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18/2015. ÖKÜ
JEGYZŐKÖNYV

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 29. 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, pénzügyi főtanácsos,
Bajkán György, tűzoltóparancsnok,
Terjékné Kaposi Andrea, igazgató,
Vargáné Neller Borbála, főszerkesztő
Tóth Józsefné, adóügyi és gazdálkodási ügyintéző
Kocsis Péter, Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület elnöke
Nem tanácskozási joggal állandó meghívottként van jelen:
Radics Vivien, jegyzőkönyvvezető.
Lengyel György, polgármester Köszönti a megjelenteket, továbbá megállapítja, hogy a
testületi ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot; választása Mórocz
Lajos és Pusztai Ádám képviselőkre esik, melyet a jelenlevő 5 testület tag, 5 igen szavazattal,
egyhangúlag, elfogadott.
Javaslatot tesz a megtárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban megküldöttek szerint.
Aki egyetért a napirendi pontok elfogadásával, kézfeltartással szavazzon!
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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.) Beszámoló Orosháza Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltó parancsnokságának
2014. évi munkájáról
Előterjesztő: Bajkán György, tűzoltóparancsnok
2.) Beszámoló a Kardoskúti Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár
működéséről
Előterjesztő: Terjékné Kaposi Andrea, igazgató
3.) Beszámoló a Kardoskúti Hírmondó kiadásával kapcsolatban
Előterjesztő: Vargáné Neller Borbála, főszerkesztő
4.) Adóigazgatási feladatok teljesítéséről, a bevételi előirányzatok adatairól beszámoló
jelentés
Előterjesztő: Tóth Józsefné adóügyi és gazdálkodási ügyintéző
5.) A 2016. évi költségvetés előkészítéséhez szükséges rendelet tervezetek előterjesztése
Előterjesztő: Fekete Zita, kirendeltség-vezető
6.) A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás működésével kapcsolatos döntéshozatal
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
7.) DAREH önkormányzati társulással kapcsolatos döntéshozatal
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
8.) Vásárhelyi Pusztáért Egyesület alapító okiratának megtárgyalása
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
9.) Egyebek
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
Zárt ülés
1.) Szociális kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Fekete Zita kirendeltség-vezető
2.) Kardoskút Község Önkormányzat költségvetésének, gazdálkodásának vizsgálata a
működés fenntarthatóbbá tétele érdekében
Előterjesztő:
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Lejárt határidejű határozatok és két ülés között történtek
Lengyel György polgármester: A napirendi pontok tárgyalása előtt a két ülés között lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról számol be:
















115/2015. (VIII.5.) sz. képviselőtestületi határozatban úgy döntöttünk, hogy 2015.
szeptember 19. napjára, a Fehér-tó rendezvényre megrendeljük a városnéző
kisvonatot. A rendezvényen a kisvonat jelen volt, a számla kifizetésre került.
126/2015. (IX.7) sz. képviselőtestületi határozatban úgy döntöttünk, hogy a módosított
belső ellenőrzési terv ellenőrzésének lefolytatására Antal Károly egyéni vállalkozót
bízzuk meg. A belső ellenőrzés folyamatban van.
128/2015. (IX.7) sz. képviselőtestületi határozatban csatlakoztunk a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához. Az önkormányzat
csatlakozott, az EPER Bursa rendszer befogadta és a felhívás kihirdetésre került.
130/2015. (IX.7) sz. képviselőtestületi határozatban támogatási igényt nyújtottunk be
szociális célú tüzelőanyag vásárlására vonatkozóan. 41 erdei m3 tűzifára kaptunk
támogatást.
140/2015. (IX.24) sz. képviselőtestületi határozatban a Kardoskúti Napköziotthonos
Óvoda óvodavezetői pályázat véleményezése kapcsán bizottságot hoztunk létre. A
bizottsági tagokkal megtörtént a kapcsolatfelvétel, a szerződése megkötése
folyamatban.
143/2015. (IX.24) sz. képviselőtestületi határozatban az október 23-i ünnepségről
döntöttünk. A nagyon színvonalas ünnepi műsor megtartásra került a Móra Ferenc
Művelődési Ház szervezésében.
148/2015. (X.14) sz. képviselőtestületi határozatban döntöttünk arról, hogy pályázatot
nyújt be Kardoskút Község Önkormányzata a kardoskúti első világháborús
emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása érdekében. A pályázati határidőt
október 30. napjáig meghosszabbították.
149/2015. (X.14) sz. képviselőtestületi határozatban döntöttünk arról, hogy pályázatot
nyújt be a Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár az első világháborút és a
kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket
állító kulturális és tudományos programok, művészeti tevékenységek támogatása
témában. A pályázati határidőt október 30. napjáig meghosszabbították.


Lengyel György polgármester: A két ülés között történtekről szeretném tájékoztatni a
képviselő-testületet. Szeptember 30-án Kürtiné Rácz Anikó helyettes óvodavezető leadta a
2015/2016. évi munkatervet. Szeptember végén elkészült az Állami Gazdaság területén lévő
út felújítása, amelynek a műszaki átvétele is megtörtént. Október elején Homoróddaróc és
Homoródjánosfalva testvértelepüléseink képviseletében Simó Sándor unitárius esperes úr
felkeresett egy emlékoszlop állítása ügyében néhai Ramasz Imre polgármester emlékének
tiszteletére. A közfoglalkoztatással kapcsolatban egy mélyinterjún vettem részt, hogy a
program kapcsán visszajelzéseket gyűjtsenek és a nem megfelelően működő dolgokra
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megoldást találjanak. Október elején, a korábbiakban testületi ülésen megbeszélt szerdai
időpontban, Kis Bálint és Mórocz Lajos képviselőkkel folytattunk megbeszélést a
költségvetés tervezésének kapcsán. Október hónap folyamán, energetikai konferencián,
valamint közbiztonsági fórumon vettem részt, illetve itt helyben, Kardoskúton LEADER
HACS létrehozásával kapcsolatos fórum került megrendezésre. Október 10-én önkormányzati
dolgozóknak tartottunk kollektív tájékoztató értekezletet, ahol többek között a megfelelő
információcserére és a közös problémakezelésre hívtam fel a figyelmet. Október 28-án Bánki
András, újonnan kinevezett KLIK tankerület vezetővel tettünk egy sétát az iskolánk
épületében, miközben végigvettük milyen események történtek azóta, hogy állami
fenntartásba került az intézmény. Ma délelőtt Lustyikné Dr. Papp Anikóval, a járási hivatal
vezetőjével tárgyaltam a belterületi ingatlanok házszám eltéréseinek ügyében, illetve a téli
fűtésszezon alatti káros anyagok emissziójának csökkentéséről.
Szeretném méltatni Oláh Kálmán csanádapácai polgármester hozzáállását, hogy az október
23-i ünnepségünkre igényelt buszt személyesen vezette és a tótkomlósi gimnazisták szállítását
megoldotta, valamint részt vett a megemlékezésünkön. Remélem a későbbiekben több
kardoskúti lakos, valamint önkormányzati dolgozó is megtiszteli a megemlékezéseinket
jelenlétével.
Amennyiben nincs kiegészítés, akkor a lejárt határidejű határozatok és a tájékoztatás
elfogadásáról kézfelnyújtással szavazzunk!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

150/2015. (X.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 115/2015. (VIII.5.) sz. 126/2015. (IX.7)
sz. 128/2015. (IX.7) sz. 130/2015. (IX.7) sz.
140/2015. (IX.24) sz. 143/2015. (IX.24) sz.
148/2015. (X.14) sz. 149/2015. (X.14) sz. KT
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót és a
két ülés eseményeiről szóló tájékoztatást elfogadja.
Felelős: Lengyel György, polgármester
Határidő: azonnal
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1. Napirendi pont: Beszámoló Orosháza Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltó
parancsnokságának 2014. évi munkájáról
Előadó: Bajkán György, tűzoltóparancsnok

Lengyel György polgármester: A beszámolót előzetesen írásban megkapták a képviselők.
Kérdezem az előterjesztés készítőjét, hogy kíván-e kiegészítést tenni?
Bajkán György, tűzoltóparancsnok: Köszönöm, röviden egészíteném ki a beszámolót. A
település statisztikái pozitív adatokat mutatnak, ami azt jelenti, hogy a tűzoltóságnak kevés
munkája volt Kardoskúton. Ez alapján elmondható, hogy egyrészt a lakosság jogkövető
hozzáállást tanúsít, másrészt a szerencsének is köszönhető, hiszen sok esetben a véletleneken
múlik a baleset. Az előterjesztésben részletezve van a 2014-ben történt öt eset, amelynél
szükség volt a segítségünkre. Kardoskúton fokozott figyelmet kell szentelnünk az ipari
üzemek veszélyeire. Ezzel kapcsolatban elmondhatom, hogy az üzemekkel folyamatos a
kommunikáció, kapcsolattartás, védelmi gyakorlatok tartása, így megfelelő, szakmailag
megnyugtató a felkészültség. A másik szegmens, amire a településeken nagy hangsúlyt kell
fektetnünk, a helyi médiával együttműködve, az a lakosság folyamatos és aktualizált
tájékoztatása, mint tüzelés, hóviharok, hőségriadók veszélyei, vagy az általános dolgokra való
figyelem felhívása.
Amennyiben bármilyen kérdés merült fel Önökben, szívesen válaszolok!
Varga Pál, alpolgármester: A központi segélyhívó bevezetése kapcsán milyen tapasztalatai
vannak a gyakorlati megvalósulás terén? Másik kérdésem arra vonatkozik, hogy a
külterületen kedvezőtlen időjárási viszonyok idején, nehezen megközelíthető lakossági
vészhelyzetek esetén a tűzoltóság segítsége kérhető-e?
Bajkán György, tűzoltóparancsnok: A központi segélyhívó bevezetése mindenféleképp
előrelépés, hiszen a terület alapú védelem javult a gyakorlatban, így gyorsult a beavatkozási
idő is. A beérkező téves jelzések szankcionálva vannak. A másik kérdésre a válaszom,
természetesen tudunk segíteni, megvannak az ehhez szükséges járműveink, akár hó
helyzetben is ki tudunk menni.
Varga Pál, alpolgármester: Köszönöm a választ!
Lengyel György polgármester: Örülök, hogy a prevenció és az ifjúságnevelés is előtérbe
került. A kérdésem az lenne, hogy a helyi tűzvédelmi szabályzattal kapcsolatosan van-e
kialakult gyakorlat a tűzoltóság és az önkormányzatok között?
Bajkán György, tűzoltóparancsnok: A katasztrófavédelemmel lehet konzultálni ezzel
kapcsolatban.
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Mórocz Lajos, képviselő: Ha gumi, illetve műanyagégetésről érkezik bejelentés, akkor ennek
milyen vonzata van?
Bajkán György, tűzoltóparancsnok: Ezeknek az anyagoknak az égetése tiltva van, a
megfelelő hatóság bünteti is az ilyen eseteket, hatósági ellenőrzés indul.
Végül szeretném felhívni a figyelmet az önkéntes tűzoltóság létrehozásának fontosságára és
hasznosságára. Több környező településen is példákat láthatunk a működésére.
Lengyel György polgármester: Köszönöm szépen a színvonalas beszámolót, és amennyiben
nincs több kérdés, aki az előterjesztett beszámolót elfogadja, kérem, kézfeltartással
szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
151/2015. (X.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az Orosházi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság 2014. évi tűzvédelmi
tevékenységéről
szóló
beszámolóját
az
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Lengyel György polgármester
Bajkán György, tűzoltóparancsnok távozik.
2. Napirendi pont: Beszámoló a Kardoskúti Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi
Könyvtár működéséről
Előadó: Terjékné Kaposi Andrea, igazgató

Lengyel György polgármester: Az előterjesztést előzetesen írásban megkapták a képviselők.
Kérdezem az előterjesztés készítőjét, hogy kíván-e kiegészítést tenni?
Terjékné Kaposi Andrea, igazgató: Próbáltam részletesen leírni az elmúlt időszak
történéseit, ha kérdés felmerült, szívesen válaszolok.
Lengyel György polgármester: A kulturális közfoglalkoztatás keretén belül a későbbiekben
mik a lehetőségek, tervek?
Terjékné Kaposi Andrea, igazgató: 2016. február 28-ig van jelenleg lehetőségünk a pozíció
betöltésére, még további információink nincsenek, hogy a későbbiekben ugyanígy alakul-e.
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Lengyel György polgármester: A beszámolóból kiderült, hogy a jelenlegi kulturális
közfoglalkoztatott szakmailag is sokat fejlődött. A kérdésem az lenne, hogy ez a szakmaiság
mennyire segíti a Művelődési Ház munkáját, életét?
Terjékné Kaposi Andrea, igazgató: Mindenképpen segítség, hiszen a kollegina nélkül
teljesen egyedül lennék, így sokat jelent az, hogy mindenben tud segíteni nekem.
Lengyel György polgármester: Szeretném méltatni és kiemelni a könyvtár felújításának
megvalósulását, illetve a pezsgő életet a Művelődési Házban, kiemelten a zeneoktatás
elindítását, a tánc és egyéb foglalkozások szervezését. Remélem ez a jövőben is így fog
folytatódni.
Amennyiben nincs több kérdés, aki az előterjesztett beszámolót elfogadja, kérem,
kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
152/2015. (X.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Móra Ferenc Művelődési
Ház és Községi Könyvtár munkájáról szóló
beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Lengyel György polgármester

3. Napirendi pont: Beszámoló a Kardoskúti Hírmondó kiadásával kapcsolatban
Előadó: Vargáné Neller Borbála, főszerkesztő

Lengyel György polgármester: Az előterjesztést előzetesen írásban megkapták a képviselők.
Kérdezem az előterjesztés készítőjét, hogy kíván-e kiegészítést tenni?
Vargáné Neller Borbála, főszerkesztő: Az írásos beszámolóban részleteztem az előző
időszak történéseit. Elsősorban személyi változások történtek, amelyről a korábbiakban
döntött a képviselő testület. Folyamatban van a következő lapszám elkészülése. A jövőben is
tartani szeretnénk azt a színvonalat, amit a lap képvisel, ehhez árajánlatot kértem a megbízott
nyomdától. Gyakorlatilag árváltozás nincs a megjelentetéssel kapcsolatban, kivéve az év
végén megjelenő falinaptár költségeit, mert az összességében 5000 Ft-tal emelkedik, de ez a
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2016-os évet érinti. A nyomdász munkájával maximálisan meg vagyok elégedve. Ezúton is
megköszönöm a szerkesztőség eddigi munkáját és hasonló jókat kívánok a két új tagnak is!
Lengyel György polgármester: Köszönöm szépen a beszámolót. Jó és tartalmas munkát
kívánok a szerkesztőségnek! Amennyiben nincs kérdés, aki az előterjesztett beszámolót
elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
153/2015. (X.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Kardoskúti Hírmondó
kiadásával kapcsolatos tevékenységről szóló
beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Lengyel György polgármester

4. Napirendi pont: Adóigazgatási feladatok teljesítéséről, a bevételi előirányzatok
adatairól beszámoló jelentés
Előadó: Tóth Józsefné, adóügyi és gazdálkodási ügyintéző

Lengyel György polgármester: Az előterjesztést előzetesen írásban megkapták a képviselők.
Kérdezem az előterjesztés készítőjét, hogy kíván-e kiegészítést tenni?
Tóth Józsefné, adóügyi és gazdálkodási ügyintéző: Egy helyreigazítást szeretnék tenni, a
gépjárműadó részletezésénél a gépjárművek számában elírás történt, 438 db gépjármű van
Kardoskúton.
Lengyel György polgármester: Köszönöm, hogy a beszámoló alaposan és részletezve
elkészült. Kérdezem a Képviselőtársaimat, bármilyen észrevétel, kiegészítés merült-e fel a
beszámolóval kapcsolatban?
Varga Pál alpolgármester: A beszámolóban szerepel, a gépjárműadóra vonatkozóan, hogy
20 fő rendelkezik 20 000 Ft-ot meghaladó elmaradással. Ez a szám behajtás után csökkenni
fog, de akik ezt követően sem rendezik a hátralékot, azoknak az autója kivonható a
forgalomból?
Tóth Józsefné, adóügyi és gazdálkodási ügyintéző: Az a következő lépés. Az éven túli
hátralékkal rendelkezők autója vonható ki a forgalomból.
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Lengyel György polgármester két perc szünetet rendel el.
Lengyel György polgármester: Köszönöm szépen a beszámolót. Amennyiben nincs kérdés,
aki az előterjesztett beszámolót elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
154/2015. (X.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az adóigazgatási feladatok
teljesítéséről, a bevételi előirányzatok adatairól
szóló beszámoló jelentést elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Lengyel György, polgármester

5. Napirendi pont: A 2016. évi költségvetés előkészítéséhez szükséges rendelet
tervezetek előterjesztése
Előadó: Fekete Zita kirendeltség-vezető

Lengyel György polgármester: Az előterjesztést előzetesen írásban megkapták a képviselők.
Kérdezem az előterjesztés készítőjét, hogy kíván-e kiegészítést tenni?
Fekete Zita kirendeltség-vezető: Ebben az időszakban kell áttekintenünk azokat a
rendeleteket, amelyek a jövő évi költségvetést is befolyásolják. Számadatokkal és
táblázatokkal egészítettük ki az előterjesztést. Három rendeletről van szó: helyi adórendelet,
lakások bérlete a lakbér vonatkozásában, illetve közterületi használati díjakról. Ha kérdés van,
szívesen válaszolok!
Kis Bálint, képviselő: Úgy gondolom a zárt ülés költségvetéssel kapcsolatos napirendi pontja
után célszerű erről döntenünk, hiszen az a döntésünk hatással lehet a rendeletek módosítására.
Lengyel György polgármester: Egyetértek, döntést a zárt ülést követően hozzunk. 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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155/2015. (X.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a 2016. évi költségvetés
előkészítéséhez szükséges rendelet tervezetek
előterjesztése tárgyában a döntést a zárt ülést
követően, a Kardoskút Község Önkormányzat
költségvetésének, gazdálkodásának vizsgálata a
működés fenntarthatóbbá tétele érdekében című
napirend megtárgyalását követően hozza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Lengyel György, polgármester

6. Napirendi pont: A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás működésével kapcsolatos
döntéshozatal
Előadó: Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: Az előterjesztést előzetesen írásban megkapták a képviselők.
Az Orosházi Kistérségi Társulás határidővel döntést kér tőlünk. Véleményem szerint a
működést nem célszerű jelenleg önállóan ellátnunk.
Javaslom elfogadásra az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 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:
156/2015. (X.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
1. a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatást
2016. január 1. napjától az Orosházi Kistérség
Többcélú Társulása fenntartásában működő
szociális és gyermekjóléti intézmény, az Orosházi
Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és
Családsegítő Szolgálata útján kívánja ellátni,
2) felhatalmazza Lengyel György polgármestert,
hogy az Orosházi Kistérség Többcélú Társulásának
vezetőjét
tájékoztassa a Képviselő-testület
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döntéséről és szükség esetén felhatalmazza a
további releváns jognyilatkozatok megtételére.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2015.11.30.

7. Napirendi pont: DAREH önkormányzati társulással kapcsolatos döntéshozatal
Előadó: Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: Az előterjesztést előzetesen írásban megkapták a képviselők,
amelyben a lényeg található leírva. A DAREH Taggyűlés nem jutott konszenzusra a mai
napig. A települési önkormányzatok feladata, hogy biztosítsa a hulladék elszállítását, amit mi
meg is oldottunk, így folyamatos volt a szolgáltatás Kardoskúton. Abban egyetértünk, hogy
szükséges és érdekünk, hogy hulladékszállítás helyett hulladékgazdálkodás alakuljon ki a
térségben, de figyelembe kell vennünk, hogy több önkormányzat szerződésben áll egy új
szolgáltatóval. Jelenleg is érvényes szerződésünk van az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társasággal, amit figyelembe kell vennünk a döntés során, ezért egy
módosított határozati javaslat került kiosztásra, mely a 2-es pontot érinti, valamint az 1-es
ponttal elviekben értünk egyet.
Amennyiben nincs kérdés, aki a módosított előterjesztett határozatot elfogadja, kérem,
kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
157/2015. (X.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete dönt arról, hogy
1. a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007 „Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a
Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási
Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati
Társulás területén” című projekt vonatkozásában az
üzemeltetési koncepciót és a díjképzés elveire
vonatkozóan a díjpolitikát elfogadja,
2. kinyilatkoztatja továbbá, hogy Kardoskút Község
Önkormányzatának
érvényes
és
hatályos
közszolgáltatási szerződése van a FBH-NP
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Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társasággal, mely közszolgáltatási szerződés 2017.
február 28. napján jár le, ezért a Délkelet-Alföld
Regionális
Hulladékgazdálkodási
Rendszer
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás által
létrehozandó közszolgáltató zártkörűen működő
gazdasági társaság Kardoskút község közigazgatási
területén
csak
akkor
vehet
részt
a
hulladékgazdálkodás végzésében, ha a jelenleg
érvényes és hatályos közszolgáltatási szerződés
megszűnik.
Végrehajtásért felelős: Fekete Zita kirendeltségvezető a határozati kivonat megküldéséért
Határidő: értelemszerűen

8. Napirendi pont: Vásárhelyi Pusztáért Egyesület alapító okiratának megtárgyalása
Előadó: Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: 2013. január 23-án hét település vezetője és a Körös-Maros
Nemzeti Park igazgatója írtunk alá egy megállapodást, annak érdekében, hogy a Vásárhelyi
Pusztáért Szövetség létrejöjjön, melynek céljait az előterjesztésben olvashatjuk. Jelenleg
további kettő önkormányzat csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez. Valamint, amit
kiemelnék, hogy a nagyvárosok is, mint Hódmezővásárhely és Orosháza, a puszta ügye mellé
álltak és támogatják ezt a törekvést. Úgy gondolom ez a szövetség lehetőségeket rejt
magában. Az éves tagdíj 10 ezer forint, illetve lakosságszám arányában 2 forint/lakos.
Varga Pál alpolgármester: Évekkel ezelőtt is volt kezdeményezés, de ez eddig falakba
ütközött. Talán most elindult valamerre ez az elképzelés, reméljük jó kezekbe került. Viszont
ehhez elengedhetetlen, hogy jogi kereteket adjunk mellé, így én támogatom az egyesület
alapítását.
Lengyel György polgármester: Továbbá az egyesület székhelye Kardoskút – Pusztaközpont
Olvasókör.
Amennyiben nincs kérdés, aki az előterjesztett határozatot elfogadja, kérem, kézfeltartással
szavazzon!

13

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
158/2015. (X.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete
1.) dönt arról, hogy alapító tagja kíván lenni a
Vásárhelyi Pusztáért Egyesületnek,
2.) megismerte és elfogadja a határozati javaslat 1.
melléklete szerinti tartalommal a Vásárhelyi
Pusztáért Egyesület alapszabályát,
3.) vállalja megfizetni egyrészről az önkormányzati
tagokra eső 10.000.- Forint/év vagyoni hozzájárulást
– tagdíjat – másrészről az egyesület működési
költségeire évente lakosságszám arányban 2.Ft/lakos hozzájárulást,
4.) felhatalmazza Lengyel György polgármestert,
hogy Kardoskút Község Önkormányzatot a
Vásárhelyi Pusztáért Egyesület alapítása és
működése során teljes jogkörrel képviselje és a
szükséges
jognyilatkozatokat,
intézkedéseket
megtegye.
5.) felkéri Fekete Zita kirendeltség-vezetőt, hogy
gondoskodjon az önkormányzat mindenkori éves
költségvetésében a Vásárhelyi Pusztáért Egyesület
részére fizetendő tagdíj, valamint a működés
költségeire
évente
lakosságszám
arányában
fizetendő hozzájárulás biztosításához szükséges
forrásról.
Felelős: Lengyel György polgármester
dr. Lipták Péter jegyző
Kapuné
Sin
Anikó
gazdálkodási
osztályvezető
Határidő: folyamatos
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9. Napirendi pont: Egyebek
Előadó: Lengyel György polgármester

Szociális tűzifa igényléséről szóló rendelet
Fekete Zita, kirendeltség-vezető: Azért szükséges megalkotni a rendeletet, mert a tűzifa
megvásárlását követő 10. napon hatályba kell, hogy lépjen. A rendelettervezet az előterjesztés
mellékletét képezi. Érdemes áttekinteni a jövedelemhatárt. A tavalyihoz képest csökkent az
elnyert tűzifa mennyisége.
Mórocz Lajos, képviselő: Javaslom szűkíteni a jogosultak körét.
Lengyel György polgármester: Előző ülésünkön úgy döntöttünk, hogy keménylombos fát
vásárolunk, amiatt, hogy a már említett emissziót csökkentsük. A fa kiszállítása 240 ezer
forint, továbbá az önkormányzat feladata a jogosultakhoz való eljuttatása a tüzelőanyagnak.
Egyéb költségek a feldarabolás, kimérés.
Pusztai Ádám, képviselő: Én 50%-os jövedelemhatár csökkentést javaslok, azaz 350%-ra
módosítsuk az egyedül élőknek, és a családoknál 250%-ra.
Lengyel György polgármester: Aki Pusztai Ádám képviselő javaslatával kiegészítve –
miszerint az 6. § (1) bekezdés szerint tűzifa támogatást lehet megállapítani annak a tűzifával
fűtő személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetén a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350%-át -, egyetért az előterjesztésben szereplő
rendelettervezettel, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő-testület 5 jelen levő tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
alkotta meg az alábbi rendeletet:

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2015. (XI.4.) önkormányzati rendelete
a természetben nyújtott szociális célú tűzifa
támogatás jogosultsági feltételeiről

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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Tanulmányi szerződés megkötése
Lengyel György polgármester: A házi segítségnyújtás területén személyi változás történt,
miszerint Madari Józsefné munkaviszonyát közös megegyezéssel 2015. október 31-ével
megszüntettük, így átcsoportosítással Lunczner Gyula Béláné tölti be a helyét. Jövő évtől a
törvényi változások alapján várhatóan előnyben részesülnek a szakképzettséggel rendelkező
gondozók a finanszírozás terén, ezért javaslom, a Pepó Jánosnéval történt egyeztetés alapján
is, hogy a Kardoskúton dolgozó gondozók megszerezzék a képesítést.
Kis Bálint, képviselő: Ismét úgy gondolom a zárt ülés költségvetéssel kapcsolatos napirendi
pontja után célszerű erről döntenünk.
Lengyel György polgármester: Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon!

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, az alábbi határozatot hozta:
159/2015. (X.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Tanulmányi szerződés
megkötése tárgyában a döntést a zárt ülést
követően, a Kardoskút Község Önkormányzat
költségvetésének, gazdálkodásának vizsgálata a
működés fenntarthatóbbá tétele érdekében című
napirend megtárgyalását követően hozza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Lengyel György, polgármester

Lengyel György polgármester: Egyebek napirendi pont keretén belül szeretnék még
visszatérni az ülés elején említett néhai Ramasz Imre polgármester emlékére állítandó kopjafa
ügyére. Úgy gondolom ennek az emlékoszlopnak itt volna a helye, szemben az
önkormányzattal. Nagy örömmel fogadtam erdélyi barátaink kezdeményezését és
megemlékezését. November 29-én vasárnap a 14 órai ökumenikus istentiszteletet követően,
15 órai kezdettel történne a kopjafa felállítása.
Kérem, képviselőtársaimat, amennyiben további bejelentenivalójuk van, most tegyék meg!
Varga Pál alpolgármester: Előző testületi üléseken ismertettem több elképzelésemet.
Örömmel mondhatom, hogy a települési honlap évfordulójának alkalmából az elmúlt tíz év
több ezer fotóját megosztottam az érdeklődőkkel, ezzel is biztosítva, hogy méltóképp
megőrizzük az utókor számára. A QR-kódos projekt folyamatban van.
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Lengyel György polgármester: A szünet alatt kaptam tájékoztatást az illetékes
munkatársaktól a kardoskúti ivóvízminőség-javító munkálatok kapcsán. Az elmúlt hetekben
vízszünet volt többször meghirdetve a mosató aknák telepítése miatt, ám előfordult, hogy a
meghirdetett időpontnál jóval tovább tartott a vízhiány, ezért ennek utánajártam mi okozhatta,
hogy ilyen helyzet állt elő. Információim szerint ennek műszaki okai voltak, nem tudták
máshogy megoldani. Amikor az Alföldvíz beszámolója következik, erre részleteiben is
rátérünk. Valamint nem történt megfelelő helyreállítás a munkálatokat követően, a park is
rongálódott, a terepviszonyok sem megfelelőek. Holnap reggel érkezik a vállalkozó, hogy
minél előbb a helyreállítást el tudják kezdeni.
Egyéb bejelenteni valója van-e valakinek?
Terjékné Kaposi Andrea, igazgató: Szeretném meghívni a Képviselő-testületet a november
21-i Erzsébet-Katalin bálra, ahol Mórocz Lajos képviselő úr fog főzni. A létszámmal nagyon
jól állunk, 120 fő jelentkezett eddig.
Lengyel György polgármester: A jó hírek kapcsán szeretném még bejelenteni, hogy érkezett
egy civil kérés, hogy az országos mozgalomhoz hasonlóan, az ez évben született gyermekek
után ültessünk egy-egy fát. Az idén már 8 gyermek született. Javaslom a november 14-i
szombati napot kijelölni 8 darab hársfa elültetésére, amit a Szarvasi Arborétum biztosít
számunkra.
Pusztai Ádám, képviselő: Annak idején erdélyi testvéreink is telepítettek 2 darab fát a
parkba, de sajnos az időjárás próbáját nem bírták ki, ezért javaslom, hogy november 29-én
telepítsük velük újra.
Lengyel György polgármester: Támogatom Ádám javaslatát.
Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, tisztelettel megköszönöm az aktív tanácskozást a
nyílt ülést 17,00 órakor bezárom, és a testület zárt ülés keretében folytatja a munkát.
(Zárt ülés 17.01-től 19.40-ig)
Lengyel György polgármester: A nyílt ülésen hozott határozatok értelmében, a zárt ülés
követően, a testület ismét nyílt ülés keretében folytatja a munkát, melyet 19,41 órai kezdettel
megnyitok.
A 2016. évi költségvetés előkészítéséhez szükséges rendelet tervezetek előterjesztése
Előadó: Fekete Zita kirendeltség-vezető

Lengyel György polgármester: A zárt ülésen elhangzottak figyelembevételével szavazásra
bocsátom a magánszemélyek kommunális adóját tekintve a 3000 forintról 4000 forintra, 17

illetve az 50%-os kedvezmény így 1500 forintról 2000 forintra - történő módosítást, valamint
az önkormányzati tulajdonú lakások bérletére vonatkozóan a 20 forint/m2 emelést.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, az alábbi határozatot hozta:
162/2015. (X.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a 2016. évi költségvetés
előkészítéséhez:
1.) a helyi adókról szóló 21/2013. (XII.19.) sz.
önkormányzati rendeletet módosítani kívánja az
alábbiak szerint:
- a magánszemélyek kommunális adójának
mértékét adótárgyanként, illetve lakásbérleti
jogviszonyonként 4.000,- Ft-ra emeli;
2.) a az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről
szóló 5/2006. (III. 31.) sz. önkormányzati rendeletet
módosítani kívánja az alábbiak szerint:
- a lakbér mértékét 20 forint/m2-el megemeli.
Felelős: Fekete Zita, kirendeltség-vezető
Határidő: 2015. 11. 26.
Tanulmányi szerződés megkötése
Előadó: Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs kérdés, javaslom elfogadásra az
előterjesztésben szereplő határozatot, 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:
163/2015. (X.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy Lunczner Gyula Béláné
közalkalmazottal az előterjesztés melléklete
szerinti tartalommal tanulmányi szerződést köt
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szociális gondozó és ápoló OKJ-s képezettség
megszerzése érdekében.
Felhatalmazza a polgármestert a
tanulmányi szerződés megkötésére.

vonatkozó

Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2015. 11. 30.
Lengyel György polgármester: Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, tisztelettel
megköszönöm az aktív tanácskozást a nyílt ülést 19,45 órakor bezárom.

K.m.f.
Lengyel György
polgármester

dr. Lipták Péter
jegyző
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Pusztai Ádám
képviselő

Mórocz Lajos
képviselő
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