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10/2018. ÖKÜ 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 24. napi 

rendes, nyílt testületi ülésén 13:00 órai kezdettel. 

 

 

Ülés helye:  a Hivatal tanácskozó terme 

 5945 Kardoskút, Március 15. tér 3. 

 

Jelen vannak:  

Lengyel György polgármester,  

Mórocz Lajos, 

Pusztai Ádám, 

Varga Pál települési képviselők. 

  

Tanácskozási joggal meghívottként vannak jelen: 

Megyeriné Lepsényi Aliz Éva, aljegyző 

Kapuné Sin Anikó, pénzügyi főtanácsos  

Vargáné Neller Borbála Tünde, művelődésszervező 

Kocsis Péter, Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület elnöke 

Patócs Éva óvodavezető 

Halustyik Éva Katalin, Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és 

Családsegítő Szolgálata, intézményvezető 

Gál József, Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő 

Szolgálata, családsegítő munkatárs, 

Andrusik Gábor  egyéni vállalkozó 

Radics Vivien, szociális ügyintéző 

 

Nem tanácskozási joggal állandó meghívottként van jelen: 

Prozlikné Csorba Melinda, jegyzőkönyvvezető 

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

határozatképes.  Tájékoztatja a jelenlevőket, hogy Kis Bálint képviselő úr előre jelezte 

távollétét. Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot; választása Pusztai Ádám és Mórocz 

Lajos képviselőkre esik, melyet a jelenlevő 4 testületi 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 nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és 

ártalmatlanítására irányuló közszolgáltatásról szóló beszámoló 

Előterjesztő:  Andrusik Gábor e.v. 

 

2.) Beszámoló az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és 

Családsegítő Szolgálat 2017. évi munkájáról 

Előterjesztő:  Halustyik Éva, intézményvezető 

 

3.) Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 

beszámoló 

Előterjesztő:  Prozlikné Csorba Melinda igazgatási ügyintéző 

 

4.) Beszámoló a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

5.) Beszámoló a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi 

költségvetésének végrehajtásáról 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester és Megyeriné Lepsényi Aliz aljegyző 

 

6.) A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési 

előirányzatainak módosítása 

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

 

7.) Egyebek 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

Zárt ülés 

 

1.) Szociális kérelmek elbírálása 

Előterjesztő: Prozlikné Csorba Melinda igazgatási ügyintéző 

 

 

 

 

 

 

 



Lejárt határidejű határozatok és két ülés között történtek 

 

Lengyel György polgármester a két ülés között lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

számol be: 

 

 

55/2018. (III.29.)KT határozat:  

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1. az 5945 Kardoskút 229/2 hrsz-ú, természetben 5945 Kardoskút, Petőfi u. 24. sz. ingatlant 

értékesíteni kívánja,  

2. felkéri Lengyel György polgármestert az értékbecsléssel kapcsolatos egyeztetések 

lefolytatására. Az értékbecslés kapcsán a helyszíni szemle megtörtént. 

 

67/2018. (III.29.)KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy  

3. az 5945 Kardoskút 203 hrsz-ú, természetben 5945 Kardoskút, Petőfi u. 22. sz. ingatlant 

értékesíteni kívánja,  

4. felkéri Lengyel György polgármestert az értékbecsléssel kapcsolatos egyeztetések 

lefolytatására. Az értékbecslés kapcsán a helyszíni szemle megtörtént. 

 

85/2018. (IV.27.)KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről szóló 8/2015.(IX.10.) sz. önkormányzati 

rendelet értelmében úgy dönt, hogy 

1.) „KARDOSKÚT KÖZSÉGÉRT” kitüntetés adományozása céljából a határozat 1. sz. 

mellékletét képező javaslattételi felhívást teszi közzé a helyben szokásos módon, 

2.) az „Év embere” kitüntetés adományozása céljából a határozat 2. sz. mellékletét képező 

javaslattételi felhívást teszi közzé a helyben szokásos módon. A jogszabályoknak megfelelően 

a közzététel határidőn belül megtörtént. 

 

92/2018. (IV.27.)KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Belügyminisztérium által kiírt 2018. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat benyújtását jóváhagyja legfeljebb 1.928.902 Ft, 

azaz egymillió-kilencszázhuszonnyolcezer-kilencszázkettő forint összegben és 964.451 Ft, 

azaz kilencszázhatvannégyezer-négyszázötvenegy forint saját forrást a 2018. évi költségvetési 

tartalék terhére biztosítja, egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. A pályázat benyújtása megtörtént, az azóta felmerült hiánypótlásoknak eleget 

tettünk. 

 

93/2018. (IV.27.)KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Kardoskút Község Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények takarítására, 

határozott időre, helyettesítés céljából 2018. május 1. napjától 2018. szeptember 30. napjáig, 

egy fő 6 órás részmunkaidős jogviszonyt (MT) létesít, melyre bruttó 807.000.- forint, azaz 

nyolcszázhétezer forint összeget biztosít a 2018. évi költségvetési tartalék terhére. A 

jogviszony létesítése megtörtént. 

 



97/2018. (IV.27.)KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a közterületi fásítás öntözési feladatainak ellátása érdekében, határozott 

időtartamra, 2018. május 1. napja és 2018. augusztus 31. napja közötti időszakra 

vonatkozóan, heti egy napon napi bruttó 7578 Ft, azaz bruttó hétezer-ötszázhetvennyolc forint 

+ járulékai összegben, teljesítési igazolás ellenében, megbízza Kocsis Pétert (5945 Kardoskút, 

Rózsa u. 14.). A megbízási szerződés megkötésre került. 

 

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

szavazzon! 

 

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

105/2018. (V.24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a 55/2018. (III.29.)sz., 67/2018. (III.29.)sz., 

85/2018. (IV.27.)sz., 92/2018. (IV.27.)sz., 93/2018. 

(IV.27.)sz., 97/2018. (IV.27.)sz. KT határozatok 

végrehajtásáról szóló beszámolót 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:  

2018. május 3-án Orosházán vettem részt az EFOP-os pályázatainkkal kapcsolatos 

tájékoztatón. 

2018. május 4-én Pusztaföldváron vettem részt egy megbeszélésen a fogorvosi alapellátás 

költségmegosztásával kapcsolatban.  

Még a márciusi képviselő-testületi ülésen döntött úgy a képviselő-testület, hogy a 

Pusztaszőlős Állami Gazdasági lakások közvilágítás rendszerének felújítása ügyében 

felhatalmaztak árajánlatok bekérésére. Az árajánlatok beszerzése folyamatban van, illetve van 

ahonnan már be is érkezett. Az árajánlatok beérkezése után módomban áll majd megrendelni 

a javítást, azonban egyeztettem az AGRO-M Zrt. szakemberével, Szűcs Gézával, aki az 

érintett terület áramellátásával, elektronikai rendszerének karbantartásával foglakozik. Jelezte 

felém, hogy a jelenlegi áramszolgáltatónál kezdeményezte előző évben és megpróbálja idén is 

kezdeményezni azt, hogy az áramszolgáltató vegye át a közvilágítást. Azt a választ kaptuk 

tájékoztatásul, hogy jelenlegi állapotában semmi esetre sem veheti át a rendszert, kizárólag új 

rendszer kialakítása után hajlandó a cég vállalni az üzemeltetést. Tudni érdemes, hogy a 

rendszer tulajdonosa az AGRO-M Zrt, a funkciója pedig opcionális, tehát nem kötelező. Az 

önkormányzat köteles a közterületeken a közvilágítást biztosítani, tanyás ingatlanoknál nem 

kötelező, ettől függetlenül erre van gyakorlat az önkormányzat részéről, akár Pusztaközpont, 



akár Pusztaszőlős tekintetében. Mindenképp úgy gondolom, hogy egy kezdeményezést 

megér, hogy a közvilágítás az áramszolgáltatóhoz kerüljön. 

2018. május 9-én Szarka Attila, Árpádhalom polgármestere és Monos Veronika befektetési 

szakértő hölgy érkezett hivatalunkba. Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos, Móga Petra 

pénzügyi ügyintéző valamint Varga Pál alpolgármester úr vettek részt a megbeszélésen. Az 

önkormányzat pénzügyeinek befektetési lehetőségeiről nyújtottak bővebb tájékoztatót.  

2018. május 10-én Lőkösházán jártunk Patócs Éva óvodavezető asszonnyal és Radics Vivien 

kirendeltség-vezető helyettessel. Polgármester asszony nagyon segítőkész volt. A helyi óvodát 

és a mini bölcsödét néztük meg, hiszen a megyében elsőként élenjáró volt Lőkösháza, akik a 

mini bölcsőde elindítását kezdeményezték és jelenleg már a gyakorlati tapasztalatokról is 

tudtak tájékoztatást adni. Mivel a lakosok közül többen is érdeklődtek bölcsőde iránt, így úgy 

gondolom, nem volt hiába való a látogatásunk. 

2018. május 11-én a Művelődési Házban vettem részt egy megbeszélésen, ahol az idei 

falunapi fogathajtó verseny részleteit egyeztettük le az Orosházi Fogathajtó Egyesület 

megbízottjaival.   

2018. május 11-én az Orosházi Járási Hivatalban vettem részt, polgármesterek 

katasztrófavédelmi felkészítésén. 

2018. május 15-én a Szarvasi Polgármesteri Hivatalban került sor a DAKK és a MÁV Zrt. 

menetrendi állásfoglalással kapcsolatos értekezletre, melyen személyesen is részt vettem és 

írásban is továbbítottuk észrevételinket. Ezúton is köszönöm Varga Pál alpolgármester úr 

közreműködését az ügyben, kértem, hogy érdeklődjön a diákoknál, és felhívta a figyelmem 

arra, hogy a kardoskúti gyerekek a kicsengetés miatt nem érik el a buszpályaudvarról induló 

13.55-ös járatot. Kértük, hogy 5 perccel később szíveskedjenek indítani azt a járatot a 

jövőben. Reméljük kérésünk célt ér. 

2018. május 15-én Gyuga Zsolt főtörzsőrmester keresett fel az orosházi járás területi elven 

szervezett önkéntes tartalékos század toborzása ügyében. Ennek a felhívásnak az 

önkormányzat eleget tett, mind a weboldalon, mind hirdető felületeinken segítjük a 

munkájukat. 

2018. május 18-án sikerült benyújtanunk pályázatunkat a Leader kiírás keretein belül, ahol 

négy darab kerékpár beszerzésére adtuk be pályázatunkat. 

2018. május 23-án Kaszaper Község Önkormányzatának meghívásának eleget téve 

személyesen vettem részt a zöldség-és gyümölcsszárító, illetve paprikaszárító, feldolgozó 

üzem átadó ünnepségén, ahol jelen volt dr. Hoffmann Imre helyettes államtitkár úr, Békés 

megye székhelyének vezetője, valamint Békés megye járásainak vezetői is. 

2018. május 24-én a Művelődési Ház rendezvény konyhájának kialakításával kapcsolatban 

tartottunk helyszíni szemlét, ahol az Orosházi Járási Hivatal Népegészségügyi Főosztályától 

kapott helyszínrajz alapján a zöldségfeldolgozó és jelenlegi konyha belső átalakítása kapcsán 



kértünk meg vállalkozókat, hogy adjanak árajánlatokat a felújítás tekintetében, a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően. 

Tájékoztatom a jelen levőket, hogy 2018. április 19-én katasztrófavédelmi felülvizsgálatra 

került sor a Művelődési Házban. Tűzvédelmi szabályzat, valamint az Erősáramú Villamos 

Berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata történt meg.  Ezzel kapcsolatosan a dokumentációk 

nagyrészt megfeleltek, csak kisebb korrigálásra volt szükség. A vizsgálat során derült fény a 

jelenlegi szabványoknak nem megfelelő kivitelezési problémákra, melyről bővebben a mai 

ülés során még tájékoztatom a Képviselő-testületet. 

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

nincs kérdés, további kiegészítés, aki elfogadja az elhangzottakat, kérem, kézfelnyújtással 

szavazzon!  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

 

                                                           106/2018. (V.24.) 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: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és 

ártalmatlanítására irányuló közszolgáltatásról szóló beszámoló 

 Előterjesztő: Andrusik Gábor e.v. 

 

Lengyel György polgármester: Az erről szóló előterjesztést előzetesen mindenki megkapta, 

Kérdezem készítőjét, szóban kíván-e kiegészítést tenni? 

Andrusik Gábor e.v.: A beszámolómhoz nem kívánok kiegészítést tenni, csak tájékoztatásul 

közlöm, hogy az ingatlan létszámához viszonyítottan nagyon kevés az elszállítandó 

szennyvíz. Mivel ez a fajta szolgáltatás közszolgáltatásnak minősül, így nagyon kevés az 

árbevétel.  

Lengyel György polgármester: Köszönöm szépen. Azt megkérdezhetem, hogy az előző 

évekhez képest változott-e a tendencia? 

Andrusik Gábor e.v.: Nem változott. 



Lengyel György polgármester: Köszönöm. Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki 

elfogadja a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és 

ártalmatlanítására irányuló közszolgáltatásról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti 

tartalommal, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

107/2018. (V.24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község képviselő-testülete  úgy dönt 

hogy a vízgazdálkodásról szóló  1995. évi LVII. 

törvény 44/H. § (1) bekezdése alapján elfogadja 

Andrusik Gábor, egyéni vállalkozó - mint 

közszolgáltató - tevékenységéről szóló részletes 

költségelszámolást a 2017. év vonatkozásában.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Lengyel György, polgármester 

Lengyel György polgármester: A beszámoló kapcsán hozzátenném, hogy a múlt hónapban 

jártunk Radics Vivien kirendeltség-vezető helyettessel Budapesten, ahol dr. Ligetvári Ferenc 

professzor úrnál is voltunk. Erről már előző ülésen beszámoltam. Viszont azóta olyan 

lehetőséget keresünk a település szennyvíz hálózatának megoldására, ami egy alternatív 

megoldást jelentene, mivel Kardoskút sem a lélekszámából adódóan, sem pedig az ivóvíz 

bázisa miatt nem került a sorba a vezetékes szennyvíz kialakításának támogatása tekintetében 

a jelenleg hatályos kormányrendelet szerint. Ettől függetlenül az Európai Unió különböző 

alternatívákat ajánl fel lehetőségként. Több nyugati országban is működnek ezek az alternatív 

megoldások. Célunk egy mintaprogram beindítása lenne, viszont alapvetően a kiindulási 

pontnak mindenképp azt tartom legfontosabbnak, hogy nem kezdünk olyan munkába bele, 

továbbá nem javaslok olyan költséget vállalni, amit a lakosság nem tart megfelelőnek. Így azt 

javaslom, hogy menjünk elébe a dolgoknak, és ez ügyben professzor úr is szakmai 

támogatását fejezte ki ott jártunkkor. A legfontosabb, hogy a program kidolgozását követően 

pontos számok birtokában tudunk majd mérlegelni. 

Andrusik Gábor e.v. elhagyja a termet. 

 

2.) Napirendi pont: Beszámoló az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti 

Központja és Családsegítő Szolgálat 2017. évi munkájáról  

Előterjesztő:  Halustyik Éva, intézményvezető 

 

Lengyel György polgármester: Az írásos, minden részletre kiterjedő beszámolót 

mindannyian megismerhettük, kérdezem jelen lévő Halustyik Éva intézményvezető asszonyt, 

illetve Gál József családsegítő munkatársat, kívánnak-e kiegészítést tenni? 



Halustyik Éva, intézményvezető: A beszámolót nem kívánom kiegészíteni, úgy gondolom 

kollégám minden részletre kiterjedő beszámolót készített. Viszont egy örömteli bejelentéssel 

élnék, ugyanis tegnap este kaptam a hivatalos értesítést, miszerint nyert az Erzsébet táborra 

beadott pályázatunk, ezáltal 2018.08.12. és 2018. 08.17. között összesen 71 gyermek tud részt 

venni a Zánkai táborban ebből a Kistérségből. Érdeklődnék, hogy a Képviselő-testület 

ajánlata, miszerint az önkormányzat kisbuszával a gyermekek szállítása megoldott 1 fő 

sofőrrel, fennáll-e még?  

Lengyel György polgármester: Már is tudom tájékoztatni, hogy a múltkori ülésen döntés is 

született róla és az időpontok is megfelelőek, így természetesen áll az ajánlatunk. 

Halustyik Éva intézményvezető: Köszönjük szépen. Annyit hozzáfűznék, hogy a táborban 

részt vevő gyermekek önköltsége 1.000.- forint / fő. Mai napon kollégám felkereste az 

érintetteket, ugyanis nagyon szoros a befizetési határidő.  

Lengyel György polgármester: Köszönjük a tájékoztatást. Van- e esetleg még kérdés, 

hozzászólás? 

Gál József családsegítő munkatárs: Beszámolómat kiegészíteni nem kívánom, 

tájékoztatással szeretnék élni a Képviselő-testület felé. A Széchenyi 2020 program keretében 

az elmúlt héten Kardoskút községben először sor került arra, hogy a csökkent 

munkaképességűek, illetve az alacsony nyugdíjjal rendelkező nyugdíjasaink 

élelmiszercsomagban részesültek. Nagyon szeretném megköszönni az Önkormányzat 

támogatását az élelmiszercsomagok tárolása végett, illetve az értesítések célba juttatásában és 

az élelmiszercsomagok kiosztásában végzett segítségét szeretném megköszönni Prozlikné 

Csorba Melinda ügyintézőnek. Ez a program 2020-ig folytatódik, ebben a kategóriában 

negyedévente kerül majd sor élelmiszercsomag osztásra. Jelenlegi hivatalos értesítéseink 

szerint a 7-14 év közötti, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyerekek 

július, augusztus hónapban részesülnek ilyesfajta támogatásban.  

Varga Pál alpolgármester: Szeretném megköszönni Gál Józsefnek az önzetlen munkáját, 

hiszen Gál József szívvel-lélekkel végzi a munkáját. Mindennapi kapcsolatban vagyunk, úgy 

gondolom az együttműködés gördülékenyen zajlik. Kevés esetet és jó egészséget kívánok a 

munkájához. 

Lengyel György polgármester: Alpolgármester úr szavaival teljesen egyetértek. Köszönettel 

tartozok Halustyik Éva intézményvezető asszonynak és Gál József családsegítő 

munkatársnak, hogy elfogadták meghívásunkat és jelen tudtak lenni az ülésen. Úgy vélem 

példaértékű munkát végeznek.  

Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki elfogadja az orosházi Kistérség Egyesített 

Gyermekjóléti Központja és családsegítő Szolgálat 2017. évi munkájáról 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: 



 

 

108/2018. (V.24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy az Orosházi Kistérség 

Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő 

Szolgálata 2017. évi munkájáról szóló beszámolót az 

előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Lengyel György polgármester  

Vargáné Neller Borbála művelődésszervező: Szeretném megköszönni én is Gál József 

munkáját. Továbbá a közeljövőben lejár a helyi esélyegyenlőségi programunk, amelyben 

kiemelt partnerünk volt a Családsegítő Szolgálat. Megkérném intézményvezető asszonyt és 

Gál Józsefet, hogy a következő ötéves ciklusban is biztosítsák az előző évekhez hasonlóan is a 

közreműködésüket.  

Halustyik Éva és Gál József elhagyják a termet.  

 

3.) Napirendi pont: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról szóló beszámoló 

Előterjesztő: Prozlikné Csorba Melinda 

 

Lengyel György polgármester: Az írásos előterjesztést mindenki megkapta, megismerhette, 

kérdezem készítőjét, kíván-e szóban kiegészítést tenni? 

Prozlikné Csorba Melinda igazgatási ügyintéző: Kiegészíteni valóm nincs, kérdés esetén 

szívesen válaszolok. 

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

Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót 

az előterjesztés szerinti tartalommal, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

109/2018. (V.24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy  

 

1. a Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 

ellátásáról készült 2017. évi átfogó értékelést az 



előterjesztés melléklete szerinti tartalommal 

elfogadja, 

 

2. az értékelésről 2018. május 31-ig tájékoztatja a 

Békés Megyei Kormányhivatal Szociális- és 

Gyámhivatalát. 

 

Határidő: 2018. május 31. 

Felelős: Radics Vivien, szociális ügyintéző a 

beszámoló továbbításáért 

 

4.) Napirendi pont: Beszámoló a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

Lengyel György polgármester: Ügyrendi Bizottság tárgyalta, kérdezem Pusztai Ádám ÜB 

elnököt a bizottság javaslatáról. 

 

Pusztai Ádám ÜB elnök: Részletes, mindenre kiterjedő, alapos munkát láthattunk. Minden 

részletében elfogadásra javasoljuk. 

 

Lengyel György polgármester: Köszönöm.  Amennyiben nincs további kiegészítés, kérdés, 

aki elfogadja a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet az előterjesztés szerinti 

tartalommal, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2018. (V.30.) számú önkormányzati rendelete 

a 2017. évi zárszámadásról 
 

 (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 5. Napirendi pont: Beszámoló a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi 

költségvetésének végrehajtásáról 

 Előterjesztő: Lengyel György polgármester és Megyeriné Lepsényi Aliz aljegyző 

 

Lengyel György polgármester: Az erről szóló részletes előterjesztést mindenki megkapta, 

megismerhette. Kérdezem aljegyző asszonyt, kíván-e szóban kiegészítést tenni? 

 

Megyeriné Lepsényi Aliz Éva aljegyző: Köszönöm, nem. Ha kérdés van, szívesen 

válaszolok. 



 

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

a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról 

szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

110/2018. (V.24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 

megtárgyalta a „Beszámoló a Csanádapácai Közös 

Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös 

Hivatal) 2017. évi költségvetésének 

végrehajtásáról” tárgyú előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület: 

1. Az előterjesztés 1. mellékletének megfelelő 

tartalommal 87.968.000 Ft-tal elfogadja a Közös 

Hivatal 2017. évi módosított bevételi előirányzatait 

és 87.967.356 Ft-tal annak teljesítési adatait. 

2. Az előterjesztés 2. mellékletének megfelelő 

tartalommal 87.968.000 Ft-tal elfogadja a Közös 

Hivatal 2017. évi módosított kiadási előirányzatait 

és 87.589.486 Ft-tal annak teljesítési adatait. 

3. A 2017. december 31-i fordulónapra elkészített 

mérleg főösszegét a 3. mellékletben foglaltak szerint 

1.869.555 Ft-tal hagyja jóvá. 

4. 2017. évre a Közös Hivatal engedélyezett záró 

létszám előirányzatát 22 fővel, átlagos statisztikai 

állományi létszámát 21 fővel a 4. mellékletben 

foglalt részletezettségnek megfelelően határozza 

meg. 

5.  A Közös Hivatal pénzeszközei változásának 

levezetését 2017. évben az 5. melléklet szerint 

jóváhagyja. 

6. A Közös Hivatal 2017. évi maradványát a 6. 

mellékletben foglaltak szerint 377.870 Ft-ban 

határozza meg. 

7. Felkéri a jegyzőt a Közös Hivatal zárszámadási 

adatainak Csanádapáca Község Önkormányzat 2017. 

évi zárszámadási rendeletébe történő beépítésére. 



 

Felelős: dr. Lipták Péter jegyző 

Határidő: 2018. május 30. 

 

 

6. Napirendi pont: A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi 

költségvetési előirányzatainak módosítása 

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

Lengyel György polgármester: Kérdezem aljegyző asszonyt kíván-e szóban kiegészítést 

tenni? 

 

Megyeriné Lepsényi Aliz Éva aljegyző: Köszönöm, nem. 

 

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

a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. 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: 

 

                                                                111/2018. (V.24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 

megtárgyalta „a Csanádapácai Közös 

Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 

Közös Hivatal) 2018. évi költségvetési 

előirányzatainak módosítása” tárgyú 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

A Képviselő-testület: 

1. Az előterjesztés 1. mellékletének megfelelő 
tartalommal 98.987.000 Ft költségvetési 
főösszeggel elfogadja a Csanádapácai Közös 
Önkormányzati Hivatal 2018. évi módosított 
költségvetési előirányzatait. 

 

2. Felkéri a jegyzőt, hogy a Közös Hivatal 
módosított költségvetését a soron következő 
költségvetési rendelet módosítás során 
Csanádapáca Község Önkormányzat 2018. évi 
költségvetési rendeletébe építse be. 

 

Felelős: dr. Lipták Péter jegyző 



Határidő: 2018. május 22. 

 

7. Napirendi pont: Egyebek 

 Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

Lengyel György polgármester: A Közép-Békés Térségi Ivóvízminőség-javító 

Önkormányzati Társulás nemrégiben megkeresett, hogy van-e az önkormányzatnál a korábbi 

években történt beruházások kapcsán további, a munkálatok következtében felmerült 

probléma, mely javításra szorul. Jeleztem a Munkácsy sor és a József Attila utca 

kereszteződésében keletkezett süllyedést. Azt az információt kaptam, hogy 2018.06.15-ig ki 

fogják javítani a keletkezett süllyedést, ezzel pedig technikailag a projekt le is záródik. 

 

 

Móra Ferenc Művelődési Ház világítás korszerűsítése 

 

Lengyel György polgármester: Említettem a két ülés közötti beszámolóm során, hogy a 

művelődési házban katasztrófavédelmi felülvizsgálatra került sor, ahol fény derült arra, hogy 

a világításrendszer nem felel meg a szabványoknak, amit természetesen pótolni, javítani kell. 

Azt jelenti gyakorlatban, hogy az erősáramú berendezések, mint például kazánok stb. ellátását 

biztosító hálózat vezeték rendszere nagyon elavult, a mai szabványoknak nem megfelelő, 

ezáltal tűzveszélyes. Éppen ezért árajánlatokat kértem be, melyre érkezett is több árajánlat. A 

beérkezett árajánlatokat áttekintve, Stelbaczki Sándor ajánlata a legkedvezőbb, így javaslom 

elfogadásra. Javaslom, hogy a Művelődési Ház katasztrófavédelmi felülvizsgálatának 

megfelelően és annak értelmében az érintésvédelemmel kapcsolatosan elvégzendő feladatok 

és az ahhoz szükséges anyagok beszerzésével bízzuk meg Stelbaczki Sándor vállalkozót, aki 

legalább 12 hónap garanciát vállal az elvégzett munkájára, melynek anyag – és munkadíja 

összegezve 565.000.- forint költséget jelent. 

 

Pusztai Ádám képviselő: Támogatom, viszont javaslom, hogy emeljük meg a keretet 

700.000.- forintra, hiszen bármilyen problémára fény derülhet a munkálatok során, így 

remélhetőleg a 700.000.- forintos keret biztosítja majd azokat a költségeket is. 

 

Mórocz Lajos képviselő: Ha már megemeljük a keretet és tegyük fel, marad a 

keretösszegből, akkor azt fordítsuk led-es izzók vásárlására és cseréljük ki a régi égőket. 

 

Lengyel György polgármester: Teljesen egyetértek, viszont úgy gondolom, erről most még 

nem kell döntést hoznunk. Amennyiben nincs további kiegészítés, kérdés, aki elfogadja, hogy 

Stelbaczki Sándor vállalkozóval kössünk szerződést a Móra Ferenc Művelődési Ház 

világításrendszerének korszerűsítése céljából és erre 700.000.- forint keretösszeget 

biztosítsunk a 2018. évi költségvetési tartalék terhére, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

  



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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

                                                                 112/2018. (V.24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a Móra Ferenc Művelődési 

Ház és Községi Könyvtár erősáramú 

berendezéseinek tűzbiztonsági feltételeinek 

megteremtése érdekében, a beérkezett árajánlatban 

foglaltak szerint, megbízza Stelbaczki Sándor egyéni 

vállalkozót, (székhely: 5945 Kardoskút, Munkácsy 

sor 12.) maximum bruttó 700.000 Ft, azaz 

hétszázezer forint összegben, a 2018. évi 

költségvetési tartalék terhére. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Lengyel György 

polgármestert a szerződés megkötésére. 

 

Felelős: Lengyel György polgármester 

Határidő: 2018. június 15. 

 

Fehér ház, Orvosi lakás értékbecslése 

 

Lengyel György polgármester: Előző üléseken tárgyaltuk, hogy a Fehér ház, illetve az 

Orvosi lakás értékesítése céljából elsődlegesen értékbecslésre van szükség az ingatlanok piaci 

árának feltérképezéséhez. Az értékbecslési eljárás azóta folyamatban van, melynek 

elkészítésére 130.000.- forint + ÁFA összegű árajánlatot kaptunk a Leszing Kft-től. 

Nagyságrendileg megoszlik a költség az orvosi lakás és a Fehér ház tekintetébe. Az 

értékbecslési eljárást, ha elfogadjuk és megrendeljük, azt követően kell majd a Magyar 

Nemzeti Vagyonkezelőnek felajánlani az említett ingatlanokat. Jegyző úr tájékoztatása 

szerint, 60 napos átfutási idővel kell számolni. Tekintettel arra, hogy Gál Szilárd helyi lakos 

érdeklődött nálam a hivatalban az Ifjúsági szálló mellett lévő megkezdett épülettel rendelkező 

földterület iránt, így azt gondolom érdemes mihamarabb az értékbecslési eljárást elindítani. 

dr. Deák György ügyvéd úrral egyeztettem és arról tájékoztatott, hogy korábban az 

önkormányzat a Susáni Református  Egyházközséggel kötött megállapodás alapján az egyház 

rendelkezésére bocsájtotta az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlant, amin ugye egy 

pályázat kapcsán kezdődött el az építkezés. A pályázat nem valósult meg a már mindenki által 

ismert okokból kifolyólag, ezt nem részletezném. Úgy gondolom jobb, ha funkciója van az 

épületnek, tehát vagy el kell bontani, vagy be kell fejezni vagy értékesíteni kell. Tekintettel 

arra, hogy van érdeklődő, van olyan fiatal, aki Kardoskúton szeretne letelepedni, továbbá az 

önkormányzati lakások zöme a kihasználatlanság miatt milyen állapotban vannak és nem 

valósult meg annak idején ez a kiváló ötlet és ezáltal nem valósult meg az ifi szálló, így azt 



gondolom, hogy az értékbecslést, valamint az érdeklődők szándékát érdemes figyelem előtt 

tartani. Amennyiben aktualitása lesz a Képviselő-testület tud dönteni. Kérdés, felvetés? 

Mórocz Lajos képviselő: Lakóingatlant szeretne Gál Szilárd kialakítani az ingatlanból? 

Lengyel György polgármester: Igen, ez a célja a jövőben. Ezzel viszont érdemes akkor 

foglakozni azt hiszem, amikor aktualitását nyeri az ügy.  

Az értékbecsléssel kapcsolatban van- e kérdés? 

Amennyiben nincs további kiegészítés, kérdés, aki elfogadja, hogy a Kardoskút belterület, 

203,229/2,229/1 hrsz. alatti ingatlanok vonatkozásában, értékbecslési eljárással bízzuk meg a 

Leszing Kft-t, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

113/2018. (V.24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete, úgy dönt, hogy a Kardoskút, belterület 203 

hrsz, 229/1 hrsz és 229/2 hrsz ingatlanok 

értékbecslésének elkészítésének céljából megbízza, a 

beérkezett árajánlatnak megfelelően, a Leszing Kft.-t 

(5600 Békéscsaba, Andrássy u. 11.) 130.000 + ÁFA, 

azaz bruttó 165.100 Ft, azaz bruttó 

százhatvanötezer-száz forint összegben a 2018. évi 

költségvetési tartalék terhére. 

 

Felhatalmazza Lengyel György polgármestert a 

szerződés megkötésére. 

 

Felelős: Lengyel György polgármester 

Határidő: 2018. 06.15. 

 

 

Háziorvosi elektronikus információs rendszer 

 

Lengyel György polgármester: Hasonlóan a hivatalhoz az egészségügyben is digitális 

információs rendszer épül ki az országban. Az orvosi rendelőben működő rendszer elavult, az 

új országos rendszerrel nem kompatibilis, ezáltal a mai jogszabályoknak sem felel meg 

teljesen. dr. Fodor Zsuzsanna adjunktus nő javaslatára egy másik  szoftverrel foglalkozó 

céggel vettük fel a kapcsolatot, akik már a mai követelményeknek megfelelő szolgáltatást 

nyújtják. Megkérem Radics Vivient, hogy röviden foglalja össze hogyan működik a program 

és mi a lényege. 



Radics Vivien szociális ügyintéző: 1991. január 1. óta van az önkormányzatnak szerződése a 

jelenlegi orvosi program szolgáltatójával. Ami látszik a szerződéskötés időpontjából is, hogy 

viszonylag kevésbé naprakész, amit már az asszisztencia is jelzett hivatalunk felé. Mióta 

központi rendszerben folyik náluk is munka, így a régi, elavult programjukkal nem tudnak 

eleget tenni a jogszabályi kötelezettségüknek. dr. Fodor Zsuzsanna doktornő tájékoztatott 

minket egy általa több település orvosi szolgálatában is kipróbált, használt Med Max nevű 

programról. Tudomásom szerint Varga Pál alpolgármester úrral is egyeztetett doktornő a 

programot érintően. Később megkérem alpolgármester urat, hogy tájékoztasson bennünket, 

hogy informatikai szempontból mit javasol. Annyit tudok jelen pillanatban mondani, hogy 

egyeztetés történt a jelenlegi kft-vel is, akivel szerződésben állunk, illetve a Med Max-szal is. 

Technikai tudni való annyi, hogy a Med Max jelenlegi árajánlata 45 napig áll rendelkezésre 

ezekkel a kondíciókkal, viszont a jelenlegi kft-vel a szerződés értelmében 3 hónapos 

felmondási idővel kell számolnunk. A Med Max felajánlotta, hogy amennyiben a Képviselő-

testület úgy dönt, hogy él az általuk felajánlott lehetőséggel és a megrendelő lapot 

megküldjük, akkor tartják ajánlatukat. A megrendelést követően július végére valósulna meg 

az átállás és a köztes időszakot nem számlázzák ki az önkormányzatnak, pont a felmondási 

időt figyelembe véve. Az asszisztenciával egyeztettem és támogatnák az új rendszer 

kiépítését.  

Fontos tudni, hogy 3 hónapos felmondási idő van, viszont az önkormányzat éves szinten fizeti 

a szolgáltatás összegét, tehát a felmondás után időarányosan a díjat visszatérítik.  

Lengyel György polgármester Ismerteti a Med Max ajánlatát. 

 / a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 

Varga Pál alpolgármester: A programot kell egyszer 135.000.- forintért megvásárolni, majd 

72.000.- forint/ félév licenckövetési díjat kell fizetni a cég felé. 

Spórolni is tudnánk, amennyiben az átállás mellett döntünk, hiszen az orvosi rendelőben lévő 

vénynyomtató most már nagyon rossz állapotban van, karbantartás mellet is azt kell, 

mondjam megette a kenyere javát. 8-10 éves nyomtatóról beszélünk. A régi programhoz csak 

ezt a fajta nyomatót lehet használni, mivel csak ezt ismeri fel a program. Ahogy mondtam is 

cserélnünk kellene ezt a nyomatót, ami százezer forintos költséggel járna. A jelenlegi 

vénynyomtatóba 3-4 havonta kell cserélni a tonert, ami 35.000.- forintba kerül esetenként.  A 

Med Max programhoz bármilyen nyomtatót be lehet állítani, a képviselőjük orosházi, így a 

kapcsolattartás gördülékenyebb lenne. Támogatom az új programra való átállást. Egy új 

nyomtatóra szükség lesz, de akár egy olcsóbb kategóriás nyomtató is megteszi. 

Lengyel György polgármester: Köszönöm a részletekre kiterjedő tájékoztatást. 

Javaslom az új programra való átállást, minden érv emellett szól. 

Pusztai Ádám képviselő: A régi program működtetéséhez mennyivel kellett hozzájárulni? 

Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos: Éves díjat fizettünk körülbelül 130.000.- forintot 

évente. Az új program sem sokkal több. 



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

hogy a Med Max Kft-vel kössünk szerződést, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

114/2018. (V.24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a beérkezett árajánlatnak 

megfelelően, megrendeli a Med Max háziorvosi 

programot bruttó 165.000 Ft, azaz százhatvanötezer 

forint összegben, ami magában foglalja a program 

díját és az adatkonvertálást, valamint bruttó 72.000 

Ft, azaz hetvenkétezer forint összegben, ami a 

félévenkénti szoftverkövetési díjat tartalmazza, a 

2018. évi költségvetési tartalék terhére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Lengyel György 

polgármestert a szerződés megkötésére. 

Felelős: Lengyel György polgármester 

Határidő: 2018. 06.30. 

 

Lengyel György polgármester: Továbbá aki elfogadja, hogy a jelenlegi háziorvosi 

informatikai program szolgáltatójával 2018.06.01-től kezdeményezzük a szerződés 

felmondását, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

115/2018. (V.24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy az INFOMIX 

Számítástechnikai és Szolgáltató Kft-vel kötött 

szerződését, az Ixdoki rendszer vonatkozásában 

2018. június 1. napjától felmondja, és kezdeményezi 

a három hónapos felmondási idő kezdetét a fenti 

dátumra vonatkozóan.  

A Képviselő-testület felhatalmazza Lengyel György 

polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Lengyel György 

Határidő: 2018.06.30. 



Lengyel György polgármester: Egyebek napirendi pontban van-e még esetleg felvetés, 

kérdés? 

 

Radics Vivien szociális ügyintéző: Tájékoztatásként szeretném elmondani, hogy a 

Településképi Arculati Kézikönyv első verziója elkészült, véleményezés alatt van, mivel az 

Építész Kamara kifogásolta, ezért újból elkészítésre kerül. 

 

Lengyel György polgármester: Köszönjük szépen a tájékoztatást. 

 

Kocsis Péter, a Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület elnöke: Észrevétellel 

szeretnék élni a bolt előtti hirdetőtáblával kapcsolatban. Mivel nincs rendeltetésszerűen 

használva, így javasolnám, hogy havonta egyszer szelektálásra kerüljenek a hirdetmények, 

tehát, ami lejárt az már ne csúfolkodjon a hirdetőtáblán. Helyezzünk ki egy táblát, amin 

minden hirdető tájékoztatva lenne arról, hogy minden hónap utolsó munkanapján a 

hirdetőtáblán kihelyezett hirdetések eltávolításra kerülnek. 

Lengyel György polgármester: Tavaly hoztunk erre vonatkozó döntést, amely az óta is 

működik. Annyit tudok vállalni, hogy utána nézek a felvetett problémának. 

 

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

nyílt ülést 14 óra 05 perckor bezárom, és a testület zárt ülés keretében folytatja a munkát. 

 

 

K.m.f.        

                                                                                        

   Lengyel György                                               Megyeriné Lepsényi Aliz Éva 

     polgármester                                                                                        aljegyző 

   

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

 

    Pusztai Ádám                                                                                              Mórocz Lajos 

       képviselő                                                                                                     képviselő 

                              

 

 

 


