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9/2015. ÖKÜ
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27. napi
rendes, nyílt testületi ülésén.
Ülés helye:

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

Jelen vannak:

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

Tanácskozási joggal meghívottként vannak jelen:
dr. Lipták Péter jegyző;
Fekete Zita kirendeltség-vezető.
Kapuné Sin Anikó vezető pénzügyi főtanácsos
Terjékné Kaposi Andrea, igazgató
Dr. Bradean Constantin, háziorvos
Tibáné Hamvasi Zsuzsanna, egyéni vállalkozó védőnő
Nem tanácskozási joggal állandó meghívottként van jelen:
Radics Vivien jegyzőkönyvvezető.
Lengyel György, polgármester Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testületi ülés
határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot; választása Kis Bálint és Mórocz
Lajos képviselőkre esik, melyet a jelenlevő 5 testület tag, 5 igen szavazattal, egyhangúan,
elfogadott.
A polgármester 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,
egyhangúan az alábbiak szerint fogadta el a tárgyalandó napirendi pontokat:
1./ A háziorvosi szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló
Előterjesztő: Dr. Bradean Constantin, háziorvos
2./ A védőnői szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló
Előterjesztő: Tibáné Hamvasi Zsuzsanna, egyéni vállalkozó
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3./ Kardoskút Község Önkormányzatának 2014. évi zárszámadásáról szóló rendelete
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
4./ Beszámoló a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének
végrehajtásáról
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
5./ A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési
előirányzatainak módosítása
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
6./ Kardoskút Község Önkormányzata képviselő-testületének az avar és kerti
hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 11/2008. (IX.01.) sz. ÖKT rendeletének módosítása
Előterjesztő: Fekete Zita kirendeltség-vezető
7./ Civil szervezetek részére kiírt pályázat elbírálása
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
8./ Kardoskút Községért kitüntetés javaslattételi felhívásának elfogadása
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
9./ Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. üzletrész eladása
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
10./ Óvodai körzethatár megállapítása
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
11./ Tanulmányi szerződés megkötése
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
12./ Egyebek
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
Zárt ülés
1./ Az Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola magasabb vezető pályázatának
véleményezése
Előterjesztő: Lengyel György, polgármester
2./ Szociális kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Fekete Zita, kirendeltség-vezető
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Lengyel György, polgármester: A napirendi pontok tárgyalása előtt a két ülés között lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról számol be:
 48/2015. (III.26.) sz. Képviselő-testületi határozatban elfogadtuk, hogy Radics
Viviennel közalkalmazotti jogviszonyt létesítünk határozatlan időtartamra, 2015.
április 1. napjától ügyvivő-szakértő munkakör betöltése céljából. Közalkalmazotti
jogviszony létesítése megtörtént.
 49/2015. (III.26.) sz. Képviselő-testületi határozatban elfogadtuk Radics Vivien
illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény irányadó
rendelkezései alapján. Közalkalmazotti jogviszony létesítése megtörtént.
 50/2015. (III.26.) sz. Képviselő-testületi határozatban a szociális ellátások
ellenértékének megállapításához az egyes ellátások önköltségét határoztuk meg, ami
megállapításra került.
 51/2015. (III.26.) sz. Képviselő-testületi határozatban a Kardoskúti Napköziotthonos
Óvoda 2015/2016-os nevelési évre történő óvodai beiratkozás hirdetményének
szövegét, illetve időpontját 2015. május 11-12. napján 8.00 óra és 16.30 óra közötti
időtartamban határoztuk meg. A beiratkozásra vonatkozó hirdetmény közzé lett téve.
 52 /2015. (III.26.) sz. Képviselő-testületi határozatban elfogadtuk, hogy a Móra Ferenc
Művelődési Ház és Községi Könyvtár szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése
érdekében pályázatot nyújtunk be a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények
Kollégiumához, valamint meghatároztuk az ehhez szükséges támogatási igény
mértékét, beszerzés összköltségét, valamint az önerő összegét. A pályázat benyújtásra
került.
 53 /2015. (III.26.) sz. Képviselő-testületi határozatban elfogadtuk, hogy a Móra Ferenc
Művelődési Ház és Község Könyvtár udvarának térburkolási munkáinak végzésével és
szakmai vezetésével 2015. április 1. és 2015. június 30. közötti időszakra vonatkozóan
Mátrai Mihályt bízzuk meg. A szerződés megkötése megtörtént és a munkálatok
folyamatban vannak, megfelelően haladnak.
 54/2015. (III.26.) sz. Képviselő-testületi határozatban ügy döntöttünk, hogy fásítani
szeretnénk a Kardoskút, Árpád sor vasút felőli részét. A fásítás megtörtént
együttműködve a Kardoskúti Faluszépítő Egyesülettel és településünk lakóival.
 62/2015. (IV.20.) sz. Képviselő-testületi határozatban elfogadtuk a Móra Ferenc
Művelődési Ház és Községi Könyvtár szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése
pályázat benyújtásával kapcsolatos, 52/2015 (III.26.) sz. KT határozat módosítását. A
hiánypótlást teljesítettük.
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, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
63/2015. (IV.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
48/2015. (III.26.) sz. 49/2015. (III.26.) sz. 50/2015.
(III.26.) sz. 51/2015. (III.26.) sz. 52/2015. (III.26.) sz.
53/2015. (III.26.) sz. 54/2015. (III.26.) sz. 62/2015.
(IV.20.) sz. KT határozatok végrehajtásáról szóló
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beszámolót és a két ülés eseményeiről szóló tájékoztatást
elfogadja.
Felelős: Lengyel György, polgármester
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont: A háziorvosi szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló
Előadó: Dr. Bradean Constantin, háziorvos

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést előzetesen
írásban megkapták a képviselők. Az előterjesztés készítője kíván-e hozzászólni, kiegészítést
tenni?
Dr. Bradean Constantin, háziorvos: Köszönöm nem, amennyiben van kérdés válaszolok.
Lengyel György polgármester: Köszönjük a beszámolót, amennyiben kérdés merül fel,
kérem a képviselőket tegyétek fel!
Mórocz Lajos, képviselő: Először is szeretnék gratulálni a doktor úr családi állapotában
történő változáshoz, és ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy a jövőt a faluban
képzeli el továbbra is?
Dr. Bradean Constantin, háziorvos: Míg az egészségem engedi, itt vagyok.
Lengyel György polgármester: Doktor úr, egy kérdésem lenne. A folyamatos betegellátás
nulla, azaz gyakorlatilag ilyen nincs. Ez mit is jelent pontosan?
Dr. Bradean Constantin, háziorvos: A folyamatos betegellátás olyan krónikus beteget
jelent, aki napi szinten teljes ellátást igényel. Ez olyan lenne, mint a krónikus osztály. Ezt itt
helyi szinten nem bírjuk megoldani, mert borzasztó költséges.
Lengyel György polgármester: Köszönöm. Amennyiben nincs több kérdés, aki az
előterjesztett beszámolót elfogadja, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
64/2015. (IV.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a háziorvosi szolgálat
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: azonnal
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2. Napirendi pont: A védőnői szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló
Előadó: Tibáné Hamvasi Zsuzsanna, egyéni vállalkozó védőnő

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést előzetesen
írásban megkapták a képviselők. Az előterjesztés készítője kíván-e hozzászólni, szóbeli
kiegészítést tenni?
Tibáné Hamvasi Zsuzsanna, védőnő: Annyit szeretnék hozzátenni, hogy május első felében
fog a kormány elé kerülni a védőnői szolgálatnak az átalakítása. Ami eddig körvonalazódni
látszik, hogy állami védőnői szolgálat lesz, azaz előreláthatólag ki fog kerülni az
önkormányzatok kezéből, megyei szinten fogják koordinálni. A finanszírozás átalakításáról
még nincsenek információim, viszont az biztos, hogy a vállalkozó védőnők szerződés alapján
fognak együttműködni az állami védőnői szolgálattal. Véleményem szerint erre a változásra
2016 elejénél hamarabb nem kerül sor.
Lengyel György polgármester: Ha valakinek van kérdése, észrevétele, hozzászólása tegye
meg!
Kis Bálint, képviselő: Szeretném megköszönni a részletes, színvonalas anyagot, amiből jól
láthatóvá vált a tevékenysége a védőnői szolgálatnak.
Tibáné Hamvasi Zsuzsanna, védőnő: Annyi kiegészítést szeretnék tenni a pénteki
csapatépítéssel kapcsolatban, hogy közel tizenkilenc éve vagyok itt és úgy gondolom, a
védőnői munkámon kívül nagyon sok mindent tettem a faluért, és nagy rosszul esett, hogy a
pénteki eseményből engem kihagytak. Úgy gondolom, a csapatépítés pont erről szól, hogy
mindenki benne van és megpróbálunk egy csapattá válni. Én eddig azt gondoltam, hogy a
csapat tagja vagyok, de úgy veszem észre, hogy tévedtem. A doktor urat se hívták meg,
gondolom szervezési okokból történhetett ez meg. Az előző csapatépítésen sajnos nem
vehettem részt, de kivettem a részem ennek ellenére is a lebonyolításában.
Lengyel György polgármester: Teljesen egyetértek ezzel, viszont hozzá kell tennem, hogy a
mai testületi ülésen nincs helye ennek a kérdésnek, mivel ezt az eseményt nem az
önkormányzat szervezte. A 2013-as képviselő testület által szervezett csapatépítéstől ez
független volt. A szervezőkkel utólagosan megbeszéltem a pontatlanságokat, a későbbiekben
odafigyelnek erre. Ettől függetlenül a szakmai beszámolóval kapcsolatban elmondható, hogy
nemcsak a beszámolóból derül ki, hanem a faluban született gyermekek szüleinek véleménye
alapján is elmondható, hogy abszolút megelégedéssel vannak a védőnői ellátással
kapcsolatban és mindannyiunk nevében köszönöm az áldozatos munkáját.
Amennyiben nincs több kérdés, aki az előterjesztett beszámolót elfogadja, kézfeltartással
szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
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65/2015. (IV.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a védőnői szolgálat
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: azonnal
Dr. Bradean Constantin, háziorvos és Tibáné Hamvasi Zsuzsanna. védőnő elhagyja az üléstermet.

3. Napirendi pont: Kardoskút Község Önkormányzatának 2014. évi zárszámadásról szóló
rendelete
Előadó: Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést előzetesen
írásban megkapták a képviselők. Az Ügyrendi Bizottság előzetesen tárgyalta. Megkérem,
Pusztai Ádám elnök urat tegye meg javaslatát.
Pusztai Ádám, Ügyrendi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és
egyhangúan javasolja elfogadásra. Egy kérdés merült fel, hogy ennyire részletesen kell
kidolgozni?
Kapuné Sin Anikó, pénzügyi főtanácsos: A táblázatok kötelező mellékletei a zárszámadási
rendeletnek.
Pusztai Ádám, Ügyrendi Bizottság elnöke: Köszönöm a választ.
Lengyel György polgármester: Köszönöm. Amennyiben nincs több kérdés, kiegészítés,
akkor a rendeletet elfogadásra javaslom. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
66/2015. (IV.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a 2014. évi
zárszámadásról szóló rendeletet vonatkozásában
elfogadja az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: azonnal
Lengyel György polgármester: Köszönöm. Amennyiben nincs több kérdés, kiegészítés,
akkor a rendeletet elfogadásra javaslom. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 5 jelen levő tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
alkotta meg az alábbi rendeletet:
Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2015 (IV.30.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi zárszámadásról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
4. Napirendi pont: Beszámoló a Csanádapáca Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést előzetesen
írásban megkapták a képviselők. Az Ügyrendi Bizottság előzetesen szintén tárgyalta.
Megkérem, Pusztai Ádám elnök urat tegye meg javaslatát.
Pusztai Ádám, Ügyrendi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és
egyhangúlag javasolja elfogadásra.
Lengyel György polgármester: Köszönöm. Amennyiben nincs kérdés, kiegészítés, akkor a
az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra javaslom. Aki ezzel egyetért,
kérem kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
67/2015. (IV.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
1.
Megtárgyalta és az előterjesztés 1.
mellékletének megfelelő tartalommal 90.275 E Fttal
elfogadja
a
Csanádapácai
Közös
Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös
Hivatal)
2014.
évi
módosított
bevételi
előirányzatait és 90.273 E Ft-tal annak teljesítési
adatait.
2.
Az
előterjesztés
2.
mellékletének
megfelelő tartalommal 90.275 E Ft-tal elfogadja a
Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2014.
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évi módosított kiadási előirányzatait és 89.112 E
Ft-tal annak teljesítési adatait.
3.
A 2014. december 31-i fordulónapra
elkészített mérleg főösszegét a 3. mellékletben
foglaltak szerint 1.551 E Ft-tal hagyja jóvá.
4.
2014. évre a Közös Hivatal engedélyezett
záró létszám előirányzatát 19 fővel, átlagos
statisztikai állományi létszámát 19 fővel a 4.
mellékletben
foglalt
részletezettségnek
megfelelően határozza meg.
5.
A
Közös
Hivatal
pénzeszközei
változásának levezetését 2014. évben az 5.
melléklet szerint jóváhagyja.
6.
A Közös Hivatal 2014. évi maradványát a
6. mellékletben foglaltak szerint 1.161.740 Ft-ban
(1.161 E Ft-ban) határozza meg.
7.
Felkéri a jegyzőt a Közös Hivatal
zárszámadási adatainak Csanádapáca Község
Önkormányzat 2014. évi zárszámadási rendeletébe
történő beépítésére.
Felelős: dr. Lipták Péter jegyző
Határidő: 2015.04.30
5. Napirendi pont: A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési
előirányzatainak módosítása
Előadó: Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést előzetesen
írásban megkapták a képviselők. Az Ügyrendi Bizottság előzetesen szintén tárgyalta.
Megkérem, Pusztai Ádám elnök urat tegye meg javaslatát.
Pusztai Ádám, Ügyrendi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és
egyhangúan javasolja elfogadásra.
Lengyel György polgármester: Köszönöm. Amennyiben nincs kérdés, kiegészítés, akkor a
az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra javaslom. Aki ezzel egyetért,
kérem, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
68/2015. (IV.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
1.
Megtárgyalta és az előterjesztés 1.
mellékletének megfelelő tartalommal, 86.006 E Ft
költségvetési főösszeggel elfogadja a Csanádapácai
Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi
módosított költségvetési előirányzatait.
2.
Felkéri a jegyzőt a Közös Hivatal
költségvetésének
Csanádapáca
Község
Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletébe
történő beépítésére.
Felelős: dr. Lipták Péter jegyző
Határidő: 2015.04.29
6. Napirendi pont: Kardoskút Község Önkormányzata képviselő-testületének az avar és
kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 11/2008. (IX.01) sz. ÖKT rendeletének
módosítása
Előadó: Fekete Zita kirendeltség-vezető

Lengyel György polgármester: Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014
(XII.5.) BM rendelet 2015. március 5-től hatályba lépett. Kardoskút Község
Önkormányzatának az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 11/2008. (IX.01.) sz.
ÖKT rendeletének módosítása indokolt, tekintettel a jogszabályi változásokra, hogy a
gyakorlatban történő alkalmazása minél zökkenőmentesebben történjen meg, a lakosság
terheit aránytalanul ne növelje.
Fekete Zita, kirendeltség-vezető: Ez azért fontos, mert abban az esetben, ha a település
belterületén szabadtéri égetést végeznek és nem a helyi rendeletnek megfelelően végzik az
égetést, a területileg illetékes I. fokú tűzvédelmi hatóságnak a tudomására jutását követően
meg kell indítania a tűzvédelmi hatósági eljárást.
Lengyel György polgármester: Tekintettel arra, hogy külterületre vonatkozóan az OTSZ
rendelkezései az irányadóak, a helyi rendelet kizárólag belterületre vonatkozhat. A külterületi
ingatlanokon nem lehet egyáltalán égetni, kivéve, ha 10 nappal az égetés előtt bejelentik a
katasztrófavédelmi hatóságnál illeték megfizetésének ellenében. Továbbá véleményem szerint
a fűtési szezonban a kazánokban elégetett anyagok több problémát okoznak a településen.
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A rendeletmódosítással kapcsolatban, ha valakinek van kérdése, észrevétele, hozzászólása
tegye meg!
Pusztai Ádám, képviselő: A módosítás értelmében a hét minden napján szabad égetni?
Fekete Zita. kirendeltség-vezető: Igen.
Pusztai Ádám, képviselő: Azoknak a véleményével ez nem fog egyezni, akiknek hazajáró
gyermekeik vannak, kollégisták, mert nem teregethetnek ki hétvégén a füst miatt.
Fekete Zita. kirendeltség-vezető: Eddig heti két alkalommal, pénteken meg szombaton
lehetett égetni.
Pusztai Ádám, képviselő: Hétfőtől péntekig lehessen bármelyik nap, szombaton és vasárnap
nem.
Fekete Zita. kirendeltség-vezető: A dolgozókra is gondolnunk kell, akik hétvégén érnek rá.
dr. Lipták Péter, jegyző: Szabályozni kell, ez az egyetlen kritérium.
Varga Pál, alpolgármester: A héten olvastam, hogy egy másik településen vasárnap és
ünnepnapokon tilos az égetés. 1-2 napot szünetté kellene nyilvánítani.
Lengyel György polgármester: Köszönöm. Amennyiben nincs kérdés, kiegészítés, akkor a
módosító javaslatot elfogadásra bocsátom. Aki Varga Pál alpolgármester javaslatával
egyetért, hogy vasárnap és ünnepnapok kivételével naponta lehessen égetni, kérem,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúan – elfogadta a javaslatot.
Amennyiben nincs több hozzászólás, akkor kérem, kézfeltartással szavazzunk az avar és kerti
hulladékok nyílttéri égetéséről szóló rendelet-tervezet elfogadásáról az előbb elfogadott
módosítással kiegészítve:
A Képviselő-testület 5 jelen levő tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
alkotta meg az alábbi rendeletet:
Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2015 (IV.30) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 11/2008. (IX. 01.) sz. ÖKT. rendelet
módosításáról.
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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7. Napirendi pont: Civil szervezetek részére kiírt pályázat elbírálása
Előadó: Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést előzetesen
írásban megkapták a képviselők. Három pályázat érkezett, név szerint a Kardoskúti
Faluszépítő és Turisztikai Egyesülettől, a Kardoskúti Főnix Kulturális Egyesülettől és a
Kardoskút Községért Közalapítványtól.
A pályázatokat megvizsgáltuk, szeretném kérdezni Jegyző urat és Hivatalvezető asszonyt
kívánnak-e hozzászólni, kiegészítést tenni?
Fekete Zita, kirendeltség-vezető: A Főnix Kulturális Egyesületnél van egy olyan tétel, ami
nem tartozik a rendelet hatálya alá és ez nem támogatható, illetve megfontolandó a Kardoskút
Községért Közalapítványnál, ami korábban gondot okozott, hogy a Falunapi rendezvényre
kértek támogatást.
Lengyel György polgármester: A Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület
kérelmükben 350 ezer forintnyi támogatást igényel az Önkormányzattól, ami működési és
egyéb támogatást jelent, amit részleteztek a kérelmükben.
Amennyiben nincs kérdés, kiegészítés, akkor 350 ezer forintnyi támogatást javaslok
elfogadni. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
69/2015. (IV.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a civil szervezetek
támogatási rendjéről szóló 13/2014. (VI.26.)
önkormányzati rendelete alapján 350 000 Ft, azaz:
háromszázötvenezer forint összegben támogatja a
Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesületet
(5945 Kardoskút, Március 15. tér 3., képviseli:
Kocsis Péter elnök) az eredeti előirányzat terhére.
Felhatalmazza a polgármestert
szerződés megkötésére.

a

támogatási

Határidő: 2015. május 30.
Felelős: Lengyel György polgármester
Lengyel György polgármester: A Kardoskúti Főnix Kulturális Egyesület kérelmükben úgy
szint 350 ezer forintnyi támogatást igényel az Önkormányzattól, azonban, ahogy
Hivatalvezető asszony is felhívta a figyelmet, hogy csapatépítő programra 120 ezer forintnyi
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támogatást igényelnek, ez azonban a rendeletünk értelmében nem támogatható. Így az a
javaslat, hogy a csapatépítő programra kért összeg kerüljön ki a támogatásból. Később az
egyesület, amennyiben indokolt költségei merülnek fel, akkor tud még esetleg önkormányzati
támogatást igényelni.
Amennyiben nincs kérdés, kiegészítés, akkor 230 ezer forintnyi támogatást javaslok
elfogadni. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
70/2015. (IV.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a civil szervezetek
támogatási rendjéről szóló 13/2014. (VI.26.)
önkormányzati rendelete alapján 230 000 Ft, azaz:
kettőszázharmincezer forint összegben támogatja a
Kardoskúti Főnix Kulturális Egyesületet (5945
Kardoskút, Március 15. tér 1., képviseli: Őzse
Zoltán elnök) az eredeti előirányzat terhére.
Felhatalmazza a polgármestert
szerződés megkötésére.

a

támogatási

Határidő: 2015. május 30.
Felelős: Lengyel György polgármester
Lengyel György polgármester: A Kardoskút Községért Közalapítvány részéről is határidőn
belül megérkezett a pályázat, aminek része volt az előző évi beszámoló. Az előzetesen
megküldött előterjesztésből is kiderül, hogy mindenre kiterjedő, részletes beszámolót
kaptunk. Kérelmükben összesen 550 ezer forintnyi támogatást igényelnek 2015. évre Ez
esetben a Hivatalvezető asszony felhívta a figyelmet, hogy szerepel olyan program is, mint a
Falunap, mely kapcsán Kapuné Sin Anikó, pénzügyi főtanácsosnak volt egy észrevétele,
mégpedig az, ha a Közalapítvány a Falunapon programot finanszíroz, akkor a programra
vonatkozó számla a Közalapítvány nevére legyen kiállítva.
Kapuné Sin Anikó, pénzügyi főtanácsos: A korábbi problémák ezzel kapcsolatban már
megoldódtak, mert rendelettel szabályozva lett a számlázás és az elszámolás.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs kérdés, kiegészítés, akkor 550 ezer
forintnyi támogatást javaslok elfogadni. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
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71/2015. (IV.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a civil szervezetek
támogatási rendjéről szóló 13/2014. (VI.26.)
önkormányzati rendelete alapján 550 000 Ft, azaz
ötszázötvenezer forint összegben támogatja a
Kardoskút Községért Közalapítványt (5945
Kardoskút, Március 15. tér 3., képviseli: Ramaszné
Tóth Ibolya elnök) az eredeti előirányzat terhére.
Felhatalmazza a polgármestert
szerződés megkötésére.

a

támogatási

Határidő: 2015. május 30.
Felelős: Lengyel György polgármester
8. Napirendi pont: Kardoskút Községért kitüntetés javaslattételi felhívásának elfogadása
Előadó: Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést előzetesen
írásban megkapták a képviselők. A javaslattétel felhívással kapcsolatban kíván-e valaki
hozzászólni, szóbeli kiegészítést tenni?
Pusztai Ádám, képviselő: A kitüntetés nem csak élő embernek adható.
dr. Lipták Péter, jegyző: Így van, a korábbi módosítás értelmében posztumusz is adható.
Pusztai Ádám, képviselő: A felhívásban nem egyértelmű, hogy lehet-e vagy sem. Ez jelenjen
meg benne, hogy elhunyt embert is lehet jelölni.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, kiegészítés, akkor Pusztai
Ádám képviselő kiegészítésével javaslom elfogadni a határozatot. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
72/2015. (IV.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Kardoskút Községért
kitüntetés alapításáról szóló 8/2000. (V. 04.)
önkormányzati rendelet értelmében „KARDOSKÚT
KÖZSÉGÉRT” kitüntetés adományozása céljából a
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határozat mellékletét képező javaslattételi felhívást
teszi közzé a helyben szokásos módon.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2015. április 30.
9. Napirendi pont: Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. üzletrész eladása
Előadó: Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: 2014. május 29-én tartott ülésünkön döntöttünk arról, hogy
csatlakozni kívánunk az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-hez 100.000 Ft értékű
üzletrész vásárlásával. Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. korábban azonnali
hatállyal mondta fel a szerződést. Orosháza Város polgármestere a mellékelt levélben
tájékoztatott a vételi szándékról ugyanúgy 100.000 Ft értékű vételáron. Ezzel kapcsolatosan
kérdés felmerült-e?
Kis Bálint, képviselő: Egyik önkormányzat sem fontolta meg, hogy meg kellene nézni ennek
az egyoldalú szerződésszegésnek az ügyét?
Lengyel György polgármester: Ennek utánajártam és a többi önkormányzat is ugyanezt a
lépést szándékozik megtenni, hogy üzletrészüket eladják. Ettől függetlenül a későbbiekben
lehet lépni a szerződésbontással kapcsolatban. Kardoskút Önkormányzatának több más
cégben is van érdekeltsége, várhatóan lesz is, így nincs értelme bent maradni egy
ellehetetlenült szervezetben.
dr. Lipták Péter, jegyző: Szerződésszegés miatt lehetne polgári peres úton igényt
támasztani, de kár bennünket nem ért, mert gyorsan reagáltunk, a szolgáltatás folyamatos volt
a településen.
Lengyel György polgármester: A korábbi tárgyalásainkat figyelembe véve valóban nem volt
korrekt lépés ez részükről. Sajnálom, hogy a kis önkormányzatok részéről tanúsított lojalitást
nem érezzük viszont.
Kis Bálint, képviselő: Maximálisan egyet értek azzal, amit a Jegyző úr mondott, és valóban
példaértékű volt az a gyorsaság, ahogyan a folyamatosságot biztosítani lehetett. Úgy
gondolom, a jelenlegi jogrendszer szerint továbbra sem állja meg a helyét az, hogy, ha
ellehetetlenülésre hivatkozik, hogyan látja el akkor mégis Orosháza város szolgáltatását? Az
ellehetetlenült cégeket fel kell számolni.
Pusztai Ádám, képviselő: Kitől vásároltuk meg korábban az üzletrészt?
Lengyel György polgármester: Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-től
vásárolt üzletrészünket kívánja megvásárolni Orosháza városa.
Amennyiben nincs több kérdés, kiegészítés, akkor a határozatot elfogadásra javaslom. Aki
ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
73/2015. (IV.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete, mint az Orosházi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. tagja úgy dönt, hogy Orosháza
Város Önkormányzata részére 100.000 Ft vételár
ellenében eladja üzletrészét.
Felhatalmazza
megkötésére.

a

polgármestert

a

szerződés

Határidő: 2015. május 15.
Felelős: Lengyel György polgármester
10. Napirendi pont: Óvodai körzethatár megállapítása
Előadó: Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést előzetesen
írásban megkapták a képviselők. Az önkormányzat által fenntartott óvoda kötelező felvételt
biztosító körzethatárainak évente határozatban történő megállapítását törvény írja elő. A
felvételi körzethatár a határozat-tervezet szerint nem módosul.
Amennyiben nincs ezzel kapcsolatban kérdés, kiegészítés, akkor a határozatot elfogadásra
javaslom. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
74/2015. (IV.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete,
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,
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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: Fekete Zita kirendeltség-vezető
Határidő: értelemszerűen

11. Napirendi pont: Tanulmányi szerződés megkötése
Előadó: Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: Krausz Istvánné házi gondozó a mellékelt kérelmet nyújtotta
be a képviselő-testülethez, melyben kérné, hogy a szociális gondozó és ápoló tanfolyam
elvégzését támogassa az Önkormányzat tanulmányi szerződés megkötésével, mivel néhány
hónap elteltével házi segítségnyújtásban szeretne dolgozni. Ezt az Önkormányzat
támogathatja, tanulmányi szerződés megkötése ellenében, miszerint Krausz Istvánné 2019.
május 31-ig vállalja, hogy az Önkormányzattal a munkaviszonyát folytatja. Ha ezt idő előtt
megszünteti a munkavállaló, akkor időarányosan köteles megtéríteni a tanulmányi támogatást.
Pusztai Ádám, képviselő: Útiköltséget igényelt?
Fekete Zita, kirendeltség-vezető: Nem igényelt, illetve az oktatási napok péntek délutánra és
szombatra vannak kitűzve, így a munkaidőt nem befolyásolja.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, kiegészítés, akkor a
határozatot elfogadásra javaslom. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
75/2015. (IV.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy Krausz Istvánné házi
gondozó
közalkalmazottal
az
előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal tanulmányi
szerződést köt szociális gondozó és ápoló OKJ-s
képezettség megszerzése érdekében.
Felhatalmazza a polgármestert a
tanulmányi szerződés megkötésére.
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vonatkozó

Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2015. 05. 31.
12. Napirendi pont: Egyebek
Előadó: Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: A Magyar Országgyűlés 2012 áprilisában fogadta el a
magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló törvényt, melynek fő célja mindezen
értékek összegyűjtése, védelme és támogatása. Abban az esetben, ha a T. Képviselő-testület
önálló Települési Értéktár Bizottság létrehozása mellett dönt, akkor annak tagjait is meg kell
választania és a bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát is el kell fogadnia. Jelenleg
még nincs meg a teljes tagság, ezért javaslom, hogy a következő testületi ülésen térjünk vissza
erre a témára.
dr. Lipták Péter, jegyző: Célszerű létrehozni a Települési Értéktár Bizottságot, mert így
tudjuk megjeleníteni a helyi értékeket a megyében, a kistérségben. Állami támogatásban
részesülnek a bizottságok: eszközbeszerzések, kiállítások, programok. Érdemes élni a
lehetőségekkel, főleg, hogy Kardoskút kultúrája megalapozza ennek a bizottságnak a
működését.
Lengyel György polgármester: Mivel nincs hozzászólás, javaslom ezt egy későbbi
időpontban tárgyalni.
Fekete Zita, kirendeltség-vezető: A Házi segítségnyújtás Szakmai Programját módosítani
kell, mert Pepó Jánosné, szakmai vezető jelezte, hogy a személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.)
SZCSM rendelet módosítása következtésben a szakmai program 1. az. mellékletét képező
megállapodás módosítása szükségessé vált. Pepó Jánosné elkészítette a módosított
megállapodást, melyben eltérő színnel jelölte a szükséges változást. Változott egyrészt a
gondozási tevékenységek köre, másrészt a gondozási tevékenységek résztevékenységekre
lettek alábontva. Állami támogatás kizárólag ezek után a tevékenységek után jár.
Lengyel György polgármester: Ha valakinek van észrevétele, hozzászólása az
elhangzottakkal kapcsolatban tegye meg.
Kis Bálint, képviselő: Általános kérdésként merül fel, hogy a felsorolt tevékenységekből mi
valósul meg?
Lengyel György polgármester: A képviselőtestületi programterv szerint lesz beszámoló a
szociális alapellátás tevékenységéről.
Amennyiben nincs több kérdés, kiegészítés, akkor a határozatot elfogadásra javaslom. Aki
ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
76/2015. (IV.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy Kardoskút Község
Önkormányzatának Házi segítségnyújtás szakmai
programját jelen előterjesztés 1. melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja.
Felelős: Fekete Zita, kirendeltség-vezető
Határidő: 2015. április 30.
Lengyel György polgármester: Előző évben a tanyagondnoki szolgálat fejlesztése az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap nyújtotta támogatások felhasználásával
valósult meg, így egy Volkswagen Transporter kisbuszt nyert pályázaton Önkormányzatunk.
Most a kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához
kapcsolódóan lehetősége van Önkormányzatunknak pályázni ismét új gépjármű beszerzésére
már működő szolgáltatás kapcsán. A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100
százaléka. Kardoskúton van relevanciája a pályázatnak, hiszen a két évvel ezelőtt vásárolt
Mitsubishi L200-as terepjáró kilométerekben és szervízelésben is megszolgálta az idejét, és
most lehetőségünk van újítani egy megfelelő terepjáró beszerzésére, ugyanis terepjáró
személygépjármű esetében legfeljebb 5 000 000 forintig lehet pályázni. Az Önkormányzat
részéről az ÁFA, ami önerő, továbbá támogatási kérelemben vállalni kell, hogy a rendelet
alapján beszerzendő gépjárműre – legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásáig – CASCO
biztosítást kell kötni, és azt az üzemeltetési kötelezettségének időszaka alatt fenn kell tartani,
illetve a beszerzett gépjárművel a szolgáltatást ingyenesen kell ellátni. A Mitsubishi piaci
értéke fedezheti az önerőt, illetve még egyéb költségeket is. Most a választék nincs pár
márkára leszűkítve, nagyobb a mozgásterünk is. A pályázat teljes körű elkészítésével
kapcsolatban megkereste Önkormányzatunkat a Projektfelügyelet – Országos Projekttervező,
-támogató és –felügyelő Kft. a mellékelt szerződéstervezetben foglaltak szerint. Ennek
értelmében egy egyszeri 50 ezer Ft+ÁFA pályázatírási díj, valamint 5%-os sikerdíj van
számítva, természetesen nyertes pályázat esetén ebben benne van a pályázatírási díj+ÁFA.
Május 4-én várható, hogy megnyílik a pályázati kapu, addigra már elkészült pályázattal kell
rendelkeznünk, így gyakorlatilag ebben ma döntenünk kell.
Kis Bálint, képviselő: Tájékoztatni szeretném a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy engem
megkeresett egy magányszemély ez ügyben, ezelőtt két héttel, amit jeleztem is Polgármester
úrnak, hogy ők, mint non-profit kft. részt vennének ebben, amennyiben ez lehetséges.
Mondtam, hogy én jelzem ezt az igényt a Polgármester úr felé, illetve jöjjenek el a testületi
ülésre, mutatkozzanak be, ismertessék a terveiket és ennek függvényében tudunk tárgyalni a
jogi és egyéb lehetőségek figyelembe vételével. Közelmúltban Polgármester úr jelezte nekem
ezt a pályázati lehetőséget, megkerestem az említett non-profit kft.-t telefonon, de nem tudtak
egyértelmű választ adni, arra, hogy mit szeretnének, illetve meggondolták magukat. Úgy
gondolom, amit nekik is elmondtam, ha a mai testületi ülésen nem jelennek meg, a
továbbiakban nem tudunk a témával, mint lehetőséggel foglalkozni. Szerettem volna ezt
jelezni a képviselő-testület felé, hiszen, mint a non-profit kft-nek is mondtam, ebben a
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témában Polgármester úr és Jegyző úr jelenléte nélkül nem lehet tárgyalni. Egyébként
támogatom, hogy részt vegyünk a pályázatban.
Lengyel György polgármester: Gyakorlatilag sok területen jól jönne a lakosság részére egy
busz, ami nem önkormányzati finanszírozásban, hanem egy cég finanszírozásában van, és
megkönnyítené az ellenértékkel bíró szolgáltatásokat. Ezt a későbbiekben még rendeznünk
kell.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, kiegészítés, akkor a
határozatot elfogadásra javaslom. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
77/2015. (IV.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete dönt arról, hogy
1.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság
számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére
2015-től igénybe vehető támogatások részletes
feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet
2 §. (1) b) pontja alapján a 2. célterületen belül
kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére
egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan
pályázatot nyújt be terepjáró beszerzésére
vonatkozóan,
2.) a beruházás megvalósítása érdekében támogatási
igényt nyújt be maximum nettó 5.000.000 Ft
mértékig, amelyhez legfeljebb 1.350.000 Ft ÁFA,
továbbá a felmerülő járulékos költségek mértékig
önrészt biztosít a 2015. évi költségvetési tartalék
terhére,
3.) kinyilvánítja
a
szolgáltatásfejlesztés
szükségességét és a szakmai program elfogadását,
4.) felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz
szükséges nyilatkozatok megtételére.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2015.05.04.
Lengyel György polgármester: A 2. sz. határozati javaslat az említett Projektfelügyelet –
Országos Projekttervező, - támogató és –felügyelő Kft. megbízásáról szól. Ezzel
kapcsolatban, ha van kérdés, észrevétel, hozzászólás, kérem, tegyék fel.
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Kis Bálint, képviselő: A teljes bekerülési költség 5%-a?
Lengyel György polgármester: Igen, benne van az 50 ezer Ft+ÁFA pályázatírási díj is.
Kis Bálint, képviselő: Gondolom korlátos a pályázat benyújtás, így elsők között kell
lennünk. Így van esélyünk csak.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, kiegészítés, akkor a
határozatot elfogadásra javaslom. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
78/2015. (IV.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete dönt arról, hogy az Európai
Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési
Alapból
nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től
igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről
szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet alapján
benyújtott pályázat teljes körű elkészítésével
megbízza a Projektfelügyelet – Országos
Projekttervező, -támogató és –felügyelő Kft.-t
(székhelye: 1163 Budapest, Batsányi János utca
28-32., telephelye: 5900 Orosháza, Október 6. utca
49., cégjegyzékszám: 01-09-192886, adószám:
23285387-2-42, bankszámlaszám: 1091800100000063-55630008) az előterjesztés mellékletét
képező szerződés szerinti tartalommal.
Felhatalmazza
megkötésére.

a

polgármestert

a

szerződés

Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2015. április 30.
Lengyel György polgármester: A 3. sz. határozati javaslattal kapcsolatban még sajnos nem
kaptunk visszajelzést. Rendelet értelmében önkormányzati társulásnak is lehetősége van
pályázatot benyújtani a már említett EMVA-hoz. Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása
az ügyeleti ellátás vonatkozásában kíván új terepjáró gépjármű beszerzésére pályázni, mert a
jelenleg használt gépjármű elhasználódott, melyhez Önkormányzatunktól támogató
nyilatkozatra van szükség a 3. sz. határozati javaslat szerint. Mindemellett van egy olyan
szabályozó tényező, hogy csak 5000 fő alatti települések pályázhatnak, így a társulási ülésen
elmondtam, hogy amennyiben Kardoskút tud segíteni, és a mi pályázati lehetőségeinket nem
befolyásolja, akkor támogatjuk őket, hiszen a mi érdekünk is. Az a kérdés merült fel bennünk,
ami miatt kértük az orosházi jegyző állásfoglalását, hogy hogyan alakulnak a
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tulajdonviszonyok. Gyakorlatilag ilyen irányú elkötelezettséget nem vállalunk, hanem
lehetőséget adunk, hogy az orvosi ügyelet feladatainak ellátáshoz egy személyautóra
pályázzon a kistérségi társulás.
Fekete Zita, kirendeltség-vezető: A támogató nyilatkozatban sem szerepel
kötelezettségvállalás, hanem segítségnyújtás a társulást alkotó egyik település részéről.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, kiegészítés, akkor a
határozatot elfogadásra javaslom. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
79/2015. (IV.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat képviselő
testülete támogatja, hogy
1.) az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása
pályázatot nyújtson be a Miniszterelnökséget
vezető miniszter 21/2015. (IV. 17.) MvM.
rendelete
az
Európai
Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki
gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe
vehető támogatások részletes feltételeiről szóló
rendeletben foglaltak szerint terepjáró beszerzésére
vonatkozóan, maximum nettó 5.000.000 Ft
összegben az orosházi ügyelet fejlesztése
érdekében,
2.) kinyilvánítja
a
szolgáltatásfejlesztés
szükségességének indokoltságát.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2015.05.04.
Lengyel György polgármester: Részemről több bejelentés nincs a nyílt testületi ülés keretén
belül. Kérdezem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy van-e észrevétel, egyéb hozzászólás,
bejelentés?
Varga Pál alpolgármester: Edzőteremmel kapcsolatban, Kis Bálint képviselőtársam
javaslatára, kérelemmel fordultam a MOL Nyrt-hez, ahonnan támogató levél érkezett vissza,
miszerint 150 ezer forinttal tudják segíteni a terem kialakítását. Ez egy mecenatúra szerződés
keretében fog megvalósulni, Jegyző úr átnézte a levél tartalmát, viszont a mai napig nem
érkezett meg az a levél, amit aláírva vissza kell küldenem a támogatás kapcsán. Ezért kérem a
Képviselő-testület felhatalmazását arra, hogy amint megérkezik a levél, aláírhassam és
visszaküldhessem a MOL Nyrt-nek, és a következő soron következő ülésen ezt bemutatom
Képviselő társaimnak.
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Lengyel György polgármester: Aki Alpolgármester úr határozati javaslatával egyetért,
kérem, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
80/2015. (IV.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat képviselő
testülete úgy dönt, hogy a MOL Nyrt. által
felajánlott 150 000 Ft, azaz százötvenezer forint
összegű támogatást az edzőterem kialakításához
elfogadja.
Felhatalmazza Varga
szerződés aláírására.

Pál

alpolgármestert

a

Felelős: Varga Pál alpolgármester
Határidő: értelemszerűen
Lengyel György polgármester: Tájékoztatni szeretném a Képviselő-testületet, hogy
lakossági bejelentés érkezett, hogy az evangélikus temetőben rendkívül rendezetlen kép
fogadja a kilátogatókat, mint szeméttárolási és fűnyírási hiányosságok. Ma Hivatalvezetőasszony és egyik kollegánk helyzetfelmérést tartott és dokumentálta a jelenlegi állapotot.
Korábban már felkerestem és tájékoztattam a fenntartót, hogy általános közfoglalkoztatásban
összesen 2 főre kaptunk támogatást 2015. augusztus 31-ig. Ez azt jelenti, hogy a korábbi
magasabb létszám miatt előző évben volt rá lehetőségünk, hogy az Önkormányzat végezze el
a temető rendben tartását, de jelenleg erre nincs mód. Előző évben a Járási Hivatal ellenőrizte
és szankciókat vezetett be a temető rendezettségének megőrzése érdekében. Jelenleg nincs
rend, a településünk lakói joggal elégedetlenek, így első lépésben tájékoztatjuk az
Evangélikus Egyházközséget a kialakult helyzetről és kérjük ennek megoldását.
Kis Bálint, képviselő: Szeretném kérdezni, hogy van-e előrelépés a szelektív hulladékgyűjtők
ürítésével kapcsolatban?
Fekete Zita, kirendeltség-vezető: Több lakossági bejelentés is érkezett ezzel kapcsolatban,
megtettük a szükséges lépéseket és ígéretet kaptunk a pénteki elszállításra, ami meg is történt.
Lengyel György polgármester: Korábban felhívtam az Ügyvezető úr figyelmét arra, hogy a
nyári meleg hónapok alatt megemelkedő PET palack hulladék miatt más, célravezetőbb
megoldást kell találjunk vagy a jelenlegi lehetőségeket megfelelően ki kell használni és ellátni
az ezzel kapcsolatos feladatokat.
Mórocz Lajos, képviselő: A lakosság felé is kommunikálni kell, hogy minél
környezetkímélőbben helyezzék el a PET palackokat a gyűjtőbe, lehetőség szerint minél
jobban összepréselve a palackokat.
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Lengyel György polgármester: A szerződésünk értelmében az előző szerződésünkben
meghatározott rendszerességgel kell elszállítani a hulladékot, azaz hetente pénteki napokon.
Reméljük a jövőben nem lesz ezzel gond.
Lengyel György polgármester: Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, tisztelettel
megköszöni az aktív tanácskozást a nyílt ülést 15,25 órakor bezárja, és bejelenti, hogy 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

Jelen jegyzőkönyv 5 eredeti példányban készült.
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