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4/2015.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12. napi
nyílt, rendkívüli 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,
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 Mórocz Lajos 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 meghívóban szereplő
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./ Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyzetének megtárgyalása
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
2. / Kardoskút Községi Önkormányzat ügyvivő-szakértő munkakör betöltésére
pályázat kiírása
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
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1./ Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyzetének megtárgyalása

Előterjesztő: Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: A napirenddel kapcsolatban határozati javaslat készült,
melyet a képviselők megkaptak. Sajnos a hulladékszállítással kapcsolatosan kialakult
helyzet miatt soron kívüli ülést kell tartani. Előző évben részvényt vásároltunk az Orosházi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-ben, hogy könnyebben meg tudjuk oldani a
szemétszállítási kötelezően ellátandó önkormányzati feladatot. Tíz éves időtartamra
szerződést is kötöttünk. Az előző testületi ülésen már tárgyaltunk arról, hogy kompenzációt
kér a szolgáltató. Tudomásom szerint egyik települési önkormányzat sem fizetett. Sajnos
tegnapelőtt levélben értesített a szolgáltató, hogy azonnal bontják a szerződést és
márciustól nem szállítják a szemetet, mert ellehetetlenült a cég, nem tudják üzemeltetni az
autókat sem. Nem erre számoltunk a szerződés szerint. Jegyző Úr már akkor felhívta a
figyelmet, hogy máshol is vásároljunk részvényt.
dr. Lipták Péter jegyző: Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. azonnali
hatállyal mondta fel a szerződést a Ptk. alapján. Kellően megalapozva, hogy a gép és
eszközpark alvállalkozó tulajdonában van, nem tudják működtetni, üzemeltetni azokat
pénzhiány miatt.
Lengyel György polgármester: Kompenzációt kértek, az önkormányzat nem adhat
közszolgáltatásra. Kardoskúton megszűnik a szerződés, de az Önkormányzatnak akkor is
kötelessége gondoskodni a szemét elszállításáról. Ha nem tud megoldást találni, akkor
értesíteni kell a katasztrófavédelmi hatóságot, akik 15 napon belül kijelölik a hulladék
elszállítására a szolgáltatót. Békés megyében tudomásom szerint ilyen cég nincs.
A helyzet megoldása érdekében kedden Jegyző Úrral Vaskútra utaztunk, felvettük
személyesen a kapcsolatot a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft-vel, tárgyalást
folytattunk. Megalapozott, rentábilisan működő cég, 500 ezer lakost lát el, köztük több
nagyváros is szerepel és intézményeket is. Elviekben tudják vállalni Kardoskút település
hulladékszállítását is. Pusztaföldváron és Kaszaperen is ők látják el a feladatot, a környező
települések közül. Célszerű lenne szerződést kötni velük 1-2 évre. Szóban már jelezték,
hogy tudják vállalni, közbeszerzési kötelezettsége Kardoskút felé nincs, mert nem éri el az
éves értékhatárt. Javaslom, hogy a testület hatalmazzon fel, hogy sikeres tárgyalást
követően az említett céggel szerződést kössünk, és a határozatot továbbítjuk a
Katasztrófavédelmi hatóság felé. Sikertelen tárgyalás esetén azonnali soron kívüli ülést
tartunk. A lakosság még semmit nem érzett ebből a problémából és előtte meg kell
oldanunk.
Várom a képviselők kérdéseit, hozzászólásait, nyilatkozatait.
Varga Pál alpolgármester: A lakosságot érintő terhek változnak-e?
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Lengyel György polgármester: Nem változnak, a törvények ezt nem engedik meg. A
katasztrófavédelmi hatóság elrendelése esetén igen. Ellentmondások vannak a
törvényekben.
A mai napon itt, Kardoskúton volt megbeszélés, 8 polgármester a környező településekről,
valamint a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft ügyvezető igazgatója és két termelési
vezető részvételével. Megpróbálunk megoldást keresni.
Varga Pál alpolgármester: Szelektív hulladékot is elszállítják?
Lengyel György polgármester: Kötelesek elszállítani. Január elsejétől két kukás
rendszerrel dolgoznak.
Az írásban kiadott határozati javaslat négy pontból áll. Amennyiben nincs több kérdés,
hozzászólás, és aki egyetért a kiadott határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
25/2015. (II. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. tudomásul veszi az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2015. 02.
05-én kelt levele útján tett jognyilatkozatát, mely a Kardoskút Község
Önkormányzatával 2014. 07. 01-től fennálló hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés 2015. 03. 01-el történő megszüntetésére irányul,
hivatkozásul a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:179 §
rendelkezéseire,
2. úgy határoz, hogy tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjára, felhatalmazza
Lengyel György polgármestert a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft.
(székhely: 6521. Vaskút, Kossuth u. 90.) közszolgáltatóval történő tárgyalások
lefolytatására és szükség szerint közszolgáltatási szerződés aláírására,
3. utasítja Lengyel György polgármestert arra, hogy sikertelen tárgyalás esetén –
24 órán belül – soron kívüli képviselő-testületi ülés összehívására,
4. felkéri Lengyel György polgármestert és dr. Lipták Péter jegyzőt, hogy a
képviselő-testület jelen döntését azonnal küldje meg a területileg illetékes
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.
Felelős: Lengyel György polgármester és
dr. Lipták Péter jegyző
Határidő: azonnal
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2./ Kardoskút Községi Önkormányzat ügyvivő-szakértő munkakör betöltésére
pályázat kiírása
Előterjesztő: Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: A napirendi pont keretében döntenünk kell, az írásban
kiadott pályázati kiírásról. Közalkalmazotti jogviszonyban alkalmazásra kerülne egy
munkatárs. Van-e valakinek kérdése, javaslata ezzel kapcsolatban?
Mórocz Lajos képviselő: Korábban már megbeszéltük, hogy erre a személyre szükség
van.
Kis Bálint képviselő: A pályázatban feltételként szerepel a főiskolai végzettség.
Szakirányt nem kell kikötni? Nem Magyarországon szerzett végzettséggel is betölthető?
dr. Lipták Péter jegyző: Nincs meghatározva a szakirány, lehet bármilyen. Ha a diploma
nem magyar, akkor honosítani kell.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, javaslom,
hogy aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
26/2015. (II. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a
ügyvivő szakértő munkakör betöltésére pályázatot ír ki a következő feltételekkel:
Kardoskút Községi Önkormányzat
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Kardoskút Községi Önkormányzat
Ügyvivő-szakértő
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Békés megye, 5945 Kardoskút, Március 15. tér 3.
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A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A polgármester és a jegyző munkájának közvetlen adminisztratív támogatása, hivatali
szervezési feladatok, döntés-előkészítési tevékenység ellátása. Munkájához tartozik a
hivatali nyilvántartások kezelése, adatszolgáltatások, kimutatások elkészítésében való
részvétel. Benyújtandó hazai és Európai Uniós pályázatok előkészítése. Elfogadott
pályázatok támogatási szerződéseinek, mellékleteinek felülvizsgálata. Teljes körű pályázati
adminisztráció nyilvántartása, pályázati után-követés biztosítása. Kapcsolattartás a
pályázatírókkal és a közreműködő szervezetekkel. Kezeli és feltölti a pályázatokkal
kapcsolatos web-es felületeket a projektvezetők közreműködésével. Pénztárosi feladatok
ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§
Főiskola, (BA/BSc.),
§
Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
§
Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
§
Magyar állampolgárság,
§
Büntetlen előélet,
§
Cselekvőképesség,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§
Helyismeret
§
További idegen nyelv ismerete
Elvárt kompetenciák:
§
Jó szintű Kommunikációs képesség,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§
Motivációs levél,
§
Fényképes szakmai önéletrajz;
§
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
§
Iskolai végzettséget, képesítést, nyelvismeretet, stb. tanúsító okiratok másolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 4.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fekete Zita nyújt, a 06-68-429-000
-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Kardoskút Községi Önkormányzat címére
történő megküldésével (5945 Kardoskút, Március tér 3. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 131/2015. ,
valamint a munkakör megnevezését: Ügyvivő-szakértő.
vagy
§
Személyesen: Fekete Zita, Békés megye, 5945 Kardoskút, Március tér 3. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
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A pályázatokat Kardoskút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el, át nem
ruházható hatáskörében. Az érvényes pályázatot benyújtó pályázók írásban kapnak
értesítést a képviselő-testületi ülés helyéről és időpontjáról, ahol szóban kiegészíthetik a
benyújtott pályázatukat. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
§
www.kardoskut.hu - 2015. február 13.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak
megfelelően kezeljük. A munkáltató 4 hónap próbaidőt köt ki.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kardoskut.hu honlapon
szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. február 16.
A pályázati felhívást közzé kell tenni a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és
Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) internetes oldalán, Kardoskút Község
Önkormányzata hivatalos honlapján.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: a pályázati felhívásnak a KSZK felületén és a helyben szokásos módon történő
meghirdetésére 2015. február 13.
Lengyel György polgármester: Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, tisztelettel
megköszöni az aktív tanácskozást a nyílt ülést 17,55 órakor bezárja.
K.m.f.
Lengyel György
polgármester

dr. Lipták Péter
jegyző
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Mórocz Lajos
képviselő

Pusztai Ádám
képviselő
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