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13/2017. ÖKÜ 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. november 16. napi 

rendkívüli, nyílt testületi ülésén 15:00 órai kezdettel. 

 

 

Ülés helye:  a Hivatal tanácskozó terme 

 5945 Kardoskút, Március 15. tér 3. 

 

Jelen vannak:  

Lengyel György polgármester, 

Pusztai Ádám, 

Mórocz Lajos, 

Varga Pál települési képviselők. 

  

Tanácskozási joggal meghívottként vannak jelen: 

Dr. Lipták Péter jegyző 

Kapuné Sin Anikó, pénzügyi főtanácsos  

Radics Vivien szociális ügyintéző 

                                   

Nem tanácskozási joggal állandó meghívottként van jelen: 

Prozlikné Csorba Melinda, jegyzőkönyvvezető 

 

Lengyel György, polgármester: köszönti a megjelenteket, továbbá tájékoztatja a 

jelenlevőket, hogy Kis Bálint képviselő úr munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud részt venni 

az ülésen; levélben küldte el álláspontjait, javaslatait. Megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot; választása Mórocz Lajos és Pusztai 

Ádám képviselőkre esik, melyet a jelenlevő 4 testület tag 4 igen szavazattal, egyhangúlag, 

elfogadott.  

  

 Lengyel György, polgármester: Javaslatot tesz a megtárgyalandó napirendi pontokra a 

meghívóban megküldöttek szerint.  

 Aki egyetért a napirendi pontok elfogadásával, kézfeltartással szavazzon! 

  

A képviselő-testület a javaslatnak megfelelően, a 4 jelenlevő tag közül 4 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbiak szerint fogadta el a tárgyalandó napirendi pontokat: 

 

 

 

 



 

 

Nyílt ülés 

 

Napirend: 

 

1.) A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás kiszállításából származó 

költségekkel kapcsolatos döntés 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

2.) A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési 

előirányzatainak módosítása 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

3.)Egyebek 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

Zárt ülés 

 

 

1.) Bursa Hungarica kérelmek elbírálása 

Előterjesztő: Radics Vivien szociális ügyintéző 

 

2.) Szociális kérelmek elbírálása 
Előterjesztő: Radics Vivien, szociális ügyintéző 

 

 

1. Napirendi pont: A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás 

kiszállításából származó költségekkel kapcsolatos döntés 

 Előadó: Lengyel György polgármester 

 

Lengyel György polgármester: Korábbi években a szociális tűzifa kiszállítására volt 

előirányzatunk, volt lehetőségünk erre a költségre előirányzatot átcsoportosítanunk, viszont a 

mostani pályázatnál ez nem lehetséges, ezért szükséges a Képviselő-testületnek döntést 

hoznia. Van-e esetleg kérdés ezzel kapcsolatban? Hivatalvezető asszony? 

Radics Vivien szociális ügyintéző: Bekértük az árajánlatot. A korábbi években is ugyanezt a 

szolgáltatást tartalmazta az árajánlat. Azért szükséges most döntést hoznia a Képviselő-

testületnek, mert ezután tudják a szociális tűzifát kiszállítani. 

Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki elfogadja a 

természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás kiszállításából származó költségekkel 

kapcsolatos határozati javaslatot, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

 

  



A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

159/2017. (XI.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a természetben nyújtott 

szociális tűzifa támogatás kiszállításának tárgyában 

megbízza a Gumi-Coop Kft.(5700 Gyula, Dobay 

u.5.) a beérkezett árajánlatnak megfelelően nettó 

337 500 Ft + ÁFA, azaz nettó 

háromszázharmichétezer-ötszáz forint + ÁFA 

összegben a 2017. évi költségvetési tartalék terhére. 

Felelős: Lengyel György polgármester  

Határidő: 2017.november 22. 

 

Lengyel György polgármester: Tájékoztatom a képviselő- testületet, hogy Kis Bálint 

képviselő úr levelében azt javasolta, hogy az idei évben ne osszuk ki az összes szociális 

tűzifát egyszerre, hanem több ütemben. Az volt a tapasztalata az elmúlt években, hogy már 

januárban elfogyott a rászorulók tüzelőanyaga. Úgy gondolja, érdemes lenne egy részét 

tartalékba helyezni és januárban kiosztani. Jegyző úr utána nézett, ennek jogi akadálya nincs.  

dr. Lipták Péter jegyző:Valóban nincs jogi akadálya. Az átvételi elismervény egyezzen a 

megállapított mennyiséggel, tehát az tulajdonképpen mindegy, hogy azt a mennyiségű tűzifát, 

amely megállapításra került, hány részletben kapja meg a rászoruló.  

Mórocz Lajos képviselő: Véleményem szerint, ez attól függjön, hogy mennyi lesz az egy 

rászorulóra eső tűzifa mennyiség, hiszen számolnunk kell a kiszállítással járó költségekkel is. 

Továbbá érdeklődnék, hogy milyen formában érkezik a tűzifa? Ömlesztve vagy kalodában? 

Lengyel György polgármester: Eddigi években ömlesztve hozták. Kértem többször is az 

erdészetet, hogy adjanak tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy körülbelül milyen tömegű 

tűzifára számolhatunk egy erdei köbméter tekintetében, de ez ideáig nem érkezett válasz. 

Ezért mindenképp próbamérést fogunk elvégezni.  

2. Napirendi pont: A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi 

költségvetési előirányzatainak módosítása 

      Előadó:  dr. Lipták Péter jegyző és Megyeriné Lepsényi Aliz aljegyző 

 

Lengyel György polgármester: A képviselők előzetesen írásban megkapták az előterjesztést. 

Jegyző urat kérdezem szóban szeretne-e kiegészítést tenni. 

dr. Lipták Péter jegyző: Az előterjesztés lényegi elemeit leírtam, ahhoz mást nem kívánok 

hozzátenni.  



Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki elfogadja a 

Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös Hivatal) 2017. évi 

költségvetési előirányzatainak módosításáról szóló előterjesztést, kérem, kézfelnyújtással 

szavazzon! 

 

A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

160/2017. (XI.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) 

megtárgyalta „a Csanádapácai Közös 

Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös 

Hivatal) 2017.évi költségvetési előirányzatainak 

módosítása” tárgyú előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozza: 

A Képviselő-testület: 

    1. Az előterjesztés 1. mellékletének megfelelő 

tartalommal 89.943.000 Ft költségvetési főösszeggel 

elfogadja a Csanádapácai Közös Önkormányzati 

Hivatal 2017.évi módosított költségvetési 

előirányzatait. 

    2. Felkéri a jegyzőt, hogy a Közös Hivatal 

módosított költségvetését a soron következő 

költségvetési rendelet módosítás során Csanádapáca 

Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési 

rendeletébe építse be. 

 

Határidő: 2017. november 22. 

Felelős: dr. Lipták Péter jegyző 

 

 

3. Napirendi pont: Egyebek 

Előadó: Lengyel György polgármester 

 

Lengyel György polgármester: Szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet arról, hogy dr. 

Oroszi Miklós belgyógyász és kardiológus érdeklődött háziorvosnak Kardoskútra. Járt már 

településünkön, valamint hamarosan az orvosi rendelőbe is szeretne ellátogatni. Esetleges 

munkába állásának feltételeit el kezdtük vizsgálni. Radics Vivien helyettes kirendeltség-

vezetővel közösen felkerestük a helyileg illetékes ÁNTSZ-t és kértünk tájékoztatást, tanácsot 

a feltételekről. 



Alapvetően dr. Oroszi Miklós doktor úrnak szüksége van egy szándéknyilatkozatra az 

Önkormányzat részéről, miszerint szándékozunk vele munkaszerződést kötni. Ez a 

szándéknyilatkozat semmiféle elkötelezettséggel vagy kötelességgel nem jár. Megkérem 

Radics Vivient, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet az eddig történtekről. 

Radics Vivien szociális ügyintéző: Mivel dr. Oroszi Miklós doktor úr belgyógyász, 

kardiológus, így meg kell szereznie a háziorvosi szakvizsgát, viszont a jogszabály lehetőséget 

ad arra, hogy akár praktizálás ideje alatt is leteheti ezt a vizsgát. A háziorvosi praktizálásához 

egy úgynevezett TB vizsgát elegendő tennie. Ennél a szakasznál járunk most. Ehhez kell 

területi ellátási érdekre hivatkozva alátámasztania, hogy Ő valóban háziorvosként szeretne 

tevékenykedni itt Kardoskúton. Ezért kell egy szándéknyilatkozatot hozni. Ugyanakkor, 

ahogyan polgármester úr is elmondta, ez semmiféle kötelezettséggel nem jár, hanem ezt 

követően kerülne sor személyes bemutatkozására többek között. Ez után kerülhetne sor 

esetleges szerződés megkötésére, illetve ezzel párhuzamosan – amennyiben teljesen 

egyértelműek ezek az irányvonalak  -  praxis átadás-átvételre a két orvos között. Annyit 

érdemes még tudni, hogy dr. Bradean Constantin doktor úrnak fél éve van a munkaviszony 

megszűnést követően arra, hogy eladhatja a praxis jogát. Ha ez a fél év letelik, akkor 

visszavonják tőle a praxisengedélyt. Jelenleg praxisunkról tudni érdemes, hogy betöltetlen 

körzet vagyunk, illetve Dr. Nyerges Sándor doktor úr látja el a háziorvosi teendőket. Dr. 

Oroszi Miklós doktor úr Orosházán él. Főállásban az Orosházi Kórházban dolgozik. 

Mórocz Lajos képviselő: Ide szeretne költözni Kardoskútra, szüksége lenne szolgálati 

lakásra? Milyen idős körülbelül? 

dr. Lipták Péter jegyző: Kárpátalján  született körülbelül 40 év körüli, Ungváron végezte el 

az egyetemet. Csanádapácára is jelentkezett onnan ismerjük egymást. Rendkívül 

szimpatikusnak találtam. Úgy képzelné, hogy a háziorvosi szolgálat lenne a fő állása és 

amellett ügyelne az orosházi Kórházban. 

Lengyel György polgármester: Szeretném Kis Bálint képviselő úr által írt levél erre 

vonatkozó részét ismertetni a képviselő-testülettel. 

Javasolja, hogy dr. Oroszi Miklós doktor úr mutatkozzon be a képviselő-testületnek és 

ismertesse elképzeléseit a jövőre nézve, személyesen még ebben az évben. 

Valamint javasolja, hogy a képviselő-testület támogassa a javaslatot arra vonatkozóan, hogy 

Oroszi doktor úr, polgármester úr, hivatalvezető, valamint az Egészségház dolgozói egy 

munkamegbeszélés keretein belül egyeztessenek az orvosi rendelés körülményeire 

vonatkozóan. Ideértve a rendelési időt, az orvos elvárásait stb. Kis Bálint képviselő abban az 

esetben, ha ez a szándéknyilatkozat valóban nem jár semmiféle kötelezettséggel úgy azt 

támogatja a fenti kikötések mellett. 

Úgy gondolom ennek semmi akadálya. 

Mórocz Lajos képviselő: Önkormányzati alkalmazott szeretne lenni, vagy vállalkozóként 

dolgozna településünkön? 

Lengyel György polgármester: Személyes találkozásunkkor doktor úr azt nyilatkozta, hogy 

ő eleinte mindenképp közalkalmazottként szeretne kezdeni. 

Pusztai Ádám képviselő: A praxisjogot vennie kell vagy kaphatja is? 



Lengyel György polgármester: Ezt a folyamatot ügyvédnek kell lebonyolítani. Megkértük 

ez ügyben ügyvéd urat, hogy lehetőség szerint járjon utána az ügy részleteinek és 

tulajdonképpen, ha a nyugdíjba meneteltől számított 6 hónapon belül nem köt az 

önkormányzattal orvos szerződést, akkor tartósan betöltetlennek minősül a körzet és onnantól 

kezdve a praxis jogával nem rendelkezik az előző orvos. Ebben az esetben jelenleg 

rendelkezik a praxis jogával az előző orvos. Ennek az átvétele-átadása a két orvos között 

kötött megállapodás alapján történik. Ebbe az Önkormányzatnak semmiféle beleszólása nem 

lehet. 

dr. Lipták Péter jegyző: A szándéknyilatkozat azért szükséges, mert az Önkormányzati 

akarat és a praxis jog együtt érvényesül. Tehát hiába van praxis joga, ha egy vállalkozó vagy 

jelen esetben az önkormányzat nem szándékozik az adott orvossal alkalmazotti, 

közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni. 

Lengyel György polgármester: Úgy gondolom ez egy nagy lehetőség, amivel élnünk kell, 

hiszen országszerte arról lehet hallani, hogy orvoshiány van. Az orvosok inkább külföldön 

praktizálnak, nem sok helyről lehet hallani, ahová orvosok jelentkeznek. Jelenleg Dr. Nyerges 

Sándor doktor úr helyettesít. Nemrég tájékoztattam doktor urat is, hogy van érdeklődő, aki 

pedig ezt tudomásul is vette. Úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatos információkat nem 

szükséges a konkrét előrelépések előtt megkezdeni, mert szükségtelenül fog mindenféle hír 

terjedni a faluban és még az sem biztos, hogy tudunk szerződést kötni. Amint 

szerződéskötésre kerülne a sor akkor azt követően érdemes tájékoztatni a lakosságot. 

Most egy szándéknyilatkozatot lenne szükséges hoznunk, amelyet dr. Lipták Péter jegyző úr 

el is készített.  

dr. Lipták Péter jegyző: Így van . Szóban el is mondanám. A megfelelő képesítési, valamint 

alkalmassági követelmények birtokában a képviselő-testület kinyilvánítja, hogy 

közalkalmazottként kívánja dr. Oroszi Miklós orvost alkalmazni. Tehát a szakmai és 

alkalmassági feltételek együttes teljesítése esetén kíván közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni 

Kardoskút Község Önkormányzata a doktor úrral. 

Annyit hozzáfűznék, hogy majd ha már ott tartunk, akkor csak és kizárólag pályázat útján 

lehet közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni. 

  

Lengyel György polgármester: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés ezzel kapcsolatban?  

Varga Pál képviselő: Kérdésem nincs, viszont nagyon örülök, hogy van érdeklődő.  

Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki elfogadja a 

szándéknyilatkozatról szóló határozati javaslatot, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

  

A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

161/2017. (XI.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a háziorvosi és iskola 

egészségügyi ellátás biztosítása érdekében, a 

szükséges szakmai és alkalmassági feltételek 

megléte esetén, közalkalmazotti jogviszonyt 



szándékozik létesíteni Dr. Oroszi Miklós (szül.: 

Szőlősgyula, 1978.07.31. an.: Csetneki Katalin) 

5900 Orosháza, Nagyhegyi u. 58/B szám alatti 

orvossal.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Lengyel György polgármester 

 

Lengyel György polgármester: Nemrégiben tájékoztatott Kapuné Sin Anikó, pénzügyi 

főtanácsos, hogy többek között az óvodai ellátásra magasabb normatíva érkezik a gyerekek 

létszámának növekedésének köszönhetően. Azt a döntést hozta korábban a képviselő-testület, 

hogy az óvodára, annak működésére áldozni kell, bizonyos feltételekkel a fenntartását javítani 

kell. Úgy néz ki, hogy egy pozitív irányba mozdult el. Ugyanez elmondható a 

közművelődéssel kapcsolatban is. 

Megvizsgáltuk 2017.év eddig eltelt időszakát 2017. szeptemberéig és arról tudok beszámolni, 

hogy a tavalyi évhez képest valamivel jobban állunk. Folyószámlánkon 48 millió forint van 

jelenleg, tavaly 28 millió pénzmaradvánnyal zártuk az évet. Nagyobb volumenű kiadásokra 

nem kell számolnunk. Az úgynevezett tartalékunk a vis major helyzetre is biztosítva van. A 

következő év márciusában érkező bevételi intervallumig úgy néz ki, nagy biztonsággal tudunk 

működni és gazdálkodni egyaránt. 

Dologi jelegű kiadásaink mutatója is azt mutatja, hogy jól gazdálkodtunk ebben az évben is. 

Úgy gondolom ahhoz, hogy az Önkormányzat, az Önkormányzati Hivatal, Önkormányzat 

intézményei jól működjenek, ahhoz költségtakarékos elvet kell folytatni, ami minden 

önkormányzati dolgozó feladata véleményem szerint. Azt gondolom, hogy a 2-3 éve 

bevezetett változtatások, takarékossági szemlélet úgy látom jó úton halad, így ennek 

köszönhetően a viszonylag alacsony bevételeink ellenére jól tudunk gazdálkodni. 

Mindezen érvek miatt javaslom, hogy akik ebben részt vesznek, akik az Önkormányzatnál 

dolgoznak, Karácsonykor egy 50.000.- forint+ járulékai bérkiegészítésben részesüljenek. 

Számfejtés szerint ezt jutalomnak hívják, viszont én nem jutalomként gondolom, hanem 

Karácsonyi gesztusnak minden alkalmazott felé.  

Kis Bálint képviselő úr az alábbiakat nyilatkozta levelében: 

Támogatja a karácsonyi bérkiegészítést, viszont nem bér arányosan, hanem egyenlő arányban, 

50.000.- forint/ fő + járulékai összegben minden dolgozó felé. Nem látja motiválónak, de 

részben el tudja fogadni. Konfrontációkerülő megoldásnak tartja, ettől függetlenül támogatja. 

Javaslatokat is megfogalmazott. 

Első javaslata az, hogy kapjon jutalmat, aki megérdemli. Tettéért és persze ha a munkáltatói 

jogkört gyakorlója alá tudja támasztani, hogy mivel tett többet az elvártnál.50-80 ezer forint/ 

fő között tesz javaslatot. 

Második javaslatában, minden közalkalmazott kapjon 40ezer forint jutalmat, a kiemelkedőket 

pedig 70 ezer forint jutalomban részesítsük. 

Lengyel György polgármester: Hozzáfűzném, hogy pénzügyi szabályok szerint jutalomként 

említik, de én ezt most nem jutalomként gondolom kifizetni, hanem egy gesztusként arra 

vonatkozóan, hogy számítunk az itt dolgozók munkájára a jövőben is. Akik felett munkáltatói 

jogkört gyakorlok, azok között nem tudok kiemelni negatív magatartást, a munkájukra nézve. 



Nyilván inspirálni érdemes a munkavállalókat, viszont én ezt nem így gondolom 

megvalósítani, hiszen azokat az intézkedéseket, amelyeket a munkavégzéssel kapcsolatos 

értékelést és annak esetleges javítását én mindennapi feladatomnak érzem. Ebben az évben is 

igyekeztem ezt a feladatomat ellátni.  

Szeretném kérni véleményeteket, meglátásotokat. 

dr. Lipták Péter jegyző: A közalkalmazotti szektoron kívül vannak a Hivatalban is 

kiemelkedő teljesítmények, amelyet úgy gondolom, hogy bérarányosan célszerű lenne a 

képviselő-testületnek honorálnia. Ezzel kapcsolatban javaslom, hogy egyeztessünk 

polgármester úrral, hogy milyen mértékű legyen. A Hivatal a képviselő- testület munkáját 

megfelelően előkészítette, törvényességi szempontból aládolgozott és úgy gondolom, 

mindannyiuk munkája megérdemel egy extra juttatást az év végeztével. Ebben kérem a 

támogatást a képviselő-testület jelenlevő tagjaitól. 

Varga Pál alpolgármester: csatlakozom polgármester úr által elmondottakhoz. Továbbá úgy 

gondolom, hogy ahhoz, hogy csökkenő bevételink mellett is stabil lábakon maradjunk ahhoz 

nem csak az itt dolgozók alázatos munkája, hanem polgármester úr munkája is 

nélkülözhetetlen, aki kézben tartja dolgokat. 

Azt gondolom, hogy év végén, amikor motivációról beszélünk, akkor az egységet, közösséget 

tekintve a polgármester ugyancsak része ennek a közösségnek, így úgy gondolom őt is 

megilleti a dicséret és köszönet az elvégzett munkájáért. Azt javaslom, hogy a polgármester úr 

is ugyanolyan mértékű jutalomban részesüljön, mint a dolgozók. 

Lengyel György polgármester: Összefoglalva vizsgáltuk, hogy bevételi és kiadási 

előirányzatokhoz képest hogyan állunk most. Olyan kérésem volt, hogy ez az év végi gesztus 

járulékokkal együtt maximum 2 millió forint összeg legyen. Ez alapján fogalmazódott meg, 

hogy 50 ezer forint+ járulékai/ fő kerüljön megállapításra. Ugyanezt gondolom a Hivatal 

dolgozói részére is megszavazni. Jegyző urat kérdezem mi a meglátása?   

dr. Lipták Péter jegyző: Képviselő-testületre bízom ezt a döntést. A másik két településen 

állami támogatásból kerül a Hivatal finanszírozásra. Kardoskút tekintetében más a helyzet. 

Úgy lenne véleményem szerint helyes, ha a képviselő-testület hoz döntést az ügyben és azt 

tudomásul fogom venni. 

Pusztai Ádám képviselő: Javaslom, hogy az önkormányzat állományában lévő minden 

dolgozó részesüljön a jutalomban, akár közalkalmazott, akár köztisztviselő. Kérdezem, hogy 

mennyire kötött a jutalom munkában töltött idő szempontjából? 

Lengyel György polgármester: Korábbi gyakorlat az volt az Önkormányzati Hivatalban, 

hogy aki a 6 hónapot meghaladóan töltött munkaviszonyt abban az évben annak számolt 

jutalmat az előző képviselő-testület, polgármester, hivatali vezetés. Azt gondolom ez egy 

helyes gyakorlat és ezt érdemes fenntartani. 

Mórocz Lajos képviselő: nem értek azzal egyet, hogy olyat is jutalmazzunk, akivel gondok 

voltak. 

Lengyel György polgármester: Igazad van, volt ilyen év közben, akivel gondok voltak, de 

neki is van munkáltatója. Most nyilván a fenntartó, azaz a mi javaslatunkra hozhat döntést. 

Mindazonáltal úgy gondolom, hogy aki munkáltatói szerepet vállal, ezért felvesz 

munkavezetői bért, annak nyilván rálátása van arra, hogy munkavállalóját miként tudja 

motiválni. Ez az ő döntése lesz, nyilván konzultálni fogunk róla, de a lehetőséget ne vegyük el 

tőle.  



Mórocz Lajos képviselő:Köszönöm a választ. 

Lengyel György polgármester: természetesen egyetértek veled, ugyanis dilettánsnak tűnhet 

az, hogy ha elhangzott évközben az, hogy vannak problémák, viszont azért is emelném ki, 

hogy akik felett munkáltatói jogot gyakorlok, azok között nem tudok olyan kirívó eset, aki 

nem végezné el megfelelően a munkáját, hiányosan végezné el olyan mértékben, hogy az 

nekünk kárt okozna.  

Az a vesszőparipám, hogy aki nem tudja ezt a szemléletet folytatni, vagy nem tudja ennek a 

településnek a vezetésével azonosan a rábízott munkáját a munkaköri leírásával megegyezően 

elvégezni, arra nincs szükségünk. 

Továbbra is azt tudom elmondani, hogy nem jutalmazni szeretnék, hanem ajándékozni, egy 

gesztust nyilvánítani a munkavállalók felé, megköszönve az éves munkájukat. 

 

A mellékelt táblázat mutatja az összegeket. Az összes –járulékokkal együtt- 1.742.858.- forint 

összegű jutalmat jelent. 

 

Úgy gondolom, hogy ebben döntést kell hoznunk. 

 

Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki elfogadja a 

Csanádapáca Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltségén dolgozók év végi jutalmazásáról 

szóló határozati javaslatot, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

  

A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

162/2017. (XI.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy jutalmak kifizetése céljából 

bruttó 368 000 Ft, azaz: háromszázhatvannyolcezer 

forintot átad Csanádapáca Község Önkormányzatán 

keresztül intézményfinanszírozásként a 

Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 

részére, a 2017. évi költségvetési tartalék terhére. 

Felelős: Lengyel György polgármester 

Határidő: 2017.december 31. 

 

Lengyel György polgármester: javaslom dr. Lipták Péter jegyző úr részére nettó 50.000.- 

forint + járulékai összeget megállapítani. 

Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki elfogadja  dr. Lipták Péter jegyző úr év végi 

jutalmazásáról szóló határozati javaslatot, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

  

A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

 



163/2017. (XI.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

területe úgy dönt, hogy dr. Lipták Péter jegyző 

részére nettó 50.000,- Ft, azaz: ötvenezer forint + 

járulékai jutalom kifizetését állapítja meg a 2017. 

évi költségvetési tartalék terhére, amelyet 

Csanádapáca Község Önkormányzatán keresztül a 

Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal részére 

intézményfinanszírozásként átad. 

Felelős: Lengyel György polgármester 

Határidő: 2017.december 31. 

 

 

Lengyel György polgármester: javaslom Kardoskút Község Önkormányzatának 

közalkalmazottai és munkatörvény könyves alkalmazottai számára nettó 50.000.- forint + 

járulékai / fő összeget megállapítani. 

Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki elfogadja Kardoskút Község Önkormányzatának 

közalkalmazottai és munkatörvény könyves alkalmazottai év végi jutalmazásáról szóló 

határozati javaslatot, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

  

A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

164/2017. (XI.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 

határozatlan idejű alkalmazottai részére jutalmak 

kifizetése céljából bruttó 918 000 Ft, azaz: 

kilencszáztizennyolcezer forintot biztosít a 2017. évi 

költségvetési tartalék terhére. 

 

 

Lengyel György polgármester: javaslom a Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda számára egy 

keret összeget megállapítani, ami nettó 50.000.- forint + járulékai / fő összeget jelent. Az 

Óvoda esetében Patócs Éva óvodavezető a munkáltató, így ő dönt az általunk biztosított keret 

kiosztásáról. 

Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki elfogadja a Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda 

alkalmazottai év végi jutalmazásáról szóló határozati javaslatot, kérem, kézfelnyújtással 

szavazzon! 

  

A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

165/2017. (XI.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 



Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a Kardoskúti 

Napköziotthonos Óvoda alkalmazottai részére 

jutalmak kifizetése céljából bruttó 276 000,- Ft, 

azaz: kettőszázhetvenhatezer forintot átad intézmény 

finanszírozásként a Kardoskúti Napköziotthonos 

Óvoda részére, a 2017. évi költségvetési tartalék 

terhére. 

Felelős: Lengyel György polgármester 

Határidő: 2017.december 31. 
 

 Varga Pál alpolgármester: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a polgármester jutalmazását, 

erről is döntést kell hoznunk.  

                   

Lengyel György polgármester: Kérem a személyes érintettségemre való tekintettel a 

testületi-döntésből kizárásomat. 

 

Varga Pál alpolgármester: Aki elfogadja, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

166/2017. (XI.16.)sz. Képviselő-testületi határozat  

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete Lengyel György polgármestert a 

döntéshozatalból kizárja. 

 

Varga Pál alpolgármester: Megkérem az ÜB elnökét ismertesse a ÜB álláspontját a 

polgármester jutalmazásával kapcsolatban. 

Pusztai Ádám az ÜB elnöke: Tárgyalta a bizottság és egyhangúlag döntött arról, hogy nettó 

50.000.- forint jutalmat + járulékai összeget állapítsunk meg polgármester úrnak. 

Varga Pál alpolgármester: Egyetértek az ÜB döntésével.  

Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki elfogadja a Lengyel György polgármester úr év 

végi jutalmazásáról szóló határozati javaslatot, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

  

A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 3 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

167/2017. (XI.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

területe úgy dönt, hogy Lengyel György 

polgármester részére nettó 50 000,- Ft, azaz: 

ötvenezer forint + járulékai jutalom kifizetését 

állapítja meg a 2017. évi költségvetési tartalék 

terhére. 



Felelős: Varga Pál alpolgármester 

Határidő: 2017.december 31. 
 

 

Varga Pál alpolgármester: Visszaadom a szót polgármester úrnak. 

Lengyel György polgármester: Köszönöm. Egyebekben van-e még esetleg kérdés, felvetés? 

Mórocz Lajos képviselő: Lezárult a veszélyes fák bejelentésének határideje. Mennyi 

bejelentés érkezett a lakosság részéről? 

Lengyel György polgármester:12 főtől érkezett bejelentés. Előzetesen november utolsó 

hetében szeretnénk felmérni veszélyesnek minősülő fák helyzetét, ahol jegyzőkönyv 

felvételére is sor kerül. A közterületeken lévő valamennyi utcát átjárjuk, és külön-külön 

feljegyezzük azokat a fákat, amelyekkel esetlegesen gond lehet. Erről a Békés Megyei 

Katasztrófavédelem delegáltjával, Haskó György alezredes úrral is egyeztettem. A fák 

felmérése után tudok pontos számmal szolgálni. Kérni fogok vállalkozóktól, illetve erre 

szakosodott cégektől árajánlatot, majd ezt követően tudunk majd döntést hozni. Jegyző úr 

javaslatát pedig figyelembe szeretném venni, még pedig, hogy a lakóingatlanon belül lévő 

veszélyes fák esetét külön fogjuk kezelni, ahol az ingatlantulajdonos és a vállalkozó egy 

megállapodást köt és az Önkormányzat pedig lenyilatkozza, hogy nem vállal anyagi és egyéb 

kárért felelősséget a későbbi kellemetlenségek elkerülése végett. 

Varga Pál alpolgármester: Tájékoztatom a képviselő-testületet, miszerint MOL-os 

rendezvény hangpróbái során derült ki, hogy a Művelődési Ház hangtechnikája 

megbízhatatlanul működik, ezért szükség lenne a mikrofonok és egyéb ki hangosító eszközök 

cseréjére.  

Lengyel György polgármester: javaslom , hogy a Művelődési Ház hangtechnikájának 

korszerűsítésére 70.000.-forint összeget  állapítsunk meg a 2017. évi költségvetési tartalék 

terhére 

Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki elfogadja a Művelődési Ház hangtechnikájának 

korszerűsítéséről szóló határozati javaslatot, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

  

A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

168/2017. (XI.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy bruttó 70.000.- forint 

összeget biztosít a Móra Ferenc Művelődési Ház és 

Könyvtár hangtechnikájának korszerűsítésére a 

2017. évi költségvetési tartalék terhére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Lengyel György, polgármester     

 



Lengyel György polgármester: Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, tisztelettel 

megköszönöm az aktív tanácskozást a nyílt ülést 16 óra 15 perckor bezárom, és a testület zárt 

ülés keretében folytatja a munkát. 

K.m.f.    

                                                                                            

                 Lengyel György                           dr. Lipták Péter 

        polgármester                                                                              jegyző 

 

 

                                                                                                                      

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

               Mórocz Lajos                                                                                           Pusztai Ádám 

                     képviselő                                                                                              képviselő 

 


