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14/2017. ÖKÜ 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. november 30. napi 

rendes, nyílt testületi ülésén 15:00 órai kezdettel. 

 

 

Ülés helye:  a Hivatal tanácskozó terme 

 5945 Kardoskút, Március 15. tér 3. 

 

Jelen vannak:  

Lengyel György polgármester,  

Kis Bálint 

Pusztai Ádám 

Mórocz Lajos 

Varga Pál települési képviselők. 

  

Tanácskozási joggal meghívottként vannak jelen: 

Dr. Lipták Péter jegyző 

Kapuné Sin Anikó, pénzügyi főtanácsos  

Vargáné Neller Borbála Tünde, művelődésszervező 

Patócs Éva óvodavezető 

Kocsis Péter, Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület elnöke 

dr. Nyerges Sándor, helyettesítő háziorvos 

Dr. Oroszi Miklós, kardiológus-belgyógyász szakorvos 

Kisné Károlyi Marianna, körzeti ápolónő 

Radics Vivien szociális ügyintéző 

 

Nem tanácskozási joggal állandó meghívottként van jelen: 

Prozlikné Csorba Melinda, jegyzőkönyvvezető 

 

Lengyel György, polgármester: köszönti a megjelenteket továbbá megállapítja, hogy az ülés 

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

Bálint képviselőkre esik, melyet a jelenlevő 5 testületi tag, 5 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, az 5 jelenlevő tag közül 5 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbiak szerint fogadta el a tárgyalandó napirendi pontokat: 

 

 

 

 

Nyílt ülés 

 

Napirend: 

 

1.) Beszámoló a szemétszállítás helyzetéről 

Előterjesztő: Gyucha Marianna, DAREH Bázis Zrt. általános igazgató 

 

2.) Beszámoló a közös önkormányzati hivatal működéséről 

Előterjesztő: dr. Lipták Péter jegyző 

 

3.) Döntés a Képviselő-testület 2018. évi munkatervéről 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

4.) Szerződések megkötése informatikai rendszer működtetése és szociális alapellátás 

felügyelete tárgyában 

Előterjesztő:  Lengyel György polgármester 

 

5.) A 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

Előterjesztő: dr. Lipták Péter jegyző 

 

6.) A közterület használat rendjéről szóló 8/2008.(VI.26.) sz. rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Lipták Péter jegyző 

 

7.)Tájékoztató az elektronikus ügyintézés biztosítása érdekében elvégzendő feladatokról 

Előterjesztő: dr. Lipták Péter jegyző 

 

8.)A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal Egyedi Iratkezelési Szabályzatának 

és Informatikai Biztonsági Szabályzatának az elfogadása 

Előterjesztő: dr. Lipták Péter jegyző 

 

9.) Javaslat a településkép védelmének a reklámokra, reklámhordozókra és cégérekre és 

egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó előírásairól, valamit az ezekkel kapcsolatos 

településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendelet elfogadására 

Előterjesztő: dr. Lipták Péter jegyző 

 

10.) Egyebek 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester  

 

 



Zárt ülés 

 

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

 

2.) Szociális célú tűzifa iránti kérelmek elbírálása 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

 

Lejárt határidejű határozatok és két ülés között történtek 

 

Lengyel György polgármester a két ülés között lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

számol be: 

 

159/2017. (XI.16.) KT 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. 

A szerződés megkötése és a fa kiszállítása is megtörtént.  

142/2017. (X.11.) KT határozat:   

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1.)    a Dramatic Art Nonprofit Kft-vel (1125 Budapest, Kútvölgy út 71.) Közszolgáltatási 

szerződést köt a kultúra fejlesztése, a magyar irodalom és költészettel kapcsolatos ismeretek 

oktatása érdekében, melynek keretében évi 1 alkalommal a Dramatic Art Nonprofit Kft. 

Verses Est előadást szervez bruttó 50 000 Ft, azaz ötvenezer forint összegért Kardoskút 

községben,2.)    felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. A szerződés 

megkötésre került. Annyit fűznék hozzá, hogy változott a programterv és nem idén, hanem 

jövő évben kerül megrendezésre a két előadás. 

144/2017. (X.11.)KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy a Csanádapáca, Pusztaföldvár, Kardoskút önkormányzatánál szociális 

ágazatban dolgozók megvendégelésére maximum 50.000 Ft, azaz: ötvenezer forint összeget 

biztosít a 2017. évi költségvetési tartalék terhére. A rendezvény megrendezésre került, 

színvonalas rendezvény volt, ahol elismertük az ebben az ágazatban dolgozók munkáját. 

160/2017. (XI.16.) KT 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. A rendelet megalkotásra került. 

 

Amennyiben nincs kiegészítés, a tájékoztatót, aki elfogadja, kérem, kézfelnyújtással 

szavazzon! 

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

175/2017. (XI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló 

tájékoztatást elfogadja. 

 

Felelős: Lengyel György, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Lengyel György polgármester: Továbbá szeretnék beszámolni arról, hogy az előző ülésünk 

óta eltelt idő alatt a következő események történtek:  

A vidékfejlesztési programban nyert támogatással kapcsolatban szeretném tájékoztatni a 

testületet, hogy az elmúlt hetekben többször is történt egyeztetés. Továbbá a 

Hódmezővásárhelyi Vidékfejlesztési Hivatal, az MVH jogutódjához is elmentünk egy 

egyeztetés erejéig, ugyanis a Fehér Ház felújításához a pályázat dokumentációjához szükséges 

egy szakértővel tisztázni az eredeti tervekhez képest korlátozottan jóváhagyott költségvetést. 

Korábbi testületi ülésen már volt róla szó, hogy az irányító hatóság 21millió forinttal 

csökkentette az eredetileg tervezett költségvetést. A tervben leírtakhoz képest hiányosságokat 

fedeztünk fel a szakértővel. Többek között például a fűtésrendszer kialakításához szükséges 

kazán, radiátorok költségei nem szerepelnek a költségvetésben. Sajnos ezért nehézségekbe 

ütközik ez a pályázatunk. December közepéig igyekszünk tisztázni ezeket a kérdéseket. Az 

MVH kirendeltség-vezetője nagyon segítőkész volt, minden kérdésünkre tudott választ adni. 

Az biztos, hogy a megítélt forrás nem módosítható, viszont a költségvetésben való 

átcsoportosításokra van lehetőség. 

Radics Vivien megbízott kirendeltség-vezető helyettes és Vargáné Neller Borbála 

művelődésszervező közművelődéssel kapcsolatos tájékoztatón vettek részt Békéscsabán. 

Tájékoztatást kaptak arra vonatkozóan, hogy jövő évtől változik az új jogszabály, amely a 

közművelődéssel kapcsolatos feladatellátást szabályozza. 

Dr. Oroszi Miklós doktor úrral folyamatos egyeztetések történtek az elmúlt hónapban. A mai 

testületi ülésre elfogadta meghívásunkat és a mai napon csatlakozik hozzánk, hogy 

bemutatkozzon. 



A Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Kirendeltségéről ellenőrzést végeztek az 

óvodában. Az elektromos hálózattal kapcsolatban találtak kisebb adminisztrációs és más 

fizikai értelmű hiányosságokat. A hiányosságok helyreállítása megtörtént és a következő 

ellenőrzésre, amelyre december 15-én kerül sor, már teljesen megfelelünk az előírásoknak. 

Nagy Zoltán tiszteletes úrral egyeztettem a Susáni Református Egyházközség által 

megkezdett épület, azaz az Ifjúsági szálló felújítása ügyében. Korábban említettem, hogy a 

nyár folyamán felkerestem a lelkész urat a szeptemberben lejáró építési engedély ügyében. 

Lelkész úr kezdeményezte az építési engedély meghosszabbítását, határidőn belül, viszont 

egy hiánypótlásnak, a tűzvédelmi dokumentációnak nem tudtak eleget tenni, ezért a 

szakhatóság javaslatára az építésügyi hatóság elutasította a kérelmet. 

November 14-én a Körös-Maros Nemzeti Park igazgatója, Tirják László úr meghívására 

Radics Viviennel elmentünk a Szarvasi Látogatóközpont konferenciatermébe, ahol a Nemzeti 

Parki Termékekkel kapcsolatos konferencián vettünk részt, Fazekas Sándor, földművelésügyi 

miniszter is jelen volt. 

Az EFOP 3.9.2-es Humán kapacitások fejlesztésének elnyert pályázatával tudunk dicsekedni. 

Orosháza városa a gesztor. Még tavasz folyamán terjesztette elő Krisztován Anna szakértő a 

testület elé. Konzorciumi partnereket keresett Orosháza városa és ebben partnerként mi is 

részt veszünk. Egy elkülönített bankszámlát kellett nyitni a pályázati összeg részére, amelyet 

teljesen külön kell majd kezelni. A pályázat az elkövetkező két évben fog megvalósulni. 

Továbbá a pályázat lebonyolításához 2018.május 1-től 2019.december 31-ig egy humán, vagy 

szociális végzettségű szakembert is be kell vonni, rendes munkaszerződéssel, bruttó 260.000.- 

forintos összeg van erre a pályázat keretein belül. 

November 21-én megkeresett Knyúr Géza és Bősz Csaba úr az Ecorg és Ciberra Internet 

Stúdió Kft-től, akik határon átnyúló pályázatokkal foglalkoznak. A megbeszélés során 

feltártuk településünk adottságait és majd ennek függvényében folytatódik a tárgyalás. 

November 23-án az Alföldvíz Zrt. műszaki átadást hajtott végre a Gördülő Fejlesztési terv 

keretein belül a bekötő vezetékek cseréjét hajtották végre az idei évben tervezetteknek 

megfelelően. 

A veszélyes fák feltérképezésére, Lászlóffy Róbert urat kértem fel. A korábbi években is az Ő 

vállalkozása végezte el az ilyesfajta fák veszélyének elhárítását. A lakosság részéről 12 

ingatlanból érkezett bejelentés. Egy híján az összes bejelentett fa veszélyességét fel tudtuk 

mérni. A közterületeink fáit is végig néztük, minden utcát végigjártunk. Ott akadt bőven 

probléma, viszont a héten jelentkeztek az NKM Áramhálózati Kft. megbízásából a Feed Org 

Bt. munkatársai, akik jelezték, hogy elvégzik a nagy-,közép-, és kisfeszültségű szabadvezetéki 

hálózatok nyomvonalai mentén a gallyazási munkálatokat, mely során a hálózatok biztonsági 

övezetébe nőtt fákat vagy egyéb növényzetet eltávolítják. 

November 29-én szerdán volt egy EFOP-os  tájékoztató Tótkomlóson az előbb részletezett 

Humán kapacitás szolgáltatás fejlesztésére vonatkozóan, majd az követően volt egy összevont 

kistérségi ülés, ahol az Orosházi és a Mezőkovácsházi Járás összevontan tartott Többcélú 



Társulási ülést. Jelen volt a Békés Megyei Kormányhivatal vezetője, dr. Takács Árpád, 

továbbá Simonka György országgyűlési képviselő, valamint a Békés Megyei Közgyűlés 

elnöke, Zalai Mihály úr. Együttműködést kötöttünk orvosi ügyeleti ellátással kapcsolatban, 

illetve a két Járás problémáiról, az együttműködéséről hangzottak el különböző előadások. 

Mai napon Békéscsabán vettem részt szintén egy EFOP-os pályázat kapcsán , a cselekvő 

közösségekkel kapcsolatos konferencián. Ez egy országos pályázat, a ,megyénkben 4 referens 

áll rendelkezésre és tulajdonképpen a cselekvő közösségek felélesztése és elősegítése 

témában. A legfőbb célja az, hogy gazdasági fenntartható fejlesztések is végbemenjenek 

majd. 

Lengyel György polgármester: Az elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdés? 

Varga Pál alpolgármester: Kérdésem nincs, viszont tájékoztatnám a jelenlevőket, hogy a 

tanyagondnoki szolgálatok fejlesztésére benyújtott pályázatunk nyert és 100%-osan 

támogatják az elképzeléseinket. Akár a jövő évi költségvetésben meg is lehetne valósítani.  

Lengyel György polgármester: Köszönjük. Van-e még esetleg az elhangzottakkal 

kapcsolatban kérdés? Amennyiben nincs kérdés, további kiegészítés, aki elfogadja az 

elhangzottakat, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

176/2017. (XI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a két ülés között történt eseményekről szóló 

tájékoztatást elfogadja. 

 

Felelős: Lengyel György, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

1. Napirendi pont: Beszámoló a szemétszállítás helyzetéről 

 Előadó: Gyucha Mariann, Dareh Bázis Zrt. általános igazgató  

 

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

Igazgató asszony előzetesen jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. A lakosság részéről 

viszont voltak megkeresések. Kérdezem Radics Vivient, hogy tud-e tájékoztatást adni ez 

ügyben? 

Radics Vivien szociális ügyintéző: Hívtuk telefonon az igazgató asszonyt, aki most 

szabadságát tölti, így őt nem értük utol. Kollégája a -Tervezik-e a használt elektronikai 

hulladék elszállítását?- kérdésünkre azt válaszolta, hogy az idei évben biztosan nem és a 



2018-as évre vonatkozóan pedig nem tud tájékoztatást adni. Ha további kérdés merül fel, azt 

továbbítani fogjuk és a következő ülésen beszámolunk a válaszról. 

Lengyel György polgármester: Köszönjük szépen. Van-e még kérdés?  

 

Pusztai Ádám képviselő: Nem konkrétan a beszámolóval kapcsolatban, hanem az ügyben 

érdeklődnék, hogy az esedékes szemétdíjakról mikor küldenek számlát? 

Lengyel György polgármester: Díjfizetéssel kapcsolatos problémákra több ízben is érkeztek 

be kérdések. Ha jól tudom az idei év elejétől alakult meg az NKH Zrt., amely a Kormányzat 

által létrehozott központi szerv, mely koordinálja a magyarországi összes 

hulladékgazdálkodással foglalkozó cég, vállalkozás tevékenységét, közszolgáltatását. Ennél a 

szervnél futnak be a díjfizetéssel kapcsolatos ügyek. Jelenleg még átláthatatlan a rendszer 

problémája, amely sajnos minden településre kiterjedően elmondható. Bővebb információval 

sajnos nem tudok szolgálni.  

Annyit tudok még elmondani, hogy településünkön a DAREH Bázis Zrt. látja el a 

hulladékszállítás feladatát. 

A szelektív hulladékgyűjtő edények kiosztásra kerültek nagyrészt, valamint a szelektív 

hulladékgyűjtő szigetek kialakításának ügyében is többször tárgyaltam Benkő Ferenc 

ügyvezető úrral. Továbbá az Önkormányzat által hirdetett zöldhulladék gyűjtés keretén belül, 

ügyvezető úr felajánlotta a régi iskolánál összegyűjtött zöldhulladék elszállítását. 

Van-e még esetleg kérdés? 

Amennyiben nincs kérdés, kiegészítés, aki elfogadja a Szemétszállítás helyzetéről szóló 

beszámolót, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

177/2017. (XI.30.) sz.Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a DAREH Bázis Nonprofit 

Zrt. szemétszállítás helyzetéről szóló beszámolóját 

az előterjesztés szerinti tartalommal tudomásul 

veszi. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Lengyel György, polgármester 

 

 

2. Napirendi pont: Beszámoló a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 

működéséről 

 Előterjesztő : dr. Lipták Péter jegyző 

 

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

Kérdezem a készítőjét, szóban kíván-e kiegészítést tenni? 



dr. Lipták Péter jegyző: Igen, kettő pontban kívánok kiegészítést tenni. Kardoskút 

tekintetében korrekcióval szeretnék élni, miszerint tévesen lett feltűntetve a beszámolóban, 

hogy egy fő jelezte a nyugdíjba vonulását 2018-as évre vonatkozóan, helyesen ez 2019-ben 

fog megvalósulni. A másik pedig a számítógépes eszközpark bővítése. Időközben egyeztettem 

alpolgármester úrral és arra jutottunk, hogy mivel az ASP rendszer bevezetése során a 

számítógépes eszközpark is fejlesztésre, megújításra került, így ez a bővítés szükségtelen. 

Lengyel György polgármester: Köszönöm a kiegészítést. Amennyiben nincs kiegészítés, 

kérdés, aki elfogadja a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal működéséről szóló 

beszámolót, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

 

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

178/2017. (XI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete jóváhagyólag elfogadja a Csanádapácai 

Közös Önkormányzati Hivatal működési 

beszámolóját. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Lipták Péter jegyző 

 

 

3. Napirendi pont: Döntés a Képviselő-testület 2018.évi munkatervéről 

 Előadó: Lengyel György polgármester, dr. Lipták Péter jegyző 

 

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

Szeretném kiemelni azt, hogy a 2018. január 25-i soros képviselő-testületi ülés egyik pontja a 

kulturális rendezvények időpontjának meghatározása. Van-e esetleg kérdés az előterjesztéssel 

kapcsolatban? 

Mórocz Lajos képviselő: Szeretném, ha az országgyűlési képviselőnket meghívnánk az egyik 

ülésünkre, hogy beszámolhasson a Parlamentben négy év alatt végzett munkájáról, akár a 

megye, akár településünk vonatkozásában. 

Lengyel György polgármester: Többször küldtünk meghívót képviselő úrnak, természetesen 

lehet róla szó a 2018-as évben is. Van-e még kérdés? 

Pusztai Ádám képviselő: Kardoskút Községért kitüntetést és az Év embere kitüntetést meg 

lehetne- e hirdetni? Lesz-e meghirdetési időpont? 

Lengyel György polgármester: Azt nem a munkatervben kell rögzítenünk, azt külön 

rendelet szabályozza, nem szükséges külön napirendi pontban feltüntetni. 

Pusztai Ádám képviselő: A Falunap előkészületeit véleményem szerint érdemes lenne külön 

napirendi pontra tűzni. 



Lengyel György polgármester: Tavaly az a gyakorlat alakult ki, hogy minden képviselő-

testületi ülésen tárgyaltuk a Falunapi előkészületeket, továbbá a februári rendes ülés napirendi 

pontja is, úgy gondolom ez egy jó kiindulási pont lehet. Ugyanakkor semmi akadálya annak, 

ha a Falunapot megelőző üléseken ismét napirendi pontra tűzzük, ezáltal egy kis terhet 

vennénk le a művelődésszervező válláról. Javaslom az áprilisi ülésünk tervezetét kibővíteni. 

Kérdezem Vargáné Neller Borbála művelődésszervezőt, hogy mit gondol a felvetésről? 

Vargáné Neller Borbála művelődésszervező: Egyetértek a felvetéssel. Továbbá meg 

tudnánk-e egyezni a 2018-as Falunap időpontját illetően akár szóban is? 

2018. július 14-vel számolhatnánk-e? 

Mórocz Lajos képviselő: Az időponttal kapcsolatban javasolnám, hogy ha megegyezünk egy 

időpontban, azon lehetőleg ne változtassunk. 

Lengyel György polgármester: Nem értek egyet ezzel a felvetéssel, hiszen adódhat olyan 

körülmény, ami alapján mindannyian juthatunk arra a konszenzusra, miszerint másik 

időpontban érdemesebb megtartani a Falunapot. Nyilván az utolsó hónapokban nem érdemes 

változtatni az időponton. A 2018-as munkatervvel kapcsolatban van-e még esetleg kérdés? 

 

Amennyiben nincs további kiegészítés, kérdés, aki elfogadja a Képviselő-testület 2018. évi 

munkatervéről szóló előterjesztés a megjelölt módosítással, kérem, kézfelnyújtással 

szavazzon! 

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

179/2017. (XI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete – jelen határozat mellékletét megfelelő 

tartalommal- fogadja el a 2018.évi munkatervét. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Lengyel György, polgármester    

 

(A munkaterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

                   

4. Napirendi pont: Szerződések megkötése informatikai rendszer működtetése és 

szociális alapellátás felügyelete tárgyában 

  Előadó: Lengyel György polgármester 

Lengyel György polgármester: képviselők előzetesen írásban megkapták az előterjesztést. 

Mivel bevezetésre került az ASP rendszer, így az informatikai rendszer működtetése jobban 

előtérbe került, mint korábban. Rendszeresen több feladatot, kihívást igényel, mint eddig. A 

szociális alapellátás felügyelete tárgyában pedig változás nem történt. Van-e esetleg kérdés, 

kiegészítés az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban? 

Varga Pál képviselő: Kérem a döntésből való kizárásom elfogadását. 



Lengyel György polgármester: Aki egyetért Varga Pál képviselő , döntésből való 

kizárásával, kérem, kézfeltartással jelezze! 

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

180/2017. (XI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy Varga Pál képviselő 

döntésből való kizárását elfogadja. 

. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Lengyel György, polgármester      

 

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

hogy az Önkormányzat, Varga Pállal az informatikai rendszer működtetése tárgyában 2018. 

január 1. és 2018.december 31. közötti időszakra havi bruttó 40.000.- forint összegben 

megbízási szerződést kössön, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

181/2017. (XI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 

tulajdonában lévő hardver eszközök karbantartása és 

szervizelése, a rendszer szoftver elemeinek 

karbantartása és felügyelete, továbbá a rendszer 

felügyeletére és fejlesztésére vonatkozó tanácsadás 

és konzultáció céljából 2018.január 1. és 2018. 

december 31. közötti időszakra vonatkozóan havi 

bruttó 40.000.-Ft;azaz: negyvenezer forint 

összegben megbízza Varga Pált (5945 Kardoskút, 

Liget sor 3.) 

A Képviselő-testület felhatalmazza Lengyel György 

polgármestert a szerződés megkötésére. 

 

Határidő: 2017.december 31. 

Felelős: Lengyel György, polgármester      

 

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

hogy az Önkormányzat a szociális alapellátások területén felmerülő szakmai munka 

felügyeletével kapcsolatban megbízza Pepó Jánosné egyéni vállalkozót 2018.01.01-től 

2018.12-31-ig, havi bruttó 65.000.- forint összegben, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 



 

182/2017. (XI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete 

1. úgy dönt, hogy a Kardoskút Község 

Önkormányzat által nyújtott szociális alapellátások 

 – szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, 

tanyagondnoki szolgálat – területén felmerülő 

szakmai munka felügyeletével kapcsolatban 

megbízza Pepó Jánosné egyéni vállalkozót 

(Székhely: 5668 Nagybánhegyes, Petőfi u.36.) 

2018.01.01-től 2018.12.31-ig, havi bruttó 65.000.- 

Ft, azaz: hatvanötezer forint megbízási díj ellenében, 

mely magába foglalja az utazási költségtérítést is. 

2. felhatalmazza lengyel György polgármestert a 

megbízási szerződés megkötésére. 

Határidő: 2017.december 31. 

Felelős: Lengyel György, polgármester     

  

 

 

5. Napirendi pont: A 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

Előadó: dr. Lipták Péter jegyző 

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

Kérdezem a készítőjét, szeretne-e kiegészítést tenni? 

dr. Lipták Péter jegyző: Mindent tartalmaz az előterjesztés. A jogszabályi háttért részben az 

előterjesztés, a konkrét vizsgálatok részt pedig a melléklet tartalmazza. Természetesen, ha a 

testületnek van eltérő elképzelése azt is szívesen meghallgatom és megtárgyalhatjuk. A másik 

két településen a képviselő-testület elfogadta. 

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

a 2018. évi belső ellenőrzési tervet az előterjesztésben foglaltak szerint, kérem, 

kézfelnyújtással szavazzon! 

 

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

183/2017. (XI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete megtárgyalta az előterjesztést és következő 

döntést hozta: 

1. Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete Kardoskút Község Önkormányzat 2018. 

évi ellenőrzési tervét, a határozat 

1.mellékletének megfelelően, jóváhagyja. 

2.  A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 

1.pontban elfogadott 2018.évi ellenőrzési terv 



végrehajtásához szükséges intézkedéseket 

megtegye. 
 

Felelős: dr. Lipták Péter jegyző 

Határidő: 2018.12.31. 

 

6.) Napirendi Pont: A közterület használat rendjéről szóló 8/2008(VI.26.) sz. rendelet 

módosítása 

Előterjesztő: dr. Lipták Péter jegyző 

 

Lengyel György polgármester: Kérdezem jegyző urat van-e esetleg kiegészíteni valója? 

dr. Lipták Péter jegyző: Nincs kiegészíteni valóm,köszönöm. 

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

közterület használatáról szóló 8/2008.(VI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

előterjesztést, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

 

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta: 

 

                            Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

23/2017.(XII.7.) sz. önkormányzati rendelete 

 

a közterület használatáról szóló 8/2008.(VI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

7. Napirendi pont: Tájékoztató az elektronikus ügyintézés biztosítása érdekében 

elvégzendő feladatokról 

Előadó: dr. Lipták Péter jegyző 

Lengyel György polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta írásban. Jegyző úr 

szeretné kiegészíteni? 

dr. Lipták Péter jegyző: Jelezném, hogy a rendszer kiépítése folyamatban van. 

Alpolgármester úrral működünk együtt ebben az ügyben, hiszen ez informatikai szakkérdés.  

 

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

az elektronikus ügyintézés biztosítása érdekében elvégzendő feladatokról szóló tájékoztatást, 

kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 



184/2017. (XI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete az elektronikus ügyintézés bevezetésével 

kapcsolatos tájékoztatót és az elektronikus 

ügyintézés bevezetésével kapcsolatos tájékozatót és 

az elektronikus ügyintézés biztosítása érdekében 

készített ütemtervet tudomásul veszi. 

 

Határidő: az ütemtervnek megfelelően 

 Felelős: dr. Lipták Péter jegyző      

 

 

 

8. Napirendi pont: A Csanádapácai Közös Önkormányzat Hivatal Egyedi Iratkezelési 

Szabályzatának és Informatikai Biztonsági Szabályzatának az elfogadása 

Előadó: dr. Lipták Péter jegyző 

Lengyel György polgármester: Ha jól tudom az ASP rendszer bevezetése okán szükséges a 

döntéshozatal.  

dr. Lipták Péter  jegyző: Így van. Az Alba Comp Zrt. egyeztette a szabályzatokat. Lehet 

célszerű lenne egy szerver szoftver beszereznie az Önkormányzatnak, hogy a szabályzatban 

foglaltakat maradéktalanul végre tudjuk hajtani. Alpolgármester úr számolt ezzel 

kapcsolatban és körülbelül 800.000.- forint összegből beszerezhető lenne az új szoftver. 

Varga Pál képviselő: A jelenlegi hardver kiépítésében a jogszabályban leírtakat nem lehet 

betartatni. Év elején polgármester úrral beszéltünk már arról, hogy hogyan lehetne az 

informatikai struktúrát megváltoztatni ahhoz, hogy mind adatbiztonságban, mind adatok 

mentésében, mind információ biztonságban meg tudjunk felelni a 2013.évi 50-es törvénynek. 

Lengyel György polgármester: Javaslom, hogy kérjünk árajánlatot, akár vállalkozóktól is és 

nyilván ezt a költséget figyelembe kell venni a jövő évi költségvetés tervezetben is. 

Amennyiben nincs további kiegészítés, kérdés, aki elfogadja a Csanádapácai Közös 

Önkormányzati Hivatal Egyedi Iratkezelési Szabályzatának és Informatikai Biztonsági 

Szabályzatának az elfogadásáról szóló előterjesztést, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

185/2017. (XI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete megismerte a Csanádapácai Közös 

Önkormányzati Hivatal Informatikai Biztonsági 

Szabályzatát és Egyedi Iratkezelési Szabályzatát, 

amelyeket jóváhagyólag elfogad. 

Határidő: 2017.12.31. 

Felelős: Lengyel György polgármester és dr. Lipták 

Péter jegyző 

 



9. Napirendi pont: Javaslat a településkép védelmének a reklámokra, 

reklámhordozókra és cégérekre és egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó 

előírásairól, valamint az ezekkel kapcsolatos településképi bejelentési eljárásról szóló 

önkormányzati rendelet elfogadására 

Előterjesztő: dr. Lipták Péter jegyző 

 

Lengyel György polgármester: A Településképi Arculati Kézikönyvvel kapcsolatos ügyről 

van szó. Erről korábban hoztunk döntést, és a döntésnek elengedhetetlen részét képezi ennek a 

rendeletnek a meghozatala. Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki elfogadja a 

településkép védelmének a reklámokra, reklámhordozókra és cégérekre és egyéb műszaki 

berendezésekre vonatkozó előírásairól, valamint az ezekkel kapcsolatos településképi 

bejelentési eljárásáról szóló előterjesztést, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

 

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta: 

 

                            Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

24/2017.(XII.7..) sz. önkormányzati rendelete 

 

elfogadja a településkép védelmének a reklámokra, reklámhordozókra és cégérekre és 

egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó előírásairól, valamint az ezekkel kapcsolatos 

településképi bejelentési eljárásáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 10.Napirendi pont: Egyebek 

 Előadó: Lengyel György polgármester 

Haszonbérleti szerződés megkötése 

 

Lengyel György polgármester: Nemrégiben felkerestem Pintér Erzsébetet, aki egészségi 

állapotára való tekintettel nem kívánja meghosszabbítani a bérleti szerződését, amelyről 

tájékoztattam Csete Zoltán igazgató urat. Javaslom, hogy az előző évhez hasonlóan 38.000.- 

forint+ÁFA/ hektár bérleti díj ellenében adjuk bérbe a Kardoskúti Zrt.-nek. 

 

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

hogy Kardoskút Község Önkormányzat az önkormányzati tulajdonú építési telkek 

vonatkozásában haszonbérleti szerződést kössön a Kardoskút Zrt.-vel 2018. január 1.és 

2018.december 31. közötti időszakra 38.000 Ft+ÁFA/ hektár bérleti díj összegben, kérem, 

kézfelnyújtással szavazzon! 

  



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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

186/2017. (XI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Kardoskút 

310.,311.,312.,314.,323.,324.,325.,326.,327.,328.,33

4.,335.,336.,336.,337.,338.,340.,344.,345.,346.,347.,

348.,349.,354.,355.,356.,357.,358.,359.,360.,361.,36

2.,363.,364.,365.,366.,367.,368. hrsz-ú helyrajzi 

számú önkormányzati tulajdonú 

építési telkek vonatkozásában úgy dönt,hogy 

haszonbérleti szerződést kíván kötni 2018.január 1. 

és 2018.december 31. közötti időtartamra, 38.000 

Ft+ ÁFA/hektár bérleti díj összegben a Kardoskúti 

Zrt-vel (Cg: 04-10-001557, adószám: 11960812-2-

04, statisztikai szám:11960812-0146-114-04) 5945 

Kardoskút, Petőfi u. 2.- képviseli: csete Zoltán 

elnök- igazgató). 

2.) Felhatalmazza Lengyel György polgármestert a 

szerződés megkötésére. 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Lengyel György polgármester                                                         

                                                              

Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 

 

Lengyel György polgármester: Erre azért van szükség, mert valamennyi településen 

csökkent a lakosságszám és ahhoz mindig igazítani kell a lakosságszámra alapozott 

tagdíjfizetést. Most pedig esedékessé vált a döntéshozatal. 

 

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

Orosházi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról szóló 

előterjesztést,kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

 

                                                                187/2017. (XI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzata dönt arról, hogy  

Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása Társulási 

Tanácsa dönt arról, 

 



1.) hogy az Orosházi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Megállapodását 2018. 

január 01. napján való hatályba lépéssel – a módosítással nem érintett részek további 

hatályban tartása mellett – az alábbiak szerint módosítja: 

 

a) A Társulási Megállapodás I. fejezet 5.pontját hatályon kívül helyezi, és helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„5. A Társulás tagjai, azok székhelye és lakosságszáma:  

    *a települések lakosságszáma 2017. január 1-jén 

 

           * 

Békéssámson Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

5946 Békéssámson, Hősök tere 

10-12. 
2434 

Zámbori 

Tamás  

Csanádapáca Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

5662 Csanádapáca, Szent 

Gellért út 31. 
2633 

Oláh 

Kálmán  

Csorvás Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

5920 Csorvás, Rákóczi u. 17. 
4981 

Baráth 

Lajos  

Gádoros Község Önkormányzata 

Képviselő testülete 

5932 Gádoros, Kossuth u. 16. 
3788 

Maronka 

Lajos 

Gerendás Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

5925 Gerendás, Petőfi u. 2. 
1308 

Lengyel 

Zsolt 

Kardoskút Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

5945 Kardoskút, Március 15. tér 

3. 
841 

Lengyel 

György  

Nagyszénás Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

5931 Nagyszénás, Hősök útja 9. 
5012 

Nyemcsok 

János  

Orosháza Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

5900 Orosháza, Szabadság tér 

4-6. 
29087 

Fejes 

Róbertné 

Pusztaföldvár Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

5919 Pusztaföldvár, Rákóczi u. 

66. 
1722 

Dr. Baranyi 

István  

Tótkomlós Város Önkormányzata 

Képviselő–testülete 

5940 Tótkomlós, Fő út 1. 
5999 

Dr. Garay 

Rita  

Árpádhalom Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete (tagság kezdete: 

2013. július 1.) 

6623 Árpádhalom, Petőfi u. 17. 

503 
Szarka 

Attila 

Nagymágocs Nagyközség 

Önkormányzata (tagság kezdete: 2017. 

január 1.) 

6622 Nagymágocs, Szentesi út 

42. 3052 
Szebellédi 

Endre István 

A Társulás lakosságszáma: 61360  

„ 

 

b) A Társulási Megállapodás VII. fejezet 2. pontját hatályon kívül helyezi, és helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„2. saját bevétel 

- állami támogatás 

- állami költségvetési hozzájárulás 

- egyéb bevételek /állami pályázati forrás, a Társulás vagyonának 

hasznosításából vagy pénzbeli befektetéséből származó, az adott évben fel 

nem használt tőke pénzpiaci elhelyezéséből származó hozadéka, stb./ 

- A pénzügyi hozzájárulás a Társulás működéséhez és feladatainak 

végrehajtásához, valamint pályázatok benyújtásához szükséges saját erő 



biztosítása – amennyiben a saját erőt nem a Társulás fedezi saját vagyona 

terhére – a lakosságszám arányában történik. A lakosságszám 

megállapítása a költségvetési törvényben meghatározott normatív 

támogatásoknál figyelembe vett lakosságszám alapján történik. A 

hozzájárulást a Társulási Tanács határozattal állapítja meg évenként, 2018. 

évben a tagok által fizetendő hozzájárulás mértéke: a munkaszervezeti 

feladatokra a Társulásban résztvevő települések esetében 13 Ft/hó, 

családsegítés és gyermekjóléti feladatellátásban résztvevő települések 

esetében (Orosháza, Békéssámson, Tótkomlós, Pusztaföldvár, 

Csanádapáca, Kardoskút, Gádoros, Csorvás) 52 Ft/hó, míg az orvosi 

ügyelet feladat ellátására 43 Ft/hónap lakosonként. A hozzájárulás 

megfizetése havi rendszerességgel történik a Társulás által kiállított számla 

ellenében a Társulás bankszámlájára utalással. Egyéb befizetések 

teljesítésére a Társulási Tanács által meghatározott időpont az irányadó.” 

 

c) felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy a tagtelepülések döntését követően a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást előkészítse 

d)  felkéri a tagtelepüléseket a Társulási Megállapodás módosításának elfogadására 

Határidő: azonnal 

Felelős: Lengyel György polgármester  

 

Piac kérdése 

 

Lengyel György polgármester: Előző ülésen szó esett a piac létesítéséről. Jegyző úrtól 

kaptunk előterjesztést, amely tartalmazza az ezzel kapcsolatos szabályzatokat. Azt javaslom, 

hogy ismerjük meg a jegyző úr által benyújtott előterjesztést és jövő év elején térjünk vissza 

erre a kérdésre. 

Általános Iskola készenléti díja a gázszolgáltató felé 

Lengyel György polgármester: Az általános iskola tekintetében a NKM Gázszolgáltató 

minden hónapban 36.000.- forint készenléti díjat számláz ki az Önkormányzatnak. Úgy 

gondolom, hogy addig, amíg az épületnek funkciója nincs, addig célszerű lenne, ha nem 

fizetnénk a készenléti díjat. Érdemes megfontolni, hiszen körülbelül 400.000.- forintot 

fizetünk ki éves szinten készenléti díjra, miközben semmilyen funkciója sincs jelenleg ennek 

a szolgáltatásnak. 

Kis Bálint képviselő: felhívnám a figyelmet arra, hogy ha megszüntetjük a készenléti díjat, 

akkor a visszakötés közintézményeknél körülbelül fél millió forint. Pontos tájékoztatást erről 

a gázszolgáltató tud adni, Javaslom, hogy keressük fel hivatalos levélben egy erre vonatkozó 

tájékoztatás végett.  

Lengyel György polgármester: egyetértek a felvetéssel. Sajnos az épület állaga csak egyre 

romlik, viszont nekünk törekednünk kell az épület megóvására. Továbbá szeretném felhívni a 



figyelmet arra, hogy Önkormányzatunk a lakosságszámot  figyelembe véve igen sok és nagy 

mértékű ingatlannal rendelkezik, amelyek fenntartása igen nagy költséggel jár. Az 

ingatlanvagyonokkal való gazdálkodást is át kell gondolnunk véleményem szerint. Gondolok 

itt arra, hogy amelyik épület a település javára vagy akár munkahelyteremtésre nem alkalmas, 

annak az épületnek a tulajdonviszonyát, fenntartását meg kell gondolnunk. 

Közvilágítás 

Lengyel György polgármester: Tájékoztatást szeretnék adni arra vonatkozóan, hogy az 

Állami gazdasági lakásoknál van egy gazdaság által fenntartott vezetékhálózat és egy 

közvilágítás, amely tulajdonképpen egy almérővel lett felszerelve és az Önkormányzat fizeti 

évről-évre a díját. Ugyanakkor sok panasz érkezett be a közvilágítást érintően, ugyanis ez a 

közvilágítás rendszeresen üzemképtelen. Mivel a közvilágítási lámpatestek elavultak, kaptunk 

árajánlatokat LED-es fényvetőkre. Az árajánlat tartalmazza a közvilágítási kapcsolószár 

javítását, anyagköltséget, földelő szonda, földelő vezető áramkötő elemet valamint a 

munkadíjat. Ez összesen 126.000.- forintos tétel. Megkértem Varga Pál tanyagondnokot, hogy 

járjon utána a problémának és kérjen egy új árajánlatot. 

Varga Pál képviselő: a vezetőszál meghibásodása okozza a problémát. Véleményem szerint 

annak cseréje is megoldást jelentene a problémára. Továbbá a szonda, és vezetőszál cseréje is 

indokolt. 

Lipták Péter jegyző: javaslom, hogy az NKM villamos energia szolgáltatóval vegyük fel a 

kapcsolatot. 

 

 

Lengyel György polgármester: Szeretném megköszönni Dr. Nyerges Sándor doktor úrnak, 

hogy megtisztelte ülésünket és egyben megköszönni azt, hogy zökkenőmentesen át tudta 

venni az orvosi ellátás helyettesítését. Úgy gondolom, mindannyian köszönettel tartozunk. 

dr. Nyerges Sándor doktor úr: 16 éve látok el orvosi helyettesítést ezen a településen, 

testületi ülésen most először veszek itt részt, bár tapasztalatom van benne, hiszen Gerendáson 

évtizedek óta részt veszek a testület munkájában. Úgy látom, jól mennek itt a dolgok és csak 

gratulálni szeretnék hozzá. 

Lengyel György polgármester: Szeretném megragadni az alkalmat és megköszönni a 

Képviselő-testületnek az éves munkáját. Úgy gondolom, mindannyian a falu érdekeit tartjuk 

szem előtt. 

Kis Bálint képviselő: Köszönettel tartozok a holnapi nap folyamán megrendezésre kerülő 

emlékműavatás létrejöttéért az önkormányzatnak, valamint a közmunkások támogatásáért arra 

vonatkozóan, hogy az emlékművet az utolsó pillanatban sikerült a méltó helyére állítani. 

Köszönöm. 



Lengyel György polgármester: Szeretnék még köszönetet mondani Kocsis Péternek a 

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület elnökének a munkájáért és a rendszeres 

megjelenését, és nem utolsó sorban a Hivatal minden munkatársának az egész éves munkáját. 

Köszönöm. 

Szünetet rendelek el. 

 

SZÜNET UTÁN 

Dr. Oroszi Miklós szakorvos megérkezik. 

Lengyel György polgármester: Köszönöm dr. Oroszi Miklós doktor úrnak, hogy elfogadta a 

meghívást és arra kérem, mutatkozzon be a Képviselő-testületnek. Továbbá kérdezem a 

doktor urat, hogy van-e akadálya annak, hogy nyílt ülésen mutatkozzon be, hiszen 

jegyzőkönyv készül az ülésről. 

dr. Oroszi Miklós orvos: Nincs akadálya annak, hogy nyílt ülésen mutatkozzak be. 

Köszönöm a lehetőséget. 39 éves vagyok, Kárpátalján születtem. Általános és középiskolát 

magyar nyelven végeztem, majd az orvosi egyetemet az Ungvári Egyetemen végeztem orosz-

ukrán nyelven. Belgyógyászként dolgoztam Beregszászon, majd kaptam egy lehetőséget itt 

Orosházán, a Kardiológiai Osztályon. Szegeden teljesítettem a kardiológiai szakvizsgát. 2006 

óta dolgozom Orosházán, a kardiológiai osztályon. 

Házas ember vagyok, van három gyermekünk, akik miatt döntöttem úgy, hogy felkeresem 

Kardoskutat, hiszen hallottam, hogy orvost keresnek. Végignéztem Kardoskutat többször is és 

nagyon megtetszett, ezután vettem fel a kapcsolatot polgármester úrral. Polgármester urat is 

korrekt embernek ismertem meg. Mindezeket figyelembe véve szeretném igénybe venni a 

lehetőséget, amennyiben megfelelőnek találnak. 

Lengyel György polgármester: Képviselő-testület tagjait kérdezem, hogy van-e kérdésük a 

Doktor úrhoz? 

Kis Bálint képviselő: Milyen jogviszonyban szeretné a munkát vállalni, ismerve a jelenlegi 

praxis helyzetét, valamint ismerve azt, hogy a most is jelen levő dr. Nyerges Sándor doktor úr 

végzi az orvosi ellátás helyettesítését a falu legnagyobb megelégedésére. Milyen 

időintervallumra tervez? Hogyan tervezi az ott dolgozókkal a közös munkát? Igényt tart-e a 

munkájukra? 

dr. Oroszi Miklós orvos: Hosszútávra szoktam tervezni. Egyelőre közalkalmazotti 

jogviszonyban szeretnék elhelyezkedni, munkába állni. Elképzelhető az is, hogy 

vállalkozóként folytatnám a munkát. Munkaszervezés tekintetében egyeztettünk már az 

asszisztens hölgyekkel és nem áll szándékomban megválni tőlük. Mindkét asszisztens hölgyre 

igényt tartok. 

 Kis Bálint képviselő: Hogy ítéli meg az orvosi rendelő felszereltségét, körülményeit? 



dr. Oroszi Miklós orvos: Maximális felszereltséggel rendelkezik az orvosi ellátást 

figyelembe véve. 

Kis Bálint képviselő: A település lakosságának túlnyomó többsége szép korú, a vele járó 

ismert betegségformákkal. Meglátása szerint a falu tud profitálni abból, hogy Ön kardiológus? 

dr. Oroszi Miklós orvos: Sőt, abból tud a legjobban, hiszen a kardiológia, belgyógyászat a 

legfőbb betegség a szép korúak körében. 

Kis Bálint képviselő: Ha jól tudom az állás betöltéséhez háziorvosi szakvizsga szükséges. 

dr. Oroszi Miklós orvos:  Így van, 5 éven belül kell megszerezni.  

Lengyel György polgármester: Szándéknyilatkozatot hoztunk miszerint szerződést kívánunk 

kötni doktor úrral. Ez annak feltétele volt, hogy doktor úr a TB vizsga megszerzésében 

elindulhasson. Továbbá a háziorvosi szakvizsgára való jelentkezést is el tudja ez által indítani. 

Varga Pál képviselő: Milyen rendelési időben gondolkodik? 

dr. Oroszi Miklós orvos: Napi minimum kettő órát biztos, heti 15-18 órát rendelnék 

előreláthatólag. 

Varga Pál képviselő: Fontosnak tartom, hogy a háziorvos aktív részese legyen a 

közösségnek. Mennyire tartja fontosnak a különböző szűrővizsgálatokat tartson? Beépüljön a 

település életébe stb.? Nyugdíjasoknak előadást tartson például? 

dr. Oroszi Miklós orvos: Legfontosabb a szűrés és megelőzés a munkám a során. 

Előadásokon, falusi rendezvényeken természetesen szívesen részt veszek. 

Kis Bálint képviselő: Volt-e már alkalma találkozni az Otthonápolási Szolgálat 

képviselőivel?  

dr. Oroszi Miklós orvos: Még nem. 

Kis Bálint képviselő: Javaslom, hogy ezt mindenképp pótolja, mert az előzőleg folyamatosan 

praktizáló orvosnál a képviselő-testület nem nagyon tudta elérni, hogy ápolja ezt a kapcsolatot 

és ebből voltak néha kisebb félreértések a betegek, az idősek és az otthonápolási szolgálat, 

illetve az orvosi rendelőben dolgozók között nem volt meg a megfelelő kapcsolat. Azt 

gondolom, hogy a lakosok megelégedettségére való tekintettel, fontos lenne erre odafigyelni.  

dr. Oroszi Miklós orvos: Az otthonápolásnak jogszabályi kerete van a háziorvosi 

orvoslásban és majd úgy szeretném alakítani, hogy olyan eszközökkel legyünk felruházva, 

amelyek mobil eszközök. 

Lengyel György polgármester: Ahogy elmondta 2006 óta dolgozik az Orosházi Kórházban, 

igen csak feszített munkatempó mellett. Mennyire lesz inspiráló a nyugodt falusi 

környezetben való háziorvosi ellátás a munkáját tekintve? 



dr. Oroszi Miklós orvos: A kórházban fogok ügyelni pár napot, így meglesz a nyüzsgés, 

viszont a család fontossága miatt előrevezető a nyugalom. Belgyógyászati és kardiológiai 

orvoslás szempontjából úgy vélem fogok tudni dolgozni. 

Lengyel György polgármester: A doktor úr által elmondott elképzeléseknek elengedhetetlen 

feltétele a források biztosítása. Előző megbeszéléseink alkalmával már felvetődött esetleges 

háziorvosi pályázatok lehetősége. Az ilyesfajta gondolkodás is úgy gondolom előrevezető. 

Ehhez azért tudni érdemes, hogy az Önkormányzat bevételi forrásai korlátozottak, viszont az 

intézmények fenntartásához szükséges feltételek biztosítottak. Fontosnak tartom, hogy 

költséghatékony és ésszerű megoldásokat találjunk az estleges problémákra, ugyanez 

vonatkozik a háziorvosi ellátásra is.  

dr. Oroszi Miklós orvos: Köszönöm, hogy megadták a lehetőséget a bemutatkozásra. 

Dr. Nyerges Sándor doktor úr: Úgy gondolom, hogy dr. Oroszi Miklós személyében egy 

igen kvalifikált kollega látná el az orvosi ellátást. Örülök, hogy említette az otthonápolási 

szolgálattal való kapcsolatfelvételt. Biztos vagyok benne, hogy sokkal jobban fog menni, mint 

eddig.  

Lengyel György polgármester: dr. Oroszi Miklós úrnak köszönöm a bemutatkozást. 

Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, tisztelettel megköszönöm az aktív tanácskozást, a 

nyílt ülést 16 óra 25 perckor bezárom, és a testület zárt ülés keretében folytatja a munkát. 

K.m.f.                                                                                               

                 Lengyel György                           dr. Lipták Péter 

        polgármester                                                                                     jegyző 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

                    Kis Bálint                                                                                        Mórocz Lajos 

                     képviselő                                                                                            képviselő 

                         

 


