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30/2014.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napi
nyílt, rendes testületi ülésén.
Ülés helye:

a Hivatal tanácskozó terme
5945 Kardoskút, Március 15. tér 3.

Jelen vannak:

Lengyel György polgármester,
Kis Bálint Péter,
Mórocz Lajos,
Pusztai Ádám Sándor
Varga Pál települési képviselők.

Tanácskozási joggal meghívottként vannak jelen:
dr. Lipták Péter jegyző;
Fekete Zita, kirendeltség-vezető,
Kapuné Sin Anikó pénzügyi vezető főtanácsos
Csizmadia Gergely, az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
képviseletében az 1. napirendi ponthoz,
Nem tanácskozási joggal állandó meghívottként van jelen:
Skorka Pálné jegyzőkönyvvezető.
További jelenlévő:Terjékné Kaposi Andrea, igazgató,
Kocsis Péter, helyi lakos
Lengyel György, polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testületi ülés
határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot; választása Kis Bálint és Mórocz
Lajos képviselőkre esik, melyet a jelenlevő 5 testületi tag, 5 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott.
Javaslatot tesz a megtárgyalandó napirendi pontokra: aki egyetért a javasolt napirendi pontok
elfogadásával, kézfeltartással szavazzon!
A képviselő-testület a javaslatnak megfelelően, az 5 jelenlevő tag közül 5 igen szavazattal,
egyhangúlag, az alábbiak szerint fogadta el a tárgyalandó napirendi pontokat:
1./ Beszámoló a szemétszállítás helyzetéről
Előterjesztő: Csizmadia Gergely ügyvezető
2./ Beszámoló a Kardoskúti Hírmondó kiadásával kapcsolatban
Előterjesztő: Vargáné Neller Borbála felelős-szerkesztő
3./ A 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előterjesztő: Fekete Zita kirendeltség-vezető
4./ A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló
rendelet megalkotása.
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Előterjesztő: Fekete Zita kirendeltség-vezető
5./ Szippantott szennyvíz szállítási pályázat kiírása
Előterjesztő: Fekete Zita kirendeltség-vezető
6./ Egyebek
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
Lengyel György polgármester: A két ülés között lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról a következő képviselő-testületi ülésen számol be. A két ülés között történt
eseményekről a Bejelentések napirendben számolok be, tekintettel arra, hogy ügyvezető úr
jelezte, hogy nincs sok ideje.
1./ Beszámoló a szemétszállítás helyzetéről
Előterjesztő: Csizmadia Gergely ügyvezető

Lengyel György, polgármester: KöszöntiCsizmadia Gergely Urat, aki az Orosházi
Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt vezérigazgatója, az Orosházi Hulladékszállítási
Nonprofit Kft ügyvezetőjeként jelent meg. Az írásos előterjesztést a képviselők előzetesen a
meghívó mellékleteként megkapták. Kérdezem a napirendi pont előadóját, szóbeli
kiegészítéssel kíván-e élni?
Csizmadia Gergely ügyvezető:A jövőt érintő kérdésekkel, bekövetkezett állapotokról, a
várható lehetőségekről szeretnék szólni. Két jogszabály változás a közszolgáltatás folyamatos
működését sújtotta. Emelkedett a hulladéklerakási járulék összege, illetve a rezsicsökkentést
is meg kell említeni. El kellett fogadni a hulladéklerakó által meghatározott költségeket. Több
alkalommal egyeztettünk az illetékes hatóságokkal, de nem volt más lehetőségünk. Ez a két
intézkedés óriási árbevétel kiesést jelentett, mintegy 100 millió forintot meghaladó
költségnövekedés jelentkezett, az elmúlt héten a taggyűlés összehívását tette szükségessé. A
benyújtott pályázatokat minden önkormányzat esetében forráshiányra való hivatkozással
elutasították. Ennek érdekében több beadvány került benyújtásra, taglalva a kialakult
helyzetet és következményeket, de nem kaptunk választ.
A továbbiakban csak úgy tudjuk ellátni a feladatot, ha a települések a fedezeti pontig
népességarányosan átvállalják a költségeket. A katasztrófavédelem is meghívást kapott, óriási
problémáról van szó.
Lengyel György polgármester: A hulladékszállítás kötelezően ellátandó önkormányzati
feladat. Várhatóan nagyobb költség fog jelentkezni, Kardoskút vonatkozásában 1 millió forint
összegű hozzájárulás fél évre, lakosságarányosan, melyet a Nonprofit szervezetnek fizetnénk.
Meddig érdemes várni a megoldásra?
Csizmadia Gergely ügyvezető:A hulladékelszállítás országos probléma.
Lengyel György polgármester: A közeljövőben vissza kell térni erre az ügyre. Bízunk
abban, hogy Orosháza rendelkezésére fog állni a forrás, akkor van nekünk is lehetőségünk
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hozzájárulni a költségekhez. Reméljük a közeljövőben meg fog oldódni a probléma. Írásos
beszámolóval és az elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdés?
Mórocz Lajos képviselő: A kintlévőségek összegével is fennáll a veszély? A rezsicsökkentés
azt eredményezte, hogy nekem csökkent a költségem, de a közösből azt kifizetjük?
Csizmadia Gergely ügyvezető: A kintlévőségek folyamatosan csökkennek. Kardoskút
esetében nincs nagy összeg, növekmény nem jellemző. Más településekre jellemző a
növekmény, de a behajtási összeg határát felemelték és amíg a kintlévőség nem éri el ezt az
összeget, addig nem intézkedhetünk a behajtás irányába. Ezt a szolgáltatást nem lehet
csökkenteni, vagy szüneteltetni,akkor sem ha tartozása van a lakosnak.
Mórocz Lajos képviselő: Vannak szelektív hulladékgyűjtő szigetek a településen. Ritkán van
elszállítva, mi ennek az oka?
Csizmadia Gergely ügyvezető: Előfordulhatott, hogy ritkán szállították el, kérem jelezni, ha
ilyen eset előfordul.
Lengyel György polgármester: Ebben az ügyben a nyáron már megkerestem a Zrt-t,
személyesen, tárgyaltunk.
Csizmadia Gergely ügyvezető: A jövőben szelektív hulladékgyűjtő edények biztosítására
kerülhet sor a lakosság részére, külön kocsival kerülne begyűjtésre, a szigetek működése
megszűnne.
Kis Bálint képviselő: A különböző anyagok elszállítását hány járművel oldják meg, vagy
ugyanúgy, mint most, a szétválogatott hulladékot összeborítják? Tulajdonképpen egy Zrt.
alvállalkozójaként látja el a feladatot egy nonprofit szervezet. Nem logikus.
Csizmadia Gergely ügyvezető: Törvényi szabályozás írja elő így, valóban logikátlanul lett
megalkotva. A nonprofit szervezet nem növelte a költségeket. A különböző díjak, járulékok
emelték a költségeket. Ott nem volt átalakítás a rendszerben, ahol az önkormányzat
fenntartásában volt a feladat.
Lengyel György polgármester: Mivel nincs több kérdés, észrevétel, megköszönöm
Csizmadia Gergely ügyvezetőnek, hogy részt vett a Képviselő-testület ülésén és az írásos
anyag elkészítését, az adott válaszokat.
Kérem a testület tagjait, hogy kézfeltartással szavazzanak, amennyiben elfogadják az
előterjesztés határozati javaslatát.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
238/2014. (X. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit
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Kft. szemétszállítás helyzetéről szóló beszámolóját az
előterjesztés szerinti tartalommal tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Lengyel György polgármester

2./ Beszámoló a Kardoskúti Hírmondó kiadásával kapcsolatban
Előterjesztő: Vargáné Neller Borbála felelős-szerkesztő
Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos írásos előterjesztés
megküldésre került a képviselőknek. Időközben érkezett másik árajánlat is a hírmondó
előállításával kapcsolatban, azt is megkapták a képviselők.
Az előterjesztő – Vargáné Neller Borbála főszerkesztő – nem tud jelen lenni az ülésen
gyermekszülés miatt, de vállalja az újság szerkesztését a továbbiakban is. Eddig is főleg
elektronikus úton történt a kapcsolattartás. Kérdés, javaslat van-e?
Kis Bálint képviselő: Elektronikus úton történő előkészítéssel egyetértek. Javaslom, hogy
kapjon nagyobb teret az egészségügy, ha kell módosítsuk az SZMSZ-t is, illetve a Turisztikai
Egyesület is szerepeljen többet.
Varga Pál alpolgármester: A turisztikai egyesület a következő számban egy egész oldalt fog
kapni, az egészségügy bármikor kaphat helyet.
Fekete Zita kirendeltség-vezető: Kezdeményezik az SZMSZ módosítását, vagy csak a
gyakorlatban érvényesüljön a javaslat?
Kis Bálint képviselő: Végignéztem minden eddig megjelent számot, az egészségügy nincs
benne, egy-két egészséges táplálkozással összefüggő recept, cikk.
Varga Pál alpolgármester: Lehet anyaggal jelentkezni, mert könyörögni kell a cikkekért.
Kis Bálint képviselő: Dr. Úr is kaphatna teret a preventív munkájával kapcsolatban, a
munkáltatója itt van, utasíthatja. A megoldáson gondolkodjunk, milyen megoldással tudnánk
élni.
Lengyel György polgármester: Támogatom a prevencióval való foglalkozást, a
háziorvosnak első számú feladata, nagyobb hangsúlyt kellene fektetni erre. Célszerű lenne
változtatni az eddigi gyakorlaton. Helye van az egészségügyi témának, jó javaslat, erre
szükség van.
Varga Pál alpolgármester: Karácsony előtt új szám jelenik meg, naptárral együtt.
Lengyel György polgármester: Mivel nincs több kérdés, észrevétel, megköszönöm Vargáné
Neller Borbála főszerkesztőnek az írásos anyag elkészítését.
Kérem a testület tagjait, hogy kézfeltartással szavazzanak, amennyiben elfogadják az
előterjesztés határozati javaslatát.
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A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
239/2014. (X. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Kardoskúti Hírmondó kiadásával kapcsolatos
tevékenységről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Lengyel György polgármester
3./ A 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előterjesztő: Fekete Zita kirendeltség-vezető
Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos írásos előterjesztés
megküldésre került a képviselőknek. Kérdezem az előterjesztés készítőjét, kíván-e szóbeli
kiegészítést tenni?
Fekete Zita kirendeltség-vezető: Jogszabályi kötelezettségnek kell eleget tenni, az éves
ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év december 31-ig hagyja jóvá.
Pusztai Ádám képviselő: Javaslom, hogy legyen benne név szerint ki végzi a belső
ellenőrzést.
dr. Lipták Péter jegyző: Eddig Köves Mihály végezte a belső ellenőrzést, de polgármesterré
választása miatt összeférhetetlenség keletkezett és kérte a szerződés megszüntetését. Ezért új
belső ellenőrt kellett keresni. Árajánlatok beszerzése megtörtént. Terveink szerint a Közös
Hivatal három településén egy belső ellenőr fogja ellátni a feladatot. A tervet el lehet fogadni,
mert nem érinti, hogy ki fogja végezni.
Lengyel György polgármester: A kistérséggel szerettük volna megoldani ezt a feladatot, de
már nem aktuális. Mivel nincs több kérdés, észrevétel, megköszönöm az írásos anyag
elkészítését.
Kérem a testület tagjait, hogy kézfeltartással szavazzanak, amennyiben elfogadják az
előterjesztés határozati javaslatát.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
240/2014. (X. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a határozat mellékletét képező 2015. évre
vonatkozó belső ellenőrzési tervet jóváhagyja.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: dr. Lipták Péter jegyző
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4./ A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló
rendelet megalkotása
Előterjesztő: Fekete Zita kirendeltség-vezető

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos írásos előterjesztés
megküldésre került a képviselőknek. Kérdezem az előterjesztés készítőjét, kíván-e szóbeli
kiegészítést tenni?
Fekete Zita kirendeltség-vezető: Az előző évi rendelet mintájára készült az idei rendelettervezet. Amindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege is változatlan, 28.500,- forint. A
kérelmeket december 9-ig kérjük és így a december 11-i testületi ülésen dönteni lehet a
beérkezett kérelmekről.
Lengyel György polgármester: Megközelítőleg a fa mennyisége is változatlan. Tavaly 6 q és
3-3,5 q lett megállapítva a kérelmezőknek, pontosan ki lett mérve. Módosítási javaslat van-e?
dr. Lipták Péter jegyző: Akiknek köztartozásuk van, az nem lesz jogosult a támogatásra
Csanádapácán.
Kis Bálint képviselő: Nem ellentétes a rendelettel?
dr. Lipták Péter jegyző: Feltételnek van benne, de ha valaki részletfizetéssel rendelkezik,
akkor már jogosult.
Kis Bálint képviselő: Úgy támogatom.
Pusztai Ádám képviselő: Tavaly volt-e olyan, aki nem rendeltetésszerűen használta fel a
tűzifát?
Lengyel György polgármester: Nem jutott tudomásunkra. A kiszállítás sorrendjével
kerestek meg tavaly, de egyébként jól működött.
Varga Pál alpolgármester:Először a külterületet kell kiszállítani az időjárás miatt.
Mórocz Lajos képviselő: Tavaly nagyon sokan kaptak fát, muszáj nekünk ilyen tág körben
osztani?
Pusztai Ádám képviselő: Ebben az évben eltekinthetünk Jegyző Úr javaslatától.
Varga Pál alpolgármester: Idei évben ne tegyük bele, de nézzük, meg ki esne ebbe bele.
Kis Bálint képviselő: Továbbra is fenntartom a javaslatom. Milyen szűrési lehetőségek
vannak?
Lengyel György polgármester: A felvetődött kérdéseket vizsgáljuk meg és a következő
évben annak megfelelően alkossuk meg a rendeletet. Aki egyetért a rendelet-tervezettel, azzal
a kiegészítéssel, hogy aki köztartozással rendelkezik az nem jogosult, kivéve a
krízishelyzetben lévő, az kézfeltartással szavazzon a rendelet megalkotásáról!
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A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 3 igen szavazattal - 2 tartózkodással,
ellenszavazat nélkül - alkotta meg az alábbi rendeletet:
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2014. (XI. 27.)számú
Önkormányzati rendelete
a természetben nyújtott szociális tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
5./ Szippantott szennyvíz szállítási pályázat kiírása
Előterjesztő: Fekete Zita kirendeltség-vezető
Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos írásos előterjesztés
megküldésre került a képviselőknek. Kérdezem az előterjesztés készítőjét, kíván-e szóbeli
kiegészítést tenni?
Fekete Zita kirendeltség-vezető: Az előző szerződés 1 éves időtartamra szólt, ez hamarosan
le fog járni, ezért szükséges megpályáztatni. 10 évre lehet maximálisan szerződést kötni.
Lengyel György polgármester: Kötelezően ellátandó önkormányzati feladat. Kérem a
testület tagjait, hogy kézfeltartással szavazzanak, amennyiben elfogadják az előterjesztés
határozati javaslatát!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
241/2014. (X. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az előterjesztés mellékletében megfogalmazott
pályázati felhívás tartalmával egyetért, és a szolgáltatás
biztosítása érdekében a szippantott szennyvíz gyűjtésére,
szállítására és ártalmatlanítására vonatkozóan 2014.
november 28. napjától 2014. december 10. napjáig pályázati
felhívást jelentet meg.
Határidő: 2014. november 28.
Felelős: Lengyel György polgármester
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6./ Egyebek
Előterjesztő: Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester:Két testületi ülés közötti eseményekről tájékoztatnám a
képviselőket. Varga Pál alpolgármester vett részt az Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás ülésén, megkérem, hogy tájékoztasson az ott elhangzottakról!
Varga Pál alpolgármester: 2014. november 21-én (pénteken) 10 órától került megtartásra az
Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati társulás soron következő ülése,
melyen részt vettem. Az ülésen megválasztásra került a társulás elnöke: Kovács Péter, két
alelnökének: Dr. Garay Rita és Szakács Józsefné személyében, illetve az Ellenőrző Bizottság
tagjai. Tájékoztatás hangzott el a beruházások állapotáról. Jelenleg 33 kútból biztosítják az
egészséges ivóvizet, 8 kút fúrása van folyamatban. A rekonstrukciós költségeket nem tudják
csökkenteni, a legfontosabb, hogy a szivacsos lövedékes tisztítást tudják biztosítani. Ezután
kerülhet sor más rekonstrukciós munkára.
Lengyel György polgármester: Köszönöm szépen a beszámolót. Kérdezem a testületi
tagokat van-e kérdésük, hozzászólásuk? Amennyiben nincs, kérem a testület tagjait, hogy
kézfeltartással szavazzanak, amennyiben elfogadják alpolgármester úr két ülés között történt
eseményekről szóló beszámolóját.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, az alábbi határozatot hozta:
242/2014. (X. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy elfogadja Varga Pál alpolgármester két ülés
között történt eseményekről szóló beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: Lengyel György polgármester
Lengyel György polgármester:folytatja a két ülés közötti eseményekről szóló beszámolót.
Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulásának ülésén vettem részt. Napirenden szerepelt az
orvosi ügyelet. 2014. augusztus 13-án a Kistérségi Társulási Tanács megszüntette azonnali
hatállyal a szerződést, valóban kritikus állapotba jutott a szolgáltatás. Mivel kötelezően
ellátandó feladat 8 órán belül felállították az ügyeleti rendszert a semmiből. Abban a
pillanatban sem fedezet, sem eszköz nem állt rendelkezésre. Szükség volt az érintett
önkormányzatok egyszeri, lakosságarányos hozzájárulására. A támogatást utólag kapják az
OEP-től. Úgy tűnik az OEP által biztosított támogatás nagyrészt fedezi a költségeket.
Változatlanul két helyen – Tótkomlóson és Orosházán - látják el az ügyeletet. A felszerelés a
jogszabályi előírásoknak megfelel, olyan orvosok személyes közreműködésével, akik a
sürgősségi betegellátásban vesznek részt – felkészültek. Indokolt esetben az orosházi
ügyeletre is lehet menni.
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A hulladékgazdálkodásról is tárgyaltunk, a első napirendi pont kapcsán azt megtárgyaltunk,
most erről nem szólok.
Tárgyaltam a Székkutasi Herbária vezetőjével. Részletesen tájékoztatott a Magyarországi
helyzetről, illetve arról, hogy Kardoskút hogy vehetne részt a termelésben. Van néhány olyan
gyógynövény hiány, amelynek beállítása lehetne Kardoskúton. Elgondolkodtató az ajánlat.
December 22-én karácsonyi gulyásfőzési hagyomány folytatódhatna. Alpolgármester Úrral
tárgyaltunk erről. Hétvégén is lesz egy turisztikai rendezvény – disznóvágás kóstolóval
egybekötve.Ezek és a hasonló rendezvények megtartásához szükséges egy megfelelő
helyiség. A művelődési háznál lévő jelenlegi konyha nincs engedélyezve.. Célszerűnek
tartanám, hogy valamilyen akkreditációt kapjon. A feltételek már bizonyos elvárásoknak
megfelelnek, folyamatban van az eljárás. A költségeket fel kell mérni és a jövő évi
költségvetésbe be kell tervezni. Ha már el van kezdve az engedélyeztetés, akkor már mások a
lehetőségek az esetleges – szakhatóságok részéről történő - ellenőrzések során. Nem
konkurenciát szeretnénk a településen lévő, vállalkozás formájában üzemelő étteremnek,
csupán arendezvények során történő használathoz legális formát biztosítani. Az
engedélyeztetésről már tárgyalásokat folytattam az egészségügyi és állategészségügyi
szakemberekkel. A nem értékesített étel kiosztása is bejelentés köteles, és alkalmasnak kell
lenni a helynek.
Varga Pál alpolgármester: A karácsonyi gulyás főzés minden évben így volt, be volt
jelentve, egészségügyi kiskönyvvel rendelkeztek. Ebben az évben is vállalom a december 22-i
gulyás megfőzésének és kiosztásának koordinálását. Ha az Agrár Zrt. tud támogatni hússal,
akkor a többi hozzávalót szponzorok segítségével beszerzem. Nem kell anyagilag támogatni
az önkormányzatnak. Képviselő társaimtól várom a segítségét munkával.
Lengyel György polgármester: A következő testületi ülésre már tudni fogjuk a részleteket, a
felajánlásokat, amennyiben szükséges, döntünk a költségek önkormányzat részéről történő
hozzájárulásról.
Van-e kérdése, hozzászólása, javaslata valakinek az elhangzottakkal kapcsolatban.
Amennyiben nincs, kérem a testület tagjait, hogy kézfeltartással szavazzanak, amennyiben
elfogadják a két ülés között történt eseményekről szóló beszámolót.
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, az alábbi határozatot hozta:
243/2014. (X. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy elfogadja Lengyel György polgármester két ülés
között történt eseményekről szóló beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: Lengyel György polgármester
Kis Bálint képviselő:Kardoskút Szöllősi területének vízellátásával kapcsolatos fejlesztési
terveket benyújtották-e már? Pozitív a fejlesztéshez való hozzáállás?
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Lengyel György polgármester: Igen, tervezés alatt van a Pusztaföldvár felől kiépülő
vezeték.
Fekete Zita kirendeltség-vezető: A belső ellenőrzési terv módosításánál említés történt,hogy
Köves Mihály végezte eddig a belsőellenőrzést, de bejelentette összeférhetetlenségét. Egy
vállalkozás vállalná a munkát, de le kell szűkíteni a feladatokat, hogy az idő rövidsége miatt
el tudják végezni és a következő testületi ülésre jelentést készítsenek. Kérném ezért a
204/2013. (X. 31.) sz. önkormányzati határozat módosítását! A CS.A.CS. Kft adott be
árajánlatot 168 ezer forint + áfa összegben, 8 munkanappal el tudnák végezni a munkát.
Holnap már jönnek is, hogy december 11-ig el tudják végezni.
dr. Lipták Péter jegyző: A belső ellenőrzést meg kell csinálni.
Lengyel György polgármester: Kérdés van-e? Amennyiben nincs, kérem a testület tagjait,
hogy kézfeltartással szavazzanak, a 204/2013. (X. 31.) sz. határozat módosításáról!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
244/2014. (X. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
204/2013 (X.31) sz. Képviselő-testületi határozattal
jóváhagyott 2014. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét
az előterjesztés szerinti tartalomnak megfelelően módosítja.
Felelős: dr. Lipták Péter, jegyző
Határidő: azonnal
Lengyel György polgármester: Kérem a testület tagjait, hogy amennyiben egyetértenek,
kézfeltartással szavazzanak, aa CS.A.CS Kft árajánlatát elfogadva a megbízásukról!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
245/2014. (X. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a 2014 évi módosított belső ellenőrzési terv
ellenőrzésének lefolytatásával 168.000 FT + ÁFA, azaz:
kettőszáztizenháromezer-háromszázhatvan forint összegben
megbízza a Cs.A.Cs. Kft-t (5600 Békéscsaba, Mogyoró u.
22., cégjegyzékszám: 04-09-009571) a 2014. évi
költségvetési tartalék terhére.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2014. november 30.
Lengyel György polgármester: Megkeresett Tótkomlós Város Önkormányzata a bölcsődei
ellátással kapcsolatban. Lejárt a szerződésünk és várják, hogy kívánjuk-e továbbra is
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biztosítani, hogy szükség eseten igénybe vehessék a bölcsödei szolgáltatást a kardoskúti
gyerekek is. Ez plusz költséget nem jelent. Jelenleg nincs ilyen igény. Mivel megkerestek
bennünket, dönteni kell.
dr. Lipták Péter jegyző: Nem jelent plusz költséget, de biztosítva van így a bölcsödei
elhelyezés.
Lengyel György polgármester: Hátrányunk nem származik belőle. Javaslom elfogadni az
ajánlatot. Aki ezzel egyetért kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
246/2014. (X. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a bölcsődei ellátás biztosítása érdekében
feladat-ellátási szerződést köt Tótkomlós Város
Önkormányzatával.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2014. december 31.
Lengyel György polgármester: Tájékoztatni szeretném a képviselőket, hogy megrendeltem
a földkönyvet, amely összefoglalja az összes önkormányzati ingatlant. Javasolom, hogy
bízzunk meg egy céget, aki ennek alapján elkészíti az ingatlan vagyonkatasztert.
Kapuné Sin Anikó osztályvezető: Eddig is voltak ilyen nyilvántartásaink, de nem voltak
teljes körűek. Nyilvántartási programjaink elavultak, új programot vásároltunk, ők vállalták a
feltöltést, ehhez kell a földkönyv. Garanciát vállalnak minden szempontból, teljes lesz a
nyilvántartásunk.
Lengyel György polgármester: Az árajánlatuk tartalmazza a karbantartást is.
Kapuné Sin Anikó osztályvezető: Negyedévenként küldjük az anyagot és folyamatosan
vezetik, referenciát is közöltek.
Kis Bálint képviselő: Adatvédelmi szempontból teljesen korrekt?
dr. Lipták Péter jegyző: Szerződést kötünk adatkezelésre, teljesen korrekt.
Lengyel György polgármester:Amennyiben egyetértenek, kérem, hogy kézfeltartással
szavazzanak!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
247/2014. (X. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az ingatlanvagyon statisztika
elkészítésével, valamint az analitika egyezőségének a
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főkönyvvel való biztosításával megbízza a Térnyerő
Mérnöki Irodát (5600 Békéscsaba, Pásztor u. 23. 1.4.)
egyösszegű bruttó 158.000 Ft továbbá 12.000 Ft
negyedéves karbantartási összegben a 2015. évi
költségvetési tartalék terhére.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2014. december 31.
Lengyel György polgármester: Az orvosi rendelőben meghibásodott végérvényesen az EKG
készülék. Javítani nem lehet, kötelező kellék és a beszerzése sürgős. Javaslatot kértem, mi a
legcélszerűbb készülék. Több szakember véleménye alapján egy egyszerűbb készülék
elegendő. 120-800 ezer forint között vannak készülékek. A nekünk megfelelő 290 ezer
forintba kerül. Itt van a katalógus előttem.
Lengyel György polgármester: Amennyiben kérdés, javaslat nincs és egyetértenek, kérem,
hogy kézfeltartással szavazzanak!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
248/2014. (X. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy az Egészségház részére EDAN SE300B
típusú hordozható EKG készüléket vásárol, bruttó 290.000
Ft összegben a 2014. évi költségvetési tartalék terhére.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2014. december 31.
Lengyel György polgármester: Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási
Tanácsa megtartotta alakuló ülését. A tagoknak el kell fogadni a társulási megállapodást. Aki
egyetért a Társulási Megállapodás módosításával, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:

249/2014. (X. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzata dönt arról, hogy
1.) az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási
Megállapodását - a módosítással nem érintett rendelkezések
változatlanul hagyása mellett – a következők szerint
módosítja:
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A IV. A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI,
SZERVEZETE - A Társulás szervei – Bizottságok cím a
következők szerint módosul:
„Bizottságok
1. A Tanács 5 fős Pénzügyi- Ügyrendi Bizottságot hoz létre.
A Pénzügyi- Ügyrendi Bizottságot tagjait a Társulási Tanács
választja meg, 3 főt saját tagjai sorából, 2 főt külső pénzügyi
szakértők közül.
A Pénzügyi- Ügyrendi Bizottság feladata: a Társulás
tevékenységének, a gazdálkodás szabályszerűségének
ellenőrzése, a költségvetés felügyelete.
2. A Tanács 5 fős Szociális és Egészségügyi Bizottságot hoz
létre. A Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjait a
Társulási Tanács választja meg, 3 főt saját tagjai sorából, 2
főt külső szakértők közül.
A Szociális és Egészségügyi Bizottság feladata: a
Társulás szociális és egészségügyi feladataival kapcsolatos
tevékenységének segítése.
3. A Tanács 5 fős Területfejlesztési Bizottságot hoz létre. A
Területfejlesztési Bizottság tagjait a Társulási Tanács
választja meg, 3 főt saját tagjai sorából, 2 főt külső szakértők
közül.
A Területfejlesztési Bizottság feladata: a Társulás
területfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységének segítése.
4. A Társulási Tanács a kistérség sajátos, egy vagy több
konkrétan meghatározott feladatának előkészítésére és
végrehajtására Eseti Munkabizottságot hozhat létre.
Az Eseti Munkabizottság feladatát, tagjainak számát,
összetételét a Társulási Tanács határozza meg, tagjaira
bármely tanácstag javaslatot tehet. Az Eseti Munkabizottság
elnöki feladatait csak a Tanács tagjai sorából e feladatra
megválasztott tag láthatja el, aki az Eseti Munkabizottság
véleményéről és javaslatáról a Társulási Tanács Elnökét és
többi tagját írásban tájékoztatja.
A Bizottságok és azok elnökei átruházott hatáskörüket tovább
nem ruházhatják.
(A Kistérségi Iroda alcím és a hozzá tartozó szöveg hatályát
vesztette.)”
2.) felkéri a Társulás Munkaszervezetét a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás
elkészítésére.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2014. december 11.
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Lengyel György polgármester: Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási
Tanácsa döntött a Szervezeti és Működési Szabályzatáról is a bizottsági struktúra
vonatkozásában. A tagoknak el kell fogadni az SZMSZ módosítást. Aki ezzel egyetért
kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
250/2014. (X. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzata dönt arról, hogy
1.) az Orosházi Kistérség Többcélú Társulásának Szervezeti
és Működési Szabályzatának 17. A Társulás Bizottságai
pontját - a módosítással nem érintett rendelkezések
változatlanul hagyása mellett – a következők szerint
módosítja:
„A Társulás Bizottságai
17.
A Tanács 5 fősPénzügyi- Ügyrendi Bizottságot

17.1.
hoz létre.
A Pénzügyi- Ügyrendi Bizottság tagjait a Társulási
Tanács választja meg, 3 főt saját tagjai sorából, 2 főt külső
pénzügyi szakértők közül.
A Pénzügyi- Ügyrendi Bizottság feladata:
a Társulás tevékenységének ellenőrzése,
a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése,
a költségvetés felügyelete
- összeférhetetlenségi ügyben ellátja az Mötv. által
meghatározott bizottsági feladatokat
- méltatlansági ügyben ellátja az Mötv. által
meghatározott bizottsági feladatokat.
17.2.
A Tanács 5 főből álló Szociális és Egészségügyi
Bizottságot hoz létre.
A Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjait a Társulási
Tanács választja meg, 3 főt saját tagjai sorából, 2 főt külső
szakértők közül.
A Szociális és Egészségügyi Bizottság feladata:
- szociális és egészségüggyel kapcsolatos kérdésekben
előkészíti a Tanács döntéseit, szervezi és ellenőrzi azok
végrehajtását, valamint véleményezi a feladatkörébe tartozó
határozati javaslatokat.
17.3.
A Tanács 5 fős Területfejlesztési Bizottságot hoz
létre.
A Területfejlesztési Bizottság tagjait a Társulási Tanács
választja meg, 3 főt saját tagjai sorából, 2 főt külső szakértők
közül.
A Területfejlesztési Bizottság feladata:
- területfejlesztéssel kapcsolatos kérdésekben előkészíti a
Tanács döntéseit, szervezi és ellenőrzi azok végrehajtását,
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valamint véleményezi a feladatkörébe tartozó határozati
javaslatokat.
17.4.
A Társulási Tanács a kistérség sajátos, egy vagy
több konkrétan meghatározott feladatának előkészítésére és
végrehajtására a Eseti Munkabizottságot hozhat létre.
Az Eseti Munkabizottság feladatát, tagjainak számát,
összetételét a Társulási Tanács határozza meg, tagjaira
bármely tanácstag javaslatot tehet.
Az Eseti Munkabizottság elnöki feladatait csak a
Társulási Tanács tagjai sorából e feladatra megválasztott tag
láthatja el, aki az Eseti Munkabizottság véleményéről és
javaslatáról a Társulási Tanács Elnökét és többi – tárgyban
érintett - tagját írásban tájékoztatja.
17.5.
A Bizottságok üléseiről jegyzőkönyvet kell
készíteni, melyet a Bizottság Elnöke és egy tagja ír alá.
17.6.
A
Bizottságok
összehívására,
határozatképességére, működésére a Társulási Tanácsra
vonatkozó rendelkezéseket értelemszerűen alkalmazni kell.”
2.) felkéri a Társulás Munkaszervezetét a módosítással
egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési
Szabályzat elkészítésére,
3.) felhatalmazza a Polgármestert a Társulási Megállapodás
hatályba lépésének napján egyidejűleg hatályba lépő
egységes szerkezetű Szervezeti és Működési Szabályzat
aláírására.
„Bizottsági összetétel
Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási
Tanácsa
I.
Az 5 fős Pénzügyi- Ügyrendi Bizottság
elnökének
Szarka Attilát,
Társulási Tanács tagjai közül választott tagjának:
Lengyel Györgyöt
Zámbori Tamást
nem Társulási Tanács tagjai közül választott tagjának:
Fekécs Leventét
Bánfiné Szombati Erzsébetet
megválasztotta.
II.
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Az 5 fős Szociális és Egészségügyi Bizottság
elnökének
Lengyel Zsoltot,
Társulási Tanács tagjai közül választott tagjának:
Maronka Lajost
Zámbori Tamást
nem Társulási Tanács tagjai közül választott tagjának:
Szokolai-Olasz Mónikát
Dr. Varga Sándort megválasztotta.

III.
Az 5 fős Területfejlesztési Bizottság
elnökének
Oláh Kálmánt,
Társulási Tanács tagjai közül választott tagjának:
Dr. Garay Ritát
Baráth Lajost
nem Társulási Tanács tagjai közül választott tagjának:
Dedák Angélát
Elekes Lajost megválasztotta.
A bizottsági összetétel a Társulási Megállapodás hatályba
lépésének napján lép hatályba, a bizottsági tagok attól a
naptól gyakorolhatják jogaikat.”
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2014. december 11.

Kis Bálint képviselő: Változott az új Földgáztároló telefon száma, kérem a képviselőket,
hogy tájékoztassák a lakosokat, hogy a 68/429-007 nem a rendőrség telefonszáma, hanem a
Földgáztárolóé.
Felajánlom a segítségemet, a több évtizedes vezetői tapasztalatomat, hogy a közmunkások
munkairányítása hatékonyabb legyen.
Lengyel György polgármester:Örömmel elfogadom, nagyon szívesen fogadom a szakmai
tapasztalatokat.
Varga Pál alpolgármester: A Földgáztároló vezetője – Gönczi László felajánlott karácsony
előtt 80 db ajándékcsomagot támogatásképpen a kardoskúti gyerekeknek.
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Terjékné Kaposi Andrea művelődési házigazgató: Török Attila a gyermekjóléti szolgálat
vezetője is felajánlott 30 csomagot.
Kérem a segítséget olyan személy megtalálásához, aki a kardoskúti gyerekeket összefogja, és
közös programok lehessenek, mivel nincs iskola, ami eddig egy biztos pont volt.
Lengyel György polgármester: Valamilyen szinten kell, aki a kardoskúti gyerekeket és
szüleiket összefogja, a mi gyerekeink legyenek.
Varga Pál alpolgármester: A Jegyző Úrtól megkaptam az edzőteremhez az összeállított
házirendet, maximálisan egyetértek a benne foglaltakkal.
Terjékné Kaposi Andrea művelődési ház igazgató: Novák István vállalja ingyen a
felügyeletet.
Varga Pál alpolgármester: Szórólapozni kellene és kialakítani közösen a résztvevőknek
valamilyen irányvonalat.
dr. Lipták Péter jegyző: Hatósági engedély nem kell, mindenkinek alá kell írni a házirendet,
két főnek mindig jelen kell lenni.
Lengyel György polgármester: A meglévő gépeknek az állapotáról kell-e minősítés?
Kis Bálint képviselő: Minden gép mellé ki kell függeszteni a használatát.
Varga Pál alpolgármester: Utána fogok nézni és összegyűjtöm a szükséges információkat.
Mórocz Lajos képviselő: A Petőfi utca járda második szakaszát elkezdték csinálni, az lenne
a kérésem, hogy az első részt teljesen tegyék rendbe aztán folytassák tovább.
Lengyel György polgármester: Az időjárásra való tekintettel és a pályázati pénz elszámolása
miatt kellett elkezdeni a második szakaszt, de folyamatosan végzik a befejező munkálatokat
az első szakaszon is.
Kis Bálint képviselő: Téli csúszásmentesítés, hóeltakarítás, felkészülés hogy áll?
Lengyel György polgármester: Kis hómaró, hótoló gép, hólapátok megfelelő mennyiségben
rendelkezésre állnak. Érdesítő anyagok beszerzésére utasítást adtam. A meglévő traktorra
hótoló tervezése 2014. januárban 500 ezer Ft + ÁFA előirányzat megtörtént. Rendelkezésre
áll ez az összeg. Felkerestem egy vállalkozót, aki vállalta az igényeinknek megfelelő tolólap
legyártását. Nagyvonalakban elkészült, két héten belül elkészül, elmegyünk megnézni, aki
akar jöjjön, magammal viszem Fejes Sándor közmunkást, aki tapasztalt traktorvezető.
A pusztaközponti úttal kapcsolatban voltak hóeltakarítási problémák, mivel nem
önkormányzati fenntartásban van. Több alkalommal részben az önkormányzat hozzájárult, ez
a jövőben is fennáll. A kereszteződésekben kézi erőre is szükség lesz, közfoglalkoztatás
keretében meg fogjuk oldani.
Varga Pál alpolgármester: A Zrt. vezetőjével elvi megállapodást kellene kötni, hogy
szükség esetén álljanak rendelkezésünkre, de csak ha mi kérjük.
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Lengyel György polgármester: Ezzel kapcsolatban megkeresem az elnök urat.
Mórocz Lajos képviselő: A művelődési ház raktárhelyiségeit a felesleges tárgyaktól ki
kellene üríteni és a volt bázishoz kiszállítani, vagy a rászorulóknak odaajándékozni tüzelőnek.
Lengyel György polgármester: Erről már több alkalommal beszéltünk, ezért meg kell ezt a
feladatot is oldani.
Varga Pál alpolgármester: Amit lehet - fa alapú tárgyakat amik nem kellenek - összeaprítani
és segélyben kiosztani, a vasanyagot pedig a MÉH-be leadni.
Lengyel György polgármester: Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, tisztelettel
megköszöni az aktív tanácskozást a nyílt ülést 17,10 órakor bezárja, és bejelenti, hogy a
testület zárt ülés keretében folytatja a munkát.

Kmft.

Lengyel György
polgármester

dr. Lipták Péter
jegyző
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Kis Bálint
képviselő

Mórocz Lajos
képviselő
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