KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2014. AUGUSZTUS 28. NAPJÁN TARTOTT
NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE
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23/2014.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus
28. 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:
Megyeriné Lepsényi Aliz alegyző;
Fekete Zita, kirendeltség-vezető.
Kapuné Sin Anikó pénzügyi vezető főtanácsos,
Süli Zsolt tüo. alezredes, orosházi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség vezetője az 1. napirendi ponthoz,
Barna Károlyné óvodavezető, 2. napirendi ponthoz,
Szüts Gézáné tankerület igazgató és
Orosz László Vörösmarty Általános Iskola igazgató a 3. napirendi
ponthoz,
Nem tanácskozási joggal állandó meghívottként van jelen:
Skorka Pálné jegyzőkönyvvezető.
További jelenlévő: Vargáné Neller Borbála műv. ház igazgató.
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. Javasolja a 2. és a 3.
napirendi pont cseréjét. Aki egyetért a javasolt napirendi pontok elfogadásával,
kézfeltartással szavazzon!
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A képviselő-testület a javaslatnak megfelelően, az 5 jelenlevő tag közül 5 igen
szavazattal, egyhangúlag, az alábbiak szerint fogadta el a tárgyalandó napirendi
pontokat:
Tárgy:

Előadó:

1. Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évi
tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolója

Süli Zsolt tüó. alez
kat.véd.kir.vezető

2. Tájékoztató a Táncsics Mihály Tehetséggondozó
Általános és Középiskola Kardoskúti Tagintézménye
2013-2014. tanév tevékenységéről

Szüts Gézáné
tanker. igazgató

3. Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda 2013-2014. nevelési
év munkájáról szóló beszámolója

Barna Károlyné
óvodavezető

4. Helyi Választási Bizottság állandó tagjainak és
póttagjainak megválasztása

dr. Lipták Péter
jegyző

5. Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testüetének
a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet
módosítása

Fekete Zita
kirendeltség-vez.

6. Bejelentések

Lengyel György
polgármester

Lengyel György polgármester: A napirendi pontok tárgyalása előtt a két ülés
között lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról számol be:








128/2014. (VI. 26.) sz. KT határozatban a testület elfogadta a Kardoskút
Községért Közalapítvány beszámolóját és 95 ezer forint fel nem használt
támogatás visszafizetésére kötelezte. Az összeg visszafizetése megtörtént.
129/2014. (VI. 26.) KT határozatban a Kardoskúti Faluszépítő Egyesület
részére 200 ezer forint támogatást juttatott. Az összeg átutalása megtörtént.
130/2014. (VI. 26.) KT határozatban az Orosházi Kórházzal laboratóriumi
mintavételezési szerződés kötését határozta meg. A polgármester
felhatalmazta a szerződés aláírására. A szerződés aláírása megtörtént,
szeptember hónapban indul a mintavételezés, előtte személyes egyeztetés
fog történni a tanyagondnokkal és a körzeti nővérrel közösen.
131/2014. (VI. 26.) KT határozatban döntött a testület, hogy 1 millió forint
összegért megvásárolja Kunos Zoltántól a 676 hrsz. számú zártkerti ingatlant.
Az adás-vételi szerződés megkötésére, aláírására felhatalmazta a
polgármestert. A szerződés megkötésre került, folyamatban van a vásárlás.
132/2014. (VI. 26.) KT határozatban az egészségház és a művelődési ház
felújítási munkálatainak műszaki ellenőri feladataival megbízta Kovács Kft-t,
125 illetve 158,75 ezer + ÁFA összegért. A szerződés megkötésére
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felhatalmazta Lengyel György polgármestert. A szerződés megkötésre került,
a művelődési ház átadása szeptember végén fog megtörténni.
133/2014. (VI. 26.) KT határozatban döntött a testület arról, hogy az Orosházi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-től 100 ezer forint névértékű üzletrészt
vásárol, és felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására. Az üzletrész
megvásárlása megtörtént, párhuzamosan a Képviselő-testület a feltételeket a
elfogadta, és közbeszerzés lefolytatása nélkül megoldódott a szemétszállítás
hosszú időre.
134/2014. (VI. 26.) KT határozatban és a135/2014. (VI. 26.) KT határozatban
az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit KFT szerződésének
rendelkezéseit fogadta el. Felhatalmazta a polgármestert a szerződés
aláírására, mely megtörtént.
137/2014. (VI. 26.) KT határozatban az Orosházi Mentőállomás
eszközbeszerzését támogatta 20 ezer forinttal. Az összeg átutalásra került.
141/2014. (VII. 16.) KT határozatban a Móra Ferenc Művelődési Ház és
Községi Könyvtár intézményvezetői megbízására határozott időtartamra
helyettesítés céljából pályázat kiírásáról döntött. A pályázat kiírása megtörtént.
152/2014. (VIII. 07.) KT határozatban döntött a testület, hogy az óvodások,
iskolások támogatási rendszeréről készítsen rendelettervezetet a jegyző. A
rendelet megalkotása megtörtént.
157/2014. (VIII. 21.) KT határozatbana 2014. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről szóló beszámolót fogadta el.
158/2014. (VIII. 21.) KT határozatban a Csanádapácai Közös Önkormányzati
Hivatal a 2014. évi módosított költségvetését fogadta el és döntött a
rendeletbe történő beépítésről.
159/2014. (VIII. 21.) KT határozatban az orvosi ügyelet működtetése
érdekében az orosházi Kistérségi Többcélú Társulás részére hozzájárulást
szavazott meg tagdíjként, egyszeri induláshoz szükséges hozzájárulásra,
illetve szerződések fedezetére. Az átutalás megtörtént.

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, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
/2014. (VIII. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete a.128/2014. (VI. 26.) sz.
KT 129/2014. (VI. 26.) sz. KT 130/2014.
(VI. 26.) sz. KT 131/2014. (VI. 26.) sz. KT
132/2014. (VI. 26.) sz. KT 133/2014. (VI.
26.) sz. KT 134/2014. (VI. 26.) sz.
KT135/2014. (VI. 26.) sz. KT 137/2014. (VI.
26.) sz. KT141/2014. (VII. 16.) KT152/2014.
(VIII. 07.)KT. 157/2014. (VIII. 21.) KT
158/2014. (VIII. 21.) KT 159/2014. (VIII.
21.) KT határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolót és a két ülés eseményeiről
szóló tájékoztatást elfogadja.
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Felelős:Lengyel György, polgármester
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont: Orosházi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 2013. évi
tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolója
Előadó:Süli Zsolt tűzoltó alezredes, katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője
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?
Süli Zsolt tűzoltó alezredes, katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője: Néhány
gondolat erejéig kívánok szóbeli kiegészítést tenni. Törvényi előírásoknak
megfelelően minden évben egyszer kötelező beszámolni a tűzoltóságnak. Bajkán
György parancsnok úr más elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen, ezért
vagyok jelen én. Parancsnok úr egy jól elkészített, felépített írásos beszámolót
készített. 2012 óta komoly változások történtek, a változások fő célja a prevenció. A
hatósági tevékenységet a katasztrófavédelem vette át. A cél, mindenkivel betarttatni
a rendelkezéseket, szigorúbb ellenőrzés, de kevesebb beavatkozás mellett. Ennek
már érezhető a hatása, 30 %-os csökkenés mutatkozik a területen. A szankciók is
szigorodtak. Létrejött az iparbiztonság is, amely a településen kiemelt figyelmet
jelent. A veszélyes szállítmányok ellenőrzése is a feladatunk közé került.
Polgárvédelmi
feladatok
maradtak,
szoros
kapcsolatban
vagyunk
az
önkormányzatokkal a közbiztonsági referenseken keresztül. Polgárvédelmi szervezet
minden településen van, kötelező lennie. Létrejött a Dél-Békési Mentőcsoport,
önkéntes alapon, de országosan is követendő példa. A megyében úttörők vagyunk
ezen a téren.
Kérésem, hogy a hulladékszállításban keletkezett problémák megoldásában mi
legyünk az elsők, akik értesülnek.
Az elkövetkezendő napokban minden településen tűzvédelmi felmérések lesznek,
ebben kérem a segítséget.
Ennyiben kívántam kiegészíteni az írásos előterjesztést, várom a kérdéseket,
véleményeket.
Mórocs Lajos képviselő: Mit jelent a 30 %-os csökkenés, közúti balesetek
csökkentek, vagy a tűzesetek?
Süli Zsolt tűzoltó alezredes, katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője:
Átlagosan beszélünk erről a számról. Főleg műszaki mentést jelent, de az időjárás is
nagyban befolyásolja a balesetek számát. A szabadtéri tűzesetek visszaszorítását
tudjuk befolyásolni. Megelőzésben próbálunk minél többet tenni. Ezt szolgálja a „Kék
lámpás Nap” rendezvényünk is. A tűzesetek száma csökkenő tendenciát mutat.
Varga Pál alpolgármester: Szénmonoxid mérőkkel kapcsolatban kérdésem, hogy
ajánlott, vagy kötelező?
Süli Zsolt tűzoltó alezredes, katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője:
Kötelezettség nincs. A katasztrófavédelem elemezte az elmúlt éveket. Évvégére a
katasztrófavédelem átveszi a kéményseprést. A gázkészülékeket felül fogják
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vizsgálni a lakosságnál is. Térségünkben nem jellemző a szénmonoxid mérgezés, de
próbáljuk a figyelmet felhívni.
Szemenyei Sándor képviselő: A piacon sokféle ilyen berendezés van. Ezeket be
tudják-e mérni?
Süli Zsolt tűzoltó alezredes, katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője: A
katasztrófavédelem nem foglalkozik a készülékek bemérésével. Üzletben csak
megfelelően minősített berendezést lehet árusítani.
Lengyel György polgármester: A katasztrófavédelem és tűzoltóság vezetőivel jó
kapcsolata van az önkormányzatnak, köszönjük a munkát. Köszönöm szépen az
előterjesztés elkészítését és szóbeli kiegészítését.
Kérem a képviselő-testületi tagokat, hogy amennyiben egyetértenek a határozati
javaslattal, kézfeltartással szavazzanak annak elfogadásáról.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal - tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
162/2014. (VIII. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az Orosházi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság 2013. évi tűzvédelmi
tevékenységéről
szóló
beszámolóját
az
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: azonnal
2. Napirendi pont: Tájékoztató a Táncsics Mihály Tehetséggondozó Általános és
Középiskola Kardoskúti Tagintézménye 2013-2014. tanév tevékenységéről.
Előadó:Szűts Gézáné tankerület igazgató
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?
Szűts Gézáné tankerület igazgató: Ismeretes az intézménnyel kapcsolatos
hírverés. Mindent megpróbáltunk az iskola helyben maradásáért. Annak idején az
Önkormányzat a tankerülettel nem egyeztetve kezdeményezte az egyházi átadását
az iskolának. Folytattuk, támogattuk a kezdeményezést. Igyekeztünk itt tartani
legalább az alsó tagozatot. A jelek már régen mutatkoztak. Nem az a cél, hogy itt
megszűnjön az iskola. Mindenki próbált mindent megtenni. Jelen pillanatban 8
kisgyermek 2 pedagógussal el fogja kezdeni a tanévet az alsó tagozatban. Az eddig
itt dolgozóknak ajánlottunk fel munkát. Egy fő pedagógus kivételével mindenki
elfogadta a munkát. Próbálunk mindent megtenni, hogy az alapoktól újból felépítsük
az iskolát. Távlati tervekben, nyári táborokban, erdei iskolában, illetve különböző
programok lebonyolításában gondolkodunk. A körülmények olyanok, hogy megfelelő
projekttel kitöltve, remekül használni lehet. Ennyit szerettem volna elmondani, és
átadom a szót Orosz Lászlónak a Vörösmarty Általános Iskola igazgatójának.
Köszönöm szépen a szót.
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Orosz László igazgató: Iskolavezetés részéről elkötelezettek vagyunk azért, hogy
Kardoskúton jól működjön az iskola. A megoldást, jövőképet keresünk. Célunk, hogy
működő iskola legyen, ehhez vonzóvá kell tenni az intézményt. Ma szülői értekezlet
lesz, hétvégén évnyitó, szeptember 1-jén elindul az iskola Kardoskúton is. Olyan
programot indítunk, ami az óvodától az iskolába való átmenetet segíti.
Kardoskút adottságai vonzóvá tehetik az intézményt. Sok olyan programot terveztünk
– heti, havi gyakorisággal itt helyben – amelyen az orosházi iskolákból is ide jönnek,
mint pl. a Fehértó Napja. Az orosházi programokban is részt fognak venni az ide járó
gyerekek, az itt maradó alsósok, akik be tudnak kapcsolódni az orosházi iskolákhoz.
Lengyel György polgármester: Az orosházi Tankerülettel sokszor folytattunk
tárgyalásokat. A Tankerület részéről pozitív hozzáállás tapasztalható, komoly,
rendszeresített programokkal állnak elő, amit támogatunk. Megköszönöm az eddigi
segítséget.
Varga Pál alpolgármester: Viharos időszakot éltünk át, bízom benne vége van.
Egyetértek az igazgató asszonnyal, hogy miért került ide az iskola. A nagyobb gond
talán az, hogy nem volt elég ideje a szülőknek felkészülni. Látható volt, hogy sajnos
hosszú ideig nem lesz tartható a nyolcosztályos iskola. A programokkal kapcsolatban
kérdésem, hogy saját kisbuszunk beárazása szerepel a programokban?
Szüts Gézáné tankerület igazgató: Saját kisbuszra gondoltunk, de a beárazás arra
vonatkozik, hogy ha bérelni kell, illetve ha nagyobb létszámot kell mozgatni és
nagyobb busz kell. Önöktől a busz hozzájárulást kérnénk. Szakmailag a költségeket
vállaljuk (pedagógusok díjazása).
Varga Pál alpolgármester: Látszik, hogy nem vagyunk magunkra hagyva, az
itteniek színes programokból választhatnak, az időpontok alapján tudjuk biztosítani a
kisbuszt.
Szüts Gézáné tankerület igazgató: Komoly együttgondolkodással mindenki megtett
mindent, hogy meggyőzze az itteni szülőket.
A költségek a megvalósulás függvényében lesznek felhasználva, megismerve a
szülők igényét.
Lengyel György polgármester: A kisbusz a legtöbb programhoz rendelkezésre áll,
ha időben egyeztetünk.
Szüts Gézáné tankerület igazgató: A pedagógus személye nagyon fontos, általuk
közvetíthetjük az értékeket, fontos, hogy a pedagógus elkötelezett legyen, a
település érdekeit is képviselje. Orosz László igazgató személyében ezt
biztosítottnak látom, mindent megteszünk az itt tanító pedagógusok segítésére.
Igazgató Úr heti 1-2 délutánt itt fog tölteni. Iskolamegtartó programokat próbálunk
kínálni.
Szemenyei Sándor képviselő: A katolikus egyház megígérte, hogy átveszi az
iskolát, visszamondta, Önöknél nem lett volna helye a felsősöknek?
Szüts Gézáné tankerület igazgató: Nagyon ragaszkodtunk volna, hogy
megmaradjon az iskola, a Vörösmarty Iskolában nem volt hely. Az összes gyereket,
együtt, csak a Rákóczi telepi általános iskolában tudtam volna áthelyezni. Engem
senki nem keresett meg személy szerint, senkit nem utasítottunk el. Az alsósokat
elutasítottam azért, hogy itt megmaradjon Kardoskúton az iskola. Megkértem az
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iskola igazgatókat, hogy ne vegyék fel az alsósokat, mégis volt, aki felvette. Nagyon
sajnálom, hogy az intézmény nem kellett az egyháznak, a gyerekek viszont igen. A
Rákóczi telepi iskolába az összes gyereket, a pedagógusokkal együtt felvettük volna.
Egy év múlva vissza is lehetett volna építeni Kardoskútra az iskolát. Egy külön
busszal reggel oda, délután meg visszaszállítással meg lehetett volna oldani.
Szemenyei Sándor képviselő: Köszönöm szépen a választ.
Lengyel György polgármester: Szeretném megköszönni Igazgató Asszonynak az
eddigi munkáját, bízom a további jó együttműködésben. Bármelyik egyházi iskolával
érdemes megtartani a jó kapcsolatot.
Szüts Gézáné tankerület igazgató: Köszönjük a bizalmat, az együttműködő
segítséget. A következő testületi ülésen szeretnék a tapasztalatokról beszámolni.
Lengyel György polgármester: Köszönöm szépen az előterjesztés elkészítését és
szóbeli kiegészítését.
Kérem a képviselő-testületi tagokat, hogy amennyiben egyetértenek a határozati
javaslattal - kiegészítve azzal, hogy az előterjesztés 2. számú mellékletében szereplő
programokhoz az utazási költségeket mi álljuk ha szükséges és nem tudjuk saját
kisbusszal megoldani - kézfeltartással szavazzanak!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal - tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
163/2014. (VIII. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Táncsics Mihály
Tehetséggondozó Általános és Középiskola
Kardoskúti Tagintézménye 2013-2014. tanév
tevékenységéről szóló szakmai tájékoztatóját
tudomásul veszi azzal, hogy az előterjesztés 2.
számú mellékletében szereplő programok
utazási költségét biztosítja az eredeti előirányzat
terhére.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő:értelemszerűen
3. Napirendi pont: Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda 2013-2014. nevelési év
munkájáról szóló beszámoló
Előadó:Barna Károlyné óvodavezető
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?
Barna Károlyné óvodavezető: Köszönöm a szót. Eseményekben gazdag oktatási
éven vagyunk túl. Aggasztó az óvodások létszáma. Mindent igyekszünk megtenni,
színes programokkal. A szülők elismerik a tevékenységet, de ezekről az
eseményekről a lakosság nem informálódik. Ezen változtatni kellene valahogyan. Én
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követtem az eddigi gyakorlatot, de belátom, ettől többet kell tenni. Plakátok, internet.
Ebben szeretném kérni a segítséget, hogy a honlapon tájékoztatni tudjuk a
lakosságot, jobban népszerűsíteni az óvodában folyó életet. A születések száma is
nagyon kevés.
Lengyel György polgármester: A nagyobb nyilvánosság csak előnyére szolgál az
óvodának. Varga Pálhoz forduljon bizalommal a honlapon való közzététel céljából,
én is és a művelődési ház vezetője is, készséggel segítünk.
Varga Pál alpolgármester: Mindig helyt adunk az óvodának. A rendezvényekre, ha
meghívnak, elmegyek, felajánlom a segítségemet. Megbeszéljük a részleteket.
Mórocz Lajos képviselő: Szőlősről Kaszaperre viszik a gyerekeket, mert nincsenek
megelégedve. Esetleg Pusztaföldvárról is lehetne gyerekeket áthozni az óvodába.
Barna Károlyné óvodavezető: Pusztaföldvárról vállalnák a szülők, hogy ide járatják
óvodába gyerekeket, ha Kardoskút vállalná a busszal a szállítást.
Lengyel György polgármester:Egyeztetni fogok a Polgármester Úrral a
megoldhatóságról. A helyi gyerekek száma nem sok, és vannak szülők, akik
munkájuk miatt viszik magukkal a gyerekeket. Óvodába íratás előtt már meg kellene
ismertetni a szülőkkel az itteni óvodát.
Köszönöm szépen a beszámoló elkészítését és szóbeli kiegészítést.
Kérem a képviselő-testületi tagokat, hogy amennyiben egyetértenek a határozati
javaslattal, kézfeltartással szavazzanak annak elfogadásáról.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal - tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
164/2014. (VIII. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Kardoskúti
Napköziotthonos Óvoda 2013-2014. nevelési év
munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés
szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: azonnal

4. Napirendi pont: Helyi Választási Bizottság állandó tagjainak és póttagjainak
megválasztása
Előadó:Fekete Zita, kirendeltség-vezető

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés
előzetesen elkészült, a meghívó mellékleteként a képviselők megkapták. A napirendi
pont előadója kíván-e szólni?
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Fekete Zita kirendeltség-vezető: Jogszabály szerint meg kell választani a Helyi
Választási Bizottság tagjait és póttagjait. Mivel Kardoskúton egy szavazókör
működik, ezért 5 állandó tagot és legalább 2 póttagot kell választani, amely bizottság
a Szavazatszámláló Bizottság feladatát is ellátja.
Az előterjesztéshez képest módosítás történik, mert Kis Bálint Péter mégsem tudja
vállalni a tagságot. Mivel három fő póttag szerepel az előterjesztésben, így az első
póttag, Szabóné Miklós Ildikólenne választási bizottsági tag és a jogszabály szerinti
2 póttag megmarad így is.
Lengyel György polgármester: Kérem a képviselő-tagokat, hogy amennyiben
egyetértenek a határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzanak annak
elfogadásáról!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal - tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
165/2014. (VIII. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának képviselőtestülete úgy dönt, hogy a választási eljárásról szóló
2013. XXXVI. törvény 23. §-a értelmében a Helyi
Választási Bizottság tagjának megválasztja:
 Jámborcsik Gyöngyi, Kardoskút, Béke u. 10.
 Mucsi Sándor Kardoskút, Táncsics u. 14.
 Szabóné Miklós Ildikó, Kardoskút, Táncsics u. 11.
 Szücsné Móga Borbála, Kardoskút, Arany János 4.
 Tibáné Hamvasi Zsuzsa, Kardoskút, Petőfi u. 14.
szám alatti lakosokat.
A Helyi Választási Bizottság póttagjává az alábbi
sorrendben megválasztja:
 Gubné Hegedűs Rózsa, Kardoskút, Munkácsy sor
14.
 Kürtiné Rácz Anikó, Kardoskút, Petőfi u. 7. szám
alatti lakosokat.
Felelős: dr. Lipták Péter jegyző
Határidő: 2014. augusztus 31.
5. Napirendi pont: Kardoskút Község Önkormányzat képviselő-testületének a
települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 13.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó:Fekete Zita kirendeltség-vezető
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Lengyel György polgármester:Az előterjesztést a képviselők megkapták. A
rendelet-módosításra a szolgáltató megváltozása miatt van szükség, hogy a helyes
név legyen feltüntetve a rendeletünkben. Más változás nincs. Van-e kérdés,
hozzászólás.
Amennyiben nincs hozzászólás, észrevétel, akkor kézfeltartással szavazzunk a
Kardoskút Község Önkormányzat képviselő-testületének a települési szilárd
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 13.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet 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 17/2014. (VIII.28.)
számú önkormányzati rendelete
Kardoskút Község Önkormányzat képviselő-testületének a települési szilárd
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 13.) önkormányzati
rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
6. Napirendi pont: Bejelentések

Lengyel György polgármester: Rendeletet kell alkotni a közterületek elnevezéséről
és a házszámozás szabályozásáról. Írásban adtunk ki előterjesztést. Kérdezem
Fekete Zita kirendeltség-vezetőt, kíván-e kiegészítést tenni.
Fekete Zita kirendeltség-vezető: Jogszabály értelmében meg kell alkotni a
közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló rendeletet.
Lengyel György polgármester:Amennyiben nincs hozzászólás, észrevétel, akkor
kézfeltartással szavazzunk a közterületek elnevezéséről és a házszámozás
szabályairól szóló rendelet-tervezet 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 18/2014. (VIII.28.)
számú önkormányzati rendelete
Kardoskút Község Önkormányzat képviselő-testületének a közterületek
elnevezéséről és a házszámozás szabályairól.
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Lengyel György polgármester: Módosítani szükséges az óvodások és iskolások
támogatási rendszeréről szóló rendeletet. Írásban kiadtuk az előterjesztést. Vannak
olyan ételallergiás gyermekek, akik nem tudják igénybe venni az étkezési
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támogatást, mert a szülő maga készíti el az ételt, külön vásárol. Ezt figyelembe kell
vennünk. Kérdezem Fekete Zita kirendeltség-vezetőt, kíván-e kiegészítést tenni?
Fekete Zita kirendeltség-vezető: Nincs szóbeli kiegészítésem. Mértéknek az
előterjesztésben a természetbeni támogatással egyenértékű pénzbeli támogatás
szerepel.
Szemenyei Sándor képviselő: Legésszerűbb megoldás. A szülő kapja meg a pénzt
és oldja meg gyermeke étkeztetését. Mindent azonban az önkormányzat sem
vállalhat fel. Javaslom a rendelet-tervezetben meghatározott összeget elfogadni.
Varga Pál alpolgármester: Egy beteg gyermek étkeztetése jóval többe kerül, mint
amennyit mi adunk. Én 150 %-ot javaslok.
Pusztai Ádám képviselő: Maradjon a 150 %.
Lengyel György polgármester: Az elképzelés jó, elég gond a szülőnek, akinek a
gyermeke betegséggel küzd. Mivel kicsi létszámról van szó érdemes átgondolni a
magasabb összegű támogatást. Szavazzunk.
Kézfeltartással szavazzon, aki azzal ért egyet, hogy az írásos előterjesztésben
szereplő „egyenértékű” összeg szerepeljen.
1 igen szavazattal nem fogadta el a testület.
Kézfeltartással szavazzon, aki a 150 % összeget fogadja el, mely alapján azok a
gyermekek, akik egészségügyi oknál fogva – szakorvosi igazolás alapján – nem
tudják igénybe venni a természetbeni támogatást, azok a természetbeni támogatás
mértékének 150%-val megegyező pénzbeli támogatásra jogosultak!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 4 igen szavazattal,1
tartózkodással,ellenszavazat nélkül - alkotta meg az alábbi rendeletet:
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014. (VIII.28.)
számú önkormányzati rendelete
Kardoskút Község Önkormányzat képviselő-testületének a települési az óvodások és
iskolások támogatási rendszeréről szóló 16/2014. (VIII. 21.) számú önkormányzati
rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Lengyel György polgármester: Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás
megküldte a ceglédi táboroztatáshoz nyújtott támogatásunk elszámolását.
Fekete Zita kirendeltség-vezető: Átnéztük Kapuné
főtanácsossal az elszámolást, az megfelel a szabályoknak.

Sin

Anikó

pénzügyi

Varga Pál alpolgármester: A gyerekek jól érezték magukat, nagyon tetszett nekik.
Javaslom, hogy a jövőben támogatás megszavazása előtt kérjük ki a gyermekek
névsorát is, mert véleményem szerint nem minden gyermek körülménye felelt meg a
szociálisan rászorultnak.
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Lengyel György polgármester: Kérem a képviselő-testületi tagokat, hogy
amennyiben egyetértenek azzal a határozati javaslattal, hogy elfogadjuk az
elszámolást, kézfeltartással szavazzanak!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal - tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
166/2014. (VIII. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogyaz Orosházi Kistérség
Egyesített
Gyermekjóléti
Központjaés
Családsegítő
Szolgálat
részére10
fő
Kardoskúton
élő
hátrányos/veszélyeztetett
helyzetű
gyermek
nyári
táborozás
megvalósítása céljából 2014. évben biztosított
203.000. FT, azaz: kettőszáz-háromezer forint
támogatásról szóló - számlákkal alátámasztott
- beszámolóját elfogadja.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: azonnal
Lengyel György polgármester: Az ALFÖLDVÍZ ZRt. írásban megkeresett
bennünket Kardoskút bérleti üzemeltetési szerződés módosításával kapcsolatban.
Ezt a megkeresést minden képviselő megkapta. Azt javaslom, hogy hagyjuk jóvá a
szerződés módosítást. Az ALFÖLDVÍZ Zrt. ülésein jelen voltam.
Kérem a képviselő-testületi tagokat, hogy aki egyetért kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal - tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
167/2014. (VIII. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Alföldvíz
Zrt. megkeresésének megfelelően az egységes
eljárásrend kialakítása miatt a Bérletiüzemeltetési
szerződés
módosítását
jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására.
Határidő: 2014. október 10.
Felelős: Lengyel György polgármester
Lengyel György polgármester: A Művelődési Ház és a Hivatal épületei közötti volt
rakterületen a parkoló épül közmunka program keretében. A szegélykő be lett
betonozva, amit a start munkaprogram keretében gyártottunk. A tükörbe kuli kavics
kerül, és a jövőben kőzúzalékkal érdemes lezárni. Szükség van kavics vásárlására,
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ami megközelítőleg kettőszázötvenezer forintot jelent. Az elkészülési határidő
szeptember 30.
Szemenyei Sándor képviselő: A kavicságy alá homokoztam volna, olcsóbb lett
volna a bányahomok, mint a kavics.
Lengyel György polgármester: Szemenyei Sándor képviselő egy egész napra
felajánlott saját szállító eszközét, melyet ő vezetett. Itt is szeretném megköszönni
segítségét.
Aki egyetért azzal a határozati javaslattal, hogy az eredeti előirányzat terhére zúzott
murvakövet vásároljunk, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal - tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
168/2014. (VIII. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 5945
Kardoskút, Mácius 15. tér 3. sz. alatti parkoló
építéséhez kulikavics vásárlásához 250.000 Ft,
azaz: kettőszázötvenezer forintot biztosít a
dologi kiadások eredeti előirányzat terhére.
Határidő: 2014. október 10.
Felelős: Lengyel György polgármester
Lengyel György polgármester:A ravatalozónál az Orosházi Járási Hivatal
ellenőrzést végzett. Határidőhöz kötötte az akadálymentesítés kialakítását a
bejáratnál. Feljárót kell építeni, nekünk feladatunk, mivel az épület a mi tulajdonunk.
Ezt szeretném megoldani még a szeptemberi közmunkaprogram keretében. Vascső,
térkő, beton szükséges.
Szemenyei Sándor képviselő: A csúszásmentes rámpát nem kell burkolni, csúszás
mentes betont is lehet alkalmazni.
Mórocz Lajos képviselő: Akadálymentesítéssel kapcsolatban szeretném felhívni a
figyelmet, hogy az értesítő lapokon a szavazóhelyiség nem akadálymentesként van
feltüntetve. A művelődési háznál a mosdók miért nem lettek a felújítással együtt
akadálymentesítve?
Fekete Zita kirendeltség-vezető: Az informatikai rendszerben akadálymentesített
volt beállítva, de utánanézünk.
Lengyel György polgármester: Jövőre kialakítható a művelődési házban is, az
építési munkálatok ehhez lettek igazítva, Igazgató Asszony is felhívta erre a
figyelmet.
Varga Pál alpolgármester:A Szölősi részben körbejártam a lakosságot, mert
jelezték, hogy az AGRO-M Zrt megbízottjaként közölte valaki az ott élőkkel, hogy a
jövő hónapban el akarják zárni a vizet.
Lengyel György polgármester: Engem is megkerestek az ott lakók. Nem
mutatkozott be az illető, nem tudják ki volt. Írásban megkeresem az AGRO-M
igazgatóját, tájékoztatást kérek az üggyel kapcsolatban.
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Varga Pál alpolgármester:Az AGRO-M Zrt. saját hálózata, szeretne vízdíjat szedni,
de az ott lakók nem fizetnek a rossz vízminőségre hivatkozva.
Szemenyei Sándor képviselő:A vezetékrendszerbe be lehet építeni egy vízórát, és
inkább az önkormányzat fizesse, mint teljesen elzárják.
Mórocz Lajos képviselő: A járdáinkon a közlekedés nem biztonságos, mert a fák
gallyai nagyon alacsonyan vannak. Szeretném kérdezni, hogy a parkot ki tartja
karba, ki takarítja, mert most tele van üvegszilánkokkal, érdemes lenne minden
reggel átnézni, valamint a dohányzásra figyelni, több helyen jelezni, felhívni a
figyelmet.
Lengyel György polgármester: Köszönöm a tájékoztatást, a közfoglalkoztatottakkal
orvosoljuk a problémát.
Lengyel György polgármester: Megköszöni a képviselők aktív tanácskozását,
részvételét és bejelenti, hogy zárt ülés keretében folytatja a testület munkáját.

K.m.f.
Lengyel György
polgármester

Megyeriné Lepsényi Alíz
aljegyző
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Pusztai Ádám
képviselő

Szemenyei Sándor
képviselő
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