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6/2018. ÖKÜ 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 22. 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,  

Pusztai Ádám, 

Kis Bálint, 

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 

Kocsis Péter, Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület elnöke 

Ramaszné Tóth Ibolya, Kardoskút Községért Közalapítvány elnöke 

Pepó Jánosné szakmai vezető 

Patócs Éva Óvodavezető 

Dr. Tóth Máté fogorvos 

Radics Vivien, szociális ügyintéző 

 

Nem tanácskozási joggal állandó meghívottként van jelen: 

Prozlikné Csorba Melinda, jegyzőkönyvvezető 

Nem tanácskozási joggal vannak jelen: 

Kis Ákos helyi lakos 

 

 

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

ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot; választása Pusztai Ádám 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, a 5 jelenlevő tag közül 5 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbiak szerint fogadta el a tárgyalandó napirendi pontokat: 

 

 

Nyílt ülés 

 

Napirend tervezet: 

 

1.) Kardoskút Község Önkormányzatának a 2011. évi CXCV. törvény  29/A. § szerinti 

középtávú terve  

Előterjesztő: Lengyel György polgármester  

 

2.) Kardoskút Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 

rendeletének megalkotása (II. forduló)  

Előterjesztő: Lengyel György polgármester  

 

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

előirányzatainak módosítása 

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

 

4.) Szociális alapellátás tevékenységéről szóló beszámoló 

Előterjesztő: Pepó Jánosné szakmai vezető és Varga Pál tanyagondnok 

 

5.) 2018. évi falunap előkészítése (I. forduló) 

Előterjesztő: Vargáné Neller Borbála művelődésszervező 

 

6.) Civil szervezetek számára 2017. évben nyújtott támogatás elszámolása 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

7.) Pályázati kiírás civil szervezetek 2018. évi támogatására 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

8.) A 2018. évi igazgatási szünetről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester és dr. Lipták Péter jegyző 

 

9.) Döntés a Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda nyári zárva tartásáról 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester  

 

10.) Helyi választási bizottsági póttagok megválasztása 

Előterjesztő: dr. Lipták Péter HVI vezető 



 

11.) Egyebek 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

Zárt ülés 

 

1./ Szociális kérelmek elbírálása 

Előterjesztő: Radics Vivien szociális ügyintéző 

 

Lejárt határidejű határozatok és két ülés között történtek 

 

Lengyel György polgármester a két ülés között lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

számol be: 

 

1/2018. (I.15.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta „a Csanádapácai Közös Önkormányzati 

Hivatal (a továbbiakban: Közös Hivatal) 2018. évi költségvetésének megállapítása” tárgyú 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: A képviselő-testület: 1. A Közös Hivatal 2018. 

évi bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 96 481 000 Ft-ban határozza meg az 

előterjesztés 1. mellékletének megfelelő tartalommal.2. A Közös Hivatal létszámát a 2. 

melléklet szerint 22 főben határozza meg.  3. Az egységes rovatrend K1102. Normatív 

jutalmak rovat terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend K1101. 

Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12 %-áig engedélyez 

kötelezettségvállalást. 4. Felkéri a jegyzőt a Közös Hivatal költségvetésének Csanádapáca 

Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletébe történő beépítésére. 

 A rendelet megalkotásra került. Mindegyik Önkormányzat elfogadta. 

 

6/2018. (I.25.) KT határozat:  Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

2018. évi költségvetés tervezetét megvitatta és (az alábbi módosításokkal) elfogadta: 1. Civil 

szervezetek támogatásának előirányzata 250.000 forinttal kerüljön megemelésre, 2. A 

lakáshoz jutási támogatás előirányzata 500.000 forinttal kerüljön megemelésre, 3. A 

háziorvosi rendelőnél kialakítandó mosdóra eredetileg betervezett 1.000.000 forint kerüljön 

kivételre. A tervezetet megfelelő alapnak tartja további kidolgozásra, továbbá 

közmeghallgatás keretében történő ismertetésre. 

 A módosítások beépítésre kerültek. A közmeghallgatáson bemutatásra került a tervezet. 

 

19/2018. (II.1.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hozzájárul, hogy Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (1) bekezdésében 

biztosított jogkörében eljárva a fogorvos munkakör betöltésére pályázatot írjon ki a következő 

feltételekkel, a Pusztaföldvár-Kardoskút közös fenntartású fogorvosi körzet vonatkozásában. 

A pályázat kiírásra 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: 

 

21/2018. (II.22.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a 1/2018.(I.15.) sz., 6/2018.(I.25.) sz., 

19/2018.(II.1.) 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. január 29-én egy helyi vállalkozó keresett fel a volt Brigád ház, azaz a Fehér-ház 

megvásárlása kapcsán tartottunk egy körülbelül 45 perces megbeszélést. Alpolgármester úr 

közreműködésével személyesen is alkalma nyílt megnézni az épületet. Vételi szándékát is 

jelezte irányunkba. 

2018. február 1-én került megtartásra a közmeghallgatás, melynek jegyzőkönyvét 

megvizsgáltuk, az ott feltett kérdésekre már nagyrészt helyben választ adtunk, azonban 

vetődtek fel fejlesztéssel kapcsolatban is felvetések, amelyekre majd az ülés hátralévő 

részében sort kerítünk. 

2018. február 6-án a Körös Maros Nemzeti Park Igazgatósága részéről Ezer Ádám a 

turisztikai és fejlesztési osztály vezetője, valamint Kocsis Péter a Kardoskúti Faluszépítő és 

Turisztikai Egyesület elnöke társaságában a Pusztaközponti Olvasókör helyszínén tartottunk 

megbeszélést, melynek témája az elképzelt közfoglalkoztatási programban szándékozó 

fejlesztés megvalósításának megvitatása volt. Dr. Tirják László igazgató úr jelezte 

irányunkba, hogy mindenképp szeretne együttműködni az ottani fejlesztések tekintetében. 

Úgy gondolom, előrevezető tervekkel hagytuk el a helyszínt, bízva a mielőbbi 

megvalósításban. 

2018. február 8-án, Orosházán vettem részt a Többcélú Kistérségi Társulás ülésén, ahol a 

2017. évi költségvetés, valamint a 2018.évi költségvetés napirendi pontjait tárgyaltuk. 

2018. február 8-án Dr. Tóth Máté fogorvos úrral - aki pályázatot nyújtott be a megüresedett 

pusztaföldvári, kardoskúti fogorvosi praxis betöltésére – találkoztam Kardoskúton, akivel 

megvizsgáltuk a fogorvosi rendelő felszereltségét. 

2018. február 12-én a Művelődési Ház Klubtermében rendőrségi fórum került megrendezésre. 

A Békés Megyei Rendőrkapitányságról érkeztek szakemberek, akik prevenciós tájékoztatást 



adtak, kiemelten az időskorúakat jelenleg fenyegető különböző besurranásos lopások 

tekintetében. Jelen voltak a kardoskúti civil szervezetek vezetői is. 

2018. február 13-án az Kardoskúti Zrt. vezetőjével, Csete Zoltánnal folytattam megbeszélést. 

Az elmúlt hónapban több önkormányzatot felkerestem, több polgármester úrral egyeztettem, 

tekintettel arra, hogy mind az orvosi, mind a fogorvosi alapellátásban megújulás történik. 

Éppen ezért kerestünk olyan önkormányzatot is, ahol már kialakult egyfajta gyakorlat a 

közalkalmazott jogviszonyban foglalkoztatott orvosi, fogorvosi alapellátás terén. Felkértem 

Kis Bálint képviselő urat, valamint Radics Vivien hivatalvezető-helyettes hölgyet, hogy 

tartsanak velem a tárgyalások alkalmával. Mindenképp eredményesnek tartom a 

tárgyalásokat. 

2018. február 14-én a Békés Megyei Hírlap vezetősége keresett fel a jövőbeni 

együttműködésünkkel kapcsolatban. 

2018. február 15-én a házi jelzőrendszeres segítségnyújtás kiépítése kapcsán került sor egy 

megbeszélésre a Hivatal tanácstermében, ahol a Gyermekvédelmi és Családsegítő Szolgálat 

részéről Gál József, az óvoda részéről Patócs Éva, valamint Tibáné Hamvasi Zsuzsanna 

védőnő, a hivatal részéről Radics Vivien, valamint a Kistérségi Többcélú Társulás 

szakemberei is részt vettek.  

2018. február 16-án tartotta a Kardoskúti Polgárőr Egyesület az éves közgyűlését. Külön 

dicséretben részesítettem az Egyesület tagjait a Fehér-tó Napján nyújtott munkájukért. A 

gyűlésen többek között felvetődött az is, hogy elektromos kerékpárok beszerzését tervezik a 

2018-as évben. 

2018. február 21-én falunapi megbeszélést hívott össze Vargáné Neller Borbála 

művelődésszervező. 

A veszélyes fák ügyében szerződéstervezetet kértem az orosházi Oros-temető Kft. 

igazgatójától, amit továbbítottam dr. Lipták Péter jegyző úr felé. Jegyző úr a szerződést 

tüzetesen átnézte, javította és bőségesen kiegészítette. Hozzátenném, hogy Jegyző úr egy 

nagyon alapos, minden részletre kitérő szerződést készített, amelyben kifogást nem talált a 

vállalkozó. A szerződés megkötése meg is történt, hiszen a lombfakadás után sokkal nehezebb 

és balesetveszélyesebb lenne ez a munka. 

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 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

                                                         22/2018. (II.22.) sz. Képviselő-testületi határozat 



Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a két ülés között történt eseményekről szóló 

tájékoztatást elfogadja. 

 

Felelős: Lengyel György, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Lengyel György polgármester: Nem a két ülés közötti történtekhez, viszont szorosan hozzá 

kapcsolható az, hogy ezen a héten, kedden közös önkormányzati ülésen vettünk részt Kis 

Bálint képviselő úrral és Varga Pál alpolgármester úrral, Pusztaföldváron a fogorvosi pályázat 

elbírálásával kapcsolatban. A beérkezett pályázatot mindkét testület támogatta, éppen ezért 

meghívtam a mai ülésre Dr. Tóth Máté fogorvos urat, aki a jövőben közalkalmazottként 

szeretne dolgozni itt Kardoskúton. A napirendi pontok tárgyalása előtt felkérem Doktor urat, 

mutatkozzon be. 

Dr. Tóth Máté fogorvos: Üdvözlöm a jelenlevőket. Ott kezdeném, hogy azért esett a 

választásom Kardoskút és Pusztaföldvár körzetére, mert a polgármester urakkal egyeztetve 

arra jutottam, hogy partnerek lennének abban, hogy egy korszerű alapellátást nyújtó praxist 

hozzunk létre és működtessünk. Bízom benne, hogy hosszú távú, gyümölcsöző kapcsolat 

kialakulhat. Ha van esetleg kérdés válaszolok szívesen. 

Lengyel György polgármester: Köszönöm Doktor úr a rövid és lényegre törő 

bemutatkozódat. A rendelő tekintetében hozzáfűzném, hogy akkor, amikor doktor úrral a 

rendelő felszereltségét felmértük, Doktor úr észrevette, hogy jelentős eszköz és egyéb 

hiányosság merült fel amellett, hogy van egy nagyon jól felszerelt kezelőszék a rendelőben. 

Megkértem Doktor urat, hogy legyen kedves felmérni milyen eszközökre és kellékre van 

szükség ahhoz, hogy az alapellátás kritériumainak megfeleljünk és a fogorvosi ellátást 

megkezdhessük. Doktor úr eleget téve kérésemnek, külön-külön feltüntetve a fogyó, illetve a 

maradandó eszközöket, benyújtott egy árajánlatot, amely kiosztásra került a mai ülésre. 

Jelentős eszközbeszerzéssel kell számolnunk, 2.098.555.- forintos tételt jelent, amelyből 

kapunk 12% árengedményt, amennyiben 2018. február 28. napjáig megrendelésre kerülnek a 

feltüntetett tételek. Megdöbbentett elsőre az árajánlat, illetve pontosabban az, hogy ekkora 

eszközhiány alakult ki. Azóta viszont konzultáltam fogorvos úrral és mivel eddig vállalkozó 

látta el a fogorvosi alapellátást, így ő saját eszközeit használta. A régi eszközök pedig már 

vagy nem alkalmasak a fogorvosi ellátásra, vagy már elavultak, ezért is szükséges beszerezni 

a feltüntetett tételeket, továbbá az önkormányzatnak kötelessége a fogorvosi alapellátást 

biztosítania megfelelő eszközökkel és annak beszerzése, szervízelése stb. az önkormányzatot 

terheli. Ezzel kapcsolatban van-e kiegészíteni való? 

dr. Tóth Máté fogorvos: Összefoglalnám a helyzetet, csak, hogy érthetőbb legyen. A 

fogorvosi rendelő felmérésekor derült ki az eszközhiány mértéke. Alapellátáshoz szükséges 

eszközök, anyagok hiányoznak. Például fogtömő anyag egy sem volt, az eszközök elavultak, 

használhatatlanok higiéniai szempontok miatt. A fém dolgozóeszközök hiányosak, ami pedig 

rendelkezésre állna, azok az évek során oxidálódtak. Felvettem több céggel is a kapcsolatot, 



hogy megoldható lenne-e az eszközök rendbetétele, de azt a választ kaptam mindenhol, hogy, 

mivel galvanizálni kellene őket, így nincs rá mód, mert Magyarországon nincs olyan cég, aki 

ilyennel foglalkozik. 

Próbáltam költséghatékonyan összeírni azokat az eszközöket és a munkámhoz szükséges 

anyagokat, hogy azok beszerzése után a fogorvosi alapellátást az előírásoknak megfelelően 

meg tudjuk kezdeni. A doktornő vállalkozóként praktizált a saját eszközeivel, így azt nyilván 

magával is vitte és a rendelő a kezelőszéken kívül üresen maradt. 

Van szerencsém ismerni egy szegedi fogászatot, akik már 20 éves munkakapcsolatban állnak 

azzal a céggel, akik ezt az árajánlatot adták, ezért ajánlották fel a 12%-os árengedményt. 

Véleményem szerint annak ellenére, hogy elsőre soknak tűnik az összeg, egy nagyon reális és 

kedvező árajánlatot kaptunk. 

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

Kis Bálint képviselő: A rendelő üzemeltetéséhez szükséges adminisztrációs szoftver, ha most 

praxisról beszélünk, és ugye két telephelyről, akkor ez mind a két telephelyen szükséges?  

dr. Tóth Máté fogorvos: Egy darab szoftver elegendő, viszont mind a két helyen 1-1 darab 

számítógép is szükséges, hiszen lehet, hogy látja egymást a két számítógép, de külön 

szükséges mind a két helyen, Pusztaföldváron és Kardoskúton is egy számítógép a betegek 

szempontjából és a nyilvántartás szempontjából is. A havi TB- jelentést is elektronikusan kell 

leadni, tehát ahhoz is elengedhetetlen. 

Kis Bálint képviselő: Ha jól tudom előzetesen arról volt szó, hogy mobil képalkotó eszközt 

kell beszerezni. 

dr. Tóth Máté fogorvos: Igen,volt ilyen opció, viszont, ha ilyen mobil, hordozható röntgent 

szeretnénk, az többe kerül, mintha felszerelnék a falra mindkét telephelyen egy-egy rögzíthető 

röntgent. A képalkotó eszközben nem maga a szerkezet a költséges, hanem a képelőhívó. 

Ennek a szkennernek a hordozhatóságáról volt szó előzetesen, viszont ennek is utána 

érdeklődtem, és mivel egy nagyon érzékeny, precíziós szerkezetről van szó, így nem 

javasolták a mindennapi hordozását, nem hordozhatóra lett gyártva, kitalálva. 

Kihangsúlyozták, hogy nem adnak rá garanciát, amennyiben hordozva lesz a készülék. 

Kis Bálint képviselő: Ugyanez vonatkozik az apexlokátorra is? Hordozható? Elegendő egyet 

vásárolni belőle? 

dr. Tóth Máté fogorvos: Az apexlokátor egy olyan eszköz, amely nem ÁNTSZ előírás, 

viszont úgy gondolom, hogy a mai fogorvoslás elengedhetetlen eszköze, amellyel a betegek 

életét könnyíthetjük meg. Sok esetben elkerülhetetlen a használata. Digitális készülékről van 

szó, kis helyen elfér, megoldható a szállítása, így véleményem szerint egyet elegendő 

beszerezni. 

Kis Bálint képviselő: Az ön által benyújtott listában az informatikai eszközök nincsenek 

feltüntetve. Azt külön kellene beszerezni? 



dr. Tóth Máté fogorvos:  Valóban nem szerepel, ugyanis polgármester úr biztosított afelől, 

hogy számítógép, monitor rendelkezésre áll. 

Mórocz Lajos képviselő: A fogorvosi alapellátást egyedül vagy asszisztencia segítséggel 

szeretné ellátni? Egy asszisztens lenne a két helyen? 

dr. Tóth Máté fogorvos: Mindenféleképp kell asszisztencia. Ez még egy technikai 

részletkérdés, folyamatban van jelenleg is a keresés. Az lenne a legideálisabb, ha tudnék 

magam mellé olyan asszisztenst találni, aki mind a két helyen tudna mellettem dolgozni. 

Nyilván, ha úgy adódik, hogy mindkét helyen más asszisztenssel kell dolgoznom, az sem 

jelent akadályt.  

Varga Pál alpolgármester: Örülök, hogy egy ilyen fiatal, agilis doktor urat tudunk 

köszönteni településünkön, továbbá annak is, hogy hosszú távú elképzelései vannak. Úgy 

gondolom, hogy minden egyes forint, amit az egészségügyre fordítunk a település lakóit fogja 

gazdagítani. 

Lengyel György polgármester: Már csak annyit fűznék hozzá, hogy Jegyző úr folyamatosan 

egyeztet a felettes hatóságokkal, éppen ezért a fogorvosi alapellátás elindításának kezdő 

időpontja várhatóan 2018. április 1. Szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy 

korábban Pusztaföldvárral kötöttünk egy konzorciumot, miszerint addig, amíg a 

pusztaföldvári rendelő felújítása folyik, a fogorvosi ellátást Pusztaföldvár tekintetében is 

Kardoskút végzi majd el. Felkértük Pusztaföldvár polgármesterével, Baranyi István úrral 

együtt Jegyző urat, hogy készítsen egy megállapodást, miszerint a két település rögzíti az 

eszközök, fogyó eszközök beszerzését és annak használatát. Továbbá Doktor úr biztosított a 

felől, hogy a fogyó eszközök nyilvántartása Pusztaföldvár és Kardoskút részére nem jelent 

adminisztratív problémát, tehát mind a két önkormányzat pontosan nyomon tudja követni és 

tudja finanszírozni a saját betegeinek fogorvosi ellátását. Megállapodás tervezet már előttünk 

van, a képviselő-testület megismerheti és következő testületi-ülésen akár döntés is születhet 

róla. Van-e még kérdés esetleg? Amennyiben nincs, köszönöm, hogy eljöttél és nyugodtan 

tarts velünk, ha gondolod. 

dr. Tóth Máté fogorvos: Én köszönöm a meghívást, szívesen maradok, és ha merülne fel 

még akár kérdés, szívesen válaszolok. 

 

1. Napirendi pont: Kardoskút Község Önkormányzatának a 2011. évi CXCV. törvény  

29/A. § szerinti középtávú terve 

 Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

Lengyel György polgármester: Az erről szóló előterjesztést előzetesen minden ki megkapta, 

azt megismerhette, kérdezem jelen levőket, hogy van-e kérdés, felvetés? 



Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki elfogadja a Kardoskút Község Önkormányzatának 

a 2011. évi CXCV. törvény  29/A. § szerinti középtávú tervéről 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: 

 

 

23/2018. (II.22.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete Kardoskút Község Önkormányzata 2018-

2021 közötti időszakra szóló, az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 29./A. § alapján 

összeállított, az önkormányzat saját bevételeinek 

alakulását tartalmazó középtávú tervét a melléklet 

szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Egyidejűleg kijelenti, hogy a 2018. évi 

költségvetésében adósságot keletkeztető ügyletről 

nem döntött, továbbá azzal nem rendelkezik, így az 

ebből eredő fizetési kötelezettségek alakulásának 

bemutatását a középtávú terv nem tartalmazza. 

 

Felelős: Lengyel György polgármester a terv 

felülvizsgálatáért. 

Határidő: 2018. évi költségvetés elfogadásáig  

 

2.) Napirendi pont: Kardoskút Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről 

szóló rendeletének megalkotása (II. forduló)  

Előterjesztő: Lengyel György polgármester  

 

Lengyel György polgármester: Kérdezem az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy tárgyalták-e? 

Milyen javaslatot tesz a Képviselő-testület felé? 

Pusztai Ádám ÜB elnök: Igen, tárgyaltuk. Az Ügyrendi Bizottság nagyon jónak ítéli meg a 

2018-as költségvetés rendelet - tervezetét. Munkavégzésre alkalmasnak találjuk a 

költségvetést és támogatjuk. 

Lengyel György polgármester: Köszönöm szépen.   Elindítottunk egy alaposabb analizálását 

a kiadásainknak, éppen azért, hogy nyomon követhető legyen. A költségvetés rendelet 

elkészítésével kapcsolatban meg kell jegyeznem azt, hogy a Magyar Államkincstár felé, 

illetve az önkormányzatról szóló törvénynek megfelelő költségvetési rendeletünk készült el. 



Kis Bálint képviselő úrnak volt egy nagyon jó felvetése, miszerint külön bontást kért a 

különböző intézményeinket figyelembe véve a pénzügyes kolléganőtől. Úgy gondolom, egy 

előrevezető gondolat indult el, ezért szeretném az Ügyrendi Bizottságnak feladatául adni azt, 

ami az SZMSZ-ünkben is le van írva, hogy vegyenek részt a bizottsági döntések 

előkészítésében, vitassák azt meg, különösen a költségvetési rendelet tervezetre vonatkozóan. 

Mivel kötelességem, hogy szabályszerűen működjenek dolgok, így utána jártam, miként 

szabályszerű. 

Úgy szabályszerű, hogy a jegyző irányítja a hivatal működését és a hivatal működésével 

kapcsolatos szabályoknak meg kell felelnie minden ügy kezelőjének, így a pénzügy 

kezelőjének is és a költségvetés előkészítésekor ezt kell, hogy betartsák. Jegyző úr rendelhet 

el plusz munkát. Konzultáltam Jegyző úrral, hivatalvezető-helyettessel, valamint Kapuné Sin 

Anikó pénzügyi főtanácsossal is ez ügyben, illetve Móga Petra pénzügyi ügyintézővel is, aki 

tájékoztatott arról, miszerint ő tud egy olyan táblázatot vezetni a meglévő munkája mellett, 

amivel nyomon követhetőbbek lennének az intézmények kiadásai, ezzel pedig az Ügyrendi 

Bizottságnak tudna egyfajta segítséget nyújtani a munkájukban. Amennyiben Jegyző úr is 

támogatja ezt, akkor ennek semmi akadályát nem látom. Ezzel kapcsolatban van-e észrevétel? 

Hozzátenném még azt, hogy érdemes lenne egyfajta prioritási sorrendet felállítani a 

következő ülésre a fejlesztési igényeket figyelembe véve. 

Kis Bálint képviselő: Kérdéseimet feltettem már korábban, arra megfelelő választ kaptam a 

pénzügyes kolléganőtől, így elfogadásra javaslom. 

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

Kardoskút Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetését az előterjesztés szerinti 

tartalommal, 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 

2/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről  

 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

3.) Napirendi pont: A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi 

költségvetési előirányzatainak módosítása 

Előterjesztő: dr. Lipták Péter és Megyeriné Lepsényi Aliz aljegyző 



 

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

Kérdezem készítőjét óhajt-e szóban kiegészítést tenni? 

dr. Lipták Péter jegyző: Nem kívánok kiegészítést tenni, az előterjesztés mindent tartalmaz. 

Amennyiben van kérdés, szívesen válaszolok. 

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

a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési előirányzatainak 

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: 

 

                                                          24/2018. (II.22.) sz. Képviselő-testületi határozat             

Kardoskút Község Önkormányzat 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 87.968.000 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. 

 

Felelős: dr. Lipták Péter jegyző 

Határidő: 2018. február 21. 

 

 

 

 

 



4.) Napirendi pont: Szociális alapellátás tevékenységéről szóló beszámoló 

 

Előterjesztő: Pepó Jánosné szakmai vezető és Varga Pál tanyagondnok 

 

 

Lengyel György polgármester: képviselők előzetesen írásban megkapták az előterjesztést. 

Kérdezem készítőjét kíván-e kiegészítést tenni? 

 

Pepó Jánosné szakmai vezető: Nem kívánok kiegészítést tenni az előterjesztést illetően. 

Amennyiben van kérdés, szívesen válaszolok. 

Annyit viszont hozzáfűznék, hogy igyekszünk költséghatékonyságra törekedni a szociális 

alapellátás terén is. Nagy segítség az, hogy mindkét gondozónő a házi segítségnyújtásban 

szakképzett. Úgy gondolom, hogy amíg nem fokozódnak az igények, vagy éppen nem nő az 

ellátottak száma, úgy ezt tudjuk tartani. Jelenleg a szakdolgozói létszámmal elégségesek 

vagyunk.   

Szakmai ellenőrzés is volt a tavalyi évben, de ez olvasható is a beszámolómban. Ez a 

vizsgálat még nem zárult le,hiszen  ahhoz szükséges az Országos Módszertan ellenőrzése is, 

ami csak ebben az évben fog megvalósulni. 

Lengyel György polgármester: Úgy tudom, hogy az ellenőrzés során csak kisebb 

adminisztratív hibák fordultak elő, és azok korrigálása meg is történt, a szociális ellátás 

tekintetében mindent rendben találtak. 

Kérdezném, hogy a jelenleg nálunk dolgozó háziorvos keresett-e már fel szakmai ügyekkel 

kapcsolatban? 

 

Pepó Jánosné szakmai vezető: Nem, sajnos még nem volt lehetőségem arra, hogy 

személyesen találkozzunk. Úgy gondolom, erre sort fogunk keríteni a közeljövőben. A 

kollégáim viszont nagyon pozitívan nyilatkoznak doktor úrról, úgy szint az ellátottaink. A 

kollégáim és a doktor úr között nagyon jó a munkakapcsolat. 

 

Lengyel György polgármester: Korábban kértelek rá, hogy legyél kedves utána járni annak, 

hogy milyen lehetőségeink vannak az időskorúak nappali ellátásával kapcsolatban. Sokat 

dolgoztál vele, Jegyző úr közreműködésével. Jelen pillanatban pedig úgy néz ki, hogy a 

település lakosságszámából adódóan egy ilyen intézményt nem tudunk elindítani fenntartható 

módon, így ez még várat magára. 

 

Amennyiben nincs további kiegészítés, kérdés, aki elfogadja, a szociális alapellátás 

tevékenységéről 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: 

 



25/2018. (II.22.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Községi Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a szociális alapellátás 

tevékenységéről szóló beszámoló jelentést elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Lengyel György polgármester  

 

 

5.) Napirendi pont: 2018. évi falunap előkészítése (I. forduló) 

 

 

Előadó: Vargáné Neller Borbála, művelődésszervező 

Lengyel György polgármester: Átadom a szót művelődésszervező asszonynak.  

 

Vargáné Neller Borbála művelődésszervező: A tegnapi nap folyamán megtörtént a falunapi 

bizottság első összejövetele. Az írásos beszámolómban szerepelnek a bizottság tagjai, akik az 

ülésen hiánytalanul részt vettek. 

A veterán gépjárművek találkozójának főszervezője is eleget tett meghívásunknak, valamint 

az Orosházi Lovassport Egyesület elnöke is részt vett. 

A bizottsági találkozón nagyjából körvonalazódtak a falunap főbb programjai. A falunap 

részeként fog megvalósul egy gyepderby, a tavalyi versenyhez hasonlóan. Falunap keretén 

belül kerül megrendezésre a Lenti József emléktorna, kispályás labdarúgóverseny. 

Úgy tervezzük, ezeken a helyszíneken kerülnének megrendezésre a délelőtti programok, a 

fajsúlyos programok pedig a parkban. Felvetődött az ebédeltetés is, amely előzetes 

regisztrációhoz lenne kötve, valamint az is, hogy a pálinkaverseny keretén belül több 

kategóriában is lehetne bírálni. 

Tavalyi évben bemutattunk már olyan termékeket, amelyeket háziasszonyok készítettek, 

kiegészíthetnénk idén azzal, hogy a parkban különböző kézműves dolgaikkal 

bemutatkozhatnak a lakosok. 

Délutáni programokra gyermekműsorokat, motoros show-t, néptánc csoportok 

bemutatkozását, operett műsort tervezünk. 

Az esti fellépők személye még kérdés. Közkedvelt fellépőt lenne érdemes meghívni. 

Megkértem továbbá kirendeltség-vezető helyettes asszonyt, hogy legyen segítségemre a 

hivatal részéről abban, hogy a kolléganőkkel egyeztetve egy-egy munkafeladatot ellátni 

szíveskedjenek. 

Bízom benne, hogy a most elkezdett közös munka célt fog érni és a falu javára fog válni. 

Köszönöm szépen. 

 

Kis Bálint képviselő: Javaslom, hogy következő testületi ülésre célszerű lenne egy műsor 

tervezetet elénk tárni, amit tárgyalhatna a testület, hiszen lassan kicsúszunk az időből és az 

esetleges fellépőket már nem lesz alkalmunk meghívni. 

 



Lengyel György polgármester: Támogatom az ötletet. Amennyiben nincs további 

kiegészítés, kérdés, aki elfogadja a 2018. évi falunap előkésítéséről 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: 

 

 

26/2018. (II.22.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a 2018. évi falunap 

előkészítéséről szóló beszámolót az előterjesztés 

szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Lengyel György polgármester 

 

Lengyel György polgármester: Pepó Jánosné szakmai vezető jelezte, hogy munkahelyi 

kötelezettsége miatt távoznia kell az ülésről. 

 

Pepó Jánosné szakmai vezető elhagyja a termet. 

 

 6. Napirendi pont: Civil szervezetek számára 2017. évben nyújtott támogatás 

elszámolása 

 Előadó: Lengyel György polgármester 

 

Lengyel György polgármester: A Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület elnökétől, 

Kocsis Pétertől előzetesen beérkezett a beszámolója, azt minden testületi tag megismerhette. 

Kérdezem készítőjét, személyesen kíván- e kiegészítést tenni? 

 

Kocsis Péter, KFTE elnök: Köszönöm, kiegészíteni valóm nincs, a beszámoló teljes, 

mindent tartalmaz, kérdés esetén szívesen válaszolok. 

 

Lengyel György polgármester: Képviselő-testület részéről kérdés merült fel? Örülök, hogy a 

közművelődési rendezvényeken az együttműködés, közreműködés elindult az egyesület 

életével együtt. Az önkormányzat részéről a közfoglalkoztatottak, közalkalmazottak és 

önkormányzati dolgozók részéről is lehet segítséggel számolni a rendezvények lebonyolítása 

során. Mindemellett nagyon fontosnak tartom, hogy az egyesület részéről minél több tag 

vegyen részt ezeken a rendezvényeken. Ebben eddig hiba nem volt, bízom benne, hogy ez így 

is marad. Külön dicséret érkezett a MOL Nyrt. részéről az emlékavatáson végzett egyesületi 

rendezésért. 

A beszámoló nagyon precíz, minden részletre kitérő. Köszönöm szépen. 



 

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

hogy Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület beszámolóját, kérem, kézfelnyújtással 

szavazzon! 

  

 

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

 

27/2018. (II.22.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a Kardoskúti Faluszépítő és 

Turisztikai Egyesület részére működési 

tevékenységéhez és rendezvények, programok 

megvalósításához 2017. évben biztosított 400. 000 

FT, azaz: négyszázezer forinttámogatásról szóló - 

számlákkal alátámasztott - beszámolóját elfogadja. 

 

Felelős: Lengyel György polgármester   

Határidő: azonnal 

 

 

                                                              

Lengyel György polgármester: A Kardoskút Községért Közalapítvány elnökétől, Ramaszné 

Tóth Ibolyától előzetesen beérkezett a beszámolója, azt minden testületi tag megismerhette. 

Kérdezem készítőjét, személyesen kíván- e kiegészítést tenni? 

 

Ramaszné Tóth Ibolya, KKK elnök: Köszönöm. Annyival egészíteném, ki, hogy korábbi 

években a Móra Ferenc Művelődési Ház programjaiba kapcsolódtunk be. A Falunapon egy-

egy fellépést finanszírozott az Alapítvány. A Művelődési Ház beolvadása után, sajnos erre 

nincs már lehetőség. Gyakorlatilag a tavalyi év volt az első, amikor is egyedül, saját 

rendezvényeket tudtunk lebonyolítani. Így került például megrendezésre a gyereknap, az 

egészség nap, egészséges életmódot bemutató programok a védőnő közreműködésével. Ugyan 

ezt biztosan meg szeretnénk szervezni ebben az évben is. 

 

Lengyel György polgármester: Az alapítvány munkájával kapcsolatban annyit jegyeznék 

meg, hogy úgy látom elindult egy pozitív munka az alapítvány életében. Elindultak olyan 

folyamatok is, amelyek magán kezdeményezéseket öleltek fel. Kiemelném például a 

Fecskésparti Iskola és a Mogyorós – Fecskés középkori falunak állított emlékműveinek 

anyagi támogatását. Köszönjük a beszámolót, kérdés, észrevétel esetleg? 

 



Amennyiben nincs további kiegészítés, kérdés, aki elfogadja, hogy Kardoskút Községért 

Közalapítvány 2017. évi pénzügyi és szakmai beszámolóját, kérem, kézfelnyújtással 

szavazzon! 

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

28/2018. (II.22.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a Kardoskút Községért 

Közalapítvány részére működési tevékenységéhez és 

rendezvények, programok megvalósításához 2017. 

évben biztosított 300. 000 FT, azaz: háromszázezer 

forint támogatásról szóló -  számlákkal alátámasztott 

- beszámolóját elfogadja. 

 

Felelős: Lengyel György polgármester   

Határidő: azonnal 

 

 

Lengyel György polgármester: Előzetesen írásban megkaptuk a beszámolót, kérdés van-e 

ezzel kapcsolatban? 

 Amennyiben nincs további kiegészítés, kérdés, aki elfogadja, hogy a Magyar Vöröskereszt 

helyi szervezetének 2017. évben felhasznált 50 000.- forint támogatásról 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: 

 

29/2018. (II.22.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a Magyar Vöröskereszt 

Békés Megyei Szervezete részére működési 

tevékenységéhez és rendezvények, programok 

megvalósításához 2017. évben biztosított 50. 000 

FT, azaz: ötvenezer forint támogatásról szóló -  

számlákkal alátámasztott - beszámolóját elfogadja. 

 

Felelős: Lengyel György polgármester   

Határidő: azonnal 

 

 

 

 



7.) Napirendi pont: Pályázati kiírás civil szervezetek 2018. évi támogatására 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

 

Lengyel György polgármester: Idei évre szorgalmaztam, hogy az önkormányzat az eddig 

adható 750.000.- forintos keretösszeget 1.000.000.-forintra emelje. 

Az erről szóló előterjesztést írásban minden képviselő-testületi tag megkapta, van- e kérdés, 

kiegészítés, javaslat? Amennyiben nincs további kiegészítés, kérdés, aki elfogadja, a 2018. évi 

pályázati kiírásról 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: 

 

30/2018. (II.22.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a civil szervezetek támogatási rendjéről 

szóló 13/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelete 

alapján a civil szervezetek 2018. évi támogatása 

céljából az előterjesztés mellékletét képező pályázati 

felhívást tesz közzé a helyben szokásos módon. 

 

Határidő: 2018. március 15. 

Felelős: dr. Lipták Péter jegyző a felhívás 

közzétételéért 

 

 

8.) Napirendi pont: A 2018. évi igazgatási szünetről szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester és dr. Lipták Péter jegyző 

 

 

 

Lengyel György polgármester: Írásos előterjesztést megkaptuk, megismerhettük, kérdezem 

Jegyző urat kíván-e kiegészítést tenni? 

 

dr. Lipták Péter jegyző: Köszönöm, nem. 

 

Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki elfogadja a 2018. 

évi igazgatási szünetről szóló rendelet-tervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal, 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  
 

3/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete 
 

a 2018. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről  

 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 

9.) Napirendi pont: Döntés a Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda nyári zárva tartásáról 

 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

 

Lengyel György polgármester: Óvodavezető asszonnyal egyeztetve, a szülői igényeket 

figyelembe véve 2018. július 16.- 2018. augusztus 20. között kerülne sor az óvoda nyári zárva 

tartására. Kérdezem óvodavezető asszonyt, kíván-e kiegészítést tenni? 

 

Patócs Éva óvodavezető: Köszönöm nem. 

 

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

az óvoda 2018.nyári zárva tartásról 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: 

 

31/2018. (II.22.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a Kardoskúti 

Napköziotthonos Óvoda nyári zárva tartás időpontját 

2018. július 16. - 2018. augusztus 20. napja között 

határozza meg. 

Felelős:  Patócs Éva óvodavezető 

Határidő: azonnal 

 

 

10.) Napirendi pont: Helyi választási bizottsági póttagok megválasztása 

 

Előterjesztő: dr. Lipták Péter HVI vezető 

 

 



Lengyel György polgármester: Az írásos előterjesztésben olvashattuk, megismerhettük 

ennek jogszabályi hátterét. A határozati javaslat pedig tartalmazza azon póttagok névsorát, 

akik vállalnák ezt a feladatot. 

 

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

a helyi választási bizottsági póttagok megválasztásáról 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: 

 

32/2018. (II.22.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 23-25.§-ban foglaltak alapján a 

helyi választási bizottság póttagjait a következők 

szerint választja meg:  

 

Póttagok: 

 

1. Csizmadia Mária (5945 Kardoskút, Petőfi u. 9. 

szám) 

2. Novák István (5945 Kardoskút, Ady sor 22. szám) 

3. Török Attila (5945 Kardoskút, Munkácsy sor 2.) 

 

A Helyi Választási Bizottság választott tagjainak, 

póttagjainak megbízatása a következő általános 

választásra létrehozott bizottság alakuló üléséig tart. 

 

Felelős: dr. Lipták Péter HVI vezető 

Határidő: 2018. március 18. 

 

A határozatról értesítést kap: 

1./ Helyi Választási Bizottsági tagok  

2./ Helyi Választási Bizottsági póttagok  

3./ Helyi Választási Iroda 

 

 

11.) Napirendi pont: Egyebek 

 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

Lengyel György polgármester: Elnézést kérek a testülettől, de a két ülés között történtek 

felsorolása közben egy pontot kihagytam és Jegyző úr azt tanácsolta, hogy ebben a pontban 

ismertessem. 

Az pedig nem más, mint, hogy 2018. február 21-én tartottunk egy munkaértekezletet dr. 

Oroszi Miklós doktor úrral. A megbeszélésre azért került sor, mert korábban Radics Viviennel 



jártunk az orvosi rendelőben felmérni az igényeket, pontosan azért, hogy tudjuk milyen 

számokkal, fejlesztésekkel kell számoljunk a 2018. évi költségvetésnél. Az ott készült 

jegyzőkönyv is tartalmazza, hogy Doktor úr egy oxigénkészülék beszerzését tartotta 

szükségesnek, amit pályázati úton megvalósított, így nekünk költségráfordítással ez nem járt, 

valamint az alapellátáshoz szükséges néhány eszköz beszerzését jelezte. Ezzel szemben már 

egy sürgősségi táska feltöltése is megtörtént. Megdöbbentett, hogy hirtelen körülbelül 500 

ezres tétel került az asztalomra, amely olyan eszközöket tartalmazott, amikről nem volt szó 

előző egyeztetéseink alkalmával. 

Erre rákérdeztem Doktor úrnál - erről ugyancsak, mint minden munkamegbeszélésről 

jegyzőkönyv készült-, továbbá megkértem, hogy legyen szíves listába szedni azokat az 

eszközöket, amelyek szükségesek az orvosi alapellátáshoz. Végül Doktor úr eleget tett a 

kérésemnek és a megbeszélés végére kiderült, hogy körülbelül 180 ezer forintos eszköz igény 

beszerzése szükséges a betervezett 200 ezer forint felett. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, 

felvetés? 

 

Mórocz Lajos képviselő: Kérdésem nincs, viszont javasolnám egy párásító készülék 

beszerzését a rendelőbe, mivel nagyon száraz ott a levegő. 

 

Lengyel György polgármester: Utána fogunk járni. Hozzátenném még, hogy az 

eszközigények, fejlesztési igények felmérésénél, felmerült Doktor úr részéről egy öltöző 

kialakítása, valamint tárolós polc, szekrény beszerzése is.  

 

Kis Bálint képviselő: Ahogy polgármester úr is elmondta, van egy nagyon jól felszerelt 

rendelőnk, amihez párosul egy ÁNTSZ engedély is, tehát érdemes átgondolnunk, mit akarunk 

átalakítani, fejleszteni és, hogy az ÁNTSZ engedélyhez kötött-e? Megfontolandó, hogy addig, 

amíg a fogorvosi alapellátás a pusztaföldvári pácienseket is fogadja, addig a nyolc ülőhelyes 

váró kicsinek fog bizonyulni, véleményem szerint elsősorban a kialakult helyzetre kell 

megoldást találnunk. Tehát a doktor urakkal egyeztetve fejlesszünk úgy, hogy az a betegek 

javára váljon. Kérjünk be árajánlatokat és generál döntsünk az orvosi rendelővel 

kapcsolatban. 

 

Lengyel György polgármester: Köszönöm a hozzászólásokat és természetesen figyelembe is 

fogjuk venni, valamint az árajánlatok bekérése egy- egy fejlesztést érintően folyamatban van. 

 

Kiosztottam egy ötletbörzét elindító nyomtatványt. Egyik pontja a konyha fejlesztése. Pár 

évvel ezelőtt elkezdtük ezt a fejlesztést az ÁNTSZ munkatársainak bevonásával. A 

jogszabályoknak megfelelő főzőkonyhává lehet alakítani a Művelődési Házhoz tartozó 

konyhát. Ezzel kapcsolatban is folyamatban vannak az árajánlatok bekérése. Ahogy az orvosi 

rendelőnél, úgy a konyha kialakításánál is generál felújításra kellene törekednünk. 

 A következő a fedett kerékpártároló kialakítása. Javaslom, hogy a régi kerékpár tárolót a 

temetőhöz helyezzük ki és erre a helyre pedig vásároljunk új, fedett kerékpártárolókat. 

Alpolgármester úr már kért újabb árajánlatokat.  Megkérem Alpolgármester urat, hogy 

tájékoztassa a jelenlevőket.  

 



Varga Pál alpolgármester: A tavalyi árajánlatot tevőkből újabb ajánlatot kértem, viszont 

felvettem a kapcsolatot még két céggel, aki ilyen kerékpártárolókkal foglalkoznak, tehát 

jelenleg 3 árajánlat érkezett be egy 40m2-es kerékpártároló fedésére. Ezen túlmenően kértem 

árajánlatot magára a kerékpártárolóra is. Évek óta egy hódmezővásárhelyi cégtől szoktuk 

megrendelni az ehhez hasonló tárolókat, épp azért, mert időtálló, minőségi termékeket 

kínálnak. A jelenlegi kerékpártároló 20 kerékpár tárolására alkalmas. Ezt 36 kerékpár 

tárolására tudnánk bővíteni. Nagyságrendileg 320 ezer forintba kerülne a három darab 12 

kerékpár tárolására alkalmas tároló. Első lépésben a kerékpártárolók beszerzése lenne a 

legfontosabb és utána kérnénk újabb árajánlatot a kerékpártárolók fedésére. 

 

Lengyel György polgármester: Javaslom, ha kapok felhatalmazást a képviselő-testülettől, 

akkor kérjünk még be három árajánlatot, hogy megfeleljünk a beszerzési szabályzatunknak is 

és a következő testületi ülésen akár döntést is tudunk hozni, hogy a kerékpártároló kialakítása 

mihamarabb megtörténjen. 

 

Amennyiben nincs további kiegészítés, kérdés, aki elfogadja, hogy Lengyel György 

polgármester árajánlatokat kérjen a kerékpártárolót illetően, kérem, kézfelnyújtással 

szavazzon! 

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

33/2018. (II.22.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza Lengyel 

György polgármestert a kerékpártárolók kapcsán 

árajánlatok beszerzésére. 

 

Felelős: Lengyel György polgármester   

Határidő: azonnal 

 

 

 

Fogorvosi eszközpark felújítása 

 

Lengyel György polgármester: Mivel két rendelőről beszélünk, Pusztaföldvár és Kardoskút 

kapcsán, lesznek olyan eszközök, amelyeket mindkét rendelőben szükséges lesz beszerezni, 

nyilván ezt egy megállapodás fogja szabályozni, addig is ahhoz, hogy a fogorvosi ellátás 

megkezdődhessen szükséges a Doktor úr által összegyűjtött eszközöket beszerezni. A Doktor 

úr által csatolt árajánlat szerint kellene ezeket az eszközöket beszerezni. Van ezzel 

kapcsolatban kérdés? 

dr. Tóth Máté fogorvos: Ahogy említettem is, ez a kedvezményes árajánlat 2018. február 28-

ig érvényes.  



Lengyel György polgármester: Több ízben is érdeklődtünk, hogy van-e esetleg pályázati 

lehetőség arra, hogy ezeket az eszközöket beszerezzük, de sajnos ilyen pályázatra nincs 

lehetőség. Úgy gondolom a költségvetésünk megengedi azt, hogy ezt a beruházást 

megvalósítsuk és a fogorvosi ellátást tudjuk biztosítani a betegeknek. 

dr. Tóth Máté fogorvos: A listán szereplő tételek az alapfelszereltséghez szükségesek. 

Kettébontottam a listát állandó és fogyó eszközökre, amelyet más színnel jelöltem meg az 

átláthatóság miatt. Ahogyan említettem is már, részemről pontos adminisztrációnak akadálya 

nincs.  

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

hogy a fogorvosi rendelés alapellátáshoz szükséges eszközök beszerzésre az árajánlat szerinti 

összeget a 2018.évi tartalék terhére biztosítsuk az, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

34/2018. (II.22.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy az 5945 Kardoskút, Petőfi u. 12. szám 

alatti Egészségház épületében lévő fogorvosi rendelő 

eszközbeszerzésének tárgyában megbízza a beérkezett 

árajánlatnak megfelelően bruttó 1.850.000 Ft, azaz 

bruttó egymillió-nyolcszázötvenezer forint 

összegben a M+W Dental Magyarország Kft.-t (1037 

Budapest Csillaghegyi út 19-21.) a 2018. évi 

költségvetési tartalék terhére. 

 

 

Felelős: Lengyel György polgármester   

Határidő: 2018. február 28. 

 

 

Móra Ferenc Művelődési Ház előterének, folyosójának munkálatai 

Lengyel György polgármester: Helyi vállalkozó felajánlotta, hogy munkadíj nélkül 

kifestené a művelődési ház előterét, folyosóját, amennyiben az ahhoz szükséges anyagokat az 

önkormányzat biztosítani tudja. Nagyságrendileg 100.000.- forint fedezné az anyagköltséget. 

Úgy gondolom meg kell ragadni ezt a felajánlást és javaslom, hogy 100.000.- forint 

keretösszeget biztosítsunk a Művelődési Ház szakszerű festésére a 2018. évi tartalék terhére.  

 



Amennyiben nincs további kiegészítés, kérdés, aki elfogadja, hogy a Móra Ferenc Művelődési 

Ház előterének, folyosójának szakszerű festésének anyagköltségére 100.000.- forint összeget 

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

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

35/2018. (II.22.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a Móra Ferenc Művelődési 

Ház előterének, folyosójának festéséhez szükséges 

anyagköltségre bruttó 100.000.- forint, azaz százezer 

forint összeget biztosít a 2018. évi költségvetési 

tartalék terhére. 

 

                                                                  Felelős: Lengyel György polgármester   

Határidő: értelemszerűen 

 

Lengyel György polgármester: További fejlesztési igények is felmerültek, mint például az 

önkormányzatnál lévő parkoló kivilágítása. Nagyon sok rendezvényünk éjszaka ér véget, így 

közbiztonságot figyelembe véve is szükséges lenne a parkoló megvilágítása. 

Továbbá közmeghallgatáson szó esett a József Attila utca járdájának felújításáról. 

Véleményem szerint állítsunk fel egy stratégiát, attól kezdve, amennyiben a testület 

felhatalmaz, árajánlatok beszerzését vállalom és prioritás szerint fogunk tudni fejlesztéseket 

megvalósítani. Nyilván nyomon követve a mindenkori pályázati lehetőségeket.  

 

Erdő telepítése 

 

Lengyel György polgármester: Szó esett arról, hogy a József Attila és Móricz Zsigmond 

utca közötti MFGT üzem felé eső területen van egy szántó, amely belterület. Földhivatalnál 

voltam egyeztetni. Közmű, szorgalmi jog nem terheli. A fásításnak akadálya nincs. Az 

erdészeti hatóságnál érdeklődtem, amennyiben nem erdészeti állami forrásból valósulna meg 

ez a fásítás, úgy semmiféle terv és kötelezettség nem terheli az önkormányzatot.  

Előreláthatólag 500.000.- forintba kerülne erre a területre a facsemeték beszerzése. Csete 

Zoltán a Kardoskúti Zrt. elnöke támogatná az ötletet, viszont kéri, hogy hozzunk döntést 

mihamarabb, hiszen tervezték lucernával bevetni a területet, ami nem kis költséggel jár. 

Gondozni is kell a fákat, legalább 3-4 éves gondozást biztosan igényelne. Kocsis Péter a 

KFTE elnöke közmeghallgatáson felajánlotta az egyesület segítségét. Át kell gondoljuk, hogy 

akarjuk-e vagy sem. Beszéltem helyi lakosokkal is, akik ott laknak közvetlenül és örömmel 

vennék az erdő megvalósulását. 

 

Kocsis Péter KFTE elnök: Valóban felajánlottam 80 munkaórát az egyesület részéről a 

Pusztaközponti Olvasókör udvarának helyreállítása, valamint az Egyesület által telepített 



fasor gondozása, locsolása tekintetében. A tagok nagy része dolgozik, helyettük semmiképp 

nem szeretnék nyilatkozni. 

 

Lengyel György polgármester: Valóban sok munkával járna, amit jelen helyzetünkben nem 

tudunk vállalni, így felkeresem Csete Zoltán elnök urat. 

 

Ramaszné Tóth Ibolya KKK elnök: Azt látom, hogy a játszóterünk, parkunk egyre inkább 

beépül, így nagyobb rendezvény esetén nem marad hely akár egy nagyobb színpad 

elhelyezésére. Az a gondolat fogalmazódott meg bennem, hogy a fásításra szánt területet 

lehetne használni akár a falu nagyobb rendezvényeinek lebonyolítására. Úgy, hogy körbe 

fákat ültetnénk, a terület közepén pedig egy rendezvény teret alakíthatnánk ki.  

 

Lengyel György polgármester: Érdemes elgondolkozni rajta, a következő ülésen térjünk 

vissza rá. 

 

A MÁV Zrt. szegedi vezetőségével felvettem a kapcsolatot az állomás előtti két pad állapotát 

illetően. Nyitott volt a MÁV Zrt. részéről az ügyvezető hölgy, aki javasolta, hogy  

együttműködési megállapodás keretén belül szabályozzuk, vállalta az együttműködési 

megállapodás megküldését. A megállapodást várjuk. 

 

A Kardoskút Napköziotthonos Óvoda részéről merült fel az óvoda linóleum cseréje. Az 

előzetes felmérés megtörtént, az árajánlat szerint bruttó 200.000.- forint elegendő lenne.  

 

Amennyiben nincs további kiegészítés, kérdés, aki elfogadja, hogy a Kardoskúti 

Napközotthonos Óvoda linóleum cseréjének anyagköltségére 200.000.- forint összeget 

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

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

36/2018. (II.22.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a Kardoskúti 

Napköziotthonos Óvoda linóleum cseréjének 

anyagköltségére bruttó 200.000.- forint, azaz 

kettőszázezer forint összeget biztosít a 2018. évi 

költségvetési tartalék terhére. 

 

                                                                   Felelős: Lengyel György polgármester   

Határidő: értelemszerűen 

 

 



Patócs Éva óvodavezető: Szükségszerűvé vált a bejárati ajtóknál, személyzeti ajtóknál, 

alternatív villanykapcsolók felszerelése, beszerzése, illetve az óvoda utca felőli kapujánál 

mozgásérzékelős lámpatestek felszerelése. Nagyon sok esetben a sötétben botorkálunk.  

Lengyel György polgármester: Nem látom akadályát, karbantartás keretén belül úgy 

gondolom megoldható, erről határozatot szükségtelen hozni. 

Ebben az évben is vár bennünket Homoróddaróc és Homoródjánosfalva a kialakult jó testvér-

települési kapcsolat fenntartása érdekében. Javaslom a testületnek, hogy az idei 

homoródjánosfalvi falunapra látogassunk el, szervezzük meg. 

A helyi Kábelkontroll cég vezetője tett egy ajánlatot, amely kiosztásra került a képviselő-

testület részére, az abban foglaltakat mindenki megismerhette. Érdeklődését fejezte ki a 

Fehér- ház iránt.  

Úgy gondolom minden tőlünk telhetőt megtettünk annak érdekében, hogy ez a pályázat 

megvalósulhasson, több szakember bevonása is megtörtént, viszont tőlünk kívülálló okokból 

a pályázat megvalósítása kivitelezhetetlen a jelenlegi formájában. Éppen ezért döntést kell 

hoznunk. Az erről szóló határozati javaslatot felolvasnám. 

Lengyel György polgármester felolvassa a határozati javaslatot. 

Amennyiben nincs további kiegészítés, kérdés, aki elfogadja azt, hogy Kardoskút Község 

Önkormányzata eláll a pályázat megvalósításától, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

37/2018. (II.22.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú, „Településképet meghatározó épületek külső 

rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, 

energetikai korszerűsítés” című felhívás 2. számú célterület keretében, az 

5945 Kardoskút 229/2 hrsz-ú, természetben 5945 Kardoskút, Petőfi u. 24. 

sz. ingatlan felújítása céljából elnyert, az 1861857635 iratazonosítóval 

ellátott támogatási okirat alapján, bruttó 32 114 752.- Ft összegű vissza nem 

térítendő támogatás vonatkozásában, Kardoskút Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1. tekintettel arra, hogy a 2016.05.25. napján benyújtott pályázati anyag részét 

képező költségvetésben foglalt összegek, a 2017. július 14. napján kelt 

támogatói okirat napjára megnövekedtek, az építőanyag és munkaerő árak 

minimum 20%-os emelkedésének hatására, 



 

2. továbbá tekintettel arra, hogy belső felújításra vonatkozó 21.001.381 forint 

összegű el nem számolható költséget állapított meg a támogatási okirat, 

amely elválaszthatatlan részét képezi a pályázatban vállalt indikátorok 

teljesítésének, 

  

3. illetve a tervezői dokumentáció jelentős szakmai hiányosságai miatt 

megnövekedett költségek finanszírozásának nehézsége miatt,  

 

4. a lehetőségek részletes megvizsgálása után, mivel az épület tervezett 

funkciója nem érint kötelezően ellátandó önkormányzati feladatot, a 

nagymértékű előre nem kalkulált költségnövekmények eredményeképp, 

nem tudja vállalni a pályázat megvalósítását és eláll a pályázat 

megvalósításától. 

 

5. A képviselőtestület felhatalmazza Lengyel György polgármestert, hogy a 

Magyar Államkincstár – MVH-t, mint a közreműködő szervezetet a testületi 

döntésről értesítse. 

 

Határidő: 2018. március 15. a határozat megküldésére 

Felelős: Lengyel György polgármester 

                                                           

 

Lengyel György polgármester: Megkérem Jegyző urat, hogy ismertesse, milyen jogi 

előírásoknak kell megfelelni önkormányzatunknak, amennyiben önkormányzati tulajdonú 

ingatlant szeretne értékesíteni? 

dr. Lipták Péter jegyző: Köszönöm a szót. Elsősorban banki értékbecslést kell készíttessünk 

erre szakosodott szakemberrel, majd ezt követően lehet értékesítésre bocsátani az ingatlant. 

Javaslom a céget meghívni a következő testületi ülésre, hogy megismerhessük konkrét céljait, 

illetve konkrét ajánlatát. A terveit megismerve tudunk elindulni az értékesítés irányába. 

Lengyel György polgármester: Köszönöm. Kiegészíteném azzal, hogy nagyon örülök 

annak, hogy egy cég érdeklődik, viszont ettől függetlenül – úgy ahogy már az iskola kapcsán 

is előfordult – érdemes lenne ingatlanhasznosítási pályázatot kiírni. Ez nem jelenti azt, hogy 

értékesíteni kívánjuk az ingatlant, hanem azt, hogy vagy értékesíteni, vagy tartós bérletbe 

tudjuk kiadni, így lenne választási lehetőségünk, megfontolásra javaslom. 



Kis Bálint képviselő: Mindenképp támogatom az ingatlanhasznosítási pályázat kiírását, 

hiszen amennyiben az ingatlan értékesítésre kerül, úgy az önkormányzatnak semmiféle 

ráhatása nem lesz. Egyetértek Jegyző úrral, hogy következő ülésre hívjuk meg a cég 

képviselőjét, ismertesse ajánlatát, mi is tájékoztassuk a saját terveinkről és remélhetőleg egy 

olyan egyezség alakulhat ki, ami mindkét félnek megfelelő. 

Lengyel György polgármester: Egyetértek, következő testületi ülésre meghívjuk a 

cégvezetőt és akkor térünk vissza erre a kérdésre.  

Egyebek napirendi pontban van-e még kérdés, felvetés? 

 

Kis Bálint képviselő: Felvetésem lenne a temető ravatalozójának felújítása tekintetében. A 

ravatalozó felújítását javasolnám átgondolni, felmérni és ezután fejleszteni. 

 

Lengyel György polgármester: Köszönöm az észrevételt, mindenképp foglalkozunk a 

felvetéssel. 

  

Patócs Éva óvodavezető: Tájékoztatással szeretnék élni, miszerint 2018. február 12-én négy 

gyermeket írattak be az óvodába, így 14 főre gyarapodott az óvoda létszáma. 

 

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

megköszönöm az aktív tanácskozást, a nyílt ülést 16 óra 55 perckor bezárom, és a testület zárt 

ülés keretében folytatja a munkát. 

 

 

K.m.f.        

                                                                                        

   Lengyel György                                       dr. Lipták Péter 

     polgármester                                                                                                 jegyző 

   

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

    Pusztai  Ádám                                                                                             Kis Bálint 

       képviselő                                                                                                   képviselő 

                              

 

 

 


