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12/2015. ÖKÜ
JEGYZŐKÖNYV

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 10. napi
rendkívüli, 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
Karasz Róbert, Tótkomlósi Autósport Egyesület elnöke
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 Pusztai Ádám és Mórocz
Lajos képviselőkre esik, melyet a jelenlevő 5 testület tag, 5 igen szavazattal, egyhangúlag,
elfogadott.
Javaslatot tesz a megtárgyalandó napirendi pontokra, amivel kapcsolatban módosítást kér az
előzetesen megküldött meghívókban szereplő sorrendhez képest, tekintettel arra, hogy egy
vendég van, így célszerű az érintett napirenddel kezdeni.
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:
1./ A 2015. évi falunapon megrendezésre kerülő Rally versenyről szóló tájékoztató
Előterjesztő: Karasz Róbert, Tótkomlósi Autósport Egyesület elnöke
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2./ Az Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Kardoskúti Tagintézményének
működtetéséről szóló tájékoztató
Előterjesztő: Szűts Gézáné, tankerület-vezető
3./ Egyebek
Előterjesztő: Lengyel György polgármester

1. Napirendi pont: A 2015. évi falunapon megrendezésre kerülő Rally versenyről szóló
tájékoztató
Előadó: Karasz Róbert, Tótkomlósi Autósport Egyesület elnöke

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést előzetesen
írásban megkapták a képviselők. Az előterjesztés készítője kíván-e hozzászólni, kiegészítést
tenni?
Karasz Róbert: Köszönöm nem, amennyiben van kérdés válaszolok.
Lengyel György polgármester: Köszönjük az írásos tájékoztatót, amelynek mellékletét
képezi egy lakossági tájékoztató, térképpel kiegészítve, ami bemutatja Kardoskúton az érintett
útvonalakat. Amennyiben kérdés merül fel, kérem a képviselőket tegyétek fel!
Kis Bálint, képviselő: Kérdezném, hogy az érintett útvonal tulajdonosaival megtörtént-e a
kapcsolatfelvétel az engedélyeztetéssel kapcsán?
Karasz Róbert: Természetesen. Felvettük a kapcsolatot a MOL Nyrt. – vel, a Kardoskúti
Agrár Zrt.-vel és a Magyar Földgázszállító Zrt.-vel, illetve a FGSZ Zrt. válaszát várjuk a
használat engedélyezésével kapcsolatban.
Kis Bálint, képviselő: Mikor tervezik az egyeztetést az illetékes hatóságokkal, mint a
rendőrség, tűzoltóság, mentők és katasztrófavédelem?
Karasz Róbert: A törvényi előírásnak megfelelően, a rendezvény előtt 10 nappal kell
értesítenünk a katasztrófavédelmet. Az ezzel kapcsolatos feladatokat egy biztonságtervező
cég látja el az egyesületünknél, hogy minden a lehető legnagyobb rendben történjen. Az
Orosházi Rendőrkapitányságnak megtettük a futammal kapcsolatos bejelentéseket, körlevelet
küldtünk az Országos Mentőszolgálatnak, Tűzoltóságnak. Ha az érintett területen bármiféle
esemény következik be, akkor leállítjuk a futamot, hogy az illetékesek zavartalanul és minél
gyorsabban a helyszínre érjenek.
Kis Bálint, képviselő: Milyen egészségügyi szolgálat lesz jelen a futamon?
Karasz Róbert: Esetkocsi lesz háromfős mozgóőrséggel kint, ahogy törvényileg elő van írva.
Kis Bálint, képviselő: Az ellenőrzési pontok közötti kapcsolattartás milyen módon lesz
megoldva?
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Karasz Róbert: Elsősorban UHR rádióval, valamint mobiltelefonos kapcsolatban állunk
egymással.
Kis Bálint, képviselő: Ha az érintett cégeknek be kell jutniuk ez idő alatt a területükre, akkor
ilyen módon kapcsolatba tudnak lépni önökkel?
Karasz Róbert: A versenyt megelőző héten megbeszélés keretén belül egyeztetünk azokról
az időpontokról, amikor az érintett útvonalaknak a cégek rendelkezésére kell állniuk.
Kis Bálint, képviselő: Köszönöm szépen a válaszokat, nincs több kérdésem.
Mórocz Lajos, képviselő: A vendéglátás szervezése és lebonyolítása hogyan fog történni?
Karasz Róbert: Az elmúlt évekhez hasonlóan ebbe nem szeretnénk mi beleszólni, viszont
megköszönjük, ha a vendéglátóhelyek nyitva tartanak ez idő alatt. Több megkeresés érkezett
kitelepülési szándékról a büfések részéről, ezzel kapcsolatos egyeztetések miatt kit kereshetek
a településen?
Lengyel György polgármester: Terjékné Kaposi Andreához, a művelődési ház
igazgatójához lehet ilyen kérdésekkel fordulni.
Fekete Zita, kirendeltség-vezető: Közterület használati engedély nem szükséges, mert a
helyi rendelet értelmében a községi rendezvényeken ingyenesen használhatják a
közterületeket.
Terjékné Kaposi Andrea, igazgató: A falunap fő büfése, teljes apparátusával készül a
rendezvényre, három helyen szeretne kitelepülni az útvonal figyelembe vételével. A
továbbiakban, kérem, velem vegye fel a kapcsolatot és egyeztetünk. Esetleg még a Fehér-tó
Étteremmel lenne érdemes együttműködni.
Karasz Róbert: Jó ötletnek tartom, hiszen mi a saját embereink ellátásáról gondoskodunk,
viszont a vendégek körében biztos népszerű lenne az étterem.
Terjékné Kaposi Andrea, igazgató: Körülbelül hány emberre számíthatunk?
Karasz Róbert: Nem szeretnék nagy számokat mondani, nagyon nehéz meghatározni. 150
körüli indulóra számítunk, plusz a szervizcsapat, illetve nézőszám. Nehéz megbecsülni.
Lengyel György polgármester: Köszönjük, annyi kiegészítést tennék, hogy a lakossági
tájékoztatóban elírást történt.
Karasz Róbert: Így van, ezt javítjuk, mielőtt kiküldésre kerül.
Lengyel György polgármester: Köszönöm. Amennyiben nincs több kérdés, aki az
előterjesztett tájékoztatót elfogadja, kézfeltartással szavazzon!

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
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98/2015. (VI.10.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a 2015. évi falunapon
megrendezésre kerülő Rally versenyről szóló
tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: Még egy határozati javaslatot szeretnék előterjeszteni,
aminek értelmében Kardoskút Község Önkormányzata, mint útkezelő köt megállapodást a
Tótkomlósi Autósport Egyesülettel.
dr. Lipták Péter, jegyző: Ez arra az útvonalra vonatkozik, ahol az önkormányzati utat érinti
a futam.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs ezzel kapcsolatban kérdés, aki a
határozatot elfogadja, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
99/2015. (VI.10.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt - mint a helyi közutak
kizárólagos tulajdonosa - , hogy
1.

a 2015. július 18-19-én megrendezésre kerülő
I.Kardoskút Racing lebonyolításához az érintett
útszakaszok vonatkozásában megállapodást köt
a
Tótkomlósi
Autósport
Egyesülettel
(képviseli: Karasz Róbert elnök, 5940
Tótkomlós, Mezőhegyesi út 69.)

2.

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására.

Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Lengyel György polgármester

Mórocz Lajos, képviselő: Annyi kérdésem lenne még, hogy a gumik és egyéb szükséges
eszközök, mint kordonok, illetve a felfestés még előző nap kiszállításra és kivitelezésre kerül?
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Karasz Róbert: Szombaton a reggeli órákban rendezett és szervezett körülmények között
szeretnénk az eszközökkel kapcsolatos tennivalókat kivitelezni. A kordonokat vasárnap
hajnalban helyezzük ki a tervek szerint.
Terjékné Kaposi Andrea, igazgató: Érkezett lakossági kérdés, hogy az otthon feleslegessé
vált autógumikat odaadhatják-e az egyesületüknek?
Karasz Róbert: Szívesen vesszük a felajánlásokat. Megszervezzük az egységes
begyűjtésüket. További kérdésem, hogy a díjátadó gálánkat tervezhetjük a dísztér környékére?
Terjékné Kaposi Andrea, igazgató: A színpadot nem bontjuk le, történhet ott az átadás.
Lengyel György polgármester: Köszönjük Karasz Róbertnek a részletes tájékoztatót.
Karasz Róbert elhagyja a termet.
Lengyel György polgármester két perc szünetet rendel el.

2. Napirendi pont: Az
Orosházi
Vörösmarty
Tagintézményének működtetéséről szóló tájékoztató

Általános

Iskola

Kardoskúti

Előadó: Szűts Gézáné, tankerület-vezető

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést és az ezzel
kapcsolatos előzmények leírását előzetesen írásban megkapták a képviselők.
Szűts Gézáné, tankerület-vezető asszony írásos válaszában köszöni az előző testületi ülésről
és a demográfiai adatokról szóló tájékoztatásunkat, illetve a 2015. június 10-én tartandó
rendkívüli testületi ülésünkről szóló meghívót is, viszont nem tud jelen lenni az ülésen, mert
az Orosházi Városi Önkormányzat által szervezett Pedagógus Napon vesz részt, továbbá
tájékoztat, hogy június 11-12-én pedig szabadságát tölti.
A működtetéssel kapcsolatos előterjesztést annyiban szeretném kiegészíteni, hogy 2013.
január 1-től került állami fenntartóhoz a kardoskúti általános iskola. Ezt megelőzően 2012 év
végén az önkormányzat és a hivatal megvizsgálta annak a feltételeit, hogy képes-e átvállalni
az államtól az iskola működtetését az önkormányzat, ami a rezsi költségeit, illetve a
takarítással és étkeztetéssel kapcsolatos anyagi vállalásokat jelenti. Akkori
helyzetfelmérésünk szerint 60 gyermek járt az intézménybe, illetve költségvetési és egyéb
pénzügyi számítások alapján is lehetőségét láttuk annak, hogy átvállaljuk ezt a feladatot.
Jelenleg 2015. június 15-ig van ismét lehetőségünk dönteni a működtetés átvállalásáról az
elkövetkezendő négy és félévnyi időtávra. A 2012-es helyzethez képest, azonban tisztában
kell lennünk az azóta bekövetkezett változásokkal, tényekkel, mielőtt döntést hoznánk.
A pénzügyi és költségvetési oldalt megvizsgálva megállapítható, hogy évről évre csökken a
központi támogatásokból származó bevétele az önkormányzatnak, amit súlyosbít, hogy ettől
az évtől kezdve az iparűzési adóval kapcsolatban is változásokat vezetett be az állam.
Összegezve vitathatatlan, hogy a normatív támogatásaink, illetve az iparűzési adóból
származó bevételeink is fokozatosan csökkenő tendenciát mutatnak az állami intézkedések
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hatására. Ezeket a mutatókat szem előtt tartva, sajnos az a véleményem, hogy ilyen keretek
között nem láthatjuk és jelenthetjük ki biztosan, hogy a következő négy és fél évben is tudjuk
vállalni az iskola működtetését, amelynek az eddigi költségeit Kapuné Sin Anikó pénzügyi
főtanácsos által elkészített táblázat alapján, nyomon tudjuk követni. Magyarországon a 3000
fő alatti településeknek lehetősége van átvállalni az államtól a helyi iskola működtetésével
járó költségeket, viszont nagyrészük nem tudta vállalni ezt.
Ennek ellenére úgy gondolom, hogy továbbra is az önkormányzatnak a helyi közoktatás
mellett kell állnia. Ezért megvizsgáltuk a működtetéshez kapcsolódó nem személyi jellegű
költségeket, és tudjuk jól, hogy az iskola épületének fűtési rendszere elavult és gazdaságtalan
az üzemeltetése, hiszen az egész épületre kiterjedő fűtési rendszerről van szó. Így az
elkövetkezendő években némi forrással van lehetőségünk ésszerűsíteni és korszerűvé,
valamint gazdaságossá tenni ennek működését. Hozzávetőlegesen 6 millió forint összegű
fejlesztéssel meg tudnánk oldani egy új kazán beszerzését, és az épület leszakaszolását fűtés
szempontjából. Ezt a jövőben meg kell vizsgálnunk, illetve célszerű fejlesztenünk, hogy itt
helyben biztonsággal működhessen az oktatás.
Az elmondottakkal kapcsolatban kiegészítés, hozzászólás van-e a Tisztelt Képviselő-testület
részéről?
dr. Lipták Péter, jegyző: Valóban így van, hogy a működtetés átvállalása egy lehetőség,
fakultatív feladat a települési önkormányzat részéről, amit mi eddig lehetőségeinkhez mérten
el tudtunk látni.
Mórocz Lajos, képviselő: Egyetértek az eddig elhangzottakkal, főleg, ha figyelembe vesszük
a kardoskúti gyermekek létszámát az intézményben.
Varga Pál, alpolgármester: Úgy gondolom nem szabad mindent pénzügyi oldalról
megközelíteni, így az oktatást sem, de, ahogy Mórocz Lajos képviselőtársam is elmondta, ha
látnánk, hogy a kardoskúti szülők is szeretnék a helyi iskolába járatni gyermeküket és együtt
gondolkodnánk, próbálnánk megoldást találni a kialakult helyzetre, akkor nincs az a pénz,
ami ne érné meg, hogy gyermekeink helyi iskolában és helyi közösségben tanuljanak. Sajnos
nem látom ezt, amit a számok és a családokkal való beszélgetések is alátámasztanak. Én is azt
gondolom, hogy a költségvetési és közösségi hajlandóság mutatóit figyelembe véve, nem
vállalhatjuk biztonsággal a működtetési költségek biztosítását hosszútávon sajnos.
Lengyel György polgármester: Ezt valóban nem tudjuk vállalni, viszont, mint ahogy, a
korábbiakban is mondtam a helyi közoktatás mellett álltunk eddig is, és fogunk a jövőben is.
A működtetéshez segítséget kell és tudunk is nyújtani, amely elsősorban az épület
korszerűsítését jelenti, a jelenlegi elavult helyzet figyelembevételével.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, kiegészítés, az
előterjesztésben szereplő második határozati javaslatot bocsájtom elfogadásra. Aki ezzel
egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
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100/2015. (VI.10.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Községi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határoz, hogy az illetékességi területén
lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami
intézményfenntartó központ által fenntartott
köznevelési intézmény feladatainak ellátását
szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről
való gondoskodást a 2015. szeptember 1-től nem
vállalja.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2015. június 15.
3. Napirendi pont: Egyebek
Előadó: Lengyel György polgármester

Térfigyelő kamerarendszer kiépítésével kapcsolatos pályázat
Lengyel György polgármester: A térfigyelő kamerarendszer beszerzésével kapcsolatos
pályázatra két árajánlat érkezett, amelyet a testület előzetesen megkapott. A WBS
Rendszerház és Térfigyelő Kft. árajánlata pontosan lefedi a támogatási szerződésben
meghatározott összeget. Ez az ajánlat kettő rendszámfelismerésre alkalmas kamerát, és egy
forgatható kamerát tartalmaz, - ami a faluközpontban lenne kihelyezve-, amelyek
üzemeltetéséhez az önkormányzatnak a helyszínen rendelkezésre állnak a szükséges lekötései,
ami időbeli és pénzbeli előnyt is jelent. Az ITC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
árajánlatában főleg az új lekötés kialakítása jelenti a többletköltséget.
Kis Bálint, képviselő: Pontosan milyen lekötések vannak ezeken a pontokon?
Lengyel György polgármester: Az Orosháza-Tótkomlóst összekötő szakaszon mindkét
irányban 50-es elektromos sebességkorlátozó tábla található, amelyek önkormányzati
tulajdonban vannak. Ezek használhatóak a kamerák elhelyezésekor. Nagyon csekély a
kamerák áramfogyasztása, így előnyös ezeket a pontokat használni. Ez a rendszer közvetlenül
nem gazdagítja falunkat, de közvetve igen, hiszen növeli a közbiztonságot. Még sok tennivaló
van a megvalósítás során, azt követi a kivitelezés.
Kis Bálint, képviselő: Műszakilag nem vethető össze a két ajánlat. Fontos lenne egy
műszakilag pontosan megtervezett, rendszertechnikai ajánlat kérése, ami alapján tudunk
információval szolgálni az Orosházi Rendőrkapitányság által kért tájékoztatásra, és
elkészíthető a végrehajtási dokumentáció, ami szolgáltatja az ellenőrzés alapjait.
Fekete Zita, kirendeltség-vezető: A támogatási szerződés részletes műszaki ajánlást
tartalmaz, aminek meg kell felelni. Ezeket a kikötéseket mindkét cég ismeri.
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Kis Bálint, képviselő: Javaslom, hogy kérjünk teljességi nyilatkozatot, amiben aláírásukkal
hitelesítik, hogy ismerik a támogatási szerződésben foglalt műszaki tervdokumentációt,
vállalják az abban foglaltak megvalósítását és a későbbiek folyamán egyéb eltérésre
hivatkozva nem róhatnak ki egyéb költségeket. Ragaszkodnunk kell a megfelelő minőséghez,
értem ezt képfelbontásra, adatátviteli sebességre, tárolási kapacitásra.
dr. Lipták Péter, jegyző: Ez egy zárt kamerarendszer, amelynek az adataihoz a
rendőrségnek van hozzáférése.
Kis Bálint, képviselő: Szünetmentes tápegységgel működik? Gondolnunk kell arra is, hogy
egy esetleges áramkimaradás esetén nem fog azt követően megfelelően működni. Ezt mi nem
tudjuk ellenőrizni, mivel nincs hozzáférésünk a felvétel ellenőrzéséhez.
Fekete Zita, kirendeltség-vezető: A szerződésben leírtak alapján kivitelezés során
folyamatosan egyeztetnünk kell a rendőrséggel, az ilyen hibák kiküszöbölése végett.
Varga Pál, alpolgármester: A WBS Kft. képviselője tájékoztatott minket személyesen,
mikor Kardoskúton terepbejárást tartott, hogy a rendszer szünetmentes tápegységgel
rendelkezik, villámvédelemmel ellátva. Illetve elmondta, hogy ez olyannyira zárt rendszer,
hogy csak a rendőrség, illetve egy kijelölt személy tekinthet bele a felvételekbe, és csak
bizonyított és dokumentált indokkal.
Lengyel György polgármester: Javaslom, elfogadva Bálint javaslatát, kérjünk tőlük
nyilatkozatot az elhangzottak szerint a következő testületi ülésre és a nyilatkozatban vállalt
műszaki feltételeknek a támogatási szerződésben foglaltakkal összhangban való teljesítése
alapján fogunk döntést hozni.
Lengyel György polgármester: Részemről több bejelentés nincs a nyílt testületi ülés keretén
belül. Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e észrevétel, egyéb hozzászólás,
bejelentés?
Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, tisztelettel megköszöni az aktív tanácskozást a
nyílt ülést 15,50 órakor bezárja.

K.m.f.
Lengyel György
polgármester

dr. Lipták Péter
jegyző
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Pusztai Ádám
képviselő

Mórocz Lajos
képviselő
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