KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2014. JÚNIUS 26. NAPJÁN TARTOTT
NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE
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16 /2014.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26.
napi rendes, nyílt testületi ülésén.
Ülés helye: a Hivatal tanácskozó terme
5945 Kardoskút, Március 15. tér 3.
Jelen vannak:

Lengyel György polgármester,
Mórocz Lajos,
Pusztai Ádám,
Szemenyei Sándor,
Varga Pál települési képviselők.

Tanácskozási joggal meghívottként vannak jelen:
dr. Lipták Péter jegyző;
Fekete Zita, kirendeltség-vezető.
Kapuné Sin Anikó pénzügyi vezető főtanácsos,
Török Attila családgondozó – 1. napirendi pont tárgyalásához
Ramaszné Tóth Ibolya – 2. napirendi pont tárgyalásához
Kissné Károlyi Mariann – Bejelentések napirenden belül
Szabóné Miklós Ildikó– Bejelentések napirenden belül
További jelenlévő:
Kocsis Péter érdeklődő, helyi lakos
Lengyel György, polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a
testületi ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot; választása
Pusztai Ádám és Szemenyei Sándor képviselőkre esik, melyet a jelenlevő 5 testületi
tag, 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Javaslatot tesz a megtárgyalandó napirendi pontokra, amit az előzetesen megküldött
meghívó szerint javasol elfogadni.
Aki egyetért a napirendi pontok elfogadásával, kézfeltartással szavazzon!
A képviselő-testület a javaslatnak megfelelően, az 5 jelenlevő tag közül 5 igen
szavazattal, egyhangúlag, az alábbiak szerint fogadta el a tárgyalandó napirendi
pontokat:
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Tárgy:

Előadó:

1. Kardoskúti Polgárőr Egyesület beszámolója

Török Attila
elnök

2. Kardoskút Községért Közalapítvány beszámolója

Ramaszné
Tóth
Ibolya elnök

3. Az önkormányzati tulajdonú lakások
bérletéről szóló 5/2006. (III. 31.) sz. önkormányzati
rendelet módosítása

Fekete Zita
kirendeltségvezető

4. A civil szervezetek támogatási rendjéről
szóló rendelet megalkotása

dr. Lipták Péter
jegyző,
Fekete
Zita kir-vez.

5. Bejelentések

Lengyel György
polgármester

Lengyel György polgármester: A napirendi pontok tárgyalása előtt a két ülés között
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról számol be:
102/2014. (IV. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat: Kardoskút Község
Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Kardoskút község településen élő
nyugdíjasok részére a művelődési ház által 2014. május 24-ére szervezett
autóbuszos kirándulást azzal, hogy az utazási költséget saját forrásból fedezi számla
ellenében, a 2014. évi költségvetési tartalék terhére. A kirándulás megvalósult,
rendezve lett.
103/2014. (IV. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat: Kardoskút Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete az Orosházi Kézilabda Sport Club (OKSC)
Egyesület részére 60.900,- Ft azaz: hatvanezer-kilencszáz forint támogatást nyújt a
Somogyi Kft. Kardoskút kispályás labdarugó csapat Orosházi Városi Bajnokságon
való részvételére a 2014. évi költségvetése terhére. A támogatási szerződés
megkötésére sor került.
106/2014. (IV. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat: Kardoskút Község
Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kardoskút, Petőfi u. 64. szám
alatt álló, kardoskúti 262. hrsz-ú, gazdasági épületben (volt polgárvédelmi bázis) az
elektromos hálózat rekonstrukciója és az érintés és tűzvédelmi jegyzőkönyvek
elkészítését a költségvetésben elfogadott eredeti előirányzat terhére megvalósítja.
Szintén megvalósult.
116/2014. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Kardoskút Község
Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült 2013. évi átfogó értékelést az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja, az értékelésről 2014. május
31-ig tájékoztatja a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalát. A
beszámolót a Gyámhivatal elfogadta.
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119/2014. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Kardoskút Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Orosházi Kistérség
Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálat részére - 10 fő
Kardoskúton élő hátrányos/veszélyeztetett helyzetű gyermek nyári táborozás
megvalósítása céljából – 203.000 FT, azaz: kettőszázháromezer forint támogatást
nyújt a 2014. évi költségvetési tartalék terhére. A döntésről értesítettük a Kistérséget.
120/2014. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Kardoskút Község
Önkormányzat Képviselő-testülete
szociális célú nyári gyermekétkeztetés
biztosítása
céljából
348.480,-Ft,
azaz:
Háromszáznegyvennyolcezernégyszáznyolcvan forinttal megemeli az ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát a
2014. évi költségvetési tartalék terhére. 13 kérelem érkezett, mely támogatásban
részesült, így 188. 760 Ft kerül felhasználásra.
121/2014. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Kardoskút Község
Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kardoskút Község
Önkormányzatának házi segítségnyújtás módosított szakmai programját az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. A szakmai programot
elfogadták, a működési engedélyünk is megérkezett.
122/2014. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Kardoskút Község
Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozni kíván az Orosházi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-hez (Cg. 04-09-012796, székhely 5900.
Orosháza, Fürdő u. 5., Képviseli: Csizmadia Gergely ügyvezető) 100.000 Ft, azaz:
Egyszázezer forint értékű üzletrész vásárlásával a 2014. évi költségvetési tartalék
terhére. A döntésről értesítettük az érintetteket, a mai napon ezzel kapcsolatban még
szükséges döntéseket hoznunk.
123/2014. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Kardoskút Község
Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tulajdonosi jogkörében eljárva
262. hrsz-ú, természetben Kardoskút, Petőfi u. 64. szám alatt álló, gazdasági
épületben (volt polgárvédelmi bázis) lévő 66 m2 alapterületű helyiséget
önkormányzati bérlakássá minősíti. Felhívja a Csanádapácai Közös Önkormányzati
Hivatal Kardoskúti Kirendeltségének vezetőjét, hogy az önkormányzati tulajdonú
lakások bérletéről szóló 5/2006. (III.31.) sz. önkormányzati rendelet fenti döntéssel
összhangban lévő módosítását készítse elő. Felhívja a Csanádapácai Közös
Önkormányzati Hivatal Kardoskúti Kirendeltségét, hogy az átminősítésről szóló
döntést a vagyon-nyilvántartáson vezesse át. A rendelet-tervezetet a mai napon
tárgyalja a testület.
124/2014. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat: Kardoskút Község
Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Csanádapácai Közös Önkormányzati
Hivatal Kardoskúti Kirendeltségének vezetőjét, hogy az önkormányzati
támogatásokról szóló 9/2008. (VI.26.) sz. önkormányzati rendelet vizsgálja felül és
szükség esetén a módosítását készítse elő. A rendelet-tervezetet szintén a mai
napon tárgyalja a testület.
Ennyiben kívántam szólni a lejárt határidejű határozatokról és azok végrehajtásáról.
Ha valakinek van észrevétele, hozzászólása az elhangzottakkal kapcsolatban tegye
meg. Amennyiben nincs, akkor az elfogadásról kézfelnyújtással szavazzunk!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal - tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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125/2014. (VI.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete a 102/2014. (IV. 24.) sz.
KT, 103/2014. (IV. 24.) sz. KT, 104/2014.
(IV. 24.) sz. KT, 116/2014 (V.29.), 117/2014
(V.29.), 118/2014 (V.29.), 119/2014 (V.29.),
120/2014
(V.29.),
121/2014
(V.29.),
122/2014
(V.29.),
123/2014
(V.29.),
124/2014 (V.29.), sz. KT. határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót és a két
ülés
közötti
eseményekről
szóló
tájékoztatást elfogadja.
Felelős:Lengyel György, polgármester
Határidő: azonnal

1. Napirendi pont: Kardoskúti Polgárőr Egyesület beszámolója
Előadó: Török Attila elnök
Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés
előzetesen elkészült, a meghívó mellékleteként a képviselők megkapták. A napirendi
pont előadója kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?
Török Attila elnök: Úgy gondolom leírtam mindent, nincs szóbeli kiegészítésem.
Lengyel György polgármester: Részemről is rendben van, elfogadható a
beszámoló. Kérem a képviselőket amennyiben úgy gondolják tegyék fel kérdéseiket!
A gépkocsival kapcsolatban van-e újabb fejlemény?
Török Attila elnök: Elment a megrendelő. Nyíregyházán van az autó. Rengeteg
adminisztrációs munkával jár, igyekszem mindent megtenni.
Lengyel György polgármester: Rendkívüli esemény szerencsére nem volt,
örömmel tapasztaltam, hogy volt fiatalítás is. Van- e további kérdés?
Varga Pál alpolgármester: Örömmel olvastam, hogy több pályázaton indultatok.
Köszönöm a munkát, kérlek tolmácsold az elismerő szavakat!
Pusztai Ádám képviselő: Csatlakozom Varga Pál képviselő társamhoz; én is
köszönetemet fejezem ki. Öröm, hogy nincs fluktuáció, látszik, hogy akik elvállalják a
részvételt, komolyan gondolják.
Török Attila elnök: Egyes településeken a tagok száma magasabb, mint a
tényleges részt vállalók, szerencsére ez nálunk nem így van.
Szemenyei Sándor képviselő: Én is köszönöm a munkát. A lakosságot is jobban
bele kellene vonni a támogatásokba. Sok 200 Ft is sokra megy, hiszen a
benzinköltségek magasak nagyon.
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Török Attila elnök: Adó 1% támogatás lehetőségét bele szoktuk tenni a helyi lapba
is.
Lengyel György polgármester: És az Önkormányzat is itt van, ha segítségre van
szükség.
Török Attila elnök: Kérdés, hogy a garázs is lebontásra kerül?
Lengyel György polgármester: Korábbi szándék volt, hogy a rakodóterület kerüljön
felszámolásra és parkolót alakítsunk ki. A garázsról egyelőre nem tárgyaltunk.
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás akkor kérem, hogy aki elfogadja a
Polgárőrség tevékenységéről szóló beszámolót, az kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal - tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
126/2014. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kardoskúti
Polgárőr Egyesület beszámolóját elfogadja.
Felelős:Lengyel György, polgármester
Határidő: azonnal
2. Napirendi pont: Kardoskút Községért Közalapítvány beszámolója
Előadó: Ramaszné Tóth Ibolya, elnök
Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés
előzetesen elkészült, a meghívó mellékleteként a képviselők szintén megkapták. A
napirendi pont előadója kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?
Ramaszné Tóth Ibolya elnök: Cégbíróságtól még nem jött válasz a
közhasznúságra vonatkozóan. Abszurd feltételeket támaszt a jogszabály. A
kardoskúti gyereket ezentúl is támogatni fogjuk. Fel kell térképezni, hogy a
közhasznúsággal kapcsolatban milyen lehetőségeink lesznek, maradnak.
Lengyel György polgármester: Az új civil törvény szigorú feltételeket támaszt.
Ezzel együtt örülnék, ha az Alapítvány továbbra is működne, hiszen a helyi közösség
javát szolgálja. Van-e kérdés, hozzászólás?
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal - tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
127/2014. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kardoskút
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Községért
Közalapítvány
beszámolóját
elfogadja.
Felelős:Lengyel György, polgármester
Határidő: azonnal

3. Napirendi pont: Az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről szóló 5/2006. (III.
31.) sz. önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Fekete Zita kirendeltség-vezető

Lengyel György polgármester: Az előterjesztést a képviselők előzetesen
megkapták, kérdezem a kirendeltség-vezetőt van-e szóbeli kiegészítése?
Fekete Zita kirendeltség-vezető: Az előterjesztés részletes, de akkor pár
mondatban összefoglalom. Az előző ülésen hozott döntésnek megfelelően a
módosítások előkészítése megtörtént, a mellékletben felvételre került bérlakásként
az érintett ingatlan. A bérlakás nyilvános pályázat útján adható bérbe, így a pályázati
feltételek is meghatározásra kerültek. Igény volt továbbá a lakbér mértékénél, hogy a
terület sajátosságából eredően a karbantartási munkálatokért lehessen bérbe adni az
ingatlant.
Szemenyei Sándor képviselő: A lakbér mértéke miért különböző, ez akkor bárkire
igaz lehet?
Fekete Zita kirendeltség-vezető: A szerződésben foglaltak szerint.
Pusztai Ádám képviselő: Valamilyen mértéket kellene benne hagyni, ne legyen
ennyire szabad.
Fekete Zita kirendeltség-vezető: Természetesen lehet, ez a múltkori igények
szerint készült. Beletehetjük a 2. §-nál, hogy legfeljebb a lakbér mértékének valahány
százalékáig, ha ez így megfelel?
Mórocz Lajos képviselő: Így megfelel.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, és az elhangzott
módosítással, miszerint a 2. § kiegészül azzal, hogy „legfeljebb a lakbér mértékének
50%-ig”, kézfeltartással szavazzon a rendelet elfogadásáról!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal - tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - egyhangúlag alkotta meg az alábbi rendeletet:
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (VI.27.)
számú önkormányzati rendelete
az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről szóló 5/2006. (III. 31.) sz.
önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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4. Napirendi pont: A civil szervezetek támogatási rendjéről szóló rendelet
megalkotása
Előadó: dr. Lipták Péter jegyző, Fekete Zita kirendeltség-vezető
Lengyel György polgármester: Az előterjesztést a képviselők előzetesen
megkapták, átadom a szót a kirendeltség-vezetőnek.
Fekete Zita kirendeltség-vezető: A rendelet a hatályos jogszabályoknak megfelel. A
csanádapácai mintát vettük át a helyi szokásokhoz igazítva. Főszabályként évente
egy alkalommal lehetne támogatást kérni pályázati eljárás keretében erre biztosított
előirányzat terhére. Emellett indokolt esetben megmaradt az év közbeni támogatás
lehetősége is. A rendelet függelékében használt nyomtatványok segítik a pályázókat.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, kézfeltartással
szavazzunk a rendelet elfogadásáról!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal - tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - egyhangúlag alkotta meg az alábbi rendeletet:
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (VI.26.)
számú önkormányzati rendelete
a civil szervezetek támogatási rendjéről.
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
SZÜNET (rendelet kihirdetése)

5. Napirendi pont: Bejelentések
Előadó: Lengyel György polgármester

Kardoskút Községért Közalapítvány pénzügyi beszámolója
Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés
előzetesen elkészült, a képviselők megkapták.
A beszámolót egyeztették a
munkatársak, 95.000 Ft-ot nem használt fel az Alapítvány, melyet vissza kell
fizetniük. Amennyiben nincs kérdés, aki így elfogadja a beszámolót kézfeltartással
szavazzon!
128/2014. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kardoskút
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Községért Közalapítvány beszámolóját elfogadja,
és 95.000 FT, azaz: kilencveneötezer forint
összeg
fel
nem
használt
támogatás
visszafizetésére kötelezi.
Felelős:Lengyel György, polgármester
Határidő: 2014. július 30.
Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület kérelme
Lengyel György polgármester: Az Egyesület elnöke jelen van, így tőle is kérdezem
kíván-e hozzászólni?
Kocsis Péter: Idén alakultunk, az elinduláshoz lenne szükség a támogatásra.
Lengyel György polgármester: Én is tagja vagyok az Egyesületnek, részt veszek
benne. Az egyesület programtervében van többek között jutalomtábor, ami a tegnapi
kistérségi ülésen is elő lett terjesztve; 11 településről 1-1 gyermek táboroztatása
lenne megoldva Kardoskúton.
(Megérkezik Kissné Károlyi Mariann és Szabóné Miklós Ildikó)
Mórocz Lajos képviselő: Gondolom megállapodást kötöttetek a Nemzeti Parkkal?
Kocsis Péter: Még nem, egy hónapja emelkedett jogerőre a bejegyzés, de tervben
van. Szükség van a megállapodásra és az együttműködésre. Helyi vállalkozók
bekapcsolása is cél (méhész, kézműves, stb.).
Varga Pál képviselő: Magam részéről minden olyan kezdeményezést támogatok,
ami pozitívan befolyásolja a helyi közösség életét. A rendezvények bevétele mit
takar?
Kocsis Péter: A jutalomtáborból származna a bevétel.
Varga Pál képviselő: Én is benne vagyok a Főnix Egyesületbe, legközelebb
Tarhosra megyünk és megemlítjük a Turisztikai Egyesületet is.
Kocsis Péter: Mi is megemlítjük, ahol tudjuk.
Lengyel György polgármester: Én is kértem, hogy az egyesületek működjenek
együtt itt helyben. A helyi közösségi életre nagy hangsúlyt fektetünk, jelenleg az
Olvasókör és a Művelődési Ház felújítása is pályázatból valósul meg. Éppen ezért a
kiadásokat is minimalizálni kell a folyamatban lévő nagyösszegű projektekre
tekintettel.
Mivel nincs több kérdés, akkor aki egyetért a határozati javaslattal – és mivel az
összegre nem érkezett javaslat, a kérelemben szereplő 200.000 Ft-tal kiegészítve –
kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal - tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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129/2014. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
civil
szervezetek
támogatási rendjéről szóló 13/2014. (VI. 26.) sz.
Ör. alapján a Kardoskúti Faluszépítő Egyesület
(5945 Kardoskút, Március 15. tér. 3. képviseli:
Kocsis Péter elnök) részére 200.000,- Ft, azaz:
kettőszázezer forint támogatást juttat az eredeti
előirányzat terhére.
Felhatalmazza Lengyel György polgármestert a
támogatási szerződés megkötésére.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2014. július 15. a támogatási
szerződés megkötésére
Kardoskút község lakosságának laboratóriumi mintavételezése
Lengyel György polgármester: Üdvözöljük körünkben az érintett Egészségház
munkatársait. Előzetesen Varga Pál képviselő hozta a hírt, hogy máshol működik a
helyi mintavételezés és ezzel komfortosabbá tehetjük a helyiek ellátását. Felvettem a
kapcsolatot a kórházzal. Készült egy költségvetés, körvonalazódott, hogy mindennel
együtt kevesebb, mint 50.000 Ft-ról lenne szó, majd később évente mintegy 35.00 Ft
kiadást jelentene. Kérdezem a kolleganőket kívánnak-e szólni?
Kissné Károlyi Mariann: Többször beszéltem Berecz Főorvosnővel, hogy hogyan
működik a környező településeken a dolog. A betegforgalmat a beérkezett
leleteredmény alapján kalkuláltuk. A hűtőtáska és egyéb eszközöket k biztosítják.
Kardoskút lakosaiban azt kell tudatosítani, hogy ez bizonyos időpontban működik,
hiszen utána mintát szakszerűen tárolni, szállítani kell.
Lengyel György polgármester: A megfelelő tájékoztatás fontos. Ez egy plusz
feladat, így ezt köszönjük szépen, hogy felvállaljátok a lakosok érdekében.
Amennyiben nincs több hozzászólás, észrevétel, akkor kézfeltartással szavazzunk az
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásáról!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal - tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
130/2014. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
úgy
dönt
a
község
lakosságának laboratóriumi mintavételezése
érdekében 2014. augusztus 1. napjától
szerződést kíván kötni az Orosházi Kórházzal
(székhely: 5900 Orosháza, Könd u. 59.
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adószám: 15346487, képviselo: Dr. Duray Gergő
főigazgató) az eredeti előirányzat terhére.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés
megkötésére.
Határidő: 2014. 08. 01.
Felelős: Lengyel György polgármester
(Kissné Károlyi Mariann és Szabóné Miklós Ildikó elhagyja a tanácstermet.)
Telekvásárlás
Lengyel György polgármester: Korábban már döntöttünk a telekvásárlásról, hiszen
a költségvetésbe be is terveztük az összeget. Ami köt minket, az a 6 hónapig
érvényes ingatlanbecslési szakvélemény, a birtokbavétel későbbi időpontban is
történhet. A szerződést meg kell kötni. Az ingatlan azért is fontos, hiszen temető
mellett helyezkedik el. Jelenleg parkolóként lehetne használni, hiszen sokan jelzik,
hogy nem tudnak parkolni, későbbiekben az esetleges bővítés céljából is fontos
lehet.
dr. Lipták Péter jegyző: 6 hónap után újra értékbecslést kellene csinálni, ami plusz
kiadás az önkormányzatnak.
Szemenyei Pál képviselő: A fizetés kitolása jó ötlet.
Lengyel György polgármester: Nincs az önkormányzatnak likviditási gondja, de
több pályázat fut, amit elő kell finanszírozni, de ősszel már be lehet nyújtani a
kifizetési kérelmeket, így célszerű kihasználni. Aki egyetért az előterjesztésben
szereplő határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal - tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
131/2014. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1. Kunos Zoltán Mihály tulajdonos által
felajánlott 676 helyrajzi szám alatti zártkertet
megvásárolja, 1.000.000 Ft, azaz: egymillió forint
értékben az eredeti költségvetés terhére.
2. A szükséges jognyilatkozatok megtételére és
az
adásvételi
szerződés
megkötésére
felhatalmazza Lengyel György polgármestert.
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Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2014. augusztus 15. a szerződés
megkötésére
Műszaki ellenőr megbízása
Az adósságkonszolidációs pályázat keretében az Egészségház nyílászáróinak
cseréje, valamint a Művelődési Ház mosdója és a Hivatal mosdójának felújításához
indokolt műszaki ellenőr megbízása. Építési naplót is kell vezetni.
Vargáné Neller Borbála igazgató felhívta a figyelmet az akadálymentes mosdó
kialakítására. Most nem tudjuk megvalósítani, de műszakilag elő tudjuk készíteni. A
három projekt díja 125.000 Ft + ÁFA lenne. Célszerű a felelősség miatt is megbízni,
hiszen ő szakember. Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, aki egyetért azzal, hogy
125.00 + ÁFA értékben az említett munkákkal megbízzuk a műszaki ellenőrt,
kézfeltartással szavazzon!
132/2014. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy
1. az alábbi építési felújítások műszaki ellenőri
feladatainak az ellátása érdekében megbízza a
Kovács Kft-t (cím: 5900 Orosháza, Rákóczi u.
16. műszaki ellenőr névjegyzék szám: ME-É-IMÉK-04-10019,
adószám:
11051914-3-04)
125.000 Ft, + ÁFA, azaz bruttó 158.750 Ft, azaz:
százötvennyolcezer
hétszázötven
forint
összegben a 2014. évi tartalék terhére:
- Egészségház (5945 Kardoskút, Petőfi u. 12.)
felújítása;
- Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi
Könyvtár (5945 Kardoskút, Március 15. tér 1.)
mosdójának felújítása;
- Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal
Kardoskúti Kirendeltség (5945 Kardoskút,
Március 15. tér 3.) hivatali mosdójának felújítása.
2. Felhatalmazza
Lengyel
György
polgármestert a szerződés megkötésére.
Felelős:Lengyel György, polgármester
Határidő: 2014. június 30.
.
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Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala
Lengyel György polgármester: Eddigi tárgyalásaink úgy tűnik célba értek. Szelektív
hulladékkal sok probléma volt, így most erre is ügyelnünk kell az új szerződés
megkötésekor.
Mórocz Lajos képviselő: Nem lett volna baj a PET palackkal sem, ha elviszik
rendesen.
Lengyel György polgármester: Nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatnunk és
nem kell kijelölés sem, hiszen a múltkor már döntöttünk, hogy üzletrészt vásárolunk.
Az árak maradnak ugyanazok a tárgyalások alapján. Most a szerződések
megkötéséhez, aláírásához kell hoznunk döntéseket. A szerződés még nem ismert,
így annak aláírása kapcsán javaslom, hogy a jegyző általi megismerést követően
kerüljön sor.
Aki egyetért az előterjesztésben szereplő 1. sz. határozati javaslattal, kézfeltartással
szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal - tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
133/2014. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község képviselő-testülete
úgy
határozott, hogy a 122/2014. (V. 29.) sz. KT
határozat értelmében – mely szerint döntött arról,
hogy
az
Orosházi
Hulladékgazdálkodási
Nonprofit
Korlátolt
Felelősségű
Társaság
100.000.-Ft névértékű üzletrészét megvásárolja felhatalmazza a polgármestert
az üzletrész
adásvételi szerződés megkötésére.
Határidő: 2014. 06. 30.
Felelős: Lengyel György, polgármester
Aki egyetért az előterjesztésben szereplő 2. sz. határozati javaslattal, kézfeltartással
szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal - tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
134/2014. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község képviselő-testülete úgy
határozott,
hogy
az
Orosházi
Hulladékgazdálkodási
Nonprofit
Korlátolt
Felelősségű Társaság társasági szerződésének
rendelkezéseit elfogadja azzal, hogy a társaság
a 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel
összhangban működik tovább.
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Felhatalmazza a polgármestert
szerződés aláírására.

a

társasági

Határidő: 2014. 06. 30.
Felelős: Lengyel György, polgármester
Aki egyetért az előterjesztésben szereplő 3. sz. határozati javaslattal - kiegészítve a
az említett jegyző általi megismeréssel - kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal - tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
135/2014. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község képviselő-testülete
úgy
határozott, hogy a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 33. § (2) bekezdése valamint a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 6.
§ (1) bekezdése valamint 9. §-a alapján
közbeszerzési
eljárás
lefolytatása
nélkül
közszolgáltatási
szerződést
köt
a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel,
valamint az OHÜ által kiállított minősítő okirattal
rendelkező
Orosházi
Hulladékgazdálkodási
Nonprofit
Kft.-vel
Kardoskút
település
közigazgatási
területén
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási tevékenység ellátására 2014. július
01. napjától 2024. június 30. napjáig határozott
időtartamra.
Felhatalmazza a polgármestert – a közszolgáltatási
szerződés jegyző általi megismerését követően – a
közszolgáltatási szerződés aláírására.
Határidő: 2014. 06. 30.
Felelős: Lengyel György, polgármester
A „Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program” önerő igazolásához meghozott
7/2014. (I.30.) Képviselő –testületi határozat módosítása
Lengyel György polgármester: Korábbi határozatban már döntöttünk arról, hogy
elfogadjuk a „Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program” című támogatott
nagyprojekt önerejének igazolását. A vállalt önrész mértéke változott, ezért a
határozatot is módosítani szükséges, hiszen a Kardoskútra eső részt is érinti.
Aki ezzel egyetért, kérem, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslat
elfogadásáról kézfeltartással szavazzon!
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136/2014. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete dönt arról, hogy a 7/2014. (I.30.) Kt.
számú határozatát az alábbiak szerint módosítja,
– a határozat módosítással nem érintett pontjainak
a változatlanul hagyásával:
Elfogadja a „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító
Program”
című
támogatott
nagyprojekt
önerejének igazolását, az alábbiak szerint:
A projekt címe, a pályázati anyagban megjelölttel
összhangban:
Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program
Pályázati azonosító jel: KEOP-1.3.0/09-11-20120009
A projekt megvalósítási helyszíne: Békés,
Csongrád és Hajdú-Bihar megye
A pályázati konstrukció száma: KEOP-1.3.0/09-11
Ivóvízminőség-javítás
A projektnek az 1746/2013.(X. 17.) [Támogatási
szerződés
1.
sz.
módosítása]
és
az
1937/2013.(XII.
13.)
Korm.
határozatnak
[Támogatási szerződés 2. sz. módosítása],
továbbá 1186/2014.(III. 28.) Korm. határozatnak
[Támogatási szerződés 3. sz. módosítása],
megfelelően
a
támogatás
szempontjából
elszámolható nettó összköltsége a Támogatási
szerződés 3. sz. módosításával megegyezően:
38.060.344.909,- Ft. A támogatás mértéke a
projekt elszámolható nettó összköltségének a
88,967950% –a, de legfeljebb 33.861.508.628,Ft.
A
projekt
teljes
költségére
vonatkozó
önkormányzati
önrész
mindösszesen:
4.198.836.281,- Ft, amelynek 100% –ára a
projektben részt vevő hatvanhat önkormányzat a
BM EU Önerő Alap támogatását kívánja igénybe
venni.

1/ kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a
KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító számú
projekt rá jutó önkormányzati önrész összegét
a 2014. és a 2015. évi költségvetési rendeletében
az alábbiak szerint elkülöníti.
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Kardoskút
Község Önkormányzata

Az önkormányzatra jutó
összes saját forrás
(forint)

2014. év
(forint)

2015. év
(forint)

11.756.742

7.871.476

3.885.266

Határidő: azonnal
Felelős: Lengyel György polgármester

OMSZ Orosházi mentőállomás eszközbeszerzésének támogatása
Lengyel György polgármester: Az előterjesztést ma kaptuk mi is. Tegnapi napon
lett előterjesztve kistérségi ülés keretében. Egy pályázat keretéből az épület külső
felújítása megvalósult. A belső eszközök nagyon elavultak, de erre nem terjedt ki a
pályázat, Orosháza önerőből nem tudja megvalósítani. Szeretnék, ha összefogással
mégis sikerülne. Az előterjesztés tartalmazza, hogy a Kardoskútra eső minimálisrész
11 804 Ft lenne. Tótkomlós már jelezte, hogy ő többet ajánl fel. Javasolnám, hogy mi
is ezt kövessük, az összeget 20.000 Ft-ra javasolnám kiegészíteni, hiszen lehet
valaki nem tudja biztosítani a rá eső részt. Jártam az épületben, tényleg nagyon ráfér
a felújítás, komoly munkát végeznek az ott dolgozó szakemberek, fontos, hogy
pihenésre alkalmas megfelelő eszközök is legyenek, amikor készenlétben vannak.
Varga Pál képviselő: Támogatom, hiszen a helyi lakosok érdeke, elenyésző összeg
a költségvetéshez képest.
Szemenyei Sándor képviselő: Támogatom én is.
Lengyel György polgármester: Rendben, ha nincs több hozzászólás, akkor aki
egyetért azzal, hogy a 20.000 Ft-tal támogassuk az orosházi Mentőállomás
eszközbeszerzését, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal - tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
137/2014. (VI. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának képviselőtestülete úgy dönt, hogy az Orosházi
Mentőállomás
jelen
előterjesztésben
meghatározott eszközbeszerzéséhez, utólagos
elszámolási – nem szabályszerű felhasználás
esetén visszafizetési – kötelezettséggel 20.000
Ft, azaz húszezer forint összegű vissza nem
térítendő támogatást biztosít a 2014. évi tartalék
terhére.
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Határidő: 2014. 07. 30.
Felelős: Lengyel György, polgármester

Lengyel György polgármester: Ennyi előterjesztés készült ma, de még pár dologról
szólnék. Gyermekek Zánkai kirándulásához kértek volna segítséget a testülettől, de
megoldható a szállítás a kisbusszal így külön döntés meghozatala nem szükséges.
A temetőnél felvetődött a közvilágítás kérdése. Kértem árajánlatot is. Erről kellene
beszélni, hogy támogatja-e a testület?
Szemenyei Sándor képviselő: Kardoskúti lakos sötétedés után nem megy a
szeretteihez véleményem szerint. Nappal is kevés a mozgás, nem hogy éjszaka,
szerintem egyelőre ne foglalkozzunk vele.
Varga Pál képviselő: Egyetértek, szerintem sincs akkora forgalom éjszaka.
Mórocz Lajos képviselő: Szerintem is napoljuk el.
Lengyel György polgármester: Házi segítségnyújtással kapcsolatban már
említettem, hogy megkaptuk az engedélyt. Varga Pál készített is egy nagyon jó
szórólapot. Pepó Jánosné szakmai vezető is itt volt már a héten, kezdődhet a munka.
Reméljük, a lakosok elfogadják és segítjük őket.
Az iskolával kapcsolatban is fontos néhány dolgot megemlíteni. A tanévzárón
jelentették be hivatalosan, hogy a felső tagozat működése nem reális szeptembertől.
A szülők által kezdeményezett és az önkormányzat szándéknyilatkozatával
támogatott fenntartó váltás nem jött létre ebben az évben. Az Önkormányzat
szándéknyilatkozatot fogadott el, amit továbbítottunk az illetékeseknek. Hoffmann
Rózsa Államtitkár Asszonynak Jegyző Úr segítségével írtunk levelet. Nagyon sok
dolgot tettünk, de mi írásban csak minimális tájékoztatást kaptunk, hiszen nem mi
vagyunk a fenntartók. Az iskola állami fenntartásban el tud indulni szeptember
elsejétől, azonban a jelenlegi létszámok végett csak az alsó tagozat járhat helyben.
Szűcs Gézáné tankerület igazgató is szorgalmazza az alsó tagozat helyben tartását,
ami abszolút helyén való és reális, ez már több kisebb településen jó gyakorlattá vált
az elmúlt évek alatt, mind a szülők és a gyerekek megelégedésére és boldogulására.
Az Önkormányzat is támogatja, bár jogi eszköz nincs a kezünkben, de továbbra is
támogatnánk az alapkompetenciák oktatása mellet a különböző tehetségfejlesztő
programokat, pl. az angol szakkör működését. Jövő héten újra lesznek
egyeztetetések a szülőkkel. A szülők joga, hogy hová íratják be a gyermeküket. Úgy
gondolom az Önkormányzat mindent megtesz, de ez önmagában nem elég sajnos
ahhoz, hogy az iskola megmaradjon. Szülőket invitáltam egy megbeszélésre, hiszen
az évzárón mindenkit hidegzuhanyként ért a hír. Szülők között felmerül Tótkomlós,
Orosháza, mint lehetőség. Én arra kértem a szülőket, hogy mi akkor tudunk
hatékonyabban segíteni, ha valamennyire egyfelé mozognak a gyermekek, hiszen az
utazásban is úgy lehet esetlegesen egyeztetéseket kezdeményezni. Jelenleg itt
tartunk.
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Defibrillátor használatával kapcsolatban volt egy bemutató. Tartalmas előadás volt.
Azért vásároltuk a gépet, hogyha szükséges életet mentsen. Ehhez elérhetővé is kell
tenni. Központi helyre tervezzük az elhelyezést, lesz egy külső doboz - 35.000 Ft +
ÁFA – és több kulcs lesz hozzá. Egy a hivatalban, 3 az Egészségház dolgozóinak, a
védőnőnek, a tanyagondnoknak.
Támogatást nyújtottunk a Folkográfia Egyesületnek a nemzetközi kapcsolatok
előirányzat szerint, Márkus Ervin rendezett egy túrát. Cserébe majd fellépnek egy
helyi rendezvényen.
Parkkal kapcsolatban jó hír, hogy határidőn túl, de végre elvégezték a garanciális
javítást.
Művelődési Ház felújítása halad. Június 2-án megtörtént a terület átadása.
Vargáné Neller Borbála igazgató: Megkezdődött a munka. A projekt második
felében kezdődik a tetőmunka, közben folyamatosan zajlik a felújítás.
Lengyel György polgármester: Júliusban Vidékfejlesztési fórum lesz. Civil
szervezetek számára érdekes lehet, ajánlom a helyi szervezetek figyelmébe
is.Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs 16.35 perckor az ülést bezárja,
szünetet követően zárt ülés keretében folytatódik a munka.
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jegyző
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képviselő
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