KARDOSKÚT KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2016. MÁJUS 26. NAPJÁN TARTOTT
RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
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7/2016. ÖKÜ
JEGYZŐKÖNYV

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26. 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,
Vargáné Neller Borbála, igazgató
Terjékné Kaposi Andrea, helyettesítő igazgató
Kürtiné Rácz Anikó, helyettesítő óvodavezető
Kocsis Péter, Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület elnöke

Nem tanácskozási joggal állandó meghívottként van jelen:
Radics Vivien, jegyzőkönyvvezető
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Lengyel György, polgármester Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot; választása Kis Bálint 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!
A képviselő-testület a javaslatnak megfelelően, az 5 jelenlevő tag közül 5 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbiak szerint fogadta el a tárgyalandó napirendi pontokat:

Nyílt ülés
Napirend tervezet:
1.) Háziorvosi szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló
Előterjesztő: Dr. Bradean Constantin háziorvos
2.) Védőnői szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló
Előterjesztő: Tibáné Hamvasi Zsuzsanna, e.v.
3.) Kardoskút Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
4.) Civil szervezetek részére kiírt pályázat elbírálása
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
5.) Óvodai körzethatár megállapítása
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
6.) Belső ellenőrzési terv módosítása
Előterjesztő: Fekete Zita kirendeltség-vezető
7.) „Kardoskút Községért” és az „Év embere” kitüntetés céljából javaslattételi felhívás
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
8.) Beszámoló a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének
végrehajtásáról
Előterjesztő: dr. Lipták Péter jegyző
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9.) Egyebek
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
Zárt ülés
2./ Szociális kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Fekete Zita kirendeltség-vezető
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:


51/2016.

(IV.12.)

sz.

képviselő-testületi

határozatban

a

Kardoskúti

Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői (magasabb vezető) feladatok ellátására kiírt
pályázat kapcsán beérkező pályázatok véleményezésére bizottságot hoztunk létre.
Van beérkezett pályázat, a bizottság megkezdte a munkát, 2016. június 7. napján
ülésezik.


52/2016. (IV.12.) sz. képviselő-testületi határozatban a VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú
„Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című felhívás
keretén belül pályázat benyújtásáról döntöttünk a Kardoskút 229/2 hrsz. ingatlan
felújítása céljából önrészt biztosítva. A pályázat benyújtásra került.



53/2016. (IV.12.) sz. képviselő-testületi határozatban a VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú
„Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című felhívás
keretén belül benyújtani kívánt pályázat elkészítésével a 3,14 Tanácsadó Kft-t
bízzuk meg. A pályázatíró végzi a munkát, a pályázat elkészült, kifizetés az
elnyert pályázat függvényében lesz.



54/2016. (IV.12.) sz. képviselő-testületi határozatban a VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú
„Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című felhívás
keretén belül benyújtani kívánt pályázathoz a tervdokumentáció elvégzésével a
KERHOME Kft-t bízzuk meg. A tervdokumentáció elkészült.
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55/2016. (IV.12.) sz. képviselő-testületi határozatban döntöttünk arról, hogy a
TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése c. pályázati
felhívásra Pusztaföldvár által benyújtandó projektet támogatjuk. A határozatot
továbbítottuk.



65/2016.

(IV.28.)

sz.

képviselő-testületi

határozatban

a

Kardoskúti

Napköziotthonos Óvoda belső ellenőrzésének lefolytatásával Czikkelyné Fodor
Tündét bíztuk meg. A belső ellenőrzés lezajlott, a szakértői vélemény az
előterjesztés mellékletét képezi.


66/2016. (IV.28.) sz. képviselő-testületi határozatban, hogy a „Kardoskút
Községért” és az „Év embere” kitüntetések céljából felhívást teszünk közzé. A
pályázati felhívások közzétételre kerültek.



69/2016. (IV.28.) sz. képviselő-testületi határozatban úgy döntöttünk, hogy
felkérjük Kürtiné Rácz Anikó helyettesítő óvodavezetőt, hogy a képviselő-testület
felé benyújtott kérelmében felvetett problémákra tegye meg szakmai javaslatát. A
javasat megérkezett és azt továbbítottuk a képviselőknek.



72/2016. (IV.28.) sz. képviselő-testületi határozatban véleményeztük és elfogadtuk
az Orosházi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Kardoskúti Telephelyének
megszüntetését. A határozatot továbbítottuk.



73/2016. (IV.28.) sz. képviselő-testületi határozatban véleményeztük és elfogadtuk
az Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Kardoskúti Telephelyének
megszüntetését. A határozatot továbbítottuk.

Amennyiben nincs kiegészítés, akkor a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót
elfogadja, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
75/2016. (V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a 51/2016. (IV.12.); 52/2016. (IV.12.); 53/2016.
(IV.12.); 54/2016. (IV.12.); 55/2016. (IV.12.);
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65/2016. (IV.28.);
66/2016. (IV.28.); 69/2016.
(IV.28.) ; 72/2016. (IV.28.) ; 73/2016. (IV.28.)
számú KT határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolót elfogadja.
Felelős: Lengyel György, polgármester
Határidő: azonnal
Lengyel György polgármester: Továbbá szeretnék beszámolni a két ülés között történt
eseményekről. A Petőfi u. 24. szám alatti ingatlan tekintetében ügyvéd bevonásával tisztázni
szükséges a használati jogi szerződéseket. Ez megtörtént és arra az eredményre jutottunk, hogy az
épület tekintetében az egyházak mindenféle jogról lemondanak, ami a pályázatunkhoz
elengedhetetlen. A megkezdett ifjúsági szálló egyelőre a Református Egyházközségnél marad,
szándékukban áll befejezni.
Május 3-án Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatánál kerékpár turisztikai
megbeszélésen vettem részt.
Május 5-én török és lengyel diákok voltak Kardoskúton, akiknek a Faluszépítő és Turisztikai
Egyesület biztosított programot. Ugyanezen a napon a Belügy Minisztériumtól a
közfoglalkoztatást ellenőrizték, és elmondható, hogy adminisztráció és ütemterv szempontjából is
rendben találtak mindent.
Május 6-án Többcélú Kistérségi ülésen tárgyaltunk az Erzsébet-tábor lehetőségeiről többek
között, amire az Egyebek között térnék vissza.
Május 9-én az óvodában voltam egyeztetésen Kürtiné Rácz Anikóval, majd május 10-én belső
ellenőrzés volt, amit képviselő testületi megbeszélés követett a szakértő jelenlétével.
Május 18-án Ivóvízminőség-javító Társulási ülésen hallottunk a konzorciumi pályázat
befejezéséről.
Május 19-én a Kertészek Földje Alapítványtól volt itt Szél Adrián, pályázati szakértő, aki
szemléletformálással kapcsolatos pályázati lehetőséget mutatott be, aminek a relevanciáját
megvizsgáltuk, viszont a létszám indikátoroknak nem felelünk meg.
Aznap még Rózsa Zoltánnál, a Nagy Gyula Területi Múzeum igazgatójánál jártam, akivel közös
programlehetőségekről beszéltünk, annak kapcsán, hogy most Árpád-kori kutatásokat végeznek,
így Kardoskút is érintett lehet ebben.
Május 22-én Hősök Napján a felújított emlékműveknél tartottunk megemlékezést, ma a
vásárhelyiek tartanak emlékműsort.
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Szeretném tájékoztatni a Képviselő-testületet, hogy Ágoston Flóra, szociális ügyintéző új
munkahelyen helyezkedett el, így folyamatban van a Jegyző úr által kiírt pályázat elbírálása.
Szeretném megdicsérni Krauszné Piroskát és Luncznerné Anikót, akik a házi segítségnyújtás
keretén belül eredményes vizsgát tettek le, jelessel zárták a képzést. Külön kiemelték Piroskát
kimagasló teljesítményéért.
A faluban a virágosítás kapcsán szeretnék köszönetet mondani Tóthné Icu kolleganőnek, aki
nélkül nem lenne ilyen szintű virágosítás és rendezett környezet a közterületeinken.
Az adósságkonszolidációban nem részesült települések között vagyunk, akik részére
előreláthatólag augusztusban lesz pályázati lehetőség, és úgy néz ki jelenleg, hogy van lehetőség
a művelődési ház energetikai korszerűsítésének folytatására. A TOP energetikai pályázatában
lakosságszám miatt nem pályázhatunk, viszont az óvoda tekintetében nincs létszámhoz kötött
indikátor, így jelenleg az ezzel kapcsolatos lehetőségek vizsgálat alatt vannak.
A Művelődési Házban és az Óvodában is jártunk ma reggel szakemberekkel, akikkel
épületgépészeti szempontokból vizsgáljuk ezeket az egységeket.
A Művelődési Ház előtti padok magasságán tudtunk javítani, ami falugyűlésen kérésként
hangzott el, illetve elkészült a bolt előtt lévő új hirdetőtábla is. Ezekért köszönet Süle Imrének,
valamint a vasúti átjárónál lévő oszlopot is újrafestettük.
Amennyiben nincs kiegészítés, akkor a két ülés között történtekről szóló tájékoztatót elfogadja,
kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
76/2016. (V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete a két ülés eseményeiről szóló
tájékoztatást elfogadja.
Felelős: Lengyel György, polgármester
Határidő: azonnal

7

1. Napirendi pont: Beszámoló az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja
és Családsegítő Szolgálat 2015. Évi munkájáról
Előadó: Halustyik Éva, intézményvezető

Lengyel György polgármester: A beszámolót előzetesen írásban megkapták a képviselők. Az
előterjesztés készítője szakmai program miatt nem tud jelen lenni, amennyiben bármilyen kérdés
merül fel, haladéktalanul válaszolni fognak.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs kérdés, akkor a beszámolót elfogadja,
kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
77/2016. (V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az Orosházi Kistérség
Egyesített

Gyermekjóléti

Központja

és

Családsegítő Szolgálata 2015. évi munkájáról
szóló

beszámolót

az

előterjesztés

szerinti

tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Lengyel György polgármester
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2. Napirendi pont: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról szóló beszámoló
Előadó: Fekete Zita, kirendeltség-vezető

Lengyel György polgármester: A beszámolót előzetesen írásban megkapták a képviselők.
Kérdezem, Kirendeltség-vezető asszonyt kiegészítést szeretne-e tenni?
Fekete Zita, kirendeltség-vezető: Jogszabályi kötelezettségünknek kell eleget tenni.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs kérdés, akkor a beszámolót elfogadja,
kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
78/2016. (V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy
1. a Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról készült 2015. évi átfogó értékelést az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal
elfogadja,
2. az értékelésről 2016. május 31-ig tájékoztatja a
Békés Megyei Kormányhivatal Szociális- és
Gyámhivatalát.
Határidő: 2016. május 31.
Felelős: Fekete Zita, kirendeltség-vezető
beszámoló továbbításáért

a
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3. Napirendi pont: Beszámoló a 2015. Évi költségvetés végrehajtásáról
Előadó: Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi Bizottság. Kérdezem az
elnököt, milyen döntés született?
Pusztai Ádám, elnök: Támogatjuk a módosítást.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs kérdés, akkor a rendeletet elfogadja, kérem,
kézfelnyújtással 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
11/2016. (V.30)számú önkormányzati rendelete
a 2015. évi zárszámadásról
( A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
4. Napirendi pont: A Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda működésének ellenőrzése
végrehajtásáról szóló beszámoló
Előadó: Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: Szeretném megkérni Fekete Zitát, ismertesse az előterjesztést.
Fekete Zita, kirendeltség-vezető: Az előzmények ismertek, a belső ellenőrzés május 10-én
lezajlott. Az ellenőrzésen én is jelen voltam. A szakértő elmondta, hogy nincsenek olyan
hiányosságok, ami miatt óvodánkat a bezárás fenyegetné. A szakértői vélemény részletes és a
képviselők is találkozhattak vele személyesen. A hiányosságok listája azonban nem rövid,
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adminisztrációs hiányosságok, határidőkkel. A fenntartó részéről a hiányosságok pótlása
folyamatban van, vagy már teljesítettük is őket.
Lengyel György polgármester: Javaslatokat is kaptunk a szakértőtől. A fenntartó részéről,
folyamatban vannak a pótlások, mint, hogy nem készült munkaköri leírás a helyettesítő
óvodavezetőnek, ez aláírás alatt van, ezen túl volt munkavédelmi oktatás is. A belső ellenőrzés
helyes döntés volt és előrevezető iránymutatásokat is kaptunk. A következő óvodavezető így már
egy előkészített hátteret kap, így tudunk egy olyan elvárást is tisztázni, ami alapján ezek a
hiányosságok nem lehetnek a továbbiakban, valamint a személyi jellegű kérdések, amelyek egyre
erősebbek voltak az elmúlt időszakban, is tisztázásra kerültek.
Kürtiné Rácz Anikó, óvodavezető-helyettes: Ami hiányosságokat tapasztalt a szakértő, ezeknek
egy része megvolt, csak lehet elbeszéltünk egymás mellett. Igyekeztem már egy részét pótolni,
folyamatban vannak. A nagyobb hiányosságok pótlása majd az új óvodavezető feladata lesz.
Valóban esetleg komikus lehet, hogy ennyi gyerekre ennyi pedagógus van, én javasoltam
Polgármester úrnak a határozott idejű óvónő megbízási idejének meghosszabbítását december 31ig, mert vannak itt feladatok.
Kis Bálint képviselő: Az ellenőrzés hozott-e eredményt, Te hogy látod?
Kürtiné Rácz Anikó, óvodavezető-helyettes:

Igen, mindenképpen, mert feltárta a

hiányosságokat. Voltak olyanok, amelyek egy olyan vezető létét teszik szükségessé, aki az
adminisztrációs dolgokhoz jól értenek, én találkoztam olyannal is, amit felvetett problémát,
amiről nem is tudtam, hogy létezik, tehát ilyen mélységében nem mentünk bele. A hiányosságok
feltárása segíteni fogja az új óvodavezető munkáját, hogy törvényesen tudjunk működni. Sok
vezetői feladat lesz, ami le fogja kötni az idejét. Én nagyon örültem ennek az ellenőrzésnek és
előremutató.
Lengyel György polgármester: A gyermeklétszám tekintetében is előremutatónak kell lenni. Az
óvónő kinevezésének meghosszabbításával kapcsolatban van egy javaslatom, hogy tekintettel
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arra, hogy most folyamatban van a pályázat, egy hónappal hosszabbítsd meg a megbízását,
időközben munkába áll az óvodavezető. És az augusztusi testületin visszatérünk erre a kérdésre.
Amennyiben nincs kérdés, akkor az elhangzott javaslatot elfogadja, kérem, kézfelnyújtással
szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
79/2016. (V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. évi belső
ellenőrzési terv Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda működésének ellenőrzése végrehajtásáról
szóló beszámoló jelentést elfogadja, egyúttal az alábbi intézkedések megtételét írja elő:

Ssz.

Intézkedés

Felelős

Határidő

Óvodavezető, Fenntartó

azonnal

1.

Munkaköri leírások aktualizálása

2.

Állami normatíva igényléshez október
1-jei statisztikai adatok leadása írásban
a fenntartó felé

Óvodavezető

minden év október 15-ig

3.

KIR rendszer aktualizálása

Óvodavezető

azonnal

4.

Csoportnapló, mulasztási naplók
jogszabályok szerinti vezetése,
hiányosságok pótlása, javítása

Óvodavezető

azonnal

5.

Munkavédelmi oktatás

Fenntartó

azonnal

6.

Óvodai kockázatelemzés elkészítése

Fenntartó

azonnal

7.

Továbbképzési terv

Óvodavezető

azonnal

8.

Pedagógus életpálya modell,
útmutatók, intézményi önértékelési
kézikönyv megismerése, feladatok
megkezdése

Óvodavezető

azonnal
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9.

Munkaidő nyilvántartások aktualizálása
a törvényi előírásoknak megfelelően

Óvodavezető

azonnal

10.

Az intézményi szabályozók
(Pedagógiai Program, SzMSz,
Házirend) felülvizsgálata a törvényi
előírásoknak megfelelően

Óvodavezető

2015. augusztus 31-ig

11.

Vezetői éves munkaterv készítése

Óvodavezető

12.

Az óvoda nyári zárva tartási idejének
meghatározása, szülői tájékoztatás

Óvodavezető, Fenntartó

13.

HACCP dokumentumok aktualizálása

Fenntartó

azonnal

Óvodavezető

Minden év május 31-ig,
óvodai jogviszony
megszűnése esetén
azonnal

Óvodavezető

minden év augusztus 31-ig

Minden év augusztus 31ig
Minden év február 15-ig,
jelen esetben azonnal

az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek
helyt adó döntését írásban,
14.

15.

b) a kérelem elutasítására vonatkozó
döntését határozati formában a szülő
számára készítse el, az intézményben
kerüljenek a másolatok iktatásra.
Étkezési kedvezményekről hozott
határozatok

Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs kérdés, akkor az elhangzott javaslatot a
megbízási idő módosításáról elfogadja, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

80/2016. (V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy felkéri a Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda
helyettesítő

vezetőjét,

hogy

a

személyi

feltételek

biztosítása érdekében – az óvodavezető pályázati eljárás
figyelembevételével – az óvodapedagógus munkakörben
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foglalkoztatott

közalkalmazott

határozott

idejű

jogviszonyát hosszabbítsa meg 2016. július 31. napjáig.
Felelős:

Kürtiné

Rácz

Anikó,

helyettesítő

óvodavezető
Határidő:

azonnal

Kis Bálint, képviselő: Annyi kiegészítést még tennék, hogy nem egyértelműek a határidők,
értem itt arra, hogy „azonnal”, ezért kérem, hogy a testületi ülésre készüljön róla beszámoló,
határidővel, hogy teljesülnek a hiányosságok.
Lengyel György polgármester: Köszönöm, ezt lehet teljesíteni minden további nélkül.

5. Napirendi pont: Döntés a Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda nyári zárvatartartásáról
Előadó: Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: Február 15-ig kellett volna előterjeszteni, most tudjuk ezt
pótolni.
Kürtiné Rácz Anikó, helyettesítő óvodavezető: A nyári zárva tartás szükséges a
szabadságolások és takarítás elvégzése miatt.
Varga Pál alpolgármester: A szülők részéről nem volt, akinél felmerült, hogy augusztusban
szüksége lenne az óvodára, mert nem tudja hova tenni a gyermeket?
Kürtiné Rácz Anikó, helyettesítő óvodavezető: Tudok olyanról, akinek okoz problémát, de
meg tudják oldani. Olyanról nem tudok, aki nem tudná megoldani. Tájékoztatva lettek a szülők.
Pusztai Ádám, képviselő: Kérem, hogy a tudomásulvételt igazolják le a szülők.
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Lengyel György polgármester: A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal,
0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
81/2016. (V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete

úgy

Napköziotthonos

dönt,

hogy

Óvoda

nyári

a

Kardoskúti
zárva

tartás

időpontját 2016. augusztus 01. - 2016. augusztus
31. napja között határozza meg.
Felelős:

Kürtiné Rácz Anikó, helyettesítő

óvodavezető
Határidő:

azonnal

Lengyel György polgármester: Június 4-én lesz az évzáró és ballagás az Óvodában, ahol
jelezném, hogy jelen tudok lenni. Egyéb kérdés az óvodával kapcsolatban? Anikó neked?
Kürtiné Rácz Anikó, helyettesítő óvodavezető: Hirtelen az előbb nem tudtam reagálni, az
„azonnali” határidőkre, igyekszünk teljesíteni a hiányosságokat, viszont van olyan, amit nem
tudok elkészíteni, mint a továbbképzési terv, a nevelőtestület változásai miatt, ezt nem fogom
tudni pótolni, ez már biztos, majd ha meglesz az új óvodavezető, lesz egy állandó nevelői
létszám, akkor lehet elkészíteni. Egy emberért, magamnak, egy ilyen tervet nem tudok
elkészíteni. Ősszel az volt a felállás, hogy én 2 hónapig vagyok óvodavezető, felvettünk egy
határozott munkaidejű dolgozót, rá nem tudok továbbképzési tervet készíteni, ez a következő
tanévtől lehetséges. A többi hiányosság pótlása java része folyamatban van.
Kis Bálint képviselő: Javaslom az óvodavezetővel való egyeztetést az azonnali határidők
pontosításáról. Így számon kérhető a pótlás előrehaladása.
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Lengyel György polgármester: A következő testületi ülésen beszámoló lesz az előrehaladásról
és közösen határidőket fogunk kijelölni. Kérlek, Anikó írd le tételesen, mit nem tudsz teljesíteni
és miért.

6. Napirendi pont: Egyebek
Előadó: Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: Az Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás Erzsébet-tábor
megszervezésére pályázatot nyert Balaton-környéki táborozó hely térségébe, azoknak a
gyerekeknek, akik szociálisan rászorulók. Az elnökük kérte azt, hogy az önkormányzatok
lehetőség szerint támogassák az utaztatásukat.
Terjékné Kaposi Andrea, helyettesítő igazgató: Megvan az időpont, 12 kardoskúti gyermekről
van szó, egy kisbuszba pont nem férnek bele.
Lengyel György polgármester: A varrodához a közfoglalkoztatási program keretén belül 12
millió forint támogatást nyertünk. A hímző gép, amivel tavaly terveztünk, akkor 290 ezer forintba
került, most ez 65 ezer forinttal több. Erről szerettem volna tájékoztatni a testületet, mert ez a
különbség, önerőt jelent.
Már a múlt évben eldöntöttük, hogy folyamatos kontroll alatt kell a költségvetésünket tartani, de
az iparűzési adó tekintetében felül fogjuk vizsgálni, viszont május 31-ig lehet visszaigényelni az
adókat, emiatt torz lehet még a kimutatás, ezért a következő ülésre készítjük el. Főbb számok
tekintetében időarányosan jól állunk, úgy néz ki van eredménye a kiadásaink fokozott
figyelemmel tartásának.
Mórocz Lajos képviselő: Lakosság részéről problémaként merült fel, a lakatlan ingatlanok előtti
területek gondozatlansága.
Fekete Zita, kirendeltség-vezető: Bejelentés alapján eljárást indítunk, vagy akár hivatalból is.
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Varga Pál alpolgármester: Az új hirdető kikerült, de lakossági kérés, hogy arra a környékre
valami ládát kitenni, ahova helyi illetve hirdetőújságokat lehet kitenni, megvizsgálom a
lehetőségeket. A parkoló tábla is elkészült.
Lengyel György polgármester: Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, tisztelettel
megköszönöm az aktív tanácskozást a nyílt ülést 15,03 órakor bezárom, és a testület zárt ülés
keretében folytatja a munkát.

K.m.f.

Lengyel György
polgármester

dr. Lipták Péter
jegyző
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Kis Bálint
képviselő

Pusztai Ádám
képviselő
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