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16/2018. ÖKÜ
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 27. 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,
Varga Pál alpolgármester,
Kis Bálint,
Mórocz Lajos,
Pusztai Ádám képviselők
Tanácskozási joggal meghívottként vannak jelen:
dr. Lipták Péter , jegyző
Kapuné Sin Anikó, pénzügyi főtanácsos
Patócs Éva óvodavezető
Korom István, Alföldvíz Zrt. képviselője
Vargáné Neller Borbála Tünde művelődésszervező
Kocsis Péter, Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület elnöke
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. Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot; választása Kis Bálint és Pusztai
Ádám képviselőkre esik, melyet a jelenlevő 5 testületi tag, 5 igen szavazattal, egyhangúlag,
elfogadott.
Lengyel György, polgármester: Javaslatot tesz a megtárgyalandó napirendi pontokra,
valamint javaslatot tesz a meghívóban szereplő 7. napirendi pont zárt ülésen való tárgyalására.
Aki egyetért a módosított 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.) Alföldvíz Zrt. ivóvíz szolgáltatás helyzetének beszámolója
Előterjesztő: Lengyel György polgármester, előkészítette: Zsittnyán Zoltán divízióvezető
2.) Szociális feladatok ellátásáról szóló beszámoló
Előterjesztő: Lengyel György polgármester, előkészítette: Prozlikné Csorba Melinda
igazgatási ügyintéző
3.) Csatlakozás
a
Bursa
Hungarica
Ösztöndíjpályázathoz
Előterjesztő: Lengyel György polgármester

Felsőoktatási

Önkormányzati

4.) A természetben nyújtott szociális célú tűzifa kiegészítő támogatás jogosultsági
feltételeiről szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: dr. Lipták Péter jegyző
5.) Kardoskút körzet háziorvosi alapellátásának biztosítása
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
6.) Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és településkép védelméről szóló
önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése és elfogadása
Előterjesztő: Lengyel György polgármester és dr. Lipták Péter jegyző
7.) Egyebek
Előterjesztő: Lengyel György polgármester

Zárt ülés
1.) Szociális kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Lengyel György polgármester, előkészítette: Prozlikné Csorba Melinda
igazgatási ügyintéző
2. Az önkormányzat tulajdonát képező 203 hrsz; 229/1 hrsz; 229/2 hrsz ingatlanok
értékesítése
Előterjesztő: Lengyel György polgármester

Lejárt határidejű határozatok és két ülés között történtek
Lengyel György polgármester a két ülés között lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
számol be:
144/2018. (VIII.9.)KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő- testülete a
Kardoskút 310.,311., 312.,313.,314.,323.,324.,325., 326., 327., 328., 334., 335., 336., 337.,
338., 340., 344., 345., 346., 347., 348., 349., 354., 355., 356., 357., 358., 359., 360., 361.,
362., 363., 364., 365., 366., 367., 368. hrsz-ú helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú építési
telkek vonatkozásában úgy döntött, hogy haszonbérleti szerződést kíván kötni 2019. január 1.
és 2023. december 31. közötti időtartamra, 38.000 Ft + ÁFA/hektár bérleti díj összegben a
Kardoskúti Zrt-vel (Cg: 04-10-001557, adószám: 11960812-2-04, statisztikai szám:
11960812-0146-114-04) 5945 Kardoskút, Petőfi u. 2. – képviseli: Csete Zoltán elnökigazgató). A szerződés megkötésre került.
142/2018. (VIII.9.)KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
belügyminiszter helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
kiegészítő támogatásra kiírt pályázata alapján
1.) 147 erdei m3 lágy lombos fafajtára nyújt be támogatási igényt,
2.) az önkormányzat által rendelkezésre bocsátott önrész maximális mértékét, 186.690 Ft
összegben határozza meg, tárgyévi költségvetése terhére,
3.) vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér,
4.) felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges jognyilatkozatok
megtételére. A pályázat benyújtásra került.
151/2018. (VIII.30.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről szóló 8/2015.(IX.10.) sz.
önkormányzati rendelet értelmében úgy döntött, hogy
„KARDOSKÚT KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA” cím adományozása céljából a határozat 1. sz.
mellékletét képező javaslattételi felhívást teszi közzé a helyben szokásos módon. A pályázati
kiírása és ezt követően elbírálása is megtörtént.
152/2018. (VIII.30.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, hogy 2018. szeptember 15. napjára, a Fehértó Napja rendezvényre
bruttó 50 000 Ft, - azaz ötvenezer forint összeget biztosít reprezentációs költségek fedezésére
a 2018. évi költségvetési tartalék terhére. A rendezvény megrendezésre 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:
157/2018. (IX.27 sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
144/2018. (VIII.9.)sz., 142/2018. (VIII.9.))sz., 151/2018.

(VIII.30.) sz., 152/2018. (VIII.30.) 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. szeptember 5-én a Magyar Államkincstár - mindhárom települést érintő- ellenőrzéséről
szóló tájékoztatóra került sor, melyen a közös önkormányzat mindhárom polgármestere,
valamint a települések pénzügyi előadói is részt vettek. A Magyar Államkincstár átfogó
ellenőrzést végez mindhárom településen, amely várhatóan több hónapig is eltart majd.
2018. szeptember 6-án a háziorvosi ellátás kapcsán invitáltam meg egy megbeszélésre Dr.
Fodor Zsuzsanna doktornőt, valamint Kis Bálint képviselő úr vett részt konzekvensen, mint
ahogyan tette azt az elmúlt két év során. A megbeszélés eredményeként adjunktus asszony
2018. november 1. napjától vállalja a háziorvosi szolgálatban történő további helyettesítést.
A Nyugdíjas Vers-és Prózaíró Pályázat is megrendezésre került, mely nagy sikert aratott. Az
ünnepség színvonalas volt, megtelt a művelődési ház nagyterme. Falunkban több mint három
éve működik, már nemzetközi szinten.
2018. szeptember 12-én Miklós Károly úr érkezett hozzánk Vargáné Neller Borbála Tünde
művelődésszervező meghívására. A megbeszélésen szó esett arról, hogy a jövő évi Falunapon
egy nemzetközi néptánc találkozóra kerülhet sor, mely megközelítőleg 2-300 embert jelentene
összességében.
2018. szeptember 15-én a Fehértó Napja került megrendezésre. Úgy gondolom, itt ragadom
meg az alkalmat és a Képviselő-testület nevében köszönetet mondok a rendezvény
előkészítésében résztvevőknek, akik segítették művelődésszervező asszony munkáját,
valamint külön köszönet illeti a polgárőrök munkáját a parkoltatás terén, hiszen egyre
nagyobb kihívást jelent évről-évre a parkoltatás, hogy a rendezvény kulturáltan valósuljon
meg. Dr. Tirják László igazgató úrral egyetértünk abban, hogy egy ilyen színvonalú
rendezvényre áldozni kell, érdemes figyelemmel kísérni, nem utolsó sorban pedig nagyobb
energiát fektetni, hiszen minden korosztály számára elérhető programokat nyújt.
2018. szeptember 17-én Szigetvári Attila úr, volt kardoskúti lakos keresett meg azzal, hogy
lakatos cégüket szeretnék bővíteni, ezért a volt polgárvédelmi bázis iránt érdeklődött, mint
bérbe vehető ingatlanról. Bővebben majd az egyebek napirendi pontban szeretnék
tájékoztatást adni.
2018. szeptember 18-án Alpolgármester úr, településünk képviseletében Kecskeméten
szociális ágazati konferencián vett részt.
2018. szeptember 20-án megbeszélést tartottunk a művelődési házban, Kardoskút önállóvá
válásának ünnepével kapcsolatban, mely 2018. október 7-én kerül majd megrendezésre.

Ugyanezen a napon volt a LEADER-programmal kapcsolatosan, Kertészek Földje
Akciócsoport közgyűlés Csanádapácán, ahol személyesen vettem részt. Pályázati lehetőségre
hívták fel a figyelmem, ami kapcsán egy turisztikai jellegű építkezési pályázatra nyílik
lehetőség, közösségi terek fejlesztése tekintetében. 10 millió forintig 85% támogatási
intenzitással. A rendezvénykonyhánk, valamint a falu kemencénkkel kapcsolatos
elképzeléseinket szeretném megvizsgálni, hogy amennyiben releváns, úgy 2018.november 1.
napjáig össze kell állítani egy tervezetet, homlokzati és egyéb rajzokkal, illetve
költségvetéssel.
2018. szeptember 25-én Szűcs Géza úrral tárgyaltam a pusztaszöllősi kerületi, állami
gazdasági lakások áramszolgáltatása kapcsán. Szűcs Géza úr elmondta, hogy hosszabb
folyamatról van szó. Tulajdonmképpen a lakások környékének éjszakai megvilágítása,
valamint az Agro-M Zrt. elavult elektromos hálózata ügyében kezdeményezte Szűcs Géza
energetikus az áramszolgáltatónál, hogy a hálózat üzemeltetését vegye át. Úgy gondolom
közvilágításra akkor tudnánk szerződni, amennyiben az áramszolgáltató átvenné azt a
hálózatot.
Mai napon az Orosházi Kistérségi Többcélú Társulási ülésen vettem részt. A Gyermekjóléti
Szolgálat és Családsegítő Központ részletes beszámolójának, valamint a költségvetés
elfogadása történt meg.
Szeretnék tájékoztatással élni, miszerint megkezdtük a jövő évi költségvetés előkészítését. Az
intézmények finanszírozását egyenként vizsgáljuk meg. Szeretném megjegyezni azt, hogy az
egyetlen kormányzati funkcióként ellátott önkormányzati feladatellátás a háziorvosi szolgálat,
ami rentábilis. Az elmúlt egy- másfél év során a rezsitámogatásnak és a finanszírozás
emelkedésének köszönhetően több bevételünk van, mint kiadásunk. Ezen túl szeretném
valamennyi önkormányzati munkavállalóinak munkakörét megvizsgálni a munkaköri
leírásukat is beleértve, és ennek függvényében a béreket is szeretném ebben az évben
felülvizsgálni.
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:
158/2018. (IX.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete a két ülés között történt eseményekről szóló
tájékoztatást elfogadja.
Felelős: Lengyel György, polgármester
Határidő: azonnal

1. Napirendi pont: Alföldvíz Zrt. ivóvíz szolgáltatás helyzetének beszámolója
Előterjesztő: Lengyel György polgármester, előkészítette: Zsittnyán Zoltán divízióvezető

Lengyel György polgármester: Az erről szóló előterjesztést előzetesen mindenki megkapta.
Készítője személyesen nem tud részt venni, viszont köszöntöm a cég képviselőjét, Korom
Istvánt. Kérdezem, hogy szóban van-e kiegészíteni valója?
Korom István, az Alföldvíz Zrt. képviselője: A beszámolóval kapcsolatban nincs
kiegészíteni valóm, amennyiben van kérdés, szívesen válaszolok.
Lengyel György polgármester: Köszönöm szépen. Átadom a szót képviselő társaimnak.
Kis Bálint képviselő: Levélben előzőleg feltettem a kérdéseimet. Köszönöm.
Varga Pál alpolgármester: Köszönöm a mindenre kiterjedő beszámolót. Az ivóvízminőségről szóló résznél olvasható, hogy 28.4%-os azbeszt-cement csővezetékről tesznek
említést. Kérdezném, hogy nem kirívóan magas a környező településekhez képest? A jövő évi
vagy az azt következő rekonstrukciós munkálatok során esetleg ezeknek az azbeszt-cement
csöveknek a cseréjét tervezik-e, ezzel csökkenteni ezeknek a csöveknek a százalékos arányát?
A vízminőségnél a mangán értékét találtam az előző évi és a határértékhez képest is
magasabbnak. Arra lennék kíváncsi, hogy ezt mi okozza, illetve, hogy az egészségre ez
mennyire ártalmas? Vízveszteségről szóló résznél emeltem még ki, hogy a tavalyi évhez
képest ötszörös a vízveszteség. Lehet tudni, hogy mi okozza?
Korom István, az Alföldvíz Zrt. képviselője: A feltett kérdések Kis Bálint képviselő úr
levelében foglaltakkal szinte egyező, így mindkét képviselő úr felvetéseire egyben
válaszolnék, ha megengedik.
Az azbeszt-cementtel kapcsolatos kérdésére azt válaszolhatom, hogy az érték nem magas a
környező településekhez képest sem. Bár minden településen csak ennyi lenne. Legjobb
tudomásom szerint a Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program keretén belül lettek
kicserélve a vízvezetékek. A fennmaradó azbeszt-cement vízvezeték cseréjét csak
rekonstrukciós keret terhére tudnánk elvégezni, viszont annak megvan a keretösszege, hogy
mennyit tudunk áldozni rá, illetve attól is függ, hogy mennyit tud rá áldozni az önkormányzat.
A tűzcsapokkal kapcsolatos kérdésre, miszerint a tűzcsapok ellenőrzése kinek a feladata és
milyen időközönként történik, az alábbiakat válaszolhatom. Előírás, hogy a tűzcsapokat
évente kétszer, vagy mondhatnám, hogy félévente egyszer szükséges ellenőriznünk. Az
Alföldvíz Zrt., mint szolgáltató felel az összes közműért, köztük a tűzcsapokért is. Minden
elvégzett ellenőrzésről értesítjük az adott települést. A hatóság, jelen esetben az illetékes
katasztrófavédelem minket ellenőriz, így nekünk kell ott lenni a helyszínen, ahol az
ellenőrzést végzik.
Vízminőséggel kapcsolatban, arra, hogy több érték, mint vas, mangán értéke is emelkedett a
víz összetételben, azt válaszolom és engedjék meg, hogy megnyugtassam Önöket, a WHO

(Egészségügyi Világszervezete az ENSZ-nek) ajánlása alapján 0,1 és 0,4 milligramm /liter
között van. A vas, mangán, arzén százalékos aránya sem magas. Magyarországon az ivóvíz a
legjobban ellenőrzött. Semmilyen kifogással nem élt még egyetlen ellenőrző szerv sem
felénk.
A vízveszteség valóban kimagasló, viszont a kollégák tájékoztatása szerint a 2016 és 2017
telén nagymértékű fagyások keletkeztek a csöveken, ennek következményében rengeteg
vízóra elfagyott, nyilván azoknak az óráknak a zárásait nem vettük figyelembe, tehát akkor a
kollegák egy általános vízmennyiséget számláztak ki, illetve a 2017-ben a csövek cseréjénél
találtak a kollegák egy rejtett csőtörést, ami okozhatta a vízveszteséget.
Különböző vízbázisaink vannak, ezáltal különböző kutak is, melynek különböző tisztítása,
karbantartási folyamatai vannak, és ha közben másik kutat is tisztítanak, akkor az változtat a
vízminőségen, tehát ebből eredeztethető például, hogy nagyobb volt a mangán, vas, arzén
tartalom.
Az ivóvízminőség-javító program alatt keletkezett Petőfi utcai járdasérülést kollegáim
ellenőrizték, a jövő hét folyamán ki is vizsgáljuk, amennyiben valóban összefüggésbe lehet
hozni az általunk végzett munkálatokkal, akkor vagy garanciális munkában vagy más módon,
de megoldást találunk a problémára.
Pusztai Ádám képviselő: Tegnapi nap folyamán voltak kint a munkatársai.
Korom István, az Alföldvíz Zrt. képviselője: Így van. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Lengyel György polgármester: Köszönjük a személyes megjelenést, illetve, hogy
kérdéseinkre válaszokat tudott adni. Csak a tisztánlátás végett, akkor a vízveszteség nem csak
kardoskúti lakóingatlanokat, cégeket érint, hanem Orosháza Város Önkormányzatának
illetékességi területét is.
Korom István, az Alföldvíz Zrt. képviselője: Így van.
Kis Bálint képviselő: Nekem pedig csak egy pontosító kérdésem lenne, hogy ugye van 540
m3 vízveszteség egy adott időszakban ezen a hálózaton. Ennek a költségeit ki viseli?
Korom István, az Alföldvíz Zrt. képviselője: A veszteséget mindig a szolgáltató, tehát mi.
Kis Bálint képviselő: Köszönöm. Javasolnám, ha már előkészítés alatt van a jövő évi
költségvetés, hogy egyeztessünk a vízmű szakembereivel, arra vonatkozóan, hogy az azbeszt
tartalmú vezetékrendszer esetében, ha ugye közös költségviselésről van szó, akkor mi az az
ütemezés, amit be tud vállalni az önkormányzat. Ezeknek a csöveknek a cseréje már csak az
azbeszt káros hatása miatt is indokolt, továbbá ezek azok a csövek, amelyek a leghamarabb
mennek tönkre is, tehát ezzel foglalkoznunk kell.
Korom István, az Alföldvíz Zrt. képviselője: Erre fejlesztették ki kollégáim a Gördülő
Fejlesztési Tervet, mellyel 15 évre előre lehet tervezni.

Lengyel György polgármester: 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:
159/2018. (IX.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az Alföldvíz Zrt. ivóvíz
szolgáltatás helyzetéről szóló beszámolóját az
előterjesztés szerinti tartalommal tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Lengyel György polgármester
Korom István, az Alföldvíz Zrt. képviselője: köszönöm a lehetőséget, további jó
tanácskozást kívánok.
Korom István, az Alföldvíz Zrt. képviselője elhagyja a termet.

2.) Napirendi pont: Szociális feladatok ellátásáról szóló beszámoló
Előterjesztő: Lengyel György polgármester, előkészítette: Prozlikné Csorba Melinda
igazgatási ügyintéző
Lengyel György polgármester: Az írásos, minden részletre kiterjedő beszámolót
mindannyian megismerhettük. Kérdés merült-e fel?
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki elfogadja a
Szociális feladatok ellátásáról szóló beszámolót 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 határozatot hozta:
160/2018. (IX.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a szociális ellátásokról
szóló beszámoló jelentést elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Lengyel György, polgármester

3.) Napirendi pont: Csatlakozás A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatához
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
Lengyel György polgármester: Az elmúlt időszakban minden évben csatlakozott hozzá az
önkormányzat, javaslom elfogadásra.
Amennyiben nincs további kiegészítés, kérdés, aki elfogadja, hogy Kardoskút Község
Önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hugarica ösztöndíjpályázathoz, kérem, kézfelnyújtással
szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
161/2018. (IX.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
1. csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi
fordulójához,
2. a támogatás forrását az önkormányzat 2019. évi
költségvetésében a szociális támogatások keretén
belül biztosítja,
3. felhatalmazza Lengyel György polgármestert a
csatlakozási nyilatkozat aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lengyel György polgármester

4.) Napirendi pont: A természetben nyújtott szociális célú tűzifa kiegészítő támogatás
jogosultsági feltételeiről szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: dr. Lipták Péter jegyző
Lengyel György polgármester: Megkérem helyettesítő hivatalvezetőt, hogy szóban egészítse
ki az írásos előterjesztést.
Radics Vivien szociális ügyintéző: A félreértések elkerülése végett, kiemelném, hogy ez a
2017-ben elnyert szociális célú tűzifa támogatás pályázatának kiegészítő támogatásával
kapcsolatos. Kaptunk egy támogatói okiratot és tavasszal a kormány döntésének megfelelően

kiegészítő támogatásban részesültünk, ennek a támogatásnak az összege és erdei köbmétere
szerepel az előterjesztésben. Feltétele az, hogy ugyanolyan elvek alapján kell kiosztani a
jogosultak számára, mint ahogyan azt már korábbi rendeletben szabályoztuk, viszont az a
rendeletünk idő közben már hatályát vesztette, ezért szükséges új rendeletet alkotni.
Tartalmilag megegyezik az előző rendeletünkben felállított elképzelésekkel, kritériumokkal.
Egy változtatást eszközöltünk a rendelet- tervezetnél, de azt az előterjesztés tartalmazza.
Azért került rá sor, mert a kormányhivatal tett egy javító szándékú megjegyzést, mely ennél a
rendelet-tervezetnél beépítésre került. A kiosztási határidő 2019. február 15.
Pusztai Ádám képviselő: Önerőt kellett fizetnünk?
Radics Vivien szociális ügyintéző: Nem, viszont a szállítási költség, faaprítás a szokásos
módon történik majd ebben az esetben is, tehát az költséget jelent az önkormányzat számára.
Lengyel György polgármester: Köszönjük a részletes tájékoztatást. A támogatói okiratban
keménylombos fa szerepel. Időközben pedig érkezett egy tájékoztatás az erdészettől,
miszerint keménylombos fa beszerzésére kevés esély van.
Amennyiben nincs további kiegészítés, kérdés, aki elfogadja a 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
11/2018. (X.01.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi természetben nyújtott szociális célú tűzifa
kiegészítő támogatás jogosultsági feltételeiről
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

5.) Napirendi pont: Kardoskút körzet háziorvosi alapellátásnak biztosítása
Előterjesztő: Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: Tavasszal felkértük Jegyző urat, hogy a hivatal részéről
készüljön egy kimutatás a háziorvosi ellátás működtetésével kapcsolatban, melynek része volt
a körzet összevonás megvizsgálása is. Igen részletes anyag készült el, mely finanszírozási
modelleket is tartalmaz. Látható, hogy nagyon bonyolult a finanszírozási rendszer, hiszen
vannak állandó és változó tételek. Az erről szóló előterjesztést mindenki megkapta,
megismerhette. Az előterjesztésben jól látható, hogy Kardoskúton helyettesítéssel oldjuk meg

a közeljövőben a háziorvosi ellátást, amennyiben állandó szolgáltatót, orvost nem tudunk
megbízni. Jelenleg erre lehetőséget nem látunk. Másik szempont pedig az, hogy ha körzetet
még nem is vonunk össze, de erősíti egymást a kettő, hiszen így együtt stabilabb
finanszírozási feltételeket biztosít a háziorvosi ellátás számára. Így az elkövetkezendő évekre,
remélhetőleg sokáig biztosítottá válik Kardoskút községben a háziorvosi ellátás. Kérdés,
felvetés merült-e fel valakiben?
Kis Bálint képviselő: Szeretném megköszönni a részletes és mindenre kiterjedő
előterjesztést, illetve az önkormányzat dolgozóinak a belefektetett munkáját. Véleményem
szerint ez egy nagyon jó döntést előkészítő anyag arra, hogy el tudjuk dönteni azt, hogy
pontosan, hogy képzeljük el az egészségügyi ellátás jövőjét itt a faluban. Egyetértek azzal,
hogy az a legjobb megoldás, ha helyettesítési formában, a jelenlegi orvossal hosszabbítjuk
meg a szerződést. Abban a konstrukcióban javaslom ezt megtenni - mivel az egészségügyi
ellátásunk stabil és „önjáró” finanszírozási oldalról is - , hogy kapja meg a felelősséget a
háziorvos, azzal a kitétellel, hogy ő a szakmai vezető, az ott dolgozók munkáltatója továbbra
is a polgármester. Véleményem szerint ez a legjobb konstrukció, hiszen ebben az esetben van
lehetőségünk beleszólni, adott esetben az ellátásba is, viszont a doktornő lenne felelős a rájuk
bízott vagyoni és tárgyi eszközökért, annak gazdálkodásáért, adott esetben számon lehet rajta
kérni. Tehát az önkormányzattól kapott összegért ő vállalna felelősséget. Amennyiben ezt
bele tudjuk építeni a szerződésbe, úgy gondolom, hosszú távon jó kapcsolatot lehet
kialakítani. A megbeszélésen úgy vettem észre, hogy erre a doktornő befogadó képes, sőt
fejleszteni is szeretne, így javaslom, hogy ezt a konstrukciót fogadjuk el.
dr. Lipták Péter jegyző: A finanszírozással kapcsolatban lenne kérdésem. Ha jól tudom, a
teljes összeget az önkormányzat igényli meg?
Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos: Igen.
dr. Lipták Péter jegyző: Abból fizetjük a doktornő díjazását, ezen kívül minden költség
tekintetében az önkormányzat a megrendelő.
Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos: Így van.
dr. Lipták Péter jegyző: Kérdezem Kis Bálint képviselő urat, hogy az előző felvetésében is
erre utalt, így képzeli a közeljövőben is a finanszírozást?
Kis Bálint képviselő: Úgy gondolom, hogy a szakfeladattól pénzt ne vonjunk el, továbbra is
biztosítsuk azt a feltételrendszert, ami ahhoz kell, hogy az ellátás fejlődni tudjon. Az
egészségházban védőnői és fogorvosi szolgálat is működik, viszont az egészségház költségeit
kollektív az önkormányzat állja, melyet a háziorvosi szakfeladatokra kapott támogatásokból
finanszírozunk. Azt gondolom, hogy ezt a jövőben tisztába kell rakni, hogy mi az az összeg,
amiből csak és kizárólag a háziorvosi ellátás gazdálkodik, illetve ebből a keretből kerülne
kifizetésre olyan támogatás, amit a szakmai vezető kérhetne a munkáltatójától további
fejlesztésre, egyébre.
dr. Lipták Péter jegyző: Gyakorlatilag úgy néz ki, hogy egy költségmegosztási
megállapodást kellene kötni az ellátást végző háziorvos, fogorvos és védőnő között, amelyben

négyzetméter alapján ki lehetne számolni a közös költségek részarányát. Pusztaföldváron, az
egészségházban alkalmazzuk ezt a modellt.
Lengyel György polgármester: Köszönöm az észrevételt. Fontos, hogy időben vagyunk még
a döntéssel kapcsolatban, viszont azért ragaszkodtam ahhoz, hogy ezen az ülésen hozzunk
döntést a háziorvosi szerződés kapcsán, hiszen a NEAK-nál és az ÁNTSZ-nél, mint
hatóságoknál, ugyanúgy végig kell járni mindent, mintha az elejétől kezdenénk. Éppen ezért
javasoltam azt, hogy határozatlan idejű szerződést kössünk, hiszen az a szerződésben
meghatározott feltételek szerint bármikor bontható, bármelyik fél problémája esetén. A
finanszírozási feltételek felfelé tendálnak és ezt meg kell jegyeznem, hogy nem csak a
rezsitámogatás megemelése, hanem annak is köszönhető, hogy egyéb más lehetőségeket is
nagyon jól lát adjunktus asszony. Azt gondolom, hogy az ő személyében nem csak jó akaratú
és tudású szakemberre találtunk, hanem rendkívül előrevezető az ő hozzáállása. Bízom benne,
hogy kamatoztatni tudja majd a betegellátás kapcsán is Kardoskúton. Utánajártam, hogy
milyen díjazásban dolgoznak a környékbeli orvosok. Az orosházi járásban háromezer forintos
óradíjban dolgoznak. Javaslom, hogy határozatlan időtartamra kössünk megbízási szerződést
a doktornővel és a doktornő díjazását havi bruttó 460.000.- forint díjban határozzuk meg, ezt
reálisnak gondolom, és egyben elfogadásra javaslom.
Amennyiben nincs további kiegészítés, kérdés, aki elfogadja, hogy a háziorvosi ellátás
biztosítása érdekében megbízási szerződést kössünk Dr. Fodor Zsuzsanna doktornővel,
kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
162/2018. (IX.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának képviselőtestülete
1.) úgy dönt, hogy Dr. Fodor Zsuzsanna háziorvossal, annak

érdekében, hogy biztosítsa a háziorvosi alapellátást a
körzet betöltetlensége okán, a háziorvosi feladatok
helyettesítéssel történő ellátása érdekében megbízási
szerződést köt 2018. november 1. napjától határozatlan
időtartamra, havi bruttó 460.000 Ft, azaz bruttó
négyszázhatvanezer forint összegben a 2018. évi
költségvetési tartalék terhére.
2.) felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.

Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2018. október 31.

6.) Napirendi pont: Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és településkép védelméről
szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése és elfogadása
Előterjesztő: Lengyel György polgármester és dr. Lipták Péter jegyző
Lengyel György polgármester: Az erről szóló előterjesztést mindenki kézhez kapta, azt
megismerhette. Kérdezem Jegyző urat, kíván-e kiegészítést tenni? Képviselő-testület részéről
kérdés?
dr. Lipták Péter jegyző: Nem kívánok kiegészítést tenni.
Varga Pál alpolgármester: Amikor itt volt személyesen is a fiatalember a cég
képviseletében, aki bemutatta nekünk a kézikönyvet, akkor is jeleztem szóban, majd emailben
is észrevételeimet. Sajnos azok nem kerültek kijavításra. Például nem Kardoskút címere
szerepel még mindig a könyvben. Nem szeretnék kötözködni, mert egyébként egy nagyon
szépen összeállított anyagot tarthatunk a kezünkben, ami szépen bemutatja településünket.
Magát az anyagot elfogadásra javaslom, viszont legalább a címer javítását végezzék el, ismét
jelezni fogom feléjük. Remélem, van még rá lehetőség.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs további kiegészítés, kérdés, aki elfogadja,
alpolgármester úr észrevételeivel együtt az előterjesztést, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
163/2018. (IX.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
testülete

Község

Önkormányzatának

képviselő-

1.) megtárgyalta a „Kardoskút Településképi
Arculati Kézikönyve” dokumentumot és azt
jóváhagyja,
2.) hozzájárul ahhoz, hogy az elfogadott
településképi dokumentumok közzététele, valamint
az államigazgatási szerveknek történő megküldése
megtörténjen.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: azonnal

Lengyel György polgármester: Ugyancsak az előterjesztésben olvasható önkormányzati
rendelet-tervezettel kapcsolatban van-e kérdés? Amennyiben nincs további kiegészítés,
kérdés, aki elfogadja a 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 12/2018 (X.01.)
önkormányzati rendelete a településkép védelméről
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

7.) Napirendi pont: Egyebek
Előterjesztő: Lengyel György polgármester

Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetés előirányzatainak
módosítása
Lengyel György polgármester: Az erről szóló előterjesztés előzetesen kiküldésre került, azt
mindannyian megismerhettük. Jegyző úr szóban kíván-e kiegészítést tenni?
dr. Lipták Péter jegyző: Köszönöm nem.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs további kiegészítés, kérdés, aki elfogadja
az előirányzat módosítást 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 határozatot hozta:
164/2018. (IX.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete (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 99.267.000 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. szeptember 28.

Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda munkatervének és SZMSZ-ének elfogadása
Lengyel György polgármester: Előző ülésen már tárgyaltuk, viszont akkor Pusztai Ádám
képviselő úr formai hibákat vélt felfedezni, így akkor döntést nem hoztunk. Kérdezem a
képviselő-testület tagjait, hogy ezen kívül merült-e fel még kérdés?
Óvodavezető asszonynak kiegészíteni valója?
Patócs Éva, óvodavezető: Pusztai Ádám képviselő úr észrevételét köszönöm. Azokat
javítottam.
Pusztai Ádám képviselő: Lenne még pár észrevételem, még pedig, hogy a Kardoskúti
Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működés Szabályzata körültekintően lett elkészítve, a
házirenddel és az éves munkatervvel együtt. Egy apróbb észrevételem lenne csupán, hogy
vannak olyan részei, amik mindhárom anyagban olvasható, tehát ismétlődést véltem
felfedezni.
Patócs Éva óvodavezető: Rendelet szabályozza, hogy minek, mit kell tartalmaznia, ebből
adódik az ismétlődés.
Pusztai Ádám képviselő: Értem. A dajka milyen besorolásban van alkalmazva?
Közalkalmazott?
Patócs Éva óvodavezető: Közalkalmazott.
Pusztai Ádám képviselő: Egy dolgot kifogásoltam, mégpedig, hogy az SZMSZ-nek
tartalmaznia kell az óvodavezető kinevezését? (ismerteti az adott részt az SZMSZ-ből)
dr.Lipták Péter jegyző: Ezt a KJT szabályozza, nem muszáj, de nem is bűn, ha tartalmazza.
Pusztai Ádám képviselő: Bélyegzőkkel kapcsolatban kérdezem, hogy azokat csak az
óvodavezető használhatja vagy helyettesítéskor a helyettesítést végző személy is?
Patócs Éva óvodavezető: Elsősorban az óvodavezető, helyettesítéskor pedig a helyettes.
Pusztai Ádám képviselő: Véleményem szerint ezt tartalmaznia kellene az SZMSZ-nek, de
természetesen ez nem lényeges pontja.
A következő, amit megemlítenék, hogy a munkaköri leírás nagyon részletesen le lett írva.

Pusztai Ádám képviselő: A munkatervben olvastam a téli zárva tartást. Mit jelent ez az
óvoda tekintetében?
Patócs Éva óvodavezető: Azon a két napon nem szokott gyermek tartózkodni az óvodában,
ezért azon a két napon vesszük ki a szabadságunkat, így az óvoda zárva tart. Természetesen
csak terv.
Pusztai Ádám képviselő: HACCP vizsgára nem kell mennie annak, aki azon a területen
dolgozik az óvodában?
Patócs Éva óvodavezető: Nincs szükség vizsgára, mint új belépő, a dajka is megkapta az erre
vonatkozó tájékoztatást, előírásokat, szabályzatokat, ahogyan minden területre van egy
ellenőrzési napló, amit vezetnie kell, amelyet én ellenőrzök az előírásoknak megfelelően.
Pusztai Ádám képviselő: Köszönöm a kimerítő válaszokat. Teljes mértékben elfogadásra
javaslom, hiszen olyan munka, amely bárhol megállná a helyét.
Lengyel György polgármester: Van-e még kérdés?
Kis Bálint képviselő: Annyit szeretnék javasolni ezzel kapcsolatban, hogy az óvodavezető
asszonnyal egyeztessük az óvodapedagógus munkaköri leírását, mert ellentmondásokat vélek
benne felfedezni.
Lengyel György polgármester: Rendben. Semmi akadálya.
Amennyiben nincs további kiegészítés, kérdés, aki elfogadja, hogy a Kardoskúti
Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát az imént elhangzott
kiegészítésekkel, illetve a Házirendet elfogadja, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
165/2018. (IX.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Kardoskúti
Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési
Szabályzatát és Házirendjét elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Lengyel György, polgármester
.
Lengyel György polgármester: Valamint aki a Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda 20182019-es nevelési évre vonatkozó Munkatervével egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
166/2018. (IX.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt,
hogy a
Kardoskúti
Napköziotthonos Óvoda 2018-2019. nevelési évre
vonatkozó munkatervében foglaltakkal egyetért.
Határidő: azonnal
Felelős: Lengyel György, polgármester

Lengyel György polgármester: Óvodavezető asszonynak szeretnék egy javaslattal élni,
miszerint, tervezzük a jövő évi költségvetést és amennyiben az óvodának kirándulással
kapcsolatos programja van,- amit a munkaterv is tartalmaz – amelyhez buszra lenne szükség,
úgy kérjen árajánlatot és azokra a kirándulásokra be lehet tervezni a busz költségeit.
Korábban is volt már példa erre az iskolánál és óvodánál egyaránt. Kis Bálint képviselő úr
javaslatait, segítségét elfogadjuk és köszönjük, viszont annak tárgyalására ülésen kívül
kerítünk sort.
Volt Polgárvédelmi Bázis bérbeadása
Lengyel György polgármester: Érkezett egy megkeresés hivatalunkhoz, miszerint a volt
polgárvédelmi bázis raktárépületét és két nagyobb garázsát, szeretné bérbe venni egy
Orosházán üzemelő lakatos cég. Székhelyüket is ide szeretnék áttenni. Akár ebben az évben,
az ősz folyamán szeretnék terveiket megvalósítani, amennyiben erre kapnak lehetőséget.
Ahhoz, hogy ebben majd tudjunk érdemben dönteni, szükséges rendeletmódosítás. Megkérem
Radics Vivient, hogy tájékoztasson bennünket.
Radics Vivien, szociális ügyintéző: Eddig nem volt arra példa, hogy az önkormányzat
helyiséget adjon bérbe, nem lakáshasználat céljára. Vagyonrendeletünkben az erre irányuló
eljárásrend szabályozva van, viszont erre az opcióra nincsenek szabályozva a bérbeadás
feltételei, mint például a bérbeadás díja stb., mivel eddig erre nem volt igény.
Kis Bálint képviselő: Szerintem volt már rá példa, hiszen a szemben lévő Fehér házat adta
már ki az önkormányzat, nem lakáscélra. Abból viszont tanulhatunk és figyelembe vehetjük.
Varga Pál alpolgármester: Valóban, körülbelül 15 éve.
Radics Vivien szociális ügyintéző: Lehet, viszont az a most hatályos vagyonrendeletünk előtt
történt.
Kis Bálint képviselő: Javaslom, hogy kérjük be a hivatalos információkat a cégről, aki
szeretné bérbe venni a területet, a törvényes kereteken belül, céginformációs rendszeren

keresztül, továbbá részletes tájékoztatást arról, hogy konkrétan milyen tevékenységet szeretne
végezni, szeretne-e anyagokat, gépeket stb. a telepen tárolni.
Lengyel György polgármester: Eddig csak szóban kaptunk tájékoztatást, írásos anyag még
nincs előttünk, ettől függetlenül egyetértek. Javaslom, hogy Jegyző urat kérjük fel a rendelet
módosítására, az ingatlan hasznosítása érdekében is, hiszen ez a jövőben is fontos lehet más
területen.
Amennyiben nincs további kiegészítés, kérdés, aki elfogadja, hogy vagyonrendeletünk
módosításra kerüljön, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
167/2018. (IX.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy felkéri Dr. Lipták Péter
jegyzőt az önkormányzati tulajdonú ingatlanok nem
lakáscélú bérletének egyes eljárási szabályairól szóló
rendelet-tervezet előkészítésére.
Határidő: 2018. október 20.
Felelős: Dr. Lipták Péter jegyző

Rotarix védőoltás
Lengyel György polgármester: A háziorvosi alapellátás területén, betegkártya tekintetében,
súlyozott díjazási normatíva van, ahol a fiatalabb korosztály magasabb díjazással bír. Éppen
ezért, mivel az önkormányzatnak van lehetősége arra, hogy a gyermekek, fiatalok ebbe a
körzetbe tartozhassanak, érdemes ösztönöznünk őket. Létezik a rota vírus elleni ROTARIX
elnevezésű vakcina, amit sajnos a központi finanszírozó rendszer nem támogat. Szeretném
javasolni, azt, hogy az önkormányzat természetben támogassa az újszülött gyermekek Rotarix
védőoltását, még pedig, úgy, hogy az önkormányzat megvásárolja ezeket a vakcinákat.
Évente, átlagosan 5 - 8 gyermek születik Kardoskúton, reméljük ez a szám csak növekedni
fog. Védőoltásonként, körülbelül 20 ezer forintot jelent most. Ezt a vakcinát kétszer meg kell
ismételni az újszülöttnél, ami egy kész vagyonba kerül a családoknak. Úgy gondolom, ez egy
jelentős ösztönzést jelentene és a családok esetleg településünk háziorvosát választanák. Ez a
védőoltás nem kötelezően beadandó védőoltás, viszont nagyon ajánlott.
Kis Bálint képviselő: Támogatom.
Varga Pál alpolgármester: Ugyancsak.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs további kiegészítés, kérdés, aki az
elhangzottakkal egyetért, kérem, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
168/2018. (IX.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete kifejezi azon szándékát, hogy támogatni
kívánja a Kardoskút község közigazgatási területén
területi ellátási kötelezettséggel működő felnőtt és
gyermek (vegyes) háziorvosi körzet szolgálatához
bejelentkezett biztosított gyermekek számára a
rotavírus elleni oltóanyag megvásárlását, az egyéni
felelősségre
épülő
egészségmegőrzés
hangsúlyozásának és a körzet demográfiai alapjainak
stabilizálása céljából.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lengyel György polgármester
Egészségház
Lengyel György polgármester: Az egészségház rezsiköltségét megvizsgáltuk. Az éves
rezsiköltség körülbelül 4-500 ezer forintot jelent. Azt gondolom, hogy egy olyan gesztussal
élhetünk az ott szolgálattevők felé, hogy a rezsiköltséget az önkormányzat a dologi
kiadásaiban finanszírozza, és nem terheljük ezzel az ottani szolgálatokat. Gondolok itt most
arra, ami az előbb felmerült, hogy eddig kvázi a háziorvosi szolgálat finanszírozása fedezte
ezt a költséget. Ezután gyakorlatban úgy gondolom, ezzel tudnánk segíteni mindhárom
szolgálattevő tevékenységét. A takarítás is megoldott, hiszen azt részmunkaidőben látja el a
munkavállaló. Ebben döntést nem szükséges hoznunk.
Kis Bálint képviselő: Támogatom.
dr. Lipták Péter jegyző: Most ki fizeti a költségeket? A háziorvosi szolgálat terhére van
elszámolva?
Kapuné Sin Anikó, pénzügyi főtanácsos: Így van. Eddig nem volt fogorvosi ellátásra,
illetve védőnői ellátásra vonatkozó elszámolási kötelezettségünk, hiszen eddig vállalkozók
látták el ezt a tevékenységet. Így a háziorvosi alapellátás COFOG van, amire rá tudom
könyvelni az egészségházzal kapcsolatos tételeket.
dr. Lipták Péter jegyző: Értem, viszont azon van állami támogatás. Ha azon hagynánk, az
nem lenne célravezetőbb? Csak érdeklődöm. Tehát a NEAK finanszírozás terhére fizetné ki
az önkormányzat a teljes egészségházra vonatkozó rezsiköltséget.
Kapuné Sin Anikó: Arra gondol Jegyző úr, hogy ne a háziorvosi szolgálatra könyveljük le,
hanem az önkormányzat vagyongazdálkodására, ahol az egyéb közületek rezsiköltségét is
könyveljük?

dr. Lipták Péter jegyző: Nem. Arra gondolok, hogy ugyanúgy legyen, mint eddig, hogy oda
könyveljük, ahol eddig is könyveltük, a NEAK finanszírozás terhére. Célszerűbbnek találom,
mint pakolgatni a pénzt ide-oda, így azt a támogatást direktbe fel lehetne használni erre a
célra.
Lengyel György polgármester: Ha jól értem, akkor gyakorlatban ez már így történik, csak
elviekben is célszerű így eljárni.
Kapuné Sin Anikó, pénzügyi főtanácsos: Így van.
Lengyel György polgármester: Köszönöm. Egyebek napirendi pontban van-e még kérdés,
felvetés?
Mórocz Lajos képviselő: Érdeklődnék, hogy a raktárhelyiség átalakítására beérkeztek-e már
a pályázatok?
Lengyel György polgármester: Még nem. Tájékoztatást tudok csak adni, hogy a LEADER
pályázatban körülbelül 60 millió forint támogatás maradt, turisztikai építési célra. Az
akciócsoport javaslatára a közgyűlés elfogadta Csanádapácán azt, hogy önkormányzatok is
pályázhassanak 10 millió forintig turisztikában. Megemlítettem, hogy a színjátszó társulatunk
részéről is van elképzelés, mint a falukemencéje, illetve a rendezvénykonyha kiépítése.
Egyeztetésünk alapján, összességében egy rendezvénytér kialakítása belefér a pályázati
kiírásba. Ezt szeretném most szorgalmazni, hogy októberi hónapban tervdokumentációt és
költségvetést tudjunk előállítani, ami alapján rendkívüli ülésre is sor kerülhet, hiszen
novemberi 1. napjával nyílik meg ez a pályázati lehetőség, ahol pályázhatunk. Jelenleg egy
tervezővel tudtam egyeztetni, ugyanis annyira elfoglaltak, hogy nem tudják vállalni a tervek
elkészítését határidőig. Érdemes megpróbálni ezt a pályázatot.
Jegyző úr emlékeztetett, hogy van még egy előterjesztés, éppen ezért átadnám a szót.

Dr. Tóth Máté kinevezésének meghosszabbítása
dr. Lipták Péter jegyző: Dr. Tóth Máté kinevezése, eredetileg 2018. november 1. napján fog
aktiválódni, viszont a doktor úr idő közben adott be egy pályázatot a NEAK-hoz, 10 millió
forint összegkeretű letelepedési támogatásra. Erdei Gyöngyi, a Békés Megyei
Kormányhivataltól jelezte felénk, hogy amennyiben a kettő között átfedés van, tehát ha a
doktor urat kinevezzük és közben a pályázat még nincs elbírálva, úgy a doktor úr elesik a
támogatástól. Ezért javasoljuk a testületnek, hogy a kinevezésről szóló döntést módosítsuk
akként, hogy a kinevezés kezdő időpontját, 2018. november 15. napja legyen, annak
érdekében, hogy a fogorvos úr ettől a pályázati lehetőségtől ne essen el.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs további kiegészítés, kérdés, aki elfogadja,
jegyző úr javaslatát, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

169/2018. (IX.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
testülete

Község

Önkormányzat

Képviselő-

1. úgy dönt, hogy a tartósan betöltetlen
Pusztaföldvár-Kardoskút közös fogorvosi praxis
tekintetében Dr. Tóth Mátéval – mint helyettes
fogorvossal – köt megbízási szerződést a fogorvosi
feladatok ellátására 2018.10.01-től 2018.11.15-ig,
bruttó 256.000.- Forint megbízási díj ellenében,
2. felhatalmazza Lengyel György polgármestert a
megbízási szerződés aláírására, a működési engedély
módosítása iránti kérelem benyújtására és a
szükséges további jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2018. szeptember 30.
Felelős: Lengyel György polgármester
Vargáné Neller Borbála Tünde, művelődésszervező: Előzetesen már tárgyaltam
polgármester úrral a közelgő október 23-i ünnepség előkészítése kapcsán. Év elején hoztunk
arra vonatkozóan döntést, hogy 2018. október 23-án, 18 órakor kerülne megrendezésre. Ha a
tisztelt Képviselő-testület is jóváhagyja, akkor az ünnepi beszédre Bárdos Zsuzsannát, az
orosházi református iskola irodalomtörténész, magyar szakos tanárnőjét kérnénk fel. A műsor
után fáklyás felvonulás, majd koszorúzás zárná az ünnepséget.
Lengyel György polgármester: Köszönjük a tájékoztatást.
Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, tisztelettel megköszönöm az aktív tanácskozást, a
nyílt ülést 17 óra 00 perckor bezárom, és a testület zárt ülés keretében folytatja a munkát.
K.m.f.
Lengyel György
polgármester

dr. Lipták Péter
jegyző
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Pusztai Ádám
képviselő

Kis Bálint
képviselő

