28/2013. ÖKÜ
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december
12. napi soron következő testületi ülésén.
Ülés helye: a Hivatal tanácskozó terme
Jelen vannak:

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

Jelen van továbbá:

dr. Lipták Péter, jegyző;
Fekete Zita, kirendeltség-vezető;
Vargáné Neller Borbála Tünde, művelődési ház vezető;
Kapuné Sin Anikó, pénzügyi vezető főtanácsos;
Skorka Pálné, jkv. vezető.

Lengyel György, polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom a
jelenléti ív alapján, hogy a testületi ülés határozatképes, a képviselő-testület ülését
14.00 órakor megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítőkre kell javaslatot tenni; javaslatom
Szemenyei Sándor és Pusztai Ádám képviselőkre esik, melyet a jelenlevő 5 testület
tag, 5 igen szavazattal, egyhangúlag, elfogadott.
Javaslatot teszek a megtárgyalandó napirendi pontokra, amit az előzetesen
megküldött meghívóban szereplő sorrend oly módon történő megváltoztatásával
kérek elfogadni, hogy a 3. napirendi pont szerinti „Teljesítménykövetelmények
meghatározása a köztisztviselők részére” tárgyú előterjesztést vegyünk le
napirendről és 2014. januárban sorra kerülő testületi ülésen kerüljön előterjesztésre,
ahogy a további két településen.
Aki egyetért a napirendi pontok módosításával 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:
Tárgy:

Előadó:

1. Beszámoló jelentés a Közös Hivatal tevékenységéről

dr. Lipták Péter
jegyző

2. Tanyagondnoki szolgálat tevékenységéről szóló
beszámoló megtárgyalása és elfogadása

Varga Pál
tanyagondnok

3. Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet
előterjesztése, megvitatása és elfogadása

dr. Lipták Péter
jegyző
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4. 2014. évi Képviselő-testületi mukaterv megtárgyalása
és elfogadása

Lengyel György
polgármester

5. Bejelentések
Lengyel György polgármester: A két ülés között lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról az alábbiak szerint számol be:
Lejárt határidejű határozat:
 233/2013. (XI. 21.) sz. KT határozat, melyben a Képviselő-testület döntött a
Kardoskút, Tanya 252. szám alatti Pusztaközponti Helytörténeti Látogató
Központ fejlesztésére, felújítására beérkezett kivitelezési árajánlatokról. A
polgármester a DER Építő és Szigetelő Kft-vel kötött szerződést, a
munkaterület átadására holnap (december 13-án) kerül sor. Az építési
törvény szerint nem kell az építkezés megkezdését bejelenteni az
építéshatóságnak, elegendő az építési napló megnyitása.
 234/2013. (XI. 21.) sz. KT határozat, melyben a Képviselő-testület döntött
arról, hogy pályázatot ad be a Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi
Könyvtár külső felújítási munkálataira, tetőszerkezet felújítására, nyílászárók
cseréjére bruttó 38.100.000 Ft összegben. A pályázat benyújtásra került.
 235/2013. (XI. 21.) sz. KT határozat, melyben a Képviselő-testület döntött falués tanyagondnoki szolgálat ellátásához kapcsolódó pályázat benyújtásáról, a
lakossági alapszolgáltatás fejlesztése céljából, bruttó 12.700.000 Ft
összegben, mikrobusz beszerzéséről. A pályázat benyújtásra került.
 237/2013. (XI. 21.) sz. KT határozatban a Képviselő-testület az iskolai felvételi
körzet-tervezetet elfogadta.
Két ülés közötti olyan esemény nem történt melyről tájékoztatni kellene a
képviselőket.
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:
257/2013. (XII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
233/2013. (XI. 21.) sz. KT, 234/2013. (XI. 21.) sz. KT,
235/2013. (XI. 21.) sz. KT, 237/2013. (XI. 21.) sz. KT.
határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között
végzett munkáról, eseményekről szóló beszámolót
elfogadja.
Felelős: Lengyel György, polgármester
Határidő: azonnal
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1. Napirendi pont tárgya: Beszámoló jelentés a Közös Hivatal tevékenységéről
Előadó: dr. Lipták Péter jegyző

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést
előzetesen írásban megkapták a képviselők. Kérdezem az előadót, és Fekete Zita
kirendeltség-vezetőt kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?
Fekete Zita kirendeltség-vezető: Nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni, az
előterjesztés részletes.
Lengyel György polgármester: Megfelelően elkészült a beszámoló, amennyiben
nincs hozzászólás, kérdés a képviselők részéről, kérem, hogy az elfogadásáról
kézfeltartással szavazzanak!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
258/2013. (XII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a közös hivatal tevékenységéről szóló beszámoló
jelentést elfogadja.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: azonnal
2. Napirendi pont tárgya: Tanyagondnoki szolgálat tevékenységéről szóló
beszámoló megtárgyalása és elfogadása.
Előadó: Varga Pál tanyagondnok

Lengyel György polgármester: A beszámoló előzetesen írásban elkészült, melyet a
képviselők a meghívó mellékleteként megkaptak. Kérdezem a napirendi pont
előadóját kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.
Varga Pál tanyagondnok: Részletesen megpróbáltam leírni tevékenységemet,
nincs szóbeli kiegészítésem.
Szemenyei Sándor képviselő: Részletesen le van írva, még a feladaton túl is
tevékenykedik. Szeretném megkérdezni, hogy a működés 11 hónapja alatt hány km
tett meg a kisbusz, és ez mennyi pénzbe került? Szerettem volna látni, eddig mennyi
állami támogatást kaptunk ehhez a feladathoz. A beszámoló többi részét jónak,
elfogadásra érdemesnek tartom.
Varga Pál tanyagondnok: Töredékét írtam le annak a tevékenységnek amit végzek
a mindennapokon. Más falugondnokokkal egyeztetve tudom, hogy sok helyen az
autók sokkal többet futnak. A betervezett éves összeg 2 millió forint volt, ebből 1,5
milliót használtunk el. Egy hónapban 1-szer, 2-szer tankolom tele, havi 80 ezer forint
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a benzinköltség, eddig ez 10 hónapra 800 ezer forint. A gépjármű fogyasztása
nagyon változó, a használattól függően, 8 – 15 liter 100 km-n. Egy tank benzin 10001200 km-re elég, hosszú, jó úton 1500 km-re is elég.
Szemenyei Sándor képviselő: Kardoskutat más településhez nem hasonlíthatjuk.
Varga Pál tanyagondnok: Sok tanyagondnok nem csak tanyagondnoki feladatokat
lát el.
Szemenyei Sándor képviselő: A következő év tervezése miatt kérdeztem,
megkaptam a választ. Köszönöm szépen.
Mórocz Lajos képviselő: Megköszönöm azt a rengeteg munkát, amit belefektetsz
és a hozzáállásodat.
Lengyel György polgármester: Valóban fel kellene tüntetni néhány sarkalatos
adatot a beszámolóban, de meg kell említenem, hogy a szolgálatról és a gépjármű
használatról minden hónapban ellenőrzöm a napi részletességgel vezetett naplót. Az
év során olyan tendencia mutatkozott, hogy a feladatok növekednek. Több
tanyagondnoki fórumra eljutottunk, megerősödött a tanyagondnoki szolgálat
jelentősége. Komoly szervezői készséggel, pszichológiai érzékkel kell a
tanyagondnoknak rendelkeznie. Kardoskúton is egyre nő az igény a belterületi
lakosság részéről is, amit gyakorlatban a falugondnoki szolgálat feladata lenne. A
belterületi munkában azonban a házi segítségnyújtás is be tud segíteni. Érdemes
tovább folytatni ezt a szolgálatot és erősíteni. Köszönjük a munkát. Megfelelően
elkészült a beszámoló, amennyiben nincs hozzászólás, kérdés a képviselők részéről,
kérem, az elfogadásáról kézfeltartással szavazzunk!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
258/2013. (XII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a tanyagondnoki szolgálat tevékenységéről szóló
beszámoló jelentést elfogadja.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: azonnal

3. Napirendi pont tárgya: Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet
előterjesztése, megvitatása és elfogadása.
Előadó: Lengyel György polgármester
Lengyel György polgármester: Az előterjesztést írásban megkapták a képviselők.
Az Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta. Átadom a szót az Ügyrendi Bizottság
elnökének.
Pusztai Ádám Ügyrendi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és
javasolja a képviselő-testületnek változtatás nélkül elfogadásra.
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Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs hozzászólás, kérdés a
képviselők részéről, kérem, elfogadásáról kézfeltartással szavazzunk! Aki így
elfogadja a rendelet-tervezetet, kézfelnyújtással szavazzon!

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alkotta
meg az alábbi rendeletet:
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (XII.19.)
számú önkormányzati rendelete
az átmenetei gazdálkodásról
A rendelet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.

4. Napirendi pont tárgya: 2014.
megtárgyalása és elfogadása.

évi

Képviselő-testületi

munkaterv

Előadó: Lengyel György polgármester
Lengyel György polgármester: A Képviselő-testület 2014. évi munkaterv tervezete
elkészült, melyet a képviselők a meghívó mellékleteként írásban megkaptak.
Pusztai Ádám képviselő: Így is jó a munkaterv, de a választásokat követő alakuló
ülés utáni időszakra nem kellene meghatározni. Ne ez a testület mondja meg, mit
csináljon az új testület. Csak ajánlást tegyünk.
Fekete Zita kirendeltség-vezető: A munkatervben szereplő napirendek nagy része
jogszabályi kötelezettségeknek tesz eleget.
dr. Lipták Péter jegyző: A napirendi pontok főleg a kötelezően tárgyalandó
napirendeket tartalmazza, ettől nem térhet el az új testület sem.
Pusztai Ádám képviselő: A költségvetési módosítások napirendi pontoknál egyik
helyen a jegyző, másik helyen a polgármester az előadó. Tisztázandó, hogy ki az
előadó.
dr. Lipták Péter jegyző: Önkormányzati költségvetésről van szó, polgármester az
előadó, elírás történhetett.
Pusztai Ádám képviselő: Február 27, illetve március 27. 1. napirendi pontja
ugyanaz, jó ez így?
dr. Lipták Péter jegyző: Csak két forduló van a költségvetés tárgyalására, a februári
a jó időpont. A munkatervet esetleg meg is lehet bontani I. és II. részre. A választást
követő időszak lehetne a II. rész, de bármikor lehet módosítani a munkatervet.
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Varga Pál alpolgármester: Egyetértek, ketté kell választani a munkatervet.
Lengyel György polgármester: Mivel több javaslat, hozzászólás nincs, kérem a
képviselőket, hogy az elhangzott javaslattal módosítva, kézfeltartással szavazzon az
elfogadásáról!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
259/2013. (XII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete – jelen
határozat mellékletének megfelelő tartalommal – fogadja el a
2014. évi munkatervét.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: azonnal
Az elfogadott munkaterv a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete.
B e j e l e n t é s e k:
Lengyel György polgármester: Az önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatát felül kell vizsgálni a vonatkozó jogszabályi változások miatt. Erről szóló
írásos előterjesztés készült, melyet a képviselők megkaptak, és az Ügyrendi
Bizottság is megtárgyalta. Kérdezem a jegyzőt, van-e szóbeli kiegészítése?
dr. Lipták Péter jegyző: Szóbeli kiegészítésem nincs.
Pusztai Ádám Ügyrendi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az
önkormányzat SZMSZ-t. Egy szóval van említve a kirendeltség-vezető, bővebben
nincs szó róla, csak jegyző és aljegyző szerepel. Valamilyen jogosultsággal
rendelkezik, ezért vélem indokoltnak szerepeltetni. Több helyen levezető elnök
szerepel, de az ülést a polgármester vezeti, miért nem a polgármester van írva a
levezető elnök helyett is? Az Ügyrendi Bizottság rendeletté emelését javasolja az
SZMSZ-nek, az említett pontosításokkal.
dr. Lipták Péter jegyző: A Közös Hivatal SZMSZ-e rendelkezik a kirendeltségvezetőről, ezért nem tartottam indokoltnak az önkormányzat SZMSZ-be részletezni.
Az Mötv. nem ismeri a kirendeltség-vezető státuszt.
Az átruházott hatáskörök jegyzéke kimerítő-e, esetleges hatásköröket átruházhat a
testület bizottságra, vagy polgármesterre.
Lengyel György polgármester: Javaslatom szerint maradjon az a felállás, ami
eddig volt.
Varga Pál alpolgármester: Felmerült az Ügyrendi Bizottsági ülésen, a zárt üléssel
kapcsolatos nyilvánosság.
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dr. Lipták Péter jegyző: A zárt ülés döntéseit közzé kell tenni, de az addig vezető
döntési folyamatot titkosan kell kezelni. Ha ennek nem teszünk eleget akkor törvényt
sértünk.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs hozzászólás, kérdés a
képviselők részéről, kérem, elfogadásáról kézfeltartással szavazzanak. Aki így
elfogadja a rendelet-tervezetet, hogy a 32. §-ban szereplő levezető elnök helyett
polgármester szerepeljen, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alkotta
meg az alábbi rendeletet:
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.19.)
számú önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról.
A rendelet a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete.

Lengyel György polgármester: Elkészült és írásban kiadásra került az
Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló rendelet-tervezet. Várom a kérdéseket, javaslatokat.
dr. Lipták Péter jegyző: Indokolt volt elkészíteni, már az I. félévben kellett volna
tárgyalni, mert az önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatos jogszabályok
módosultak, ezért az új jogszabályok kívánalmait teljesíti ez a rendelet-tervezet.
Vagyonértékesítési eljárást tartalmaz, milyen összegszerűségnél ki a döntési címzett.
A hatályos rendelkezésekhez van alakítva a rendelet-tervezet.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs hozzászólás, kérdés a
képviselők részéről, kérem, elfogadásáról kézfeltartással szavazzanak. Aki így
elfogadja a rendelet-tervezetet, kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alkotta
meg az alábbi rendeletet:
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2013. (XII.19.)
számú önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról.
A rendelet a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete.

Lengyel György polgármester: Elkészült az írásos előterjesztés a helyi adókról
szóló rendelet-tervezet vonatkozásában.
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Fekete Zita kirendeltség-vezető: Adminisztrációs jellegű módosítás, összevonásra
kerültek a helyi adókról szóló rendeletek. A törvény lehetőséget ad erre, az adó
mértékekben nincs változás.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs hozzászólás, kérdés a
képviselők részéről, kérem, elfogadásáról kézfeltartással szavazzanak. Aki így
elfogadja a rendelet-tervezetet, kézfelnyújtással szavazzon.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alkotta
meg az alábbi rendeletet:
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013. (XII.19.)
számú önkormányzati rendelete
a helyi adókról.
A rendelet a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete.

Lengyel György polgármester: Írásos előterjesztés készült a hivatali helyiségen
kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének
szabályairól és díjairól szóló 5/2011. (IV. 29.) sz. önkormányzati rendelet
módosításáról.
A módosítást a képviselők szándéka tette szükségessé, hogy a ritkán előforduló
házasságkötések anyagi terhe csökkenjen.
Szemenyei Sándor képviselő: Önkormányzatunk megteheti ezt a gesztust.
Támogatom a rendelet-tervezet elfogadását. Javaslom az anyakönyvvezető
díjazásának emelését, hivatali helyiségen kívül és munkaidőn túl 15 ezer forintban.
Varga Pál alpolgármester: Nagyobb csökkenésre gondoltam, mint a tervezetben
szerepel. Helyi lakosok esetében lehetne ingyenes, ha legalább az egyik
házasulandó kardoskúti.
Pusztai Ádám képviselő: A cél az lenne, hogy a három település között ne legyen
különbség.
Varga Pál alpolgármester: Továbbra is kitartok a 0 forint mellett.
Mórocz Lajos képviselő: Közös hivatalt érinti, de munkaidőn kívül más költség nem
merül fel, csak az anyakönyvvezető díjazása, nyugodtan engedhetjük lejjebb.
Szemenyei Sándor képviselő: A munkaidőben történő házasságkötésért nem kap
semmit az anyakönyvvezető, de mégis fel kell készülni, fodrász, ruha stb., beszéd
elkészítése. Javaslom, hogy munkaidőben történő házasságkötéskor is járjon
díjazás.
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Pusztai Ádám képviselő: Igaza van képviselő társamnak, mindegy mikor van az
esemény.
Mórocz Lajos képviselő: Ha ingyenessé tesszük a terembérletet, akkor nem fog
senki munkaidőben esküdni.
Szemenyei Sándor képviselő: Ne feltételezzünk semmit, adjuk meg a lehetőséget,
lehet, hogy lesz olyan házasulandó, akinek a papír szükséges.
dr. Lipták Péter jegyző: Munkabért kap az anyakönyvvezető. Az a munkája, azért
kapja a munkabért, ez már kétszeres díjazás lenne.
Lengyel György polgármester: Javaslom a rendelet-tervezet azzal a módosítással
elfogadni, a hivatali helyiségben az anyakönyvi esemény lebonyolításának
szolgáltatási díja hivatali munkaidőn túl 15.000,- Ft, amennyiben a házasulandók
legalább egyike kardoskúti, ingyenes legyen, a hivatali helyiségen kívüli
munkaidőben vagy munkaidőn túl történő anyakönyvi esemény lebonyolításának
szolgáltatási díja 20.000,- Ft legyen, de amennyiben a házasulandók legalább egyike
kardoskúti akkor ingyenes legyen. Az anyakönyvvezető díjazása munkaidőn túl,
hivatali helyiségen belül 10 ezer forint, munkaidőn túl, hivatali helyiségen kívüli
eseménykor 15 ezer forint.
Amennyiben nincs több hozzászólás, kérdés a képviselők részéről, kérem,
elfogadásáról kézfeltartással szavazzanak. Aki így elfogadja a rendelet-tervezetet,
kézfelnyújtással szavazzon.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással
alkotta meg az alábbi rendeletet:
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (XII.19.)
számú önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 5/2011. (IV. 29.)
sz. önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete.
Lengyel György polgármester: Önkormányzatunknál több intézményvezetőnek
költségtérítése van. Vargáné Neller Borbála Tündének, a művelődési ház vezetője
eddig nem kapott. Egységesnek, korrektnek kell lenni a költségtérítéseknek az
intézményvezetők esetében. Ezért készült el az előterjesztés, a határozati javaslat,
hasonlóan a többihez, 9,-Ft/km számolva, havi 7500,-Ft átalánytámogatással.
dr. Lipták Péter jegyző: Javaslom december 1-től hatályba helyezését.
Mórocz Lajos képviselő: Tanyagondnoknak nem jár?
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Lengyel György polgármester: Most az intézményvezetőkről van szó. Mivel több
javaslat, hozzászólás nincs, kérem a képviselőket, hogy az elhangzott javaslattal
módosítva, kézfeltartással szavazzanak az elfogadásáról!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
260/2013. (XII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta Vargáné Neller Borbála, Móra Ferenc
Művelődési Ház és Községi Könyvtár igazgatójának
munkába járási költségtérítésére vonatkozó javaslatot és
úgy határoz, hogy részére 2013. december 1. napjától
havi 7.500,-Ft költségátalányt állapít meg munkába járási
költségeinek fedezetére, mely tartalmazza a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. §. (2)
bekezdés bb) pontja szerinti 9 Ft/km munkába járás
költségét is. A költségtérítés utólag, tárgy hónapot követő
hónap 5. napjáig kell kifizetni.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: azonnal
Lengyel György polgármester: Traktor vásárlására 1.7 millió forint szerepelt a
költségvetésben. Időközben kiderült, hogy arra a célra, amire szeretnénk használni,
ennyi pénzért nem lehetett kapni. Szemenyei Sándor képviselő segítségével
találtunk olyan traktor, amely elvárásainknak is megfelel. Ennek a piaci ára
meghaladja az előirányzatunkat, ezért átcsoportosításra van szükség. A traktor ára
2.3 millió forint + ÁFA.
Szemenyei Sándor képviselő: Polgármester Úrral és Alpolgármester Úrral sok
traktort megnéztünk, magamnak sem venném meg őket, de ez fel van tartozékokkal
szerelve, műszaki 2017-ben jár le. Addig csak üzemeltetni kell, természetesen rejtett
hibák lehetnek. Mivel nekem is van traktorom, tanácsot, segítséget szívesesen adok.
Lengyel György polgármester: Még nem fizettük ki. Felelőst fogok kinevezni, aki
kezeli, karbantartja, működéséért felelős lesz.
Mórocz Lajos képviselő: Hótoló lap nincs, nem is fogjuk az idén használni ilyen
célra?
Lengyel György polgármester: Érdeklődünk. Elől felszerelhető toló lap lenne a
legalkalmasabb. A traktor mögé szerelhető hókotró lap lényegesen olcsóbb, de nincs
olyan hatásos. Meg kell vizsgálni átcsoportosítással mennyi pénzt szánhatunk rá. Az
év folyamán lett volna lehetőségünk pályázni ilyen szerkezetre, de akkor még nem
volt traktor, ami alapfeltétele volt a pályázatnak.
Szemenyei Sándor képviselő: Eddig nem is nézelődtünk,
egyszerűbben is megoldani, nem fülkéből irányíthatót vásárolni.

lehet

esetleg
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Lengyel György polgármester: Ha anyagilag lehetőségünk lesz, dönteni fogunk a
vásárlásról. Aki egyetért a traktor vásárlásához szükséges átcsoportosítással,
kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
261/2013. (XII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
dönt
arról,
hogy
a
Kardoskút
Község
Önkormányzatának 2013. évi fejlesztési kiadási
előirányzat tervezetét a hitelek kölcsönök nyújtásának,
értékpapírok vásárlásának előirányzatának terhére
1.200.000 Ft-al, azaz egymillió-kétszázezer forinttal
megemeli,
illetve a felhalmozási kiadáson belül
100.000 Ft-os előirányzat átcsoportosítást hajt végre
mezőgazdasági traktor beszerzése céljából.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: azonnal
Lengyel György polgármester: Megérkezett Verasztó József, az általános iskola
tagintézmény vezetője, köszöntjük körünkben. Az iskola fenntartói jogának átadása
és működtetői feladatok ellátásával kapcsolatban írásos előterjesztést megkapták a
képviselők. A közoktatási törvény szigorú létszámkereteket határoz meg az indítható
osztályok létszámára vonatkozóan. Sajnos változtatás nélkül az alsó tagozaton belül
további osztályok összevonása és felső tagozatos osztályok indítása válik
kétségessé. Egyfajta lehetőséget látunk az iskola egyházi fenntartásba adásával.
Igazgató Úr tárgyalásokat folytatott több ütemben a szülőkkel, felmérve a szülők
szándékát. Az óvodában is történt ilyen felmérés, de ott nagyon kevés szülő volt
jelen, bár egy részük már az iskola kapcsán részt vett a megbeszélésen.
Csanádapácán és Pusztaföldváron is egyházi fenntartásban működik az általános
iskola, megnyugtató válaszok érkeztek érdeklődésünkre. A megkérdezett 36
családból 33 család támogatta, hogy gyermeke egyházi fenntartású iskolában
tanuljon. Ezt megelőzően tárgyalást folytattunk a Szeged-Csanádi Katolikus
Egyházmegyével, dr. Kiss-Rigó László Püspök Úrral. Támogatja, hogy Kardoskút is
elinduljon ezen az úton, missziója a kistelepülések iskoláinak megtartása. Kérdés,
vélemény van-e ezzel kapcsolatban?
Varga Pál alpolgármester: A mindenkori képviselő-testület az iskola helyben tartása
mellett dolgozott, fontosnak tartjuk most is a helyben maradást. Ha most lehetőség
csak az egyházi fenntartás, akkor e mellett kell lennünk. Az egyházi nevelés nem
árthat a gyermekeknek. Megerősítem a 33 szülő támogatását, én is támogatom az
elképzelést.
Mórocz Lajos képviselő: Ha a szülők is ezt akarják, álljunk mellette.
Szemenyei Sándor képviselő: Ha más irány nincs, az egyház átvállalja a
működtetést, akkor a kardoskúti önkormányzatnak nem kerül pénzébe. De
támogathatjuk, nem?
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dr. Lipták Péter jegyző: A főszabály szerint az önkormányzatnak nem kerül
pénzébe. Csanádapácán és Pusztaföldváron az étkeztetés költségeiből vállal az
önkormányzat. Támogatni természetesen lehet.
Verasztó József tagintézmény vezető: Érdeklődéssel figyelem az észrevételeket.
Engedmény nem várható az iskolák működtetésével, sőt szigorításokra lehet
számítani.
Lengyel György polgármester: A jövőben várhatóan még szigorúbban be kell
tartani a törvényi kereteket. A szülők véleménye az egyházi fenntartással
kapcsolatban meghatározó. Kérdés volt a fórumon, hogy a vallási hovatartozás
mennyiben számít; mindenki gyakorolhatja a saját hitét. A működtetésre szánt
pénznek bőven lenne helye, pl. az iskola épületén a nyílászárók cseréjére,
hőszigetelésre lehetne fordítani. Fejlesztéseket tudnánk megvalósítani.
Varga Pál alpolgármester: Ha szeptember 1-től átengedjük a fenntartást az
egyháznak, akkor mennyire érinti az Orosházáról áttanító pedagógusokat,
intézményvezető választást?
Verasztó József tagintézmény vezető: Jövőre vezetői megbízatásom lejár.
Orosházáról kijáró pedagógusokat érinti, mert önkormányzati fenntartású
intézményből nem taníthat egyházi iskolában. Más körből kell az áttanítást
megoldani. Sok kérdés megoldásra vár, nyugdíjas pedagógus is taníthat egyházi
iskolában.
Pusztai Ádám képviselő: Egyházi fenntartásban is valószínű tagiskolaként
működne, milyen önállósággal?
Verasztó József tagintézmény vezető: Az egyház oktatási hivatal dönti el.
Pusztai Ádám képviselő: A közalkalmazottak jogviszonya változik. Vállalják-e ezt a
pedagógusok? A KLIK megvétózhatja a fenntartó váltást? A határozati javaslatban
támogatási szándékunkat valahol jelezni kellene.
dr. Lipták Péter jegyző: Szándéknyilatkozatot tehetünk, mi nem tudjuk átadni, mert
nem a mi fenntartásunkban van az iskola.
Pusztai Ádám képviselő: Az eszközállomány kinek a tulajdona lesz?
dr. Lipták Péter jegyző: Az a következő lépés, még nem vagyunk ebben a
stádiumban, egyelőre egy szándéknyilatkozatról beszélünk, és arról kell döntenünk.
Lengyel György polgármester: Úgy érzem partner a fenntartó. Az a célja a
szülőknek, az önkormányzatnak, hogy lehetőség szerint megmaradjon helyben az
iskola. Tárgyalások következnek még, akadályt nem látok egyelőre, de a részleteket
is egyeztetni kell majd.
dr. Lipták Péter jegyző: Tagintézmény státusz a reálisabb, a közalkalmazotti
státusz változik.
Pusztai Ádám képviselő: Hozzáállásunkat bizonyítjuk azzal is, hogy a két dolgozó
aki az önkormányzat alkalmazásában van továbbra is így maradjanak.
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Szemenyei Sándor képviselő: Szeptember 1-től katolikus egyházi iskola lesz,
néhány gyermek el szeretne menni, lesz-e erre lehetősége?
Verasztó József tagintézmény vezető: Tömeges elvándorlás e miatt nem lesz.
Orosházán az önkormányzati fenntartású iskolában telt ház van, bár az állami
iskolának fel kell venni.
Lengyel György polgármester: Mivel több javaslat, hozzászólás nincs, kérem a
képviselőket, hogy az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslattal, aki
egyetért, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
262/2013. (XII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. kifejezi azon szándékát, hogy a Táncsics Mihály
Tehetséggondozó Gimnázium Szakközépiskola Általános
Iskola és Kollégium Kardoskúti Tagintézménye (5945.
Kardoskút, Kossuth utca 2. szám) a Római Katolikus
Egyház – Szeged-Csanádi Egyházmegye – fenntartásába
kerüljön, 2014. szeptember 1. naptól,
2. felhatalmazza Lengyel György polgármestert és dr. Lipták
Péter jegyzőt, hogy a szükséges jognyilatkozatokat
megtegye a fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ és a SZEGEKIF irányába.
3. utasítja Lengyel György polgármestert, hogy tájékoztassa
Szűts Gézáné tankerületi igazgatót a Képviselő-testület
döntéséről.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: azonnal

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A határozatról értesül:
Dr. Kiss-Rigó László, megyéspüspök
Barabás Hunorné (SZEGEKIF)
Szűts Gézáné, tankerület igazgató (KLIK)
Lengyel György polgármester
dr. Lipták Péter jegyző
dr. Blahó János főigazgató
Verasztó József tagintézmény-vezető

Lengyel György polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a terepjáró
beszerzése megtörtént. Ára a költségvetési előirányzatba belefért. Használatba
vettük. December 17-én délelőtt 9 órára soron kívüli testületi ülést hívtam össze, az
írásos meghívót most megkapták a képviselők. Döntenünk kell a szennyvízszállítási
pályázatról. Jogsértő lenne, ha előbb döntenénk róla. Sort kell keríteni még néhány
rendelet módosítására is. December 16-ától 20-ig szabadságon leszek. Az általános
iskola elmúlt évi rezsiszámla hátralékát megkaptuk Orosháza Önkormányzattól,
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melynek összege meghaladja az 1 millió forintot. Tudtuk, hogy lesz még ilyen kiadás,
ezért a költségvetésbe be is van tervezve.
Kapuné Sin Anikó pénzügyi vezető főtanácsos: Szóban jelezték, most küldték ki
tételesen lebontva, az iskola gáz, víz, villany számlája.
dr. Lipták Péter jegyző: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a Békés Megyei
Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztályától törvényességi észrevételt
kaptunk. Egy testületi ülés és bizottsági ülés jegyzőkönyve 32. napon érkezett meg.
A jövőben tartózkodunk az ilyen törvénysértések elkövetésétől.
Lengyel György polgármester: Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs,
tisztelettel megköszöni az aktív tanácskozást a nyílt ülést 17,10 órakor bezárja és
zárt ülés keretében folytatódik.
K.m.f.
/ Lengyel György /
polgármester

/ dr. Lipták Péter /
jegyző
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

/ Szemenyei Sándor /
képviselő

/ Pusztai Ádám/
képviselő
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