KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2014. FEBRUÁR 27. NAPJÁN TARTOTT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE
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4/2014. ÖKÜ
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27.
napi rendes, nyílt testületi ülésén.
Ülés helye: a Hivatal tanácskozó terme
5945 Kardoskút, Március 15. tér 3.
Jelen vannak:

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

Tanácskozási joggal meghívottként vannak jelen:
dr. Lipták Péter jegyző;
Fekete Zita, kirendeltség-vezető
Kapuné Sin Anikó, pénzügyi vezető főtanácsos
/1. sz. napirendi pont/
Vargáné Neller Borbála Tünde műv. ház igazgató
/3/b. sz. napirendi pont/
Nem tanácskozási joggal állandó meghívottként van jelen:
Skorka Pálné jegyzőkönyvvezető
További jelenlévő:
Kocsis Péter érdeklődő, helyi lakos
Lengyel György, polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja a jelenléti ív
alapján, hogy a testületi ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz
javaslatot; választása Mórocz Lajos és Szemenyei Sándor képviselőkre esik, melyet
a jelenlevő 5 testület tag, 5 igen szavazattal, egyhangúan, elfogadott.
Javaslatot tesz a megtárgyalandó napirendi pontokra, amit az előzetesen megküldött
meghívó szerint javasol elfogadni.
Aki egyetért a napirendi pontok elfogadásával, kézfeltartással szavazzon!
A képviselő-testület a javaslatnak megfelelően, az 5 jelenlevő tag közül 5 igen
szavazattal, egyhangúan az alábbiak szerint fogadta el a tárgyalandó napirendi
pontokat:
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Tárgy:

Előadó:

1. 2014. évi költségvetés (II. Forduló)

Lengyel György
polgármester

2. Közmeghallgatás időpontjának meghatározása

Lengyel György
polgármester

3. Egyebek (bejelentések)

Lengyel György
polgármester

Lengyel György polgármester: Tájékoztatja a képviselőket a két ülés között lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról.
Lejárt határidejű határozatok:











2/2014. (I. 30.) sz. Képviselő-testületi határozatban a 2014. évi költségvetési
tervezetet módosította, javasolta a falugyűlés elé terjesztésre. A módosítás és
a falugyűlésen történő előterjesztése megtörtént.
3/2014. (I. 30.) sz. Képviselő-testületi határozatban a falugyűlés időpontjáról
és napirendi pontjairól döntött a testület. A falugyűlés a tervezett időpontban
megtartásra került.
6/2014. (I. 30.) sz. Képviselő-testületi határozattal a testület jóváhagyta az
Alföldvíz Zrt. által készített vízkorlátozási tervet, felkérte Lengyel György
polgármestert a vízkorlátozási terv honlapon történő publikálásra. A honlapon
való közzététel megtörtént.
12/2014. (I. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat szerint a Képviselő-testület
döntése alapján 2014. január 15-től megbízási szerződést köt Pepó
Jánosnéval a szociális alapszolgáltatások területén felmerülő szakmai
feladatok ellátására heti maximum 6 órában, bruttó 1.800,- Ft/óra megbízási
díj ellenében. A polgármestert felhatalmazta a megbízási szerződés
aláírására. A szerződés aláírásra került.
13/2014. (I. 30.) sz. Képviselő-testületi határozatban Kardoskút Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Kardoskút Község
Önkormányzatának házi segítségnyújtás szakmai programját jóváhagyja.
19/2014. (I. 30.) sz. Képviselő-testületi határozatban Kardoskút Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Táncsics Mihály Közoktatási
Intézmény és Tehetségközpont Kardoskúti Tagintézménye Szülői
Munkaközössége részére 75.000,-Ft támogatást nyújt a farsang
megrendezésének költségeihez 2014. évi költségvetése terhére.
A támogatási szerződés megkötésére felhatalmazza Lengyel György
polgármestert. A támogatási szerződés aláírása megtörtént, a rendezvény
megtartásra került, az elszámolást az SZMK vezető behozta, annak
elfogadásáról majd a bejelentések keretében döntünk.
37/2014. (II. 11.) sz. Képviselő-testületi határozatban Kardoskút Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a
Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi módosított
költségvetési előirányzatait. Felkérte a jegyzőt a Közös Hivatal
költségvetésének Csanádapáca Község Önkormányzat 2013. évi
költségvetési rendeletbe történő beépítésre.
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42/2014. (II. 11.) sz. Képviselő-testületi határozatban Kardoskút Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Csanádapácai Közös
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását
és felhatalmazta Lengyel György polgármestert és dr. Lipták Péter jegyzőt a
módosító Szervezeti és Működési Szabályzat aláírására. Az aláírás
megtörtént.
 43/2014. (II. 11.) sz. Képviselő-testületi határozatban Kardoskút Község
Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Orosházi Kistérség
Többcélú Társulás Társulási Megállapodását módosítja 2014. február 14.
napjától történő hatálybalépéssel. Felhatalmazta a Polgármestert és a Jegyzőt
a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás
aláírására. Az aláírások megtörténtek.
 44/2014. (II. 11.) sz. Képviselő-testületi határozatban Kardoskút Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a KÖVIMET Mérnöki
Tervező és Szolgáltató Kft-vel (5600 Békéscsaba, Gyümölcsös u. 25.), a
2013. június 4-én Orosháza - Kardoskút közötti térségi jelentőségű összekötő
kerékpárút építés útépítési engedélyes tervdokumentációjának elkészítése
tárgyban létrejött vállalkozási szerződést és annak elválaszthatatlan részét
képező 2013. október 30-án aláírt szerződést az alábbiak szerint módosította:
A feladat teljesítésének véghatárideje 2014. március 31.
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására.
A módosított szerződés aláírása megtörtént.
 45/2014. (II. 11.) sz. Képviselő-testületi határozatban Kardoskút Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az OrosházaKardoskút közötti kerékpárút építés (4427. jelű Orosháza-TótkomlósMezőhegyes összekötő út mellett) során a megépült létesítmény
üzemeltetését és fenntartását vállalja az illetékességi terület vonatkozásában.
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a nyilatkozat aláírására. A
nyilatkozat aláírása 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, - egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
46/2014. (II. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
2/2014. (I. 30.) sz. 3/2014. (I. 30.) sz 6/2014. (I. 30.) sz
12/2014. (I. 30.) sz 13/2014. (I. 30.) sz 19/2014. (I. 30.) sz
37/2014. (I. 30.) sz 42/2014. (I. 30.) sz 43/2014. (I. 30.) sz
44/2014. (I. 30.) sz 45/2014. (I. 30.) sz. KT határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Lengyel György, polgármester
Határidő: azonnal
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1. Napirendi pont: 2014. évi költségvetés (II. forduló)
Előadó: Lengyel György, polgármester
Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést
előzetesen írásban megkapták a képviselők. A napirendi pont tárgyalása előtt a
jogszabályok alapján javaslom a középtávú tervet módosítását, mert a Móra Ferenc
Művelődési Ház és Községi Könyvtár bérleti díjai módosításra kerülnek, ennek
következtében változnak a középtávú tervünk kapcsolódó számadatai is. A 2014. évi
költségvetési tervben ez 200 ezer forinttal kevesebb bevételt irányoz elő, ezzel az
összeggel kevesebb a középtávú terv bevételi oldala is. A terembérleti díjakkal
kapcsolatos előterjesztést Vargáné Neller Borbála – a művelődési ház igazgatója –
elkészítette, írásban a képviselők előzetesen megkapták. Célszerű lenne először
erről dönteni. Kérdezem, kíván-e élni szóbeli kiegészítéssel.
Vargáné Neller Borbála igazgató: Nem élek szóbeli kiegészítéssel.
Pusztai Ádám képviselő: Előzetesen elhangzottak alapján készült el, nem találok
változtatásra okot.
Lengyel György polgármester: A tapasztalat azt mutatja, hogy megnőtt az igény a
bérlet iránt, kisebb konfliktusok keletkeztek e miatt. Van jelentkezési sorrend, ezt
tartsuk tiszteletben. Bízunk benne, hogy a lakosok kellő toleranciával fognak élni a
kedvezményes lehetőséggel. Amennyiben nincs több vélemény, hozzászólás, aki
egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
47/2014. (II. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Móra Ferenc Művelődési
Ház és Községi Könyvtár helyiségek és
berendezések használatának Szabályzatát a
terembérleti díjak vonatkozásában tudomásul veszi.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: azonnal
Lengyel György polgármester: A középtávú tervet is ennek tükrében kell
módosítani. Az írásos előterjesztést a képviselők előzetesen megkapták. Van-e ezzel
kapcsolatban kérdés?
Amennyiben nincs, kérem, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással
szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
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48/2014. (II. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Kardoskút Község Önkormányzata
2014-2017
közötti
időszakra
szóló,
az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
29./A. § alapján összeállított, az önkormányzat
saját bevételeinek alakulását tartalmazó 5/2014
(I.30.) sz. KT határozattal elfogadott középtávú
tervét a melléklet szerinti tartalommal módosítja.
Felelős: Lengyel György polgármester a terv
felülvizsgálatáért.
Határidő: azonnal

Lengyel György polgármester: A költségvetés II. fordulójának tárgyalásához az
írásos előterjesztést a képviselők előzetesen megkapták. Az Ügyrendi Bizottság is
tárgyalta. Kérem, a bizottság elnökét tájékoztassa a testületet.
Pusztai Ádám Ügyrendi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi Bizottság jóváhagyó
javaslatát tudom tolmácsolni az elképzelésekkel kapcsolatban, a költségvetési
tervezetben szereplő összegek változatlan hagyása mellett. Az Ügyrendi Bizottság
kéri és támogatja azt a tényt, hogy a rendelet-tervezet 6 § (2) és (3) bekezdést
töröljék, a 8. §-ban meghatározott, - 2008. december 31. napját megelőzően
keletkezett, egyenként 50 ezer forint alatti követelések csak akkor kerüljenek törlésre,
ha minden lehetséges próbálkozás ellenére is sikertelen a behajtás.
dr. Lipták Péter jegyző: A lejárt és behajthatatlan polgárjogi követelések.
Lengyel György polgármester: Köszönöm szépen. Az iskolai számítógéppark
bővítését javaslom, miszerint 2 db, darabonként 150 ezer forint értékben növeljük a
megvásárolandó gépek számát, az Ügyrendi Bizottsági ülésen elhangzottaknak
megfelelően. Kérem Alpolgármester Urat, hogy mondja el a véleményét szakmailag,
hiszen együtt tekintettük meg a gépeket.
Varga Pál alpolgármester: Komoly technológiát képvisel, stúdiók szokták használni.
Hosszú évekig az iskola igényeit ki tudja elégíteni. Bruttó 150 ezer forintért árusítják
ki. A költségvetési tervezetet támogatom elfogadásra az Ügyrendi Bizottság
észrevételének a módosításával.
Lengyel György polgármester: A járdaépítésre tervezett összeghez számításokat
végeztem a kérésnek megfelelően, amiről már részletesen beszámoltam az Ügyrendi
Bizottsági ülésen is. Az előző évben kapott árajánlat alapján és a vállalkozók
tájékoztatása szerint ebben az évben 5 % körüli emelkedéssel számolva készült a
tervezet. Az eddig konszolidációban nem részesült települések támogatásának
tükrében 10 millió forint összegű támogatásban részesülhetünk, pályázat alapján,
melyben szerepel a járdaépítés is. Végignéztem a település járdáit és nagyon sok
helyen még a régi járdalapokból kirakott járda van, amely fűvel benőtt, a beöntött
járdák között is van nagyon rossz állapotban, összetöredezett szakasz is. Ezért
javaslom, hogy maradjon az eredetileg betervezett 3 millió forint járdaépítésre, és
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majd a költségvetés módosításakor tárgyaljuk újra, miután már az említett pályázaton
megítélt összeggel is számolhatunk.
Mórocz Lajos képviselő: A megvásárolandó számítógéppark az Önkormányzat
tulajdonát fogják képezni és csak használatra lesz átadva az iskolának és a
művelődési háznak? Mindenképpen szabályozni kell a tárolási és használati
feltételeket.
Lengyel György polgármester: Igen, megállapodásban szabályozni kell a
használatot és a tárolást. Ezeket a gépeket még tanfolyamok tartására, konferenciák
megrendezésekor segédeszközként is felhasználhatjuk.
Amennyiben nincs több észrevétel, hozzászólás, akkor az elhangzott javaslatok
alapján – a 6. § (2)-(3) bekezdésének törlése, a 8. § kiegészítése: a 2008. december
31. napját megelőzően keletkezett, egyenként 50 000,- Ft alatti lejárt és
behajthatatlan polgárjogi követelések törlésre kerüljenek - kézfeltartással szavazzunk
a költségvetési rendelet-tervezet elfogadásáról!
A Képviselő-testület 5 jelen levő tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül alkotta meg az alábbi rendeletet:
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (II. 27.)
számú önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
2. Napirendi pont: Közmeghallgatás időpontjának meghatározása
Előadó: Lengyel György, polgármester
Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban a képviselők
előzetesen írásban megkapták az előterjesztést. Javasolom a közmeghallgatás
időpontját 2014. április 24-én (csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartani. Van-e
javaslat, hozzászólás? 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:
49/2014. (II. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete
a
–
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 54. §-ában foglaltakra figyelemmel –
2014. április 24-én (csütörtökön) 14 órai
kezdettel közmeghallgatást tart.
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A Képviselő-testület felkéri a község
polgármesterét, hogy a közmeghallgatás
időpontját a helyben szokásos módon és a
www.kardoskut.hu portálon tegye közzé,
2014. április 9-től közmeghallgatás napjáig.
Felelős: Lengyel György polgármester (a
közmeghallgatás közzétételéért.
Határidő: 2014. április 9.

3. Napirendi pont: Egyebek
Előadó: Lengyel György, polgármester

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos írásos
előterjesztést a képviselők előzetesen megkapták. Javasolom a szervezet
támogatását, hiszen a Vidékfejlesztési Minisztérium is szoros kapcsolatot alakított ki
az Egyesülettel, valamint a tanyagondnoki szolgálatunknak is nagyon sok segítséget
adott.
Varga Pál alpolgármester: Az elmúlt napokban volt az Egyesület idei első
konferenciája, éves közgyűlése, melyen részt vettem, mint tanyagondnok. Az
egyesület a tagok tagdíjából, illetve pályázati pénzekből tartják fenn magukat,
valamint konferenciákat szerveznek. Kb. 20 önkormányzat támogatja. Kardoskút
nagyon jó kapcsolatot alakított ki az egyesülettel, a közgyűlésen is 5-ször hangzott el
Kardoskút neve, pozitív értelemben. Bármilyen kérdéssel, kéréssel fordultam
hozzájuk, támogattak, segítettek. 251 tanyagondnok és település vett részt.
Javaslom a támogatásukat.
Szemenyei Sándor képviselő: Meglepő, hogy csak 20 önkormányzat támogatja,
amikor igen kevés összeggel kell támogatni. Támogatom.
Lengyel György polgármester: A tanyagondnoki szolgálat ellátásához az állami
normatívák 25 %-al nőttek, ehhez részben hozzájárult az egyesület munkája. Aki
egyetért az Egyesület támogatásával az kézfeltartással szavazzon az
előterjesztésben szereplő „A” variáns határozati javaslat elfogadásáról!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
50/2014. (II. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy
1. a Falugondnok Duna Tisza Közi Egyesület
pártoló tagjaként hozzájárul a működéséhez
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21.000,- Ft, azaz: Huszonegyezer forint
összegben a 2014. évi költségvetés terhére.
2. felhatalmazza
Lengyel
György
polgármestert,
az
együttműködési
megállapodás megkötésére.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2014.02.28.
Lengyel György polgármester: Csörszné Zelenák Katalin az egyesület ügyvezetője
kérésére és felhatalmazása alapján meghívom a testület tagjait 2014. április 9-én a
Móra Ferenc Művelődési Házban és Községi Könyvtárban megrendezésre kerülő
tanyagondnoki konferenciára.
A Cinkusiak Baráti Köre megküldte a támogatás felhasználásáról szóló elszámolást,
számlákkal alátámasztva. A napirendi ponttal kapcsolatos írásos előterjesztést a
képviselők előzetesen megkapták. Színes megemlékezés volt.
Aki egyetért az előterjesztésben foglaltakkal és a határozati javaslat elfogadásával,
kérem, kézfeltartással szavazzon az előterjesztésben szereplő határozati javaslat
elfogadásáról.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
51/2014. (II. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Cinkusiak Baráti
Köre részére a 2013. június 23-ai koszorúzási
ünnepséghez
20013.
évben
biztosított
40.000,-Ft,
azaz:
Negyvenezer
forint
támogatásról szóló – szálákkal alátámasztott
– beszámolóját elfogadja.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: azonnal
Lengyel György polgármester: Az SZMK elszámolásának vonatkozásában a
napirendi ponttal kapcsolatos írásos előterjesztést a képviselők előzetesen
megkapták. A számlákat is becsatolták, nálam vannak, megtekinthető. Jó hangulatú
rendezvény volt, sokan voltak.
Mivel nincs hozzászólás, aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati
javaslattal, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
52/2014. (II. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt,
hogy a Szülői
Munkaközösség részére az általános iskolai
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farsangi bál megrendezéséhez biztosított
75.000,-Ft,
azaz:
Hetvenötezer
forint
támogatásról szóló – szálákkal alátámasztott
– beszámolóját elfogadja.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: azonnal
Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos írásos
előterjesztést a képviselők előzetesen megkapták. Egy újabb kezdeményezés indult
Orosháza Városának és vonzáskörzetének támogatására. Az előterjesztésben
részletes tájékoztatást olvashattak a képviselők, a végén határozati javaslattal. Az
egyesület igen aktívan működik. Érdemes lenne a tagságot megcélozni, részben
információkért, részben Kardoskúton és környékén szervezett programok
összehangolásában is részt lehetne venni. A határozati javaslat elfogadása egy
szándéknyilatkozatként is kezelhető.
Aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
53/2014. (II. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Községi Önkormányzat Képviselőtestülete elhatározza, hogy a 2014-2020
közötti időszak vonatkozásában a Jövő Építők
Turisztikai
Desztináció
Menedzsment
Közhasznú
Egyesület
által
szervezett
LEADER
tervezési
kezdeményezéshez
csatlakozik. Az előzetes elismerés esetén a
lebonyolítás érdekében tagságot létesít a Jövő
Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment
Közhasznú
Egyesületben,
a
térség
felzárkóztatása,
vidékfejlesztési
elképzeléseinek megvalósítása érdekében.
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a mindenkori
tagdíj megfizetésére. A Jövő Építők Turisztikai
Desztináció
Menedzsment
Közhasznú
Egyesületben az önkormányzat képviseletére
Lengyel György polgármester jogosult.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: azonnal
Lengyel György polgármester: Az adósságkonszolidációban nem részesült
önkormányzatok fejlesztési támogatásáról szóló napirendi ponttal kapcsolatos írásos
előterjesztést határozati javaslattal együtt a képviselők előzetesen megkapták. A mai
ülésen a költségvetés tárgyalása során már említést tettünk erről a lehetőségről. Jó
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lehetőségünk van megpályázni és a támogatást kihasználni. Az előterjesztésben
szereplő célok megvalósítása érdekében már kértem árajánlatokat. Javasolom a
határozati javaslat elfogadását. Aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati
javaslattal, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
54/2014. (II. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete
úgy
dönt,
hogy
az
adósságkonszolidációban részt nem vett
települési
önkormányzatok
fejlesztési
támogatásáról szóló 10/2014. (II. 19.) BM
rendelet alapján 10.000.000 Ft vissza nem
térítendő támogatásra nyújt be igényt az
alábbi célok megvalósítására:
 Egészségház nyílászárók cseréje,
 Művelődési
Ház
vizesblokkjainak
cseréje,
 Járdaépítés.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2014.03.06.
Lengyel György polgármester: A 2014. évi igazgatási szünet rendelet-tervezetét a
mai napon írásban megkapták a képviselők. Támogatom az elképzelést.
dr. Lipták Péter jegyző: Minden dolgozót megillet 25 nap alapszabadság, melyre
még a ledolgozott idő után járnak napok. Rengeteg szabadság van beragadva ezért
indokolt a kivételének szabályozása. A választás nagy munka, ezért gondoltuk, hogy
előtte egy lélegzetnyi időt, néhány nap szabadságot biztosítunk a dolgozóknak. Így
mindenki benne lesz a 3/5-öd rész szabadság munkáltató általi meghatározásban,
amely a szabályzatban is benne van.
Szemenyei Sándor képviselő: A dolgozónak lehetősége van rendelkezni?
dr. Lipták Péter jegyző: Igen, a 2/5-öd részével a dolgozó rendelkezik.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs több hozzászólás, akkor kérem
kézfeltartással szavazzunk az igazgatási szünettel kapcsolatos rendelet-tervezet
elfogadásáról!
A Képviselő-testület 5 jelen levő tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül alkotta meg az alábbi rendeletet:

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (II. 27.)
számú önkormányzati rendelete
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a 2014. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Lengyel György polgármester: Az igazgatási szünetről a lakosságot is értesíteni
kell, ezért javaslom, hogy az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot is
kézfeltartással fogadjuk el, melyben dr. Lipták Péter jegyzőt felkérjük a tájékoztatás
megtételére. Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
55/2014. (II. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri dr. Lipták Péter jegyzőt, hogy
a lakosságot a helyben szokásos módon
tájékoztassa
az
igazgatási
szünetek
időtartamáról és a hivatali ügyletről.
Felelős: dr. Lipták Péter jegyző
Határidő: azonnal
Lengyel György polgármester: Az Ügyrendi Bizottságin elhangzottaknak
megfelelően határozatban kell döntenünk a likviditási hitelkeret igényléséről a
számlavezető pénzintézetnél.
dr. Lipták Péter jegyző: Felhívja a figyelmet, és javasolja határozat meghozatalát,
melyben a Képviselő-testület Lengyel György polgármestert utasítja, hogy az
önkormányzat számlavezető pénzintézetétől kérjen árajánlatot a likviditási hitelkeret
felvételének lehetőségéről.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, kéri a
képviselőket, hogy kézfeltartással szavazzanak arról, hogy vegye fel a kapcsolatot a
számlavezető pénzintézettel az elhangzottaknak megfelelően!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
56/2014. (II. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy likviditási hitelkeret
megigénylésével
kapcsolatosan
a
számlavezető pénzintézettől ajánlatot kér.
Felhatalmazza Lengyel György polgármestert
az ajánlat bekérésére.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2014.04.30.
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Lengyel György polgármester: A választási kampánnyal kapcsolatban is
szükséges egy határozatot hozni, hogy mindenki egyenlő körülmények között
kampányolhasson.
Fekete Zita kirendeltség-vezető: A választási törvény alapján a választási kampány
céljára az állami és önkormányzati költségvetési szervek a jelöltek, jelölő szervezetek
számára azonos feltételekkel bocsáthatnak rendelkezésre helyiséget és egyéb
szükséges berendezést. Felmerült, hogy a választás során kampány céljára a Móra
Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár nagytermét az érintettek részére az
első kampány céljára ingyenesen rendelkezésre bocsátja. Amennyiben ez az azonos
feltétel, erről kellene egy határozatot hozni.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, kéri a
képviselőket, hogy kézfeltartással szavazzanak az elhangzott határozati javaslat
elfogadásáról!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
57/2014. (II. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete - a választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvény 145. § (2) bekezdése
alapján - úgy döntött, hogy a választás során
kampány céljára a Móra Ferenc Művelődési
Ház és Községi Könyvtár nagytermét a
jelöltek, jelölő szervezetek számára az első
kampány céljára ingyenesen rendelkezésre
bocsátja.
Felelős: Vargáné Neller Borbála igazgató
Határidő: értelemszerűen
Lengyel György polgármester: Felkéri Vargáné Neller Borbála műv. ház igazgatót,
hogy a március 15-i ünnepi megemlékezéssel kapcsolatban tegye meg javaslatát.
Vargáné Neller Borbála igazgató: A Képviselő-testület a január 30-ai ülésén döntött
a március 15-ei ünnepi megemlékezés időpontjáról. Szeretném kérni a testületet,
hogy járuljanak hozzá az időpont változtatásához, mert az ünnepi műsort a helyi
színjátszók adják elő, de a március 14-i időpont többek számára a munkájuk miatt
nem megfelelő. Alkalmas új időpont március 15. este 18 óra lenne.
Lengyel György polgármester: Még nem lett meghirdetve az ünnepi rendezvény,
akadályát nem látom az időpont módosításnak, az előző testületi ülés határozatát kell
módosítani. Aki egyetért azzal, hogy a március 15-i nemzeti ünnep megemlékezése
2014. március 15-én 18 órai kezdettel legyen megtartva, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
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58/2014. (II. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a kulturális rendezvények időpontjának
meghatározásáról szóló beszámoló kapcsán
meghozott 4/2014. (I.30.) sz. KT határozatot az
alábbiak szerint módosítja:
- a március 15. napi ünnepség megtartására 2014.
március 15-én (szombaton) 18.00 órakor kerül sor.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: azonnal
Varga Pál alpolgármester: Tájékoztatja a jelenlevőket, hogy az ünnepi beszédet
Buzai Csaba az Orosházi Juszt Zsigmond Városi Könyvtár igazgatója fogja tartani.
Megkérem a polgármestert, hogy írásban kérje fel Buzai Csabát az ünnepi beszéd
megtartására.
Lengyel György polgármester: Tájékoztatja a képviselőket azon elképzeléséről,
hogy a Községháza melletti rakterületet fel kívánja számolni, erre a célra a
polgárvédelmi bázis területén jelölne ki területet. A rakterület helyén parkolót
szeretne kialakítani.
Bejelenti, hogy 2014. február 28-án és 2014. március 3-án két nap szabadságot
kíván igénybe venni.
Megköszöni a képviselők aktív tanácskozását, részvételét és bejelenti, hogy zárt ülés
keretében folytatja a testület munkáját.

K.m.f.
/ Lengyel György /
polgármester

/ dr. Lipták Péter /
jegyző
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

/ Mórocz Lajos /
képviselő

/ Szemenyei Sándor/
képviselő
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