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28/2014.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 30. napi
nyílt, rendes testületi ülésén.
Ülés helye:

a Hivatal tanácskozó terme
5945 Kardoskút, Március 15. tér 3.

Jelen vannak:

Lengyel György polgármester,
Kis Bálint Péter,
Mórocz Lajos,
Pusztai Ádám Sándor
Varga Pál települési képviselők.

Tanácskozási joggal meghívottként vannak jelen:
dr. Lipták Péter jegyző;
Fekete Zita, kirendeltség-vezető,
Kapuné Sin Anikó pénzügyi vezető főtanácsos
Csáki Lajos, az Alföldvíz Zrt képviseletében az 1. napirendi ponthoz,
Nem tanácskozási joggal állandó meghívottként van jelen:
Skorka Pálné jegyzőkönyvvezető.
További jelenlévő: Terjékné Kaposi Andrea, igazgató,
Kocsis Péter,
Lengyel György, polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testületi ülés
határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot; választása Kis Bálint és Pusztai
Ádám képviselőkre esik, melyet a jelenlevő 5 testületi tag, 5 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott.
Javaslatot tesz a megtárgyalandó napirendi pontokra: aki egyetért a javasolt napirendi pontok
elfogadásával, kézfeltartással szavazzon!
A képviselő-testület a javaslatnak megfelelően, az 5 jelenlevő tag közül 5 igen szavazattal,
egyhangúlag, az alábbiak szerint fogadta el a tárgyalandó napirendi pontokat:
1./ Alföldvíz Zrt. ivóvíz szolgáltatás helyzetének beszámolója
Előterjesztő: Dr. Csák Gyula vezérigazgató
2./ Kardoskút Község Önkormányzatának szervezeti szabályairól szóló 19/2013.
(XII.19.) sz. rendeletének felülvizsgálata
Előterjesztő: Fekete Zita kirendeltség-vezető
3./ A 2015. évi költségvetés előkészítéséhez szükséges rendelet tervezetek előterjesztése,
megvitatása.
Előterjesztő: Fekete Zita kirendeltség-vezető
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4./ Egyebek
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
Lengyel György polgármester: A napirendi pontok tárgyalása előtt a két ülés között lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról számol be:













153/2014. (VIII. 7.) sz. KT határozatban a testület döntött arról, hogy a szeptember 20.
napjára tartandó Fehértó Napra megrendeli a városnéző kisvonatot. A rendezvény
lezajlott, a kisvonat a megrendelést teljesítette, a számla kifizetésre került.
177/2014. (IX. 25.) sz. KT határozatban a testület döntött a Móra Ferenc Művelődési
Ház és Községi Könyvtár helyettesítő vezetői megbízatásról, Terjékné Kaposi Andrea
pályázót a ház igazgatói feladatainak ellátásával megbízta. Az adminisztrációs
munkák elvégzésre kerültek.
178/2014. (IX. 25.) sz. KT határozatban a testület Terjékné Kaposi Andrea
illetményének meghatározásában döntött. A munkáltatói intézkedések megtörténtek.
179/2014. (IX. 25.) sz. KT határozatában a kinevezett művelődési ház kinevezett
igazgatójának a munkába járási költségtérítéséről döntött. Ennek adminisztrációs
munkálatai megtörténtek.
182/2014. (IX. 25.) sz. KT határozatában döntött arról, hogy ismét csatlakozik a 2015.
évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, melynek
forrását biztosítja. A csatlakozási szerződés aláírásával megbízta Lengyel György
polgármestert. A csatlakozási szerződés aláírásra került.
184/2014. (IX. 25.) sz. KT határozatában döntött a „Békés Megyei Ivóvízminőségjavító Program” című támogatott projekt kapcsán a Konzorciumi megállapodás II.
számú kiegészítéséről. A határozati kivonatot eljuttattuk a Társulási Tanácshoz.
185/2014. (IX. 25.) sz. KT határozatában döntött az október 23-i ünnep időpontjáról,
helyéről, programjáról, illetve az ünnepi beszéd megtartására történő felkérésről. Az
ünnepség a tervezett program szerint zajlott le.
192/2014. (IX. 30.) sz. KT határozatában kinyilvánította a Békés Megyei
Önkormányzat által koordinált HURO stratégiai program „Foglalkoztatás növelése a
mezőgazdasági termelés támogatásával” című projekthez való csatlakozási szándékát.
A határozat továbbításra került.
193/2014. (IX. 30.) sz. KT határozatában 96 erdei m3 szociális tűzifa igényéről,
vállalva az önkormányzat önrészét. A mai napon közleményben jelent meg, hogy
Kardoskút 51 m3 mennyiségű kemény lombos fafajra jogosult, melyért 64770,-Ft
önrészt kell biztosítani.

Több lejárt határidejű határozat nincs. 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, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
207/2014. (X. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete a. 153/2014. (VIII. 7.) sz. KT,
177/2014. (IX. 25.) sz. KT, 178/2014. (IX. 25.)
sz. KT, 179/2014. (IX. 25.) sz. KT, 182/2014.
(IX. 25.) sz. KT, 184/2014. (.IX. 25.) sz. KT,
185/2014. (IX. 25.) sz. KT, 192/2014. (IX. 30.)
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sz. KT, 193/2014. (IX. 30.) sz. KT, határozat
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős:Lengyel György, polgármester
Határidő: azonnal
1./ Alföldvíz Zrt. ivóvíz szolgáltatás helyzetének beszámolója
Előterjesztő: Dr. Csák Gyula vezérigazgató

Lengyel György, polgármesterköszöntiCsáki Lajos Urat, aki az Alföldvíz Zrt.
képviseletében jelent meg. Az írásos előterjesztést a képviselők előzetesen a meghívó
mellékleteként megkapták. Kérdezi a napirendi pont előadóját kíván-e szóbeli kiegészítést
tenni?
Csáki Lajos Alföldvíz Zrt. képviselője: köszönti a képviselő-testület tagjait, a jelenlevőket.
Elnézést kér azért, hogy az eredetileg tervezett időpontban nem képviselte senki az Alföldvíz
Zrt-t., technikai okok miatt nem tudott részt venni senki. Gratulál a polgármester úrnak és a
képviselő testület tagjainak megválasztásuk alkalmából, bízik abban, hogy kölcsönös
érdekeken alapuló, jó együttműködés lesz a jövőben is.
Az írásos előterjesztést illetően Kardoskutat érintően minden szerepel benne, különösebb
kiegészítést nem kívánok tenni. A Szöllősi terület vízellátásával kapcsolatban Polgármester
Úr megkeresett bennünket, belekerül az ivóvízminőség-javító programba. Jelenleg a tervezés
van folyamatban. Ez utólagosan benyújtott igény. A terület közigazgatásilag Kardoskúthoz
tartozik, de nem a kardoskúti ágról, hanem Pusztaföldvár ellátását biztosító ágról lesz lekötve
a hálózat a racionalitások elvét követve, kb . 1,5 km-s távolságról. Így 43 főnek és az AGROM Zrt. üzemegysége lesz egészséges ivóvízzel ellátva. Belátható időn belül meg fog valósulni
a beruházás.
Ennyiben szerettem volna kiegészíteni az írásos beszámolót, várom a kérdéseket.Bármilyen
kérdésre szívesen válaszolok.
Kis Bálint képviselő: Köszönjük a színvonalas beszámolót. A beszámolóban
üzemben változtatással hogy lehet javítani a vízminőségen? A vezetékrendszer
azbeszt, gondoltak-e a kiváltására, mivel köztudott, hogy az azbeszt mérgező.
karbantartási jegyzőkönyvekből kap-e az önkormányzat?Vízminőség ellenőrzés
gyakorisággal, hogyan történik?

említett
35 %-a
Mérési,
milyen

Csáki Lajos Alföldvíz Zrt. képviselője: Az arzén határértékre kell fókuszálni. A
megengedett környéken mozog az érték. Ezért a biztonság miatt új kút fúrására került sor,
amely 0 arzéntartalmú és a víz keverve van. Az azbeszt vezetékrendszer nem káros az
egészségre ebben a formában, pór formában káros. Ennek kiváltása óriási összegbe kerülne,
ez nincs napirenden. A tájékoztatóban benne van, hogy a mérési jegyzőkönyvekből az
önkormányzat nem kap. Eddig nem volt rá igény, ez nem gyakorlat a településeken. A
karbantartások évente meghatározott program szerint valósul meg, illetve szükség szerint.
Minden dokumentálva van, igény esetén meg lehet tekinteni. A vízminőség vizsgálatot
havonta végezzük. A településen, két helyen van közkifolyó, itt történik a mintavétel. Az
üzemeltetési szerződésben rögzítve van ez is, mi felelünk a víz minőségéért. Amennyiben
igény van rá, elküldjük az eredményeket.
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Mórocz Lajos képviselő: Szivacsos dugó van említve a beszámolóban, hogyan működik ez.
A beszámolóban említett vízveszteségen mit kell érteni?
Csáki Lajos Alföldvíz Zrt. képviselője: Benne van a beszámolóban, hogy tisztító
szivacsszerű, feltapad a rendszerre és végig dörzsöli a csővezeték falát, azután mosatjuk,
minimális klóros oldattal feltőtlenítjük. A vízveszteség nem Kardoskútra vonatkozik, ez az
átlag.
Varga Pál alpolgármester: A Szöllősi terület vízellátását fontosnak tartom, minél hamarabb.
A vízórák, óraaknák költségi is a projektben van, mi terheli a lakosokat?
Csáki Lajos Alföldvíz Zrt. képviselője: A jelenlegi információim alapján a lakókat csak a
belső vízhálózat kiépítésének költsége fogja terhelni.
Pusztai Ádám képviselő: Minden mérést csak az Alföldvíz Zrt laboratóriuma végzi?A
mangán értéke óriási, mi ennek az oka? A rezsicsökkentést hogyan tudják megvalósítani?
Csáki Lajos Alföldvíz Zrt. képviselője: Az Alföldvíz Zrt saját akkreditált laboratóriumában
végez minden vizsgálatot. Külsős céggel is lehet, de ez nem gyakori. Rétegfúrásoknál az
egészségügy szempontjából a legfontosabb paraméter az arzén szintje. Minden paraméterből
tökéletes értéket nem lehet produkálni. A leglényegesebb mérgező anyagok (nitrit, arzén, clor,
bróm) mértékének a betartása a legfontosabb. Ha ez a határérték alatt van, akkor nincs
probléma.A rezsicsökkentést nehezen, de meg tudjuk oldani.
Lengyel György polgármester: Az Alföldvíz Zrt. akkreditált laboratóriumában a lakosság
részére is végeznek méréseket. Mikortól férhető hozzá?
Csáki Lajos Alföldvíz Zrt. képviselője: Évek óta. Üzleti alapon működik, a lakosság részére
a sima díj 18-25 ezer forint, teljes körű vizsgálat.
Lengyel György polgármester: Szeretném megköszönni a Szöllősi terület vízellátásnak a
támogatását.
Kis Bálint képviselő: Kardoskútnak van-e az összesenhez viszonyítása a vízmennyiség
fogyasztását illetően?
Csáki Lajos Alföldvíz Zrt. képviselője: Átadási pont van. Ott mért havi mennyiséget
összehasonlítjuk a mért és általányt fizetők mennyiséggel. A hálózati veszteség átlagosan, ha
20 % alatt van, akkor elfogadható. Kardoskút alatta van. Az átadási ponton a mérőórát
kétévente, illetve szükség esetén cserélik.
Lengyel György polgármester: Köszönjük szépen a beszámoló elkészítését, illetve a
kiegészítést és a kérdésekre adott kielégítő választ. Kérem a testület tagjait, hogy
kézfeltartással szavazzanak, amennyiben elfogadják az előterjesztés határozati javaslatát.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
208/2014. (X. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az Alföldvíz Zrt. ivóvíz szolgáltatás helyzetéről

5

szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal
tudomásul veszi.
Felelős:Lengyel György, polgármester
Határidő: azonnal
2./ Kardoskút Község Önkormányzatának szervezeti szabályairól szóló 19/2013.
(XII.19.) sz. rendeletének felülvizsgálata
Előterjesztő: Fekete Zita kirendeltség-vezető
Lengyel György polgármester:A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló előterjesztést a
meghívó mellékleteként a képviselők megkapták. Az Ügyrendi Bizottság előzetesen
megtárgyalta. Kérem a bizottság elnökét tolmácsolja döntésüket.
Pusztai Ádám ÜB. elnöke: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és
egyhangúlag támogatja és elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek pár észrevétellel,
apróbb módosítási javaslattal: Az 57. §-ban a közös hivatalnál a „hoz létre” helyett, „tart
fenn” szerepeljen, a 17. §-ban az előterjesztést töröljük és a polgármester az átruházott
hatáskörben hozott döntésekről a következő rendes ülésen számoljon be.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs több észrevétel, javaslat, akkor kérem a
képviselő-testület tagjait, hogy kézfeltartással szavazzunk aBizottság által jelzett
módosításokkal kiegészítve a rendelet-tervezet elfogadásáról!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal - tartózkodás és ellenszavazat
nélkül - egyhangúlag alkotta meg az alábbi rendeletet:
KardoskútKözségÖnkormányzatKépviselő-testületének22/2014. (X.
30.)számúönkormányzatirendelete
az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályairól
A rendelet a jegyzőkönyvmellékletétképezi.

3./ A 2015. évi költségvetés előkészítéséhez szükséges rendelet tervezetek előterjesztése,
megvitatása.
Előterjesztő: Fekete Zita kirendeltség-vezető

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos írásos előterjesztés
elkészült, a testületi tagok a meghívó mellékleteként megkapták. Az előterjesztés készítőjét
kérdezem, van-e szóbeli kiegészítése?
Fekete Zita kirendeltség-vezető: Annyit kívánok megjegyezni, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatos döntés befolyásolja a jövő évi költségvetést, illetve szükséges most tárgyalni,
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tekintettel arra, hogy amennyiben adórendeletet kíván módosítani a testület, ami jan. 1-től
hatályos, azt ki kell hirdetni dec. 1-vel.
dr.Lipták Péter jegyző: Bármilyen adónemet meg lehet állapítani, csak már meglévővel nem
ütközhet.
Lengyel György polgármester: Lehet, látni más településeken ez hogyan működik.Más-más
adónemek vannak megállapítva, más-más összegekkel. A kommunális adó alacsony a
környező településekhez viszonyítva. A költségvetés vonatkozásában a kommunális adó
összege jelentéktelen, változtatásra nem látom érdemesnek. A telekadó is alacsony értéken
van. A lakásbérlet összetettebb, de nem javaslom az emelését. Kérem a testületi tagok
álláspontját, mit javasolnak?
Varga Pál alpolgármester: A jelenlegi anyagi helyzetben nem szabad a lakosság terheit
növelni. Amíg jelentősen nem csökken a költségvetési bevétel, addig az „A” határozati
javaslat elfogadását javaslom.
Pusztai Ádám képviselő: A kommunális adó annak idején a szemétdíj térítése miatt lett
megállapítva. A lakosság továbbra is fizeti a kommunális adót, nem javaslom az emelését.
dr. Lipták Péter jegyző: A díj átvállalására nincs lehetőség, de pl. 70 éven felüli lakosoknak
50 % kedvezmény adható.
Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos: Az van.
Kis Bálint képviselő: Aggályaim vannak a szelektív hulladék jelenlegi formában történő
gyűjtésével kapcsolatban. A különböző hulladékok konténereit egy autóra ürítik, utána
válogatják. Ez a forma nem oldja meg a problémát.
Megválasztásom óta eltelt rövid idő alatt nem volt lehetőségem vizsgálódásra, megelőlegezem
tapasztaltabb képviselőim javaslatai iránt a bizalmat, az „A” határozati javaslat elfogadását
támogatom.
Lengyel György polgármester: Egyetértek az „A” határozati javaslat elfogadásával, aki
szintén egyetért kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
209/2014. (X. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a 2015. évi költségvetés előkészítéséhez
szükséges alábbi helyi rendeleteket:
21/2013. (XII.19.) sz. Ör. a helyi adókról;
5/2006. (III. 31.) sz. Ör. az önkormányzati tulajdonú
lakások bérletéről;
8/2008. (VI. 26.) sz. Ör. a közterület-használatról.
változatlanul hagyja, azokon nem kíván módosítani.
Felelős: Fekete Zita, kirendeltség-vezető
Határidő: értelemszerűen

7

4./ Egyebek
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
Lengyel György polgármester:Írásos előterjesztést kaptak a képviselők a Társulási Tanácsba
való delegálással kapcsolatban. Szóbeli kiegészítésem ezzel kapcsolatban nincs. Eddigi
gyakorlatot támogatom, hogy a polgármester vegyen részt az üléseken, akadályoztatása esetén
az alpolgármester. Erről szól a határozati javaslat.
Aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásával, kézfeltartással
szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
210/2014. (X. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete –
tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 94. § (2) bekezdésére – az Orosházi
Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsába tagként
Lengyel György polgármestert delegálja. A polgármester
akadályoztatása esetén helyettesítését Varga Pál alpolgármester
látja el.
A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a döntést
tartalmazó határozatot a Társulás részére haladéktalanul küldje
meg.
Felelős: Fekete Zita kirendeltség-vezető
Határidő: 2014.október 31.
Lengyel György polgármester: Írásos előterjesztést kaptak a képviselők az Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulásba való delegálással kapcsolatban is. Szintén célszerűnek
tartom, hogy a polgármester vegyen részt továbbra is az üléseken, akadályoztatása esetén az
alpolgármester. Erről szól a határozati javaslat.
Aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásával, kézfeltartással
szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
211/2014. (X. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt
arról, hogy Lengyel György polgármester képviselje az
Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsban Kardoskút Község
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Önkormányzatát, helyettesítésre felhatalmazza Varga Pál,
alpolgármestert.
Felelős: Fekete Zita kirendeltség-vezető, a határozat
kézbesítésére
Határidő: 2014.október 31.
Lengyel György polgármester: Írásos előterjesztést kaptak a képviselők a Tanyagondnoki
Szolgálat Szakmai Programjának módosításával kapcsolatban. Erre azért van szükség, mert a
pályázaton nyert kisbusz is bekerül a rendszerbe és dokumentálni kell.
Ellenőrzés volt a Kormányhivatal részéről a szociális alapellátási szolgálattal kapcsolatban és
mindent rendben találtak.
Fekete Zita kirendeltség-vezető: A mostani döntés a működési engedélyhez szükséges.
Lengyel György polgármester: Aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslat
elfogadásával, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
212/2014. (X. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy Kardoskút Község Önkormányzatának
Tanyagondnoki
Szolgálatának
módosított
szakmai
programját jelen előterjesztés 1. melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja.
Felelős: Fekete Zita, kirendeltség-vezető
Határidő: haladéktalanul a határozat kézbesítésére
Lengyel György polgármester: Írásos előterjesztést kaptak a képviselők az iskolai felvételi
körzet véleményezéssel kapcsolatban. Az iskola hivatalos elnevezése miatt szükséges.
Fekete Zita kirendeltség-vezető: Az előterjesztés készítésekor még nem kaptuk meg
hivatalosan, hogy az iskola neve megváltozott mivelaz Orosházi Táncsics Mihály
Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium jogutódja az
Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskolalett. A mai postával kaptuk a tájékoztatást. A
határozati javaslatot ennek megfelelően módosítjuk.
Lengyel György polgármester: Aki egyetért a módosított határozati javaslat elfogadásával,
kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
213/2014. (X. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Békés Megye Kormányhivatal által megküldött, az
előterjesztés mellékletét képező Orosházi járásra vonatkozó
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iskolai felvételi körzet-tervezetét jóváhagyja azzal, hogy az
Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium,
Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium jogutódja az
Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola.
Felelős: Lengyel György, polgármester
Határidő: 2014. november 28. a határozat kézbesítésére
Lengyel György polgármester: A Petőfi utcai járda felújításával kapcsolatban tájékoztatom
a képviselőket, hogy elkezdtük a közmunkások bevonásával a munkálatokat. Időközben
kiderült, hogy megvalósítható kézi erővel a bontás és a járdaalap mellé a szegély megépítése.
Azonban szükségesnek látom egy felelős kivitelező felkérését, aki szakmailag irányítja a
munkálatokat. A Kovács Kft Orosháza, árajánlata 100 ezer Ft + ÁFA. Az Árkád Ingatlan Kft.
Orosháza árajánlata 120 ezer forint + Áfa. A Kovács Kft-től többször kaptam már szakmai
segítséget a járdához is és a dolgoztunk is már velük. Őt javaslom megbízni a felelős
kivitelezői feladatokkal, végzettsége meg van.
Varga Pál alpolgármester: Támogatom, hogy legyen felelős kivitelező. Többször volt
dolgunk a Kovács Kft-vel, támogatom megbízását.
Kis Bálint képviselő: Építési naplót vezessen.
Lengyel György polgármester: Szerződés mellékletét képezi, hogy vezetni kell papíralapú
építési naplót. A közmunkásokról és közmunkákról is részletes napló vezetése történik. Aki
egyetért azzal, hogy legyen felelős kivitelező a járdaépítésnél, és ezzel a Kovács Kft-t bízzuk
meg, felhatalmazást kérek, hogy a szerződést megkössem, az árajánlatban szereplő összeggel,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
214/2014. (X. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
1.
A Petőfi utcai járdaszakasz felújításához szükséges
műszaki ellenőri és szakmai iránytói 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: 11051914-2-04) 100.000 Ft, + ÁFA,
azaz bruttó 127.000 Ft, azaz: százhuszonhétezer forint
összegben a 2014. évi költségvetési tartalék terhére:
2.
Felhatalmazza Lengyel
szerződés megkötésére.

György

polgármestert

a

Felelős:Lengyel György, polgármester
Határidő: 2014. november 30.
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Lengyel György polgármester: A polgárőr autó mobil garázsával kapcsolatban több
árajánlatot begyűjtöttem Török Attila, a polgárőrség vezetőjesegítségével. A régi garázs
elszállítását, az új garázs aljzatának elkészítését anyaggal együtt átvállalja a Polgárőr
Egyesület. Árajánlat érkezett 340 ezer forint, 330 ezer forint + ÁFA és 210. 800 bruttó árért 2
év teljes körű garanciával. Döntést kell hozni a beszerzésről.
Kis Bálint képviselő: Az ajánlatok be lettek szerezve, a 210.800 forint összegű ajánlatot
javaslom elfogadásra.
Lengyel György polgármester: Felhatalmazást kérek a testület tagjaitól, hogy a 3x5 m
alapterületű, nyeregtetős garázst rendeljem meg, 210.800 bruttó beszerzési áron a
költségvetési tartalék terhére. Aki ezzel egyetért kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
215/2014. (X. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy 3x5 m alapterületű, nyeregtetős garázst vásárol, bruttó
210.800, azaz: kettőszáztíz ezer-nyolcszáz forint összegben a
2014. évi költségvetési tartalék terhére.
Felelős:Lengyel György, polgármester
Határidő: 2014. november 30.
Pusztai Ádám Ügyrendi Bizottság elnöke: Ügyrendi Bizottsági ülésen a bizottsági tagok
megtárgyalták és javasolják a Képviselő-testületnek, hogy a polgármester részére a
betervezett 309 ezer forint, 1 havi összegű jutalom kerüljön megállapításra.
Lengyel György, polgármester: Személyes érintettségem miatt kérem a döntéshozatalból
való kizárásomat. A döntéshozatal idejére felkérem Varga Pál alpolgármestert az ülés
vezetésére.
Varga Pál alpolgármester: Kérem a képviselő-testületi tagokat, hogy amennyiben
egyetértenek Lengyel György polgármester jutalmának megállapításának döntéshozatalból
való kizárásával, kézfeltartással szavazzanak annak elfogadásáról!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 4 igen szavazattal és 1 tartózkodássalaz alábbi
határozatot hozta:
216/2014. (X.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Lengyel György polgármestert jutalmának megállapításának
szavazásából kizárja.
Felelős: Varga Pál alpolgármester
Határidő: azonnal
Varga Pál alpolgármester: Visszaadja a szót az Ügyrendi Bizottság elnökének.
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Pusztai Ádám Ügyrendi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi Bizottság feladata a polgármester
jutalmának megállapításában közreműködni. A választások előtti egy havi munkabérének
összegében javasoljuk a jutalom megállapítását.
Lengyel György, polgármester: Annyit szeretnék kérni a Tisztelt Testülettől, hogy a
jelenlegi jogszabályi alapon megillető bérem alapján állapítsa meg a jutalmat, mert az előző
magasabb összegű volt.
Varga Pál alpolgármester: Egyetértek az Ügyrendi Bizottság javaslatával. A polgármester
bérezése negatív irányba változott, ezért támogatom az ÜB javaslatát. Amennyiben nincs
észrevétel, kérem a képviselő-testületi tagokat, hogy szavazzunk a javasolt összeg
megállapításáról!
Kérem a képviselő-testületi tagokat, hogy amennyiben egyetértenek a határozati javaslattal,
kézfeltartással szavazzanak annak elfogadásáról!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül – Lengyel György polgármester a
döntéshozatalban nem vesz részt – 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
217/2014. (X.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-területe úgy
dönt, hogy Lengyel György polgármester részére bruttó
309.000,- Ft, azaz: háromszázkilencezer forint jutalom
kifizetését állapítja meg az eredeti előirányzat terhére.
Felelős: Varga Pál alpolgármester
Határidő: 2014.december 31.
Lengyel György polgármestervisszaveszi a képviselő-testületi ülés vezetését. Előirányzat
van a költségvetésben az év végi jutalmazásra a dolgozók részére. Ez motiváló eszköz is
lehet. Továbbra is támogatom az eddigi szokásokat. Szeretnék hatékonyabb munkát elvárni a
hivatal dolgozói részéről, látom, hogy a munkájuk megnőtt és a jövőben sem fog csökkenni.
Az intézményeknél még hátra vannak a tárgyalások, egyeztetések. A Jegyző Úr a testületi
üléseken részt vesz, illetve szükség esetén is jelen van. Javaslom, hogy a tavalyi gyakorlat
alapján részére bruttó 100 ezer forint jutalmat állapítsunk meg a költségvetési tartalék terhére.
Kérem a képviselő-testületi tagokat, hogy amennyiben egyetértenek a javaslattal,
kézfeltartással szavazzanak annak elfogadásáról!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal és 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
218/2014. (X.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-területe úgy
dönt, hogy dr. Lipták Péter jegyző részére bruttó 100.000,- Ft,
azaz: százezer forint jutalom kifizetését állapítja meg a 2014.
évi költségvetési tartalék terhére, amelyet Csanádapáca Község
Önkormányzatán
keresztüla
Csanádapácai
Közös
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Önkormányzati Hivatal részére intézményfinanszírozásként
átad.
Felelős:Lengyel György polgármester
Határidő: 2014.december 31.
dr. Lipták Péter jegyző: Október 1-től Kapuné Sin Anikó a közös hivatal pénzügyi
osztályvezetője lett. Nőtt a bérezése, ezért szükséges megemelni a személyi juttatások
előirányzatot 60 ezer forinttal.
Kérem a képviselő-testületi tagokat, hogy amennyiben egyetértenek a javaslattal,
kézfeltartással szavazzanak annak elfogadásáról!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal és 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
219/2014. (X.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a jutalmak kifizetése miatt bruttó 60.000,- Ft, azaz:
hatvanezer forintot átad Csanádapáca Község Önkormányzatán
keresztül intézmény finanszírozáskéntaCsanádapácai Közös
Önkormányzati Hivatal részére, a 2014. évi költségvetési
tartalék terhére.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2014.december 31.
Varga Pál alpolgármester: A művelődési ház udvarán lévő tekepályán edzőterem
létrehozásáról már többször tárgyaltunk. A helyiség és gépek rendelkezésre állnak. Jogi
segítséget kérek a Jegyző Úrtól az üzemeltetéssel kapcsolatban. Szabályzatok, felelős
személy, stb. vonatkozásban.
dr. Lipták Péter jegyző:Készítek egy formát, utána egyeztetünk.
Mórocz Lajos képviselő: Lakók szóvá tették, hogy egy helyi lakos az utcán törmelékből
parkolót készített, és az árokból is temetett be. A törmelék hulladéknak számít,
felhasználhatja-e ilyen célra, építhet-e parkolót, illetve parkolásra alkalmas helyet, az árokból
temethet-e be?
Lengyel György polgármester: Hivatalosan bejelentés nem érkezett, kérem a jegyzőt és a
hivatal-vezetőt, hogy vizsgálják felül a bejelentést!
Kis Bálint képviselő: A tűzcsapok felülvizsgálata megtörtént-e, és dokumentálva van-e?
Varga Pál alpolgármester: Tavaly ősszel a katasztrófavédelem felülvizsgálta, én jelen
voltam.
Kis Bálint képviselő: Ha van rá lehetőség kérjük be a hivatalos adatokat az Alföldvíztől.
Tapasztalom, hogy a lakásomban a beépített vízszűrőt havonta tisztítani kell.
Lengyel György polgármester: Úgy gondolom ennek nincs akadálya.
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Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy október 31-én és november 3-án 2 nap
szabadságon leszek.
Részemről nincs több bejelentés, van-e valakinek még észrevétele, hozzászólása.
Amennyiben nincs, a mai ülésen köszönöm az aktív részvételt és a nyílt ülést bezárom, zárt
ülés keretében folytatjuk tovább a munkát.
K.m.f.

Lengyel György
polgármester

dr. Lipták Péter
jegyző
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Kis Bálint
képviselő

Pusztai Ádám
képviselő
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