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2/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 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 osztályvezető
Terjékné Kaposi Andrea a Kardoskúti Móra Ferenc Művelődési Ház és
Községi Könyvtár igazgatója a 2. napirendi ponthoz,
További jelenlévő: Kocsis Péter, helyi lakos
Novák István
Nem tanácskozási joggal állandó meghívottként van jelen:
Skorka Pálné jegyzőkönyvvezető.
Lengyel György, polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testületi ülés
határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot; választása Kis Bálint és Mórocz
Lajos 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./ 2015. évi költségvetés (I. forduló)
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
2./ Kulturális rendezvények időpontjainak meghatározása
Előterjesztő: Terjékné Kaposi Andrea igazgató
3./ Egyebek
Előterjesztő: Lengyel György polgármester

2

Zárt ülés
1./ Szociális kérelmek elbírálása.
Előterjesztő: Fekete Zita kirendeltség-vezető
Lengyel György polgármester: A napirendi pontok tárgyalása előtt a két ülés között lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról számol be:


















240/2014. (XI. 27.) sz. KT határozatban a testület jóváhagyta a 2015.évre vonatkozó
belső ellenőrzési tervet.
246/2014. (XI. 27.) sz. KT határozatban a testület a bölcsődei ellátás biztosítása
érdekében feladat-ellátási szerződés megkötéséről döntött, a szerződés aláírására
felhatalmazta a polgármestert. Elküldtük a határozatot.
247/2014. (XI. 27.) sz. KT határozatban a testület döntött arról, hogy az
ingatlanvagyon statisztika elkészítésével, valamint az analitika egyezőségének a
főkönyvvel való biztosításával megbízza a Békéscsabai Térnyerő Mérnöki Irodát,
egyösszegű bruttó 158 ezer forint, továbbá 12. ezer forintért negyedéves karbantartási
összegben a 2015. évi költségvetési tartalék terhére. A szerződés megkötésére
felhatalmazta a polgármestert. A szerződés megkötése folyamatban van.
248/2014. (XI. 27.) sz. KT határozatban a testület döntött egy hordozható EKG
készülék vásárlásáról. A készülék megvásárlásra került.
266/2014. (XII. 11.) sz. KT határozatban a testület megbízta Andrusik Gábor egyéni
vállalkozót a települési folyékony kommunális hulladék gyűjtésével, szállításával és
ártalmatlanításával. A közszolgáltatási szerződés megkötésre került.
267/2014. (XII. 11.) sz. KT határozatban a testület döntött a temető bővítéséről.
Felhatalmazta a polgármestert az engedélyezéshez szükséges jognyilatkozatok
megtételére. Az engedélyezés folyamatban van, a Földhivatalhoz benyújtásra kerültek
a szükséges dokumentumok, várjuk a helyszíni bejárást.
268/2014. (XII. 11.) sz. KT határozatban a testület döntött arról, hogy az
Önkormányzat tulajdonában lévő informatikai eszközökkel kapcsolatos teendőkkel
megbízza Varga Pált havi 50 ezer forintért. A szerződés megkötésére felhatalmazta a
polgármestert. A szerződés megkötésre került.
269/2014. (XII. 11.) sz. KT határozatban a testület döntött arról, hogy Pepó Jánosnéval
kötött megbízási szerződést felbontja és mint egyéni vállalkozót bízza meg a szociális
alapellátások szakmai felügyeletéve, havi bruttó 50 ezer forint összegben. A szerződés
aláírására felhatalmazza a polgármestert. A szerződés aláírása megtörtént.
270/2014. (XII. 11.) sz. KT határozatban a testület döntött a művelődési ház körüli
kerítés festéséhez szükséges festékek megvásárlásáról, bruttó 350 ezer forint
összegben. A festékek megvásárlása megtörtént, a kerítés festése folyamatban van.
272/2014. (XII. 11.) sz. KT határozatban a testület döntött arról, hogy a DélkeletAlföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati
Társulás Taggyűlésébe tagként Lengyel György polgármestert delegálja,
akadályoztatása esetén helyettesítését Varga Pál alpolgármester látja el. A határozat
továbbításra került.
273/2014. (XII. 11.) sz. KT határozatban a testület döntött arról, hogy a 2014.
december 22-i helyi ételosztáshoz húst vásárol, melyhez biztosít bruttó 60 ezer Ft-ot.
Az összeg felhasználásra került, az elszámolás megtörtént.
2/2015. (I. 15.) sz. KT határozatban a testület döntött arról, hogy a Biofilter
Környezetvédelmi Kft-vel köt szerződést a konyhai hulladék elszállítására. A
szerződés megkötése folyamatban van, adminisztrációs egyeztetések vannak.
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Két testületi ülés közötti időszakban történt tárgyalásokról, eseményekről az alábbiakban
számolok be:
Fekete Zita kirendeltség-vezetővel időpontot kértünk a MÁK Elnökétől a közös
önkormányzati hivatalt érintő finanszírozási problémával kapcsolatban. Örömmel fogadott
bennünket. Friss és fontos információkat is kaptunk integrált tevékenységi programokhoz.
Valószínű, hogy szeptember megnyílnak a források a pályázatokhoz. Elnök Úr felhívta a
figyelmet a tervezés elkezdésére, hogy a pályázat kiírásakor már majdnem kész tervekkel
rendelkezzünk.
Több lejárt határidejű határozat és több esemény melyről a testület tagjait tájékoztatni kellene
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:
6/2015. (I. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 240/2014. (XI. 27.) sz. KT, 246/2014. (XI.
27.) sz. KT. 247/2014. (XI. 27.) sz. KT, 248/2014.
(XI. 27.) sz. KT, 266/2014. (XII. 11.) sz. KT,
267/2014. (XII. 11.) sz. KT, 268/2014. (XII. 11.) sz.
KT, 269/2014. (XII. 11.) sz. KT, 270/2014. (XII.
11.) sz. KT, 272/2014. (XII. 11.) sz. KT, 273/2014.
(XII. 11.) sz. KT, /2015. (I. 15.) sz. KT. határozat
végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb
eseményekről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős:Lengyel György, polgármester
Határidő: azonnal

1./ 2015. évi költségvetés (I. forduló)

Előterjesztő: Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: Írásos előterjesztés készült a napirenddel kapcsolatban,
melyet a képviselők előzetesen megkaptak. Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, kérem, az
Ügyrendi Bizottság elnökét tájékoztasson a Bizottság döntéséről.
Pusztai Ádám ÜB elnöke: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta január 27-i ülésén a
költségvetési tervezetet. Alkalmasnak találtuk arra, hogy építkezve a közmeghallgatáson
felmerülő dolgokat bele véve elfogadásra javasoljuk.

4

Lengyel György polgármester: Ahogy a bizottsági ülésen is elmondtam, ez a költségvetési
tervezet alkalmas arra, hogy a 2015. évi költségvetésnek keretet adjon. A tervezésnél a
kiadásokat maximalizáltuk a bevételeket reálisan igyekeztünk tervezni. Várhatóan az
előirányzatok pozitívabban fognak elmozdulni.
Van-e kérdés, javaslat a képviselők részéről? Amennyiben nincs több hozzászólás a
napirendhez, kérem, hogy kézfeltartással szavazzuk elfogadásáról.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
7/2015. (I. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 2015. évi költségvetés tervezetét megvitatta és
alkalmasnak találta további kidolgozásra, továbbá
közmeghallgatás keretében történő ismertetésre.
Határidő: 2015. 02. 15.
Felelős: Lengyel György polgármester

2./ Kulturális rendezvények időpontjainak meghatározása

Előterjesztő: Terjékné Kaposi Andrea igazgató

Lengyel György polgármester: Írásos előterjesztés készült a napirenddel kapcsolatban,
melyet a képviselők előzetesen megkaptak. Hónapokra lebontva tartalmazza az előterjesztés
a rendezvényeket. Kíván-e szólni az előterjesztés készítője?
Terjékné Kaposi Andrea igazgató: Több rendezvény kimarad. Májusi Hősök Napja,
szeptemberi Fehér-tó Napja.
Március 15-i Nemzeti Ünnep alkalmából tartandó rendezvényt pénteki napra terveztem, a
szokásostól eltérően nem az ünnep napját megelőző estre. A szombati napon más rendezvény
miatt nem lehetett. Vagy tegyük a napjára (vasárnapra)? Várom a javaslatokat.
Lengyel György polgármester: A Hősök Napja az Evangélikus Egyház által
kezdeményezett ünnepség, az időpontját is ők határozzák meg. A Fehér-tó Napja rendezvényt
a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság menedzseli, időpontot is ők határozzák meg. A
művelődési ház a kulturális programok lebonyolításában segédkezik. A Március 15-i
ünnepség nem tudom milyen megfontolásból, hagyományból került az ünnep előestéjére.
Lehet a napjára is tenni, a napján lenne a helye. Műsor van-e már?
Pusztai Ádám képviselő: Azért került az előestre, hogy a napján valaki el akar menni
valamelyik környező településre nagyobb rendezvényre, akkor lehetősége legyen.
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Terjékné Kaposi Andrea igazgató: Borzák Péter újságíróval felvettem a kapcsolatot. Ő egy
könyvet jelentetett meg a Petőfi kutatásról, erről van egy 25 perces film is, utána bármennyi
ideig beszélget a jelenlevőkkel. 50 ezer forintot kér, soknak találom. Könyvtáraktól kértem
ajánlatokat, 20-30 ezer forintért vállalnak általában ilyen eseményt, folyamatban van a
begyűjtés.
Lengyel György polgármester: Kérem a javaslatokat.
Mórocz Lajos képviselő: A Vers- és prózaíró pályázat meghirdetése márciusra, díjátadó
júniusra van tervezve. Később szokott lenni, csak tavaly volt ilyen korán.
Terjékné Kaposi Andrea igazgató: A tavalyi programokat néztem, lehet változtatni az
időponton, már küldenek pályázati anyagokat.
Varga Pál alpolgármester: Pusztaközponton a tanyanap áprilisra van tervezve, őszre kellene
áttenni az időpontot.
Terjékné Kaposi Andrea igazgató: Új programként gondoltam május 1-én a majálist
Pusztaközponton, lehetne a tanyanap helyett. Május 1-én viszont a színjátszók nem leszünk
itthon, már más településre kértek fel fellépésre.
Lengyel György polgármester: Jó ötlet a tanyanapot későbbre tenni, a gyermek miatt az
időjárás kedvezőbb.
Varga Pál alpolgármester: Március 15-i ünnepségre készüljenek-e a színjátszók? Szívesen
vállalunk egy kis rövid műsort.
Terjékné Kaposi Andrea igazgató: Rövid időn belül meg kell beszélnünk. A farsangot falu
szinten gondoltam, a gyermeknapot az iskolánál a faluban élő gyermekeknek.
Kis Bálint képviselő: Javasolnám programba venni a szép korúak köszöntését az idősek
világnapja környékén.
Terjékné Kaposi Andrea igazgató: Október 3-án.
Lengyel György polgármester: Úgy tűnik, ehhez a napirendi ponthoz több észrevétel
kapcsolódik, mint az elsőhöz. Amennyiben nincs több hozzászólás a napirendhez, kérem,
hogy az elhangzott javaslatok beépítésével, kézfeltartással szavazzuk elfogadásáról!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
8/2015. (I. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Kulturális rendezvények
időpontjának meghatározásáról szóló beszámolót az
elhangzott javaslatokkal kiegészítve elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Lengyel György polgármester
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3./ Egyebek

Lengyel György polgármester: A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
költségvetési előirányzatainak módosítása tárgyú előterjesztést Aljegyző Asszony elkészítette,
a képviselők írásban megkapták. Van-e kiegészítés?
Kapuné Sin Anikó pénzügyi osztályvezető: Az év utolsó negyedévében a bérkompenzáció
miatt tartalék képződött, mely a 2015. évi költségvetési tervezetbe be lett építve. 256 ezer
forint tartalékunk képződött a Kardoskúti Kirendeltségnek. Szintre lett hozva a terv és a
teljesítés.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs hozzászólás, kérdés, javaslat, akkor
kérem, hogy az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslat elfogadásáról
kézfeltartással szavazzunk.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
9/2015. (I. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete:
1. Megtárgyalta és az előterjesztés 1. mellékletnek megfelelő
tartalommal, 90.275 E Ft költségvetési főösszeggel
elfogadja a Csanádapácai Közös Önkormányzati hivatal
2014. évi módosított költségvetési előirányzatait.
2. Felkéri a jegyzőt a Közös Hivatal költségvetésének
Csanádapáca Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési
rendeletébe történő beépítésére.

Felelős: dr. Lipták Péter jegyző
Határidő: 2015. február 18.
Lengyel György polgármester: Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi
költségvetése a következő megtárgyalandó előterjesztés. Írásban megkapták a képviselők.
Kérdezem dr. Lipták Péter jegyzőt és Kapuné Sin Anikó osztályvezetőt kívánnak-e szóbeli
kiegészítést tenni?
dr. Lipták Péter jegyző: Nem kívánok kiegészítést tenni.
Kapuné Sin Anikó osztályvezető: Nem kívánok kiegészítést tenni.
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Lengyel György polgármester: A bevételi és kiadási oldalon 5 millió forint összegű
csökkenés látható, minek tudható ez be?
Kapuné Sin Anikó osztályvezető: Az előző évben a választások miatt, és a bérkompenzáció
miatt jelentkezett a plusz kiadás-bevételi összeg.
Lengyel György polgármester: Kardoskút tekintetében hozzá kell járulni a személyi jellegű
kiadásokhoz. Csanádapáca és Pusztaföldvár tekintetében a központi hozzájárulás fedezi az
ilyen jellegű kiadásokat.
Van-e még kérdés, javaslat, hozzászólás?
Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslat
elfogadásáról kézfeltartással szavazzunk.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
10/2015. (I. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete:
1. Megtárgyalta és az előterjesztés 1. mellékletének
megfelelő tartalommal elfogadja a Csanádapácai
Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös
Hivatal) 2015. évi költségvetését.
2. Az előterjesztés 2. mellékletének megfelelően
elfogadja 19 főben a Közös Hivatal létszámát.
3. A képviselő-testület úgy határoz, hogy az egységes
rovatrend K1 102. Normatív jutalmak rovat terhére a
költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend
K1 101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek
rovat eredeti előirányzatának 12 %-áig vállalható
kötelezettség.
4. Felkéri a jegyzőt a Közös Hivatal költségvetésének
Csanádapáca Község Önkormányzat 2015. évi
költségvetési rendeletében történő beépítésére.
Felelős: dr. Lipták Péter jegyző
Határidő: 2015. február 18.
Lengyel György polgármester: Az Orosházi Evangélikus Egyházközség benyújtotta az
elmúlt évi támogatásáról készített beszámolót a kegyeleti közszolgáltatási szerződés
értelmében. Írásban a képviselők megkapták. Az ablakok felújításával az eredeti állapotot
megtartották, a külső homlokzati forma megtartása nagyon fontos. Van-e kérdés, javaslat,
hozzászólás?
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Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslat
elfogadásáról kézfeltartással szavazzunk!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
11/2015. (I. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az Orosházi Evangélikus
Egyházközség által a 2014. évben biztosított 330.000 Ft,
azaz: háromszázharmincezer forint önkormányzati
támogatásról szóló, a kegyeleti közszolgáltatási szerződés
értelmében benyújtott beszámolót elfogadja.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: azonnal
Lengyel György polgármester: Az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításával kapcsolatos előterjesztést
előzetesen írásban minden képviselő megkapta. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés?
Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslat
elfogadásáról kézfeltartással szavazzunk!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
12/2015. (I. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete
1.) dönt arról, hogy az Orosháza és Térsége
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásnak az
előterjesztés mellékletét képező egységes szerkezetbe
foglalt Társulási Megállapodását 2015. február 28.
napján való hatályba lépéssel elfogadja,
2.) felhatalmazza Lengyel György polgármestert a
Társulási Megállapodás aláírására.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2015. február 28.
Lengyel György polgármester: A Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület
benyújtotta a kapott támogatás felhasználásáról készített beszámolót, írásban a testület tagjai
megkapták. Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy az
előterjesztés mellékletét képező határozati javaslat elfogadásáról kézfeltartással szavazzunk!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
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13/2015. (I. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Kardoskúti Faluszépítő
Egyesület részére működési tevékenységéhez és
rendezvények, programok megvalósításához 2014. évben
biztosított 200.000 Ft, azaz: kettőszázezer forint
támogatásról szóló – számlákkal alátámasztott –
beszámolóját elfogadja.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: azonnal
Lengyel György polgármester: A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületével
kapcsolatos együttműködési megállapodással kapcsolatos előterjesztést a képviselők írásban
megkapták. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, javaslat?
Varga Pál alpolgármester: Az egyesületet a tanyagondnoki szolgálat indulása óta
támogatjuk. Nagyon jó kapcsolat alakult ki. A támogató pártoló tagok névsora a
konferenciákon mindig látható. Javaslom a támogatást, összegben sem jelentős, de nagyon
sok, hasznos tapasztalattal lehetünk ez által gazdagabbak.
Lengyel György polgármester: Ez az egyesület rendszeresen szervez képzéseket,
színvonalas konferenciákat a tanyagondnokoknak. Sajnos a házi szociális gondozás és a
szociális étkeztetés vonatkozásában nincs olyan szervezet, amely így összefogná és képezné a
dolgozókat. Ami van, az nem jól működik. Támogatom a hozzájárulás megszavazását.
Van-e kérdés, hozzászólás. Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy az előterjesztés mellékletét
képező „A” variáns határozati javaslat elfogadásáról kézfeltartással szavazzunk!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
14/2015. (I. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy
1. a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesület pártoló
tagjaként hozzájárul a működéséhez 21.000 Ft, azaz:
huszonegyezer forint összegben a 2015. évi
költségvetés terhére,
2. felhatalmazza Lengyel György polgármestert, az
együttműködési megállapodás megkötésére.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2015. február 28.
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Lengyel György polgármester: Írásban megkeresett a Boldog Gyermek, Boldog Család
Egyesület, hogy Kardoskúton helyet keresnek helyet az induló, Waldorf szemléletű általános
iskolájuk számára. Ezt a megkereső levelet és a hozzá készített előterjesztést a testületi tagok
írásban megkapták. Az egyesületnek kardoskúti lakosú tagja is van. Orosházán már működik
óvodájuk. Meghívtak, meglátogattam őket. Iskolának az alapfeltételeit keresik. A kardoskúti
iskolában meglátták a jó adottságokat. Az iskola épületében szabad kapacitású termek vannak.
Jelenleg az alsó tagozatba 7 gyermek jár, ebből 2 orosházi lakosú. Óvodából 3 gyermek jön.
Az évközi mozgást nem tudjuk. Célul tűztük ki az alsó tagozat fennmaradását, a meglévő
iskola megmaradásával kapcsolatban nagyon sok konfliktust felvállaltunk. A kérelemmel
kapcsolatban megfontolt döntést javaslok. A döntés a meglévő iskolát nem veszélyeztetheti.
Azt is figyelembe kell venni, hogy nagyon elszántak az egyesület tagjai, valamit már
létrehoztak egy óvodát, ami működik és ősszel 5 gyermek lenne iskolás. Azt is látnunk kell,
hogy Waldorf jellegű iskola a környéken nincs. Meggondolandó ez a felkérés. A határozati
javaslatban csak annyi szerepel, hogy az iskolaépület egy részét bérbe kívánja adni, azzal a
feltétellel, hogy a meglévő iskola működtetését nem veszélyezteti, és a jelenlegi
szerződésünket a KIK-kel módosítani kell, hogy egyáltalán a feltétel meglegyen a
bérbeadásra.
Terjékné Kaposi Andrea művelődési ház igazgató: Pedagógusként szólnék. Az alternatív
iskolák közül a Waldorf a legjobb. Jönnének vidékről is, a mi iskolánknak is jót tenne, ha
lenne itt egy ilyen iskola is. Előre is mozdíthatná a versenytársat, tudna a kettő jól működni
egymás mellett.
Kis Bálint képviselő: Fiatalok visszacsábításáról beszélünk. Ezzel az iskolával a fiatalok
vidékről jönnének, esetleg kollégium is kellene, munkahelyek létesülnének. Támogatom az
elképzelés megvalósítását.
Fekete Zita kirendeltség-vezető: Tanítási időn kívül adhatjuk bérbe az épületet a jelenlegi
szerződésünk értelmében, tekintettel arra, hogy ameddig 8 osztály működött nem is lehetett
volna kivitelezni a bérbeadást. Azóta annyira lecsökkent a létszám, hogy kihasználatlan
helyiségek vannak, így a szerződésmódosítás mindenképpen aktuális.
Lengyel György polgármester: Ha szándékot nyilvánítunk, már azzal egy ajtót nyitunk.
Nagyon rövid az idő a döntés sürgető. Nyílhat egy olyan építkezés, aminek a Waldorf csirája
nyithat kaput a település életében.
Mórocz Lajos képviselő: Hány létszámmal működhet az általános iskolánk?
Pusztai Ádám képviselő: 14 fővel.
Mórocz Lajos képviselő: Ha a Waldorf létre jön, az itteni diákok átjelentkezhetnek?
Fekete Zita kirendeltség-vezető: A Waldorf fizetős iskola.
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Pusztai Ádám képviselő: Célszerű foglalkozni a gondolattal, de csak akkor, ha a KIK
hozzájárul.
Lengyel György polgármester: Tankerület Vezető Asszonnyal decemberben tárgyaltam.
Januárban folytattuk, ahol felhívtam a figyelmet, hogy megvizsgáltuk, a következő években
várhatóan feljövő gyermekek számát. Sajnos nem nő, és még nem tudjuk, hogy hányan
maradnak.
Varga Pál alpolgármester: Oka van, hogy nagyon kevesen maradtak. Hiába akarjuk, ha a
szülők nem akarják. Több lábon kellene állni, valamit tenni kell, hogy Kardoskút ne maradjon
iskola nélkül. Támogatni kell a kardoskúti gyerekeket, az összefogásnak van ereje.
Lengyel György polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás. Amennyiben nincs, akkor kérem,
hogy az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslat elfogadásáról kézfeltartással
szavazzunk!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
15/2015. (I. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy
1. kifejezi azon szándékát, hogy 2015/2016 tanévtől
kezdődően a Boldog Gyermek, Boldog Család
Egyesület részére általános iskola működése céljából a
Kardoskút 139. hrsz-ú, természetben 5945. Kardoskút,
Kossuth u. 2. sz. alatti általános iskola épületének egy
részét bérbe kívánja adni, azzal a feltétellel, hogy a
meglévő iskola működését nem veszélyeztetheti.
2. felhatalmazza Lengyel György polgármestert, hogy. 1.
pontban foglaltak érdekében kezdeményezze a
Klebelsberg
Intézményfenntartó
Központtal
a
használati szerződés módosítását.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2015. 02. 28.
Lengyel György polgármester: A következő írásos előterjesztés, melyet szintén írásban
megkaptak a képviselők, a Békés Megyei Katasztrófa- és Polgári Védelmi Szövetség
tagsággal kapcsolatos. Határozati javaslatként két lehetőséget kínáltunk. A levél szerint a
megye majdnem minden települése csatlakozott. Várom a kérdéseket, véleményeket,
javaslatokat.
dr. Lipták Péter jegyző: Csanádapáca most fog kilépni.
Lengyel György polgármester: Kevés információval kell döntenünk.
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Kis Bálint képviselő: Mint hatóság egyre jobban erősödik a szerepük.
Lengyel György polgármester: Katasztrófavédelmi igazgatás terén jó kapcsolatunk van, jó a
struktúra, hiányosságokat nem tapasztaltam. A közelben is működik szervezet. Van-e kérdés,
hozzászólás? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy az előterjesztés mellékletét képező „B”
variáns határozati javaslat elfogadásáról kézfeltartással szavazzunk.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
16/2015. (I. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy nem csatlakozik a Békés Megyei
Katasztrófa- és Polgári Védelmi Szövetséghez.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: azonnal
Lengyel György polgármester: Személyesen megkeresett a Tótkomlósi Autósport Egyesület
elnöke – Karasz Róbert -, hogy szeretnének Kardoskúton AMTOSZ Területi Rally Sprint
bajnokság I. Kardoskút Rally – Tótkomlós Ase. Kupa elnevezésű versenyt rendezni. A
program tervezett időpontja 2015. július 18 (szombat), július 19. (vasárnap). Helye:
Kardoskút belterületén, több közúton, útlezárás biztosítása mellett. Szombaton versenyzői
eligazítás és versenyzői bemutatkozás lenne. A verseny vasárnap lenne.
Országosan meghirdetett rendezvény. Az önkormányzatnak pénzbe nem kerül, a költségeket
az egyesület anyagilag fedezi. Amennyiben a képviselők úgy látják, hogy egy színes
programja lehet a falunapnak, illetve a falunap kétnapos rendezvénnyé nőheti ki magát, akkor
a következő testületi ülésre személyesen eljön Karasz Úr a részleteket ismertetni.
Varga Pál alpolgármester: Két alkalommal már volt rally verseny Kardoskúton,
népünnepély volt. Azóta is várják a lakosok, csak pozitív visszajelzés érkezett hozzám.
Örömmel hallom, hogy támogatást nem kérnek.
Terjékné Kaposi Andrea művelődési ház igazgató: Emelné a falunap színvonalát.
Lengyel György polgármester: Láttam a tervezett útvonalat.
Mórocz Lajos képviselő: A korábbi rendezvények is jók voltak. Támogatom a rendezvény
megtartását.
Lengyel György polgármester: Ha meg tudjuk oldani, hogy a falunapi programot nem
zavarja, akkor én is támogatom.
Kis Bálint képviselő: Pontszerző verseny? Ha igen, nem kell aggódnunk a biztonság,
biztosítás miatt. Nagyon szigorú előírások vannak, amelyeket be kell tartani, és be is tartanak.
13

Jó lenne, ha eljönne testületi ülésre. Ez olyan lehetőség, hogy embereket csábíthatna ide.
Támogatásra javaslom.
Kocsis Péter a Kardoskúti Faluszépítő Egyesület elnöke: Maximálisan támogatom. A
korábbi rendezvényeken kevés volt a parkoló, nagyon sokan voltak. A falunapi programokra
tömeget hozna, egész napos programot jelent. Jó ötletnek tartom.
Lengyel György polgármester: Ez egy lehetőség, de előre fel kell készülni a vállalkozóknak
is. Meg fogjuk hívni a testületi ülésre az egyesület elnökét.
Szeretném megköszönni a közfoglalkoztatással kapcsolatban Kis Bálint képviselőnek az
előremutató hatékonyságot, hogy közös konzultáció után tudtunk előbbre lépni. A falugyűlés
jó alkalom lesz a bővebb ismertetésre.
Valakinek van-e bejelenteni valója, hozzászólása más témával kapcsolatban?
Terjékné Kaposi Andrea művelődési ház igazgató: Javasolnám, hogy a művelődési ház
vásárok alkalmával fizetendő terembérleti díját legalább 5 ezer forintra emeljük fel
alkalmanként. A vásározók nem kardoskúti vállalkozók, a környező településeken mindenütt
jóval magasabb bérleti díjat fizetnek.
Lengyel György polgármester: Javaslom, hogy támogassa a képviselő-testület, és 2015.
február 1-től 4500 Ft helyett 5000 Ft-re emelje a vásárok terembérleti díját. 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:
17/2015. (I. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy támogatólag jóváhagyja, hogy a
Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár
terembérleti díja 2015. február 1. naptól 5000 Ft/alkalom
összegre emelkedjen.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: értelemszerűen
Varga Pál alpolgármester: A tervezett edzőteremmel kapcsolatban tájékoztatom a
képviselőket, hogy tegnap megtartottuk az egyeztető megbeszélést az edző terem leendő
használóival. 20 fő jött el. Többen jelezték még, hogy érdekli őket a dolog. Novák István
nagyon jó ötletekkel, elképzelésekkel hozakodott elő. El is jött, kint várakozik, behívom és
megkérem, hogy ismertesse elképzeléseit a képviselőkkel is.
Varga Pál alpolgármester behívja Novák Istvánt.
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Novák István: Valamikor régen volt egy edzőterem a művelődési házban. Kaptam felkérést,
hogy végezzek számításokat, felmérést, milyen lehetőségek vannak, mire van igény egy új
edző terem beindítására. Szem előtt tartottam azt, hogy a sportnak nagy jelentősége van,
közösségformáló ereje jelentős. Egy minőségi sportkomplexum maradandó alkotás lenne.
Novák István látványterv alapján bemutatja elképzeléseit. A meglévő helyiség és eszközök
rendbe tételére önkéntesek jelentkeztek, akik majd szeretnék használni az edzőtermet. Az
elképzelésekhez maximum 3 millió forintra lenne szükség. Természetesen az induláshoz
kevesebb pénz is elég, a többi szükséges eszközöket lehetne pályázati eszközökből
megvásárolni. Ütemtervet kell készíteni.
Kocsis Péter, helyi lakos: Mennyi a minimális összeg, amennyiből el lehetne indulni.
Novák István: Megközelítőleg 500 ezer forint elég lenne. A következő menetrendet ajánlom:
legyen üres a helyiség, lássuk, hogy az elgondolásokat meg tudjuk-e valósítani, milyen
eszközeink, felszereléseink vannak, milyen eszközöket adományoznak a felajánlók. Nézzük
meg a borítást, esetleg szponzorokat találjunk.
Terjékné Kaposi Andrea művelődési ház igazgató: A fiatalok felajánlották a munkájukat,
azt is vegyük igénybe.
Lengyel György polgármester: Attól féltem, hogy csak néhányan lesznek a megbeszélésen,
örömmel láttam, hogy nem így van. Egy kulturált környezet kialakítása elindul, az jó alapot
teremt, ahhoz hogy oda sokan bejárjanak. Pályázati lehetőséget keresni kell, élni kell vele. A
könyvtár felújítását is figyelembe kell venni, a pályázati lehetőségeket erre is figyelni.
Kis Bálint képviselő: Az alapösszeget biztosítani kell az önkormányzatnak, a pályázatra már
az elképzelésekkel rendelkeznünk, konkrét elgondolásokkal a cégeket is meg kell keresni,
mert ők is támogatóbbak, ha már valamit tudunk mutatni.
Varga Pál alpolgármester: A volt E-On is pozitívan áll a dolgokhoz, támogatásukról
biztosítottak, ha már működik. A költségvetés tervezése miatt most is dönteni lehetne egy
bizonyos összegről.
Lengyel György polgármester: A rendelet megalkotása előtt meg kellene nézni, számolni
mekkora összegre lenne szükség.
Novák István: Lehetne sportág választót csinálni, amit még nem ismernek, azt bemutatni.
Lengyel György polgármester: Pörgesd meg ezt a dolgot.
Varga Pál alpolgármester: Egyeztessünk időt és átnézzük.
Lengyel György polgármester: Szeretném megköszönni a segítséget Novák Istvánnak, hogy
szabadidejét feláldozva igyekszik segíteni.
Pusztai Ádám Ügyrendi Bizottság elnöke: A képviselők vagyonnyilatkozat leadásával
kapcsolat az Ügyrendi Bizottság a testületi ülés megkezdése előtt ülésezett. Megállapította,
hogy minden képviselő leadta a vagyonnyilatkozatát.
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Lengyel György polgármester: Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, tisztelettel
megköszöni az aktív tanácskozást a nyílt ülést 17,20 órakor bezárja, és bejelenti, hogy a
testület zárt ülés keretében folytatja a munkát.

K.m.f.

Lengyel György
polgármester

dr. Lipták Péter
jegyző
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Kis Bálint
képviselő

Mórocz Lajos
képviselő
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