállalni, hiszen az edényzet, személyzet, szállító járművek rendelkezésre
állnak. Folytattam tárgyalásokat az eddigi szolgáltatóval – Orosházi
Városüzemeltetés – hogy a jelenlegi forma működhessen tovább, akik vállalnák is.
Orosháza létre is hozta az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-t,
csatlakozási szándékokat a környező településeknél felmérik. 100 ezer forint
összegű üzletrész megvásárlásával jelezhetjük csatlakozási szándékunkat. Ez lenne
a célszerű megoldás, és ezzel tudjuk magunkat biztosítani. Úgy látják nem lesz
akadálya a júliusi indulásnak. Ha minden a tervek szerint halad, akkor nem kell
közbeszerzési eljárást lefolytatni, marad az edényzet, a szelektív hulladékgyűjtéssel
új tárgyalási pozíció adódik. Van-e kérdése valakinek?
Pusztai Ádám képviselő: Egyszer rendelkezünk 250 ezer forint üzletrésszel a
Békés-Manifest Kft-nél, most veszünk egyszer 100 ezer forintért Orosházától. Ha
mégis az előzővel kötjük meg a szerződést, akkor a 100 ezer forintos üzletrész
elveszik?
Lengyel György polgármester: Egyelőre Orosháza is az igényeket kívánja felmérni,
utána több információval fogunk rendelkezni, és amennyiben a Békés Manifesttel
kapcsolatban lenne újabb információ soron kívül döntenénk.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal - tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
122/2014. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy csatlakozni kíván az
Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-hez
(Cg. 04-09-012796, székhely 5900. Orosháza,
Fürdő u. 5., Képviseli: Csizmadia Gergely
ügyvezető) 100.000 Ft, azaz: Egyszázezer forint
értékű üzletrész vásárlásával a 2014. évi
költségvetési tartalék terhére.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2014. június 6. a döntés továbbításáért
Lengyel György polgármester: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a volt
polgárvédelmi bázisnál lévő szolgálati lakás bérletére kérelem érkezett. Először
azonban rendeletet kellene módosítani, hogy felvegyük-e az önkormányzati lakások
közé, mert ott nem szerepel. Még nem tudjuk az épület jövőbeni funkcióját sem.
Jelenleg ott parkol a terepjáró, pótkocsi, traktor, térkő gyártás ott folyik. Tervek
vannak, folynak a tárgyalások egy esetleges több települést érintő hasznosításról is,
várva pályázati lehetőségre. Vagyonvédelem szempontjából a mozgásérzékelők,
kamerarendszer lehet gazdaságosabb megoldás.
Fekete Zita kirendeltség-vezető: Ha úgy dönt a testület, hogy bérlakásként
szerepeljen, akkor a rendeletet módosítani kell. Ha bérlakás, akkor pályázat útján
lehet bérbe adni. Most a kérelemmel nem tudunk foglalkozni. Először a rendeletet
kell módosítani. Ha be is vonjuk bérlakásként, később bármikor lehet úgy dönteni,
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hogy kivonjuk. Ha szolgálati lakás funkciót szán a testület, akkor az
önkormányzatnál, vagy intézményénél munkaviszonnyal rendelkező kaphatja meg.
Varga Pál alpolgármester: A lakásnak külön közmű órái vannak?
Pusztai Ádám képviselő: Ha úgy döntünk, technikailag beköltözhető-e?
Lengyel György polgármester: Igen, teljesen különálló, leválasztott mérőórák
vannak. Érintésvédelmileg is rendben van, technikailag azonnal beköltözhető. Ha
úgy dönt a testület, akkor kérjük fel a jegyzőt, hogy a következő ülésre készítse elő a
rendelet módosítást.
Szemenyei Sándor képviselő: Nem ellenzem, miért álljon üresen a lakás?
Fekete Zita kirendeltség-vezető: Határozatot kell hozni arról, hogy a következő
ülésre rendelet-tervezet kerüljön előkészítésre.
Lengyel György polgármester: A bérleti díjat meg lehet-e állapítani, hogy
ledolgozza az ott lakó?
Megyeriné Lepsényi Aliz aljegyző: Megállapítható úgy is, hogy annak mértékig
megbízási szerződést köt az önkormányzat a lakóval a munka elvégzésére, de a
bérlőnek kötelessége rendben tartani a bérlemény közvetlen környezetét, ugyanúgy,
mint a tulajdonosnak.
Lengyel György polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a kirendeltség-vezető a
következő ülésre készítse elő a rendelet-tervezetet, hogy a Petőfi u. 64. sz. alatti 66
m2-es önkormányzati ingatlanban lévő lakás kerüljön a bérlakások közé,
kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal - tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
123/2014. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy tulajdonosi jogkörében
eljárva 262. hrsz-ú, természetben Kardoskút,
Petőfi u. 64. szám alatt álló, gazdasági épületben
(volt polgárvédelmi bázis) lévő 66 m2 alapterületű
helyiséget önkormányzati bérlakássá minősíti.
Felhívja a Csanádapácai Közös Önkormányzati
Hivatal Kardoskúti Kirendeltségének vezetőjét,
hogy az önkormányzati tulajdonú lakások
bérletéről szóló 5/2006. (III.31.) sz. önkormányzati
rendelet fenti döntéssel összhangban lévő
módosítását készítse elő.
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Felhívja a Csanádapácai Közös Önkormányzati
Hivatal Kardoskúti Kirendeltségét, hogy az
átminősítésről
szóló
döntést
a
vagyonnyilvántartáson vezesse át.
Felelős: Fekete Zita kirendeltség-vezető
Határidő: 2014. június 30.
Lengyel György polgármester: A Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület
érdeklődött támogatás iránt. Rendeletünk alapján nem jogosult az éves támogatásra,
mert később alakult meg, és már nem lehet benyújtani kérelmet. A közalapítvány
sem tud évközben élni olyan lehetőségekkel, amit még év elején nem tudhatott. Azt
javasolnám, hogy rendeletünket módosítsuk, bontsuk meg, hogy évente kétszer
lehessen beadni kérelmet ilyen célból. Javaslom a következő testületi ülésre készítse
elő a kirendeltség-vezető a rendelet-tervezetet.
Varga Pál alpolgármestere: A létük függ a támogatástól.
Megyeriné Lepsényi Aliz aljegyző: A civil szervezetek támogatásával kapcsolatos
rendelet felülvizsgálatát javaslom. Ez alapján eldönthető, hogy módosítani érdemes a
rendeletet vagy inkább új rendeletet alkotni a témával kapcsolatban.
Lengyel György polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a kirendeltség-vezető és a
jegyző a következő ülésre készítse elő a rendelet-tervezetet a civil szervezetek
támogatásáról, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal - tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
124/2014. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete
felkéri
a
Csanádapácai
Közös
Önkormányzati
Hivatal
Kardoskúti
Kirendeltségének
vezetőjét,
hogy
az
önkormányzati támogatásokról szóló 9/2008.
(VI.26.) sz. önkormányzati rendelet vizsgálja felül
és szükség esetén a módosítását készítse elő.
Felelős: Fekete Zita kirendeltség-vezető
Határidő: 2014. június 30.
Lengyel György polgármester: Van-e még észrevétel, kíván-e valaki szólni?
Mórocz Lajos képviselő: Korlátozni kellene a pihenőnapokra vonatkozóan is a
zajosabb tevékenységeket, pl: fűnyírás. Egész szombaton és vasárnap vágják a
füvet, nem lehet pihenni, többen jelezték a lakosok közül. Lehet-e egyáltalán
korlátozni, vagy legalább csak vasárnap 12 órától megtiltani.
Fekete Zita kirendeltség-vezető: Meg kell nézni a lehetőségeket, azonban az
ingatlant is rendbe kell tartani és kertes házak esetében nehéz ilyen korlátozást
alkalmazni.
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Lengyel György polgármester: Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs szociális kérelem nem érkezett, ezért zárt ülés tartására sem kerül sor -, tisztelettel
megköszöni az aktív tanácskozást és 16.35 perckor az ülést bezárja.

K.m.f.

Lengyel György
polgármester

Megyeriné Lepsényi Alíz
aljegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Pusztai Ádám
képviselő

Szemenyei Sándor
képviselő
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