KARDOSKÚT KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2016. JANUÁR 28. NAPJÁN TARTOTT
RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE

1/2016. ÖKÜ
JEGYZŐKÖNYV

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28. 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,
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, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot; választása Kis Bálint és Mórocz
Lajos 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.) Kardoskút Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetése (I. forduló)
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
2.) Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő: dr. Lipták Péter jegyző
3.) Kulturális rendezvények időpontjának meghatározása
Előterjesztő: Terjékné Kaposi Andrea igazgató
4.) 2015. évi belső ellenőrzési terv végrehatásáról szóló beszámoló
Előterjesztő: Fekete Zita kirendeltség-vezető
5.) A 2016. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati
rendelet megalkotása
Előterjesztő: dr. Lipták Péter jegyző
6.) A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2016. évi
illetménykiegészítésének megállapításáról
Előterjesztő: dr. Lipták Péter jegyző
7.) A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: dr. Lipták Péter jegyző

Működési

8.) A Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásáról szóló megállapodás módosítása
Előterjesztő: dr. Lipták Péter jegyző
9.) Egyebek
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
Zárt ülés
1./ Szociális kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Fekete Zita kirendeltség-vezető
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Lejárt határidejű határozatok és két ülés között történt események
Lengyel György polgármester a napirendi pontok tárgyalása előtt a két ülés között lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról számol be:

 172/2015. (XI.26.) sz. képviselőtestületi határozatban úgy döntöttünk, hogy
létszámcsökkentést rendelünk el a 2016. évi költségvetésben. Az ezzel kapcsolatos
munkaügyi intézkedések megtörténtek. Az óvodában egy fő dajka felmentési idejét
tölti. Az önkormányzatnál egy fő közalkalmazott munkaviszonya időközben közös
megegyezéssel megszűnt.

 176/2015. (XI.26.) sz. képviselőtestületi határozatban úgy döntöttünk, hogy dr.
Kodácz Emese egyéni egészségügyi vállalkozó, fogorvossal a megkötött feladatellátási szerződést módosítjuk. A módosítás megtörtént.

 251/2015. (XII.10.) sz. képviselőtestületi határozatban úgy döntöttünk, hogy az
önkormányzat

tulajdonában

lévő

hardver

eszközök

karbantartására

és

szervizelésére, a rendszer szoftver elemeinek felügyeletére és fejlesztésére
vonatkozóan, illetve a honlap kezelése céljából Varga Pált bízzuk meg. A szerződés
megkötése megtörtént.

 252/2015. (XII.10.) sz. képviselőtestületi határozatban úgy döntöttünk, hogy az
Önkormányzat által nyújtott szociális alapellátások területén felmerülő szakmai
munka felügyeletével Pepó Jánosné egyéni vállalkozót bízzuk meg. A szerződés
megkötése megtörtént.

 253/2015. (XII.10.) sz. képviselőtestületi határozatban úgy döntöttünk, hogy a
fűtés-, víz- és gázrendszer felhasználói vezetékeinek és berendezéseinek folyamatos
üzemeltetésére és karbantartására a Gombkötő Kereskedelmi és Szolgáltató Bt-t
bízzuk meg. A szerződés módosítása megtörtént.

 255/2015. (XII.10.) sz. képviselőtestületi határozatban úgy döntöttünk, hogy nem
adjuk hozzájárulásunkat a Fánczi István tulajdonában lévő ingatlant terhelő,
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett beépítési kötelezettség törlésre kerüléséhez. A
kérelmezőt értesítettük a döntésről.
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 256/2015. (XII.10.) sz. képviselőtestületi határozatban úgy döntöttünk, hogy
együttműködési

megállapodást

kötünk

a

Projektfelügyelet

–

Országos

Projekttervező, –támogató és –felügyelő Kft-vel. A szerződés megkötése
megtörtént.

 257/2015. (XII.10.) sz. képviselőtestületi határozatban úgy döntöttünk, hogy az
Orosháza

–

Kardoskút

Széchenyi

Zsigmond

Vadásztársasággal

kötött

földhaszonbérleti szerződést módosítjuk. A szerződéskötés megtörtént.
Lengyel György polgármester: Továbbá szeretnék tájékoztatni a két ülés között történt
eseményekről. A Kardoskúti Zrt. képviseletében Csete Zoltán úrral tárgyaltunk a dűlőutak
karbantartásáról, a korábbi éveknek megfelelően, ők fogják végezni ezt a munkát és
ellenszolgáltatást érte nem kérnek, amit ezúton is köszönünk nekik.
A mosató pontok beépítése után hátramaradt károk helyreállítása kapcsán, azt a
tájékoztatást kaptuk, hogy legkésőbb március hónap végéig, az időjárás függvényében
fejezik be a munkálatokat.
Székkutason a közfoglalkoztatással kapcsolatos lehetőségekről szóló tájékoztatón vettem
részt, ám jelenleg nekünk nincs kapacitásunk további programokra.
2016. január 14-én és 21-én a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programmal
kapcsolatos fórumon további információkhoz jutottunk Fekete Zita, kirendeltség-vezető
asszonnyal. Úgy tűnik, a kiírások nem kedveznek a kistelepüléseknek. A Kardoskút –
Orosháza szakaszon kerékpárútra sincs lehetőségünk ebben a célterületben, eddig úgy
tűnik.
A Vásárhelyi Pusztáért Egyesület egyik célja kerékpárutak kijelölése a Pusztát érintve,
ezzel kapcsolatban is folyamatos egyeztetések és előkészítések zajlanak.
Az Orosházi Kistérségi Társulás ülésén az orvosi ügyelet ellátása kapcsán egy külön épület
kialakításáról volt szó, pályázat keretein belül.
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Folyamatos megbeszéléseket folytattam több témában is, többek között az Orosházi
Rendőrkapitányságon a térfigyelő rendszer gyakorlati tapasztalatairól, Gyulán energetikai
fejlesztésekkel kapcsolatban.
Bánki András, KLIK tankerületi vezetővel az iskola alsó tagozatával kapcsolatban
tájékoztató fórum megtartását tervezzük, ennek érdekében igényfelmérést végzünk a
kardoskúti gyermekek szülei körében.
Varga Pál alpolgármester: Tájékoztatni szeretném a tisztelt képviselő-testületet, hogy a
tanyagondnoki szolgálat fejlesztésére beadott pályázatunk sikeres elbírálásban részesült,
így sörpad-garnitúra, laptop, fényképező beszerzésére nyílik lehetőségünk a megvalósítási
időszak folyamán.
Múlt héten LEADER-fórumon vettem részt, ahol további pályázati lehetőségekről kaptunk
tájékoztatást. Ez alapján elmondható, hogy a vállalkozások és civil szervezetek részére is
várhatóak kiírások, amihez felkértem a Jövőépítők Turisztikai Desztinációk Egyesületet a
további tájékoztatásra is.
Tanyagondnoki szolgálat terén, egy külterületi lakos esetében kellett sürgősen
cselekednünk, rosszullét miatt, így a kedvezőtlen időjárási tényezők hatására kialakult
helyzetben a tűzoltóság segítségével sikerült intézkednünk. Ezúton is köszönöm gyors és
hatékony segítségüket.
Lengyel György polgármester: Köszönöm, amennyiben nincs több 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:
1/2016. (I.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 172/2015. (XI.26.) sz. 176/2015.
(XI.26.) sz. 251/2015. (XII.10.) sz. 252/2015.
(XII.10.) sz. 253/2015. (XII.10.) sz. 255/2015.
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(XII.10.) sz. 256/2015. (XII.10.) sz. 257/2015.
(XII.10.) sz. KT határozatok végrehajtásáról
szóló beszámolót és a két ülés eseményeiről
szóló tájékoztatást elfogadja.
Felelős: Lengyel György, polgármester
Határidő: azonnal

1. Napirendi pont: Kardoskút Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetése (I.
forduló)

Előadó: Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: Az Ügyrendi Bizottság előzetesen tárgyalta, így kérem a
bizottság elnökét, ismertesse döntésüket.
Pusztai Ádám elnök: Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja és támogatja a
költségvetés tervezetet.
Lengyel György polgármester: A költségvetési rendelet tervezettel kapcsolatosan
kiadásra került egy kiegészítő táblázat, amely összesíti a bevételi és kiadási főszámokat. Ez
alapján elmondható, hogy több mint 31 millió forint tartalékkal tervezünk, amelyből 2,5
millió forint céltartalék, ami önerőként szolgálhat a pályázatok során, illetve vis major
helyzetekre is fel kell készülnünk. Március első felében érkeznek meg az első bevételeink,
így javaslom, annak tükrében a költségvetés felülvizsgálatát.
Új szemléletet kellett bevezetnünk, elsősorban a dologi kiadások terén. Emiatt új
szabályzatok, nyilvántartások kerültek alkalmazásra, tisztítószerek, gépjármű használat,
közfoglalkoztatás terén is, az áttekinthető és kontrollálható gazdálkodás fenntartása miatt.
Önkormányzati fejlesztések minimálisan vannak betervezve, viszont közfoglalkoztatás
terén új programelem beépítése van folyamatban, mégpedig varroda kialakítása 5 fővel,
Tóth Józsefné szakmai irányításával a Polgárvédelmi Bázis egyik termében.
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Kis Bálint, képviselő: Köszönöm a részletes munkát, előkészületeket, illetve a megértést
segítő magyarázatokat is. A tervezet az elmúlt évben megbeszéltek alapján lett elkészítve,
így támogatom, ahogy a pontos nyilvántartások szükségességét is. Közmeghallgatásra
javaslom.
Mórocz Lajos, képviselő: A köztemető kapcsán milyen információkkal rendelkezünk?
Lengyel György polgármester: Élő szerződésünk van az egyházzal 2018-ig, így
tárgyalásokat kezdeményeztünk velük.
Varga Pál alpolgármester: Én is csatlakoznék, köszönöm a rengeteg munkát.
Közmeghallgatásra javaslom a tervezetet.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, aki az 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:
2/2016. (I.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés
tervezetét megvitatta és elfogadta.
A tervezetet megfelelő alapnak tartja
további
kidolgozásra,
továbbá
közmeghallgatás
keretében
történő
ismertetésre.
Határidő:
Felelős:
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2016. február 15.
Lengyel György polgármester

2. Napirendi pont: Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének
elfogadása

Előadó: dr. Lipták Péter jegyző

Lengyel György polgármester: A költségvetést előzetesen írásban megkapták a
képviselők. Kérdezem az előterjesztés készítőjét, hogy kíván-e kiegészítést tenni?
dr. Lipták Péter, jegyző: Köszönöm, annyi kiegészítést tennék, hogy a másik két település
elfogadta, módosítás nélkül, főszámokkal egyetértettek, az egyensúly megvan.
Lengyel György polgármester: Köszönöm és amennyiben nincs kérdés, aki az
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:
3/2016. (I.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
(a
továbbiakban:
Képviselő-testület)
megtárgyalta
„a
Csanádapácai Közös Önkormányzati
Hivatal (a továbbiakban: Közös Hivatal)
2016.
évi
költségvetésének
megállapítása” tárgyú előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
A képviselő-testület:
1.

A Közös Hivatal 2016. évi bevételi és
kiadási előirányzatainak főösszegét 82 550
E Ft-ban határozza meg az előterjesztés 1.
mellékletének megfelelő tartalommal.

2.

A Közös Hivatal létszámát a 2. melléklet
szerint 18 főben határozza meg.
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3.

Az egységes rovatrend K1102. Normatív
jutalmak rovat terhére a költségvetési
évben együttesen az egységes rovatrend
K1101. Törvény szerinti illetmények,
munkabérek rovat eredeti előirányzatának
12
%-áig
engedélyez
kötelezettségvállalást.

4.

Felkéri a jegyzőt a Közös Hivatal
költségvetésének Csanádapáca Község
Önkormányzat 2016. évi költségvetési
rendeletébe történő beépítésére.
Felelős: dr. Lipták Péter jegyző
Határidő: értelemszerűen

3. Napirendi pont: Kulturális rendezvények időpontjának meghatározása
Előadó: Terjékné Kaposi Andrea, igazgató

Lengyel György polgármester: A tervezett időpontokat előzetesen írásban megkapták a
képviselők. Az előterjesztés készítője jelezte, hogy szakmai konzultáción kell részt vennie,
ezért nem tud a mai ülés jelen lenni. Meghagyott egy levelet, amelyben kéri a kiemelt
időpontokról történő döntés meghozatalát.
Elsőként a március 15-i emlékműsor időpontját kell meghatároznunk, amelyen a Főnix
Kulturális Egyesület vállalta a fellépést.
Varga Pál alpolgármester: Egyeztetett a társulat, így március 14. hétfő 18:00 órát
javasoljuk.
Lengyel György polgármester: A márciusi program zsúfolt, ennek kapcsán döntenünk
kell. Pályázatokkal kapcsolatos program kötelezettségeknek kell eleget tenni, plusz húsvét,
így azokat nem tudjuk áttenni, javaslom a Lantos György Emlékverseny áprilisi
megszervezését.
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Mórocz Lajos, képviselő: György-nap is áprilisban van, így értelemszerű is lenne.
Varga Pál alpolgármester: Rendezvények tömbösítését javaslom, hogy egy nap több
program is kerüljön megszervezésre. A Lantos György Emlékverseny sakk szekciója
országos rendezvényhez kapcsolódik tudtommal.
Lengyel György polgármester: Gyermeknap a főtéren kerül megrendezésre az előző év
negatív technikai tapasztalatai miatt. A Falunap időpontjáról kell döntenünk még. Terjékné
Kaposi Andrea javaslata július 16. vagy július 23.
Mórocz Lajos, képviselő: Július 16-át javaslom, olyankor szokott lenni.
Lengyel

György

polgármester:

Támogatom.

Továbbá

Andrea

augusztusra

Parasztlakodalmat tervez, ami a báli időszakok közötti hiányt hivatott kitölteni.
Időpontokra vonatkozó javaslatai: augusztus 13. vagy augusztus 20. Az is egy szempont,
hogy ezzel huszadikán tudnánk kikapcsolódási lehetőséget biztosítani a kardoskútiaknak.
Köszönöm és amennyiben nincs kérdés, aki a korábbiakban megbeszélt konkrét
időpontokkal kiegészítve a 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:
4/2016. (I.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Kulturális rendezvények időpontjának
meghatározásáról
szóló
beszámolót
elfogadja azzal, hogy a március 15. napi
ünnepség időpontja 2016. március 14.
hétfő 18:00 óra, a 2016. évi falunap
dátuma 2016. július 16. napja.
Határidő: azonnal
Felelős: Lengyel György polgármester
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4. Napirendi pont: 2015. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló beszámoló
Előadó: Fekete Zita, kirendeltség-vezető

Lengyel György polgármester: A beszámolót előzetesen írásban megkapták a képviselők.
Kérdezem az előterjesztés készítőjét, hogy kíván-e kiegészítést tenni?
Fekete Zita, kirendeltség-vezető: Jogszabályi kötelezettségnek kell eleget tenni. Az
előterjesztésben olvasható, hogy néhány kisebb hiányosságot talált a belső ellenőr, amit
orvosolnunk kell.
Lengyel György polgármester: Az érintettekkel személyesen is egyeztetett a belső
ellenőr.
Köszönöm szépen a 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:
5/2016. (I.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2015.
évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról
szóló beszámoló jelentést elfogadja,
egyúttal az alábbi intézkedések megtételét
írja elő:

Ssz.

1.

Intézkedés

Az üzemanyag számla kötelező eleme a rendszám feltüntetése.
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Felelős

Határidő

Fejes Sándor, Süle Imre,
Varga Pál
gépkocsivezetők

folyamatos

Gépjármű menetlevelek pontos vezetése
2.
(feltüntetve: indulás, érkezés időpontját)

3.

Operatív gazdálkodási jogkörök teljes körű gyakorlása minden
gazdasági eseménynél

Fejes Sándor, Süle Imre,
Varga Pál
gépkocsivezetők

folyamatos

Utalványozásra, szakmai
teljesítés igazolására
jogosultak

folyamatos

5. Napirendi pont: A 2016. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: dr. Lipták Péter, jegyző

Lengyel György polgármester: A rendelet tervezetet előzetesen írásban megkapták a
képviselők. Kérdezem az előterjesztés készítőjét, hogy kíván-e kiegészítést tenni?
dr. Lipták Péter, jegyző: Három igazgatási szünetre teszünk javaslatot, kettő nyári
időszakra vonatkozót, egy télit.
Lengyel György polgármester: Köszönöm, és amennyiben nincs több kérdés, aki az
előterjesztett rendeletet elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete
a 2016. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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6. Napirendi pont: A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői
2016. évi illetménykiegészítésének megállapításáról
Előadó: dr. Lipták Péter, jegyző

Lengyel György polgármester: A rendelet tervezetet előzetesen írásban megkapták a
képviselők. Kérdezem az előterjesztés készítőjét, hogy kíván-e kiegészítést tenni?
dr. Lipták Péter, jegyző: A jelenleg élő rendeletünket felül kell vizsgálnunk, így
beépítésre került egy középmérték meghatározása, ami 10%-ban lett javasolva egységesen.
A Képviselő-testület állapítja meg naptári évre, amely minden évben felülvizsgálandó.
Lengyel György polgármester: Köszönöm, és amennyiben nincs több kérdés, aki az
előterjesztett rendeletet elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete
a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2016. évi
illetménykiegészítésének megállapításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

7. Napirendi pont: A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítása
Előadó: dr. Lipták Péter, jegyző
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Lengyel György polgármester: A módosításokat előzetesen írásban megkapták a
képviselők. Kérdezem az előterjesztés készítőjét, hogy kíván-e kiegészítést tenni?

dr. Lipták Péter, jegyző: Az egyik módosítás, hogy a Közös Hivatal pénzügyi
osztályvezetését Csanádapácára kívánjuk telepíteni, ennek szakmai okai vannak, illetve
Pusztaföldváron a testület kérte jegyzői megbízott kinevezését, így a földvári pénzügyi
ügyintéző lett kirendeltség-vezetői feladatokkal megbízva, továbbá Fekete Zita megszerezte
a megfelelő végzettséget, így a megbízásomból ő is el tud járni, ha nincs jelen jegyző vagy
aljegyző. Ennek a három módosításnak a bevezetését javasoljuk.
Lengyel György polgármester: A módosításokról Jegyző úr tájékoztatott, egyeztettünk és
az ezzel kapcsolatos vitákat lefolytattuk, így elfogadásra javaslom a rendelet tervezetet.
Kis Bálint, képviselő: A Közös Hivatal alkalmazásában álló köztisztviselők munkáltatója a
jegyző. Személyi kérdéseket illetően kell egyeztetnie az érintett Önkormányzat
polgármesterével, illetve kirendeltség-vezetőjével?
dr. Lipták Péter, jegyző: A polgármesterrel igen, a kirendeltség-vezetővel nem.
Varga Pál alpolgármester: Az SZMSZ titokvédelmi és információs biztonságra
vonatkozó mellékleteit szeretném megismerni.
dr. Lipták Péter, jegyző: Eljuttatom megismerésre.
Lengyel György polgármester: Köszönöm, és amennyiben nincs több kérdés, aki az
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:
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6/2016. (I.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
megtárgyalta
és
elfogadta
a
Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Felelős: dr. Lipták Péter jegyző
Határidő: azonnal
8. Napirendi pont: A Közös
megállapodás módosítása

Önkormányzati

Hivatal

fenntartásáról

szóló

Előadó: dr. Lipták Péter, jegyző

Lengyel György polgármester: A módosítást előzetesen írásban megkapták a képviselők.
Kérdezem az előterjesztés készítőjét, hogy kíván-e kiegészítést tenni?

dr. Lipták Péter, jegyző: Az előző módosításhoz kapcsolódik, hogy Fekete Zita
kirendeltség-vezető státusza megváltozik.
Lengyel György polgármester: Köszönöm, és amennyiben nincs kérdés, aki az
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:
7/2016. (I.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
megtárgyalta
és
elfogadta
a
Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal
fenntartásáról szóló megállapodást.
Felelős: dr. Lipták Péter jegyző
Határidő: azonnal
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9. Napirendi pont: Egyebek
Előadó: Lengyel György polgármester

Együttműködési megállapodás megkötése a Falugondnokok Duna-Tisza Közi
Egyesületével

Varga Pál alpolgármester: Sokat segítenek, partnerség és szakmai konferenciák útján is.
Lengyel György polgármester: Valóban egy működő és teljesítő érdekképviselet, amely
korábban is a hasznunkra vált, így elfogadásra javaslom, aki ezzel egyetért, kérem,
kézfeltartással jelezze!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
8/2016. (I.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy
1. a Falugondnok Duna Tisza Közi Egyesület
pártoló tagjaként hozzájárul a működéséhez
21.000 Ft, azaz: huszonegyezer forint összegben
a 2016. évi költségvetés terhére.
2. felhatalmazza Lengyel György polgármestert, az
együttműködési megállapodás megkötésére.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2016.02.29.
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Orosházi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Megállapodásának módosítása

Fekete Zita, kirendeltség-vezető: A törvényváltozások miatt aktualizálni kell a
megállapodást, egy korábbi döntés adminisztratív átvezetéséről van szó.
Lengyel György polgármester: Köszönöm, és amennyiben nincs több kérdés, aki az
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:
9/2016. (I.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzata dönt arról,

1.)
hogy az Orosházi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási
Megállapodását a módosítással nem érintett részek további hatályban
tartása mellett – az alábbiak szerint módosítja:
a) a Társulási Megállapodás 8. pontjának első bekezdését hatályon
kívül helyezi és helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. A Társulás a 7. pontban foglaltak értelmében saját intézményt
hozhat létre. A Társulás által létrehozott költségvetési intézmény:
Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és
Családsegítő Szolgálata – amely a társulás 8 települése
(Békéssámson, Csanádapáca, Csorvás, Gádoros, Kardoskút,
Orosháza, Pusztaföldvár, Tótkomlós) vonatkozásában ellátja a
családsegítés, valamint a család és gyermekjóléti szolgálat feladatit,
illetve Orosháza járásszékhely település vonatkozásában a család- és
gyermekjóléti központ feladatait.”
b) A Társulási Megállapodás III/C. A Társulás 2005. évtől vállalt
feladatai I. rész 2. Gyermekjóléti feladat pontját hatályon kívül
helyezik és helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. Gyermekjóléti feladat
17

Család- és gyermekjóléti szolgálat feladatainak keretében a
feladatellátásban résztvevő településeken működő gyermekjóléti
szolgáltatás koordinálása, speciális feladatok ellátása, a magasabb
színvonalú, hatékonyabb szolgáltatás céljából, valamint a család- és
gyermekjóléti központ feladatainak ellátása társulási intézmény
formájában.
Formája:
A Társulás a feladatotokat saját intézményén, az Orosházi Kistérség
Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálatán
belül látja el. A család-és gyermekjóléti szolgálat feladatait 8
település - Békéssámson, Csanádapáca, Csorvás, Gádoros,
Kardoskút, Orosháza, Pusztaföldvár, Tótkomlós – vonatkozásában,
míg a család- és gyermekjóléti központ feladatait Orosháza
járásszékhely település tekintetében látja el.”
c) A Társulási Megállapodás III/E. A Társulás 2012. március 01.
napjától vállalt feladatai 1. Szociális feladat pontját hatályon kívül
helyezi és helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Szociális feladat
A szociális alapfeladathoz kapcsolódóan családsegítési feladat
ellátása.
A Társulás a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. tv. 92. § (1) bekezdés b) pontja alapján kijelöli
Orosháza Város Önkormányzatát, hogy alkosson rendeletet a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról.
Formája:
A Társulás a feladatot saját intézményén,az Orosházi Kistérség
Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálatán
belül látja el a Társulás tagjai közül 8 település – Békéssámson,
Csanádapáca,
Csorvás,
Gádoros,
Kardoskút,
Orosháza,
Pusztaföldvár, Tótkomlós települések - számára.”
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d)
A Társulási Megállapodás VII. A Társulás pénzügyi alapja,
vagyona cím, A társulás pénzügyi forrásai alcím 3. pontját hatályon
kívül helyezi és helyébe a következő szövegezés lép:
„3.



központi költségvetési pénzeszköz
állami támogatás
állami költségvetési hozzájárulás


egyéb bevételek. /állami pályázati forrás, a Társulás
vagyonának hasznosításából vagy pénzbeli befektetéséből származó,
az adott évben fel nem használt tőke pénzpiaci elhelyezéséből
származó hozadéka, stb./

A pénzügyi hozzájárulás a Társulás működéséhez és
feladatinak végrehajtásához, valamint pályázatok benyújtásához
szükséges saját erő biztosítása – amennyiben a saját erőt nem a
Társulás fedezi saját vagyona terhére - a lakosságszám arányában
történik. A lakosságszám megállapítása a költségvetési törvényben
meghatározott
normatív
támogatásoknál
figyelembe
vett
lakosságszám alapján történik. A hozzájárulást a Társulási Tanács
határozattal állapítja meg évenként. 2016. évben a tagok által
fizetendő hozzájárulás mértéke:a munkaszervezeti feladatokra a
Társulásban résztvevő települések esetében 13 Ft/hó,családsegítés és
gyermekjóléti feladatellátásban résztvevő települések esetében
(Orosháza, Békéssámson, Tótkomlós, Pusztaföldvár, Csanádapáca,
Kardoskút, Gádoros, Csorvás) 45 Ft/hó, míg az orvosi ügyelet feladat
ellátására 43,- Ft/hónap lakosonként. A hozzájárulás megfizetése
havi rendszerességgel történik a Társulás által kiállított számla
ellenében a Társulás bankszámlájára átutalással. Egyéb befizetések
teljesítésére a Társulási Tanács által meghatározott időpont az
irányadó.

A Társulási Tanács pályázatot nyújthat be a kistérség
működésének és fejlesztésének elősegítésére.”
2.)
felhatalmazza a Polgármestert a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására.
Végrehajtásért felelős: Fekete Zita a kivonat továbbításáért
Határidő:
2016. január 30.
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Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet
módosítása
Lengyel György polgármester: A KIRA rendszer bevezetésre került, így havi
elszámolásra kell áttérni a tiszteletdíj vonatkozásában is. A rendszerrel kapcsolatban Tóth
Józsefné adóügyi és gazdálkodási ügyintéző tud segíteni.
Amennyiben nincs kérdés, aki az előterjesztett rendeletet elfogadja, kérem, kézfeltartással
szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 21/2014. (X.22.) sz.
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Térfigyelő kamerarendszerről szóló rendelet megalkotása
Lengyel György polgármester: A térfigyelő kamerarendszer kiépítése megtörtént, az
elszámolás és a szakmai beszámoló leadása is megtörtént, ezért külön köszönet illeti
Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsost, aki ezt a pályázatot kezelte.
A rendszer működtetéséhez rendeletet kell alkotnunk, amelyet Kirendeltség-vezető asszony
ismertet.
Fekete Zita, kirendeltség-vezető: A pályázat keretén belül nincs arra lehetőség, hogy a
rendőrséggel közvetlen összeköttetésben legyünk, hanem közterület felügyeletet kell
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működtetnünk, mivel személyi adat felismerésre alkalmasak a kamerák, ezért zárt
rendszerben kell, hogy történjen a rögzítés, szigorú körülmények között, viszont a hatóság
számára hozzáférhetőnek kell lennie.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs kérdés, aki az előterjesztett rendeletet
elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete
a közterületi térfigyelő rendszerről
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tájékoztatás
Lengyel György polgármester: Az Egyebek napirendi pont keretén belül tájékoztatni
szeretném a Testületet, hogy dr. Hagymási László a korábbi években is felkeresett minket,
hogy osztatlan közös földbirtoka van az Önkormányzattal a gyulamezői határrészen. A
nagyobb földrész az övé, az Önkormányzaté kb. 2 hektárnyi területet jelent, 69 AK
értékben. Úgy gondolom meg kell vizsgálnunk a kérdést részletesen.
Pusztai Ádám, képviselő: A földterület a tanyán elvégzett munka ellenértékeként került az
Önkormányzat tulajdonába annak idején.
Varga Pál alpolgármester: A föld érték, ne adjuk el.
Lengyel György polgármester: Megvizsgáljuk az ügyet.
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Kis Bálint, képviselő: Emlékeztetni szeretnék, hogy a következő testületi üléstől kezdjük
el tervezni a falunapi programot.
Lengyel György polgármester: A következő ülés tervezett napirendi pontját képezi a
falunapi előkészület. Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, tisztelettel megköszönöm
az aktív tanácskozást a nyílt ülést 16,00 órakor bezárom.

K.m.f.
Lengyel György
polgármester

dr. Lipták Péter
jegyző
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Kis Bálint
képviselő

Mórocz Lajos
képviselő
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