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8/2014. ÖKÜ 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27. 
napi rendes, nyílt testületi ülésén. 
 
 
Ülés helye:  a Hivatal tanácskozó terme 
 5945 Kardoskút, Március 15. tér 3. 
 
 
Jelen vannak:  Lengyel György polgármester 

Mórocz Lajos 
Szemenyei Sándor 
Pusztai Ádám 
Varga Pál települési képviselők 

  
Tanácskozási joggal meghívottként vannak jelen: 

 dr. Lipták Péter jegyző 
 Fekete Zita, kirendeltség-vezető  
 Kapuné Sin Anikó vezető pénzügyi főtanácsos 
 

Tibáné Hamvasi Zsuzsanna védőnő 
(2. sz. napirendi pont) 
Barna Károlyné óvodavezető 
(3. napirendi pont) 

 

Nem tanácskozási joggal állandó meghívottként van jelen: 

Verasztó József tagiskola igazgató 
Vargáné Neller Borbála Tünde műv. ház igazgató 
Skorka Pálné jegyzőkönyvvezető 
 

 
Lengyel György, polgármester Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 
testületi ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot; választása 
Mórocz Lajos és Pusztai Ádám képviselőkre esik, melyet a jelenlevő 5 testület tag, 5 
igen szavazattal, egyhangúan, elfogadott. Javaslatot tesz a megtárgyalandó 
napirendi pontokra, amit az előzetesen megküldött meghívó szerint javasol elfogadni.  
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: 
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Napirendi pont tárgya:         Előadó: 
   

1. Kardoskút Község Önkormányzat 2013. évi   Lengyel György 
költségvetésről szóló rendelet módosítása   polgármester 
 

2. Családokért Bt. beszámolója 2013. évi    Tibáné  
tevékenységéről              Hamvasi Zsuzsanna 
         védőnő 
 

3. Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda beszámolója  Barna Károlyné 
az elmúlt időszakról       óvodavezető 
 

4. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások  dr. Lipták Péter 
térítési díjainak felülvizsgálata     jegyző 
 

5. Az Orosházi Evangélikus Egyházközség éves   Lengyel György 
költségvetési támogatása      polgármester 
 

6. Bejelentések        Lengyel György 
polgármester 
 

Lengyel György polgármester: A két ülés között lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról számol be: 

- 50/2014. (II. 27.) sz. KT határozat, melyben a testület döntött, hogy a 
Falugondnokok Duna Tisza Közi Egyesület pártoló tagjaként 21 ezer forint 
összeg hozzájárulást szavazott meg és felhatalmazta Lengyel György 
polgármestert az együttműködési megállapodás megkötésére. Az 
együttműködési megállapodás aláírása és az összeg átutalása megtörtént. 

- 54/2014. (II. 27.) sz. KT határozat, melyben a testület döntött arról, hogy az 
adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési 
támogatására 10 millió forint összegű vissza nem térítendő támogatásra nyújt 
be igényt. Az igény benyújtása megtörtént. Jó hírt közölhetek a testülettel, 
megnyertük az igényelt 10 millió forintot, a holnapi napon fogom aláírni a 
megállapodást. 
 

Ennyiben kívántam szólni a lejárt határidejű határozatokról és azok végrehajtásáról. 
Ha valakinek van észrevétele, hozzászólása az elhangzottakkal kapcsolatban tegye 
meg. Amennyiben nincs, akkor az elfogadásról kézfelnyújtással szavazzunk! 

 
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 
ellenszavazattal, - egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:  
 

             72/2014. (III. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 2/2014. (I. 30.) sz. 
3/2014. (I.30.) sz. KT határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Lengyel György, polgármester 
Határidő: azonnal 
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1. Napirendi pont:  
 
Kardoskút Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosítása                
Előadó: Lengyel György polgármester 

 

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést 
előzetesen írásban megkapták a képviselők. Az előterjesztés készítői kívánnak-e 
hozzászólni, kiegészítést tenni? 

Kapuné Sin Anikó pénzügyi vezető főtanácsos: Nem kívánok hozzászólni. 

Pusztai Ádám képviselő, ÜB elnöke: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, egyhangú a döntése, hogy a leírtak alapján alkossa meg a rendeletet 
a Képviselő-testület. 

Varga Pál alpolgármester: Támogatom az elfogadását. 

Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs több hozzászólás, akkor kérem, 
kézfeltartással szavazzunk az önkormányzat 2013. évi költségvetését módosító 
rendelet-tervezet elfogadásáról! 

A Képviselő-testület 5 jelen levő tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül alkotta meg az alábbi rendeletet: 
 
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (IV.2.) számú 

önkormányzati rendelete 
 

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (III. 01.) sz. 
önkormányzati rendelet módosításáról. 

  
A rendelet a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi. 

 

2. Napirendi pont:  
 
Családokért Bt. beszámolója 2013. évi tevékenységéről 
Előadó: Lengyel György, polgármester 

 

 

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést 
előzetesen írásban megkapták a képviselők. Az előterjesztés készítője kíván-e 
hozzászólni, kiegészítést tenni? 

Tibáné Hamvasi Zsuzsanna védőnő: Mindent leírtam, nem kívánok kiegészítést 
tenni, a kérdésekre szívesen válaszolok.  

Mórocz Lajos képviselő: Az iskolások körében nagyon nagyarányú a mozgásszervi 
elváltozás. Ez nagyon meglepő. Az iskola nem foglalkozik módszeresen ezzel a 
problémával? 



5 
 

Verasztó József tagiskola igazgató: Milyen jellegűek ezek a mozgásszervi 
elváltozások? 

Tibáné Hamvasi Zsuzsanna védőnő: Lúdtalp, melyet lábtornával lehet javítani. 
Tartás javításhoz kellene a testnevelés tanár közreműködése, olyan tornagyakorlatok 
végzéséhez, melyek javítanak a gyerekek tartásán. Ezek a mozgásszervi 
elváltozások főleg tartási problémák, a szülőknek is jó lenne felhívni a figyelmét, hogy 
a testnevelési órán megmutatott gyakorlatokat otthon is gyakorolják a gyerekek. 
Sajnos az óvodában is már jelentkezik ez a probléma. A legjobb megelőzés az úszás 
napi szinten, de ez itt nem megoldható. Most még nem nagy a probléma, de később 
majd ezekből a gyerekből lesznek a reumatológiára járó felnőttek. Az 
egészségtudatosságot kellene fokozni, erősíteni a gyerekekben. 

Szemenyei Sándor képviselő: Gyermekorvosi ellátás is működik?  

Tibáné Hamvasi Zsuzsanna védőnő: Gyermek szaktanácsadást végez 
gyermekorvos. 

Lengyel György polgármester: Megköszönöm Tibáné Hamvasi Zsuzsanna védőnő 
közreműködését a méhnyakrák szűrésnél. Védőnői tevékenységgel kapcsolatban 
tapasztalatból is csak jót tudok mondani. Köszönöm a munkáját és az előterjesztés 
elkészítését. Aki egyetért a beszámoló elfogadásával, kérem kézfeltartással 
szavazzon.  

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 
ellenszavazattal, - egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:  
 

73/2014. (III. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Kardoskúti 
Családokért Bt. 2013. évi tevékenységéről 
szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Felelős: Lengyel György polgármester 
Határidő: azonnal 
 

3. Napirendi pont:  
 
Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda beszámolója az elmúlt időszakról 
Előadó: Barna Károlyné, óvodavezető 

 
Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést 
előzetesen írásban megkapták a képviselők. Az előterjesztés készítője kíván-e 
hozzászólni, kiegészítést tenni? 

Barna Károlyné óvodavezető: Április 30-al az egyik dajkának letelik a 
meghatározott idejű szerződése. Nagyon szeretnénk, ha maradhatna tovább, mert 
ha nem akkor az óvoda nem tud a törvényi feltételeknek megfelelni. 
 
Lengyel György polgármester: GYES-en lévő, határozatlan idejű, óvónői 
képesítéssel rendelkező, de dajkaként dolgozó munkatársnak február 3-án letelt a 
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GYES, folytatta volna a munkát, viszont az egyik környező településen kapott 
végzettségének megfelelő munkát. A helyettesítést végző dajka határozott idejű 
munkaszerződését 3 hónappal meghosszabbítottuk. Rendeletünk szerint 4 főt lehet 
foglalkoztatni az óvodában, de normatívát csak 3 főre kapunk. A gyermeklétszám 
csökkent, de a nyitva tartási idő ugyanannyi marad, hogy a szülők igényeinek is 
megfelelhessen az óvoda nyitva tartás vonatkozásában is. Határozatlan idejű 
munkaviszony tekintetében, a létszám meghatározásban képviselő testületnek kell 
döntést hoznia. Javaslom, hogy mindenki gondolja át, hogyan lehetne a normatíva 
szerinti létszámmal működtetni az óvodát, és a következő ülésen döntsön a testület. 
Várom a testületi tagok álláspontját. 
 
dr. Lipták Péter jegyző: Tartani kellene a 2+1 főt, javaslom a testületnek, hogy 
kötelezzék az óvodavezetőt erre.  
 
Barna Károlyné óvodavezető: Más településeken ezt könnyebb megoldani, mert 
több óvoda van és társintézményként látják el a feladatot. Nem tudunk táppénzre 
menni, nem tudunk átcsoportosítani. 
 
Fekete Zita kirendeletség-vezető: A jogszabály csoporthoz köti a létszámot, nem 
intézménytípushoz. 
 
dr. Lipták Péter jegyző: Nem igaz, hogy a törvényes működéshez szükséges 
létszám 2+2 fő, ami a beszámolóban le van írva. 
 
Barna Károlyné óvodavezető: Azt írtam le, hogy most így működünk. 
 
Lengyel György polgármester: Nem az a lényeg, hogy társintézmény vagy nem. 
Nagy a település külterülete is. A szülők nagyon örülnek, hogy meg tudják oldani 
munkaidejük és az óvoda nyitva tartásának egyezőségét. A képviselő-testület joga 
dönteni a létszámemelésben. Várom a javaslatokat. 
 
Szemenyei Sándor képviselő: A jelenlegi létszámmal kapcsolatos feltételeket az 
önkormányzat biztosítja. Kiszámolták-e napi, heti viszonylatban hány órát 
dolgoznak? Rutinosabban kellene megoldani a kérdést. A törvény megengedi-e a 
munkaidő megszakítást? 
 
Barna Károlyné óvodavezető: Eddig nem kellett a munkaidőt megszakítani, de ha 
nem maradhat a +1 fő, akkor meg kell szakítani. A törvényességet nem a létszámra 
értettem, hanem a szabadság kiadására, nyitvatartási időre gondoltam. 
 
Szemenyei Sándor képviselő: Ha nem is marad a 4 fő, bízok benne, hogy akkor is 
meg tudják a színvonalat tartani. 
 
Lengyel György polgármester: A létszámkeret tekintetében úgy kell dönteni, hogy 
a helyi óvodai érdekek ne sérüljenek. 
 
Mórocz Lajos képviselő: 3,5 fő esetén előnyösebb lenne nekünk, és akkor nem 3 fő 
és nem 4 fő lenne. Én nem személyben gondoltam, ezt döntse el az óvoda vezetője. 
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Lengyel György polgármester: A napirendi pont a beszámolóról szól, ennek 
elfogadásáról kell döntést hoznunk. 
 
Amennyiben nincs több vélemény, hozzászólás, megköszönöm a beszámoló 
elkészítését, szép programok voltak az óvodában az utolsó fél évben, ehhez kívánok 
a jövőben is minden jót. Aki egyetért a beszámoló elfogadásával, kézfeltartással 
szavazzon.  

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 
ellenszavazattal, - egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:  
 
 

 74/2014. (III. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Kardoskúti 
Napköziotthonos Óvoda elmúlt időszakáról szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Lengyel György polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Lengyel György polgármester: Célszerű lenne az óvoda közalkalmazotti 
létszámban dönteni, hogy legyen idő az esetleges pályáztatásra. Mórocz Lajos 
képviselőtől érkezett egy javaslat 3,5 főre. Most élő rendeletünk van, melyben 4 fő 
szerepel, azonban megszűnt egy határozatlan idejű munkaszerződés. 

Javaslom, hogy a jelenleg érvényes rendelet szerint maradjon 4 fő teljes 
munkaidőben. Van-e más javaslat? Aki egyetért azzal, hogy maradjon a jelenleg 
érvényes rendeletünk, az kézfeltartással szavazzon! 

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 
ellenszavazattal, - egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:  
 

            75/2014. (III. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2014. 
évi költségvetési rendeletében szereplő 
Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda 
engedélyezett létszámkeretén – 4 fő – nem 
kíván változtatni. 

Felelős: Lengyel György polgármester 
Határidő: azonnal 
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4. Napirendi pont:  
 
Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak felülvizsgálata 
Előadó: dr. Lipták Péter jegyző 

 
Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést 
előzetesen írásban megkapták a képviselők. Az előterjesztés készítője kíván-e 
hozzászólni, kiegészítést tenni? 

Fekete Zita kirendeletség-vezető: Rendelet-módosításról van szó. Április 1-ig felül 
kell vizsgálni a térítési díjakat. Szerződésben vagyunk a szolgáltatóval. Csak a 
szociális étkeztetés tekintetében tettek módosítási javaslatot, 630,- Ft-ban. A 
szociális étkeztetéssel kapcsolatban korábban felmerült, hogy azét nincs ellátott, 
mert a jövedelmi jogosultsághatár túl alacsony. Átdolgoztuk a jövedelemhatárokat és 
több sávot határoztunk meg, így a kérésnek megfelelően kedvezőbbek lettek a 
feltételek. A rendelet tartalmában van néhány pontosítás, de lényegi változást nem 
eredményez. 

 Lengyel György polgármester: A két díjtétel különbözete terheli az 
önkormányzatot. 

Pusztai Ádám képviselő: 2 fős családban átlagot számolunk jövedelemnek? 

Fekete Zita kirendeletség-vezető: Igen, egy főre eső jövedelmet. 

dr. Lipták Péter jegyző: Külön kell vizsgálni a rászorultságot, utána a rendelet 
alapján a jövedelmi viszonyokat. 

Mórocz Lajos képviselő: Meddig van szerződés a Fehér-tóval? 

Fekete Zita kirendeletség-vezető: Határozatlan ideig. Kérés volt a vállalkozó 
részéről, hogy módosítsuk a szerződést, hogy a tárgybéli nap helyett 1 nappal előtte 
jelentsék be az ebéd lemondását, betegség esetén azon a napon elvihető 
ételhordóban. 

Lengyel György polgármester: Az önkormányzati rendelet módosításáról kell 
először dönteni. Kérem, kézfeltartással szavazzunk az önkormányzat 2013. évi 
költségvetését módosító rendelet-tervezet elfogadásáról. 

A Képviselő-testület 5 jelen levő tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül alkotta meg az alábbi rendeletet: 
 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014. (II.28.) 
számú önkormányzati rendelete 

 
a szociális ellátásokért és a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakról. 

  
A rendelet a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi. 

 
 
Lengyel György polgármester: Ezt követően az előterjesztés határozati 
javaslatával kapcsolatban döntsünk. Aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon! 



9 
 

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 
ellenszavazattal, - egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:  
 

   76/2014. (III. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Kardoskút Község 
Önkormányzata és a Gál és Márta 
Vendéglátó-ipari és Szolgáltató Kft. között 
2013. január 31. napján kötött vállalkozási 
szerződést 2014. május 1. napjától az 
alábbiak szerint módosítja:  

1. A szerződés 10. pontja a következők 
szerint módosul: 

„10. Tárgynapot követő étkezést lemondani, 
illetve igényelni reggel 9 óráig lehet a Fehértó 
Étteremnél, mely csak a Csanádapácai Közös 
Önkormányzati Hivatal Kardoskúti 
Kirendeltsége útján eszközölhető.” 

2. Felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés aláírására. 

Felelős: Lengyel György polgármester 
Határidő: 2014. április 30. 

 
Lengyel György polgármester: Javaslom, hogy végezzünk számításokat, hogy az 
iskolai és az óvodai étkeztetés térítésmentes legyen. 
 
Mórocz Lajos képviselő: Korábban már volt ilyen, azért vetettük el, mert a szülők 
nem jelentették a hiányzásokat. 
 

5. Napirendi pont:  
 
Az Orosházi Evangélikus Egyházközség éves költségvetési felülvizsgálata 
Előadó: Lengyel György polgármester 

 
Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést 
előzetesen írásban megkapták a képviselők. 330 ezer forinttal lehet számolni, mert 
infláció nem növekedett. Az előterjesztésből kiderül, hogy folytatni kívánják az 
ablakok cseréjét.  

Mórocz Lajos képviselő: Nem ablakokat, hanem csak ablakszárnyakat cseréltek. 

Lengyel György polgármester: A költségvetési tervezés során többször 
egyeztettünk alpolgármester úrral, neki volt ötlete, hogy temetőnek a front részén fel 
kellene újítani a kerítést, kovácsoltvas utánzatú megoldással. Egyeztettem az egyház 
vezetőivel, nagyon helyénvaló az ötletnek tartják. Ezért nem feltétlen ragaszkodnak 
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az ablakcserékhez. Egyeztetni kell, milyen formában, milyen költségkihatással milyen 
megoldások lehetnek.. Van-e még kérdés, hozzászólás. 

Varga Pál alpolgármester: Támogatom az „A” határozati javaslatot. 

Lengyel György polgármester: Mivel hozzászólás, javaslat nincs, kérem, hogy aki 
egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslat „A” variánssal, 
kézfeltartással szavazzon.  

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 
ellenszavazattal, - egyhangúan – az alábbi határozatot hozta: 
 
 

77/2014. (III. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Orosházi Evangélikus Egyházközség 2014. 
évre vonatkozó önkormányzati támogatás 
felhasználásához kapcsolódó előzetes 
tervezetét – mely szerint az Orosházi 
Evangélikus Egyházközség a kardoskúti 
gyülekezeti ház ablakainak cseréjére 
fordítja a támogatási összeget – elfogadja. 
 
Felelős: Lengyel György polgármester 
Határidő: azonnal 
 

6. Napirendi pont:  

Bejelentések 

Előadó: Lengyel György, polgármester 

 A Hősök Napját az Evangélikus Egyház szokta rendezni, melyben mi is 
segítünk. Egyeztettem Laczki János lelkész úrral, úgy döntöttünk, hogy 
meghívjuk az eseményre két nagy egyház vezetőit is, akik szóban jelezték, 
hogy elfogadják a meghívást. Előre láthatólag május 18-án vasárnap lesz a 
megemlékezés. 

 A következő napirendi pont a bejelentések között, írásban kiadásra került, 
határozati javaslattal együtt, mely a hivatal mosdójának felújítása szükségessé 
vált, erre a 2014. évi költségvetésben van tervezett 1 millió forint összeg, de a 
munka elvégzését soron kívül kellene elkezdeni és elvégezni. Árajánlat kérése 
már folyamatban van. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés. 
 

Fekete Zita kirendeltség-vezető: Az önkormányzat 2014. évi, elfogadott 
költségvetésben már szerepel az összeg, azért nem szerepel a határozati 
javaslatban. 

Lengyel György polgármester: Mivel hozzászólás, javaslat nincs, kérem, hogy aki 
egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslat „A” variánssal, 
kézfeltartással szavazzon! 
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A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 
ellenszavazattal, - egyhangúan – az alábbi határozatot hozta: 
 

78/2014. (III. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Csanádapácai Közös Önkormányzati 
Hivatal Kardoskúti Kirendeltség (5945. 
Kardoskút, Március 15. tér 3.) épületének 
mosdójának felújítása céljából 3 árajánlat 
beszerzése után a legelőnyösebb 
ajánlattevővel szerződést kössön. 

Felelős: Lengyel György polgármester 
Határidő: 2014. április 30. 
 

Lengyel György polgármester: A likviditási hitelkeret igénylésével kapcsolatban az 
írásos előterjesztés elkészült, minden képviselő megkapta, határozati javaslattal 
együtt. Van-e kérdés, hozzászólás? 

dr. Lipták Péter jegyző: Nettó 8 millió forint felett közbeszerzési eljárás szükséges. 
Javaslom, hogy 7900 ezer forint legyen a hitelkeret, a határozati javaslatot ennek 
megfelelően javaslom módosítani.  

Lengyel György polgármester: Mivel  több hozzászólás, javaslat nincs, kérem, 
hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslat „A” variánssal, 
Jegyző Úr által elmondottaknak megfelelően,  kézfeltartással szavazzon.  

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 
ellenszavazattal, - egyhangúan – az alábbi határozatot hozta: 
 

79/2014. (III. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
számlavezető K&H Bank Zrt. a határozat 
mellékletét képező hitelfelvételre vonatkozó 
indikatív jellegű ajánlatát a következő 
módosítással fogadja el: 10 millió forint 
helyett 7,9 millió forint folyószámla 
hitelkeret megállapítását kéri.  
 
Felelős: Lengyel György polgármester 
Határidő: 2014. május 31 
  

Lengyel György polgármester: A közbeszerzési eljárás lefolytatásához külső 
lebonyolító kiválasztásával kapcsolatban az írásos előterjesztés elkészült, minden 
képviselő megkapta. Van-e kérdés, hozzászólás? 
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Öt ajánlati felhívásra hárman nyújtották be határidőben az ajánlatot. Összességében 
legelőnyösebb lenne a földrajzi közelség és a referenciák figyelembevételével az 
orosházi Dr. Deák György megbízása. 

Szemenyei Sándor képviselő: Kérdésem nincs. Az önkormányzat nem volt egyikkel 
sem kapcsolatban, nem ismerjük őket. HA volt pozitív vélemény, akkor bízhatunk 
benne, hogy megfelelnek nekünk is. Támogatom a javaslatot.  

Varga Pál alpolgármester: A közelség valóban előny lehet. Támogatom. 

Lengyel György polgármester: Bár kaptam a testülettől korábban felhatalmazást, 
mégis jobbnak tartottam, hogy az Önkormányzat döntsön. Aki egyetért azzal, hogy 
Dr. Deák Györggyel kössünk megbízási szerződést,, az kézfeltartással szavazzon! 

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 
ellenszavazattal, - egyhangúan – az alábbi határozatot hozta: 
 

80/2014. (III. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta építési beruházás 
vonatkozásában a közbeszerzési eljárás 
lebonyolítására érkezett ajánlatokat és az alábbi 
döntést hozza: 

1. Kardoskút Község Önkormányzata úgy dönt, 
hogy Dr. Deák György (5900 Orosháza, Október 
6. u. 8. sz.; Ig. száma: 100465) a 
közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. tv. 122/A. 
§. (1) bek. szerinti hirdetmény közzététele nélküli 
közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására 
megbízást köt 700,000,-Ft, + ÁFA azaz: bruttó 
889000,-Ft, azaz: nyolcszáznyolcvankilenc-ezer 
forint összegben a 2014. évi tartalék terhére. 
 
2. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási 
szerződés aláírására. 

Felelős: Lengyel György polgármester 
Határidő: 2014. április 15. 

 

Lengyel György polgármester: A közbeszerzés miatt Bíráló Bizottságot kell 
létrehozni a busz beszerzése vonatkozásában. 

Fekete Zita kirendeltség-vezető: A közbeszerzési bíráló bizottságot kötelező 
létrehozni. Meg van határozva, hogy milyen szakértelemmel kell rendelkezni. A 
bizottság tagjai dr. Lipták Péter jegyző a jogi szakértelem vonatkozásában, Kapuné 
Sin Anikó vezető pénzügyi főtanácsos, Lackó Norbert műszaki szakember - vele nem 
állunk kapcsolatban ezért megbízást kell kötni vele - és a közbeszerzési szakértelmet 
a korábban megbízott külső lebonyolító biztosítja. 

Szemenyei Sándor képviselő: Tiszteletdíjjal fogja ellátni a munkát. 
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Fekete Zita kirendeltség-vezető: A többiek munkatársak, vagy már szerződéssel 
rendelkeznek.  

Varga Pál alpolgármester: Furcsa helyzet, hogy minden pontosan meg van 
határozva a pályázatban, eltérni nem lehet, mégis közbeszerzési eljárást kell 
lefolytatni. 

Aki egyetért azzal, hogy Laczkó Norberttel kössünk megbízást, 30.000 forint + 
járulékai összegben, bruttó 38100 Ft-ért, az kézfeltartással szavazzon. 

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 
ellenszavazattal, - egyhangúan – az alábbi határozatot hozta: 
 

81/2014. (III. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az árubeszerzés 
(mikrobusz) vonatkozásában a közbeszerzésről 
szóló 2011. évi CVIII. tv. 122/A. § (1) bek. szerinti  
hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési 
eljárás során az ajánlatok elbírálásához a 2011. 
évi CVIII. tv. 24. § (4) bekezdésének megfelelően 
a bírálóbizottság munkájában való részvételre, a 
közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem 
biztosításához megbízza Laczkó Norbertet (5662 
Csanádapáca, Árpád u. 11.) 30.000 Ft + járulék 
Ft., azaz 38.100 FT. azaz: harmincnyolcezer-
egyszáz forint összegben a 2014. évi tartalék 
terhére. 

Felhatalmazza a polgármestert a megbízási 
szerződés megkötésére. 

Felelős: Lengyel György polgármester 
Határidő: 2014. március 30. 

 

Lengyel György polgármester: A II. határozati javaslat, mely az előterjesztésben 
szerepel, az előbb említett bíráló bizottság tagjainak megválasztásához szükséges. 
Amennyiben az ebben foglaltakkal egyetért a testület, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 
ellenszavazattal, - egyhangúan – az alábbi határozatot hozta: 
 

82/2014. (III. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy  
 
1. az árubeszerzés (mikrobusz) 
vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2011. 
évi CVIII. tv. 122/A. § (1) bek. szerinti hirdetmény 
közzététele nélküli közbeszerzési eljárás során az 
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ajánlatok elbírálásához a 2011. évi CVIII. tv. 24. § 
(4) bekezdésének megfelelően bírálóbizottságot 
hoz létre. 
 
2. A bírálóbizottság tagjaiként az alábbi 
személyeket bízza meg: 
 
a.) közbeszerzési tárgya szerinti szakértelem 
vonatkozásában: Laczkó Norbert (lakcím: 5662 
Csanádapáca, Árpád u. 11)  
 
b.) közbeszerzési szakértelem vonatkozásában: 
Domokos Balázsné (lakcím.: 5661 Újkígyós, 
Radnóti u. 44.) 
 
c.) jogi szakértelem vonatkozásában: dr. Lipták 
Péter (lakcím.: 5600 Békéscsaba, Jókai út 2. 2/5.) 
 
d.) pénzügyi szakértelem vonatkozásában: 
Kapuné Sin Anikó (lakcím.: 5945 Kardoskút, 
Rózsa u. 18.) 

 
Határidő: 2014. március 30.  
Felelős: Lengyel György polgármester  

 
Varga Pál alpolgármester: Április 12-én (szombaton) lesz Pusztaközponton a 
tanyanap. Szeretnénk, ha az önkormányzat ugyanúgy támogatná, mint tavaly, a 
gulyásleves alapanyagainak megvásárlásához 75 ezer forint mértékű támogatást 
biztosítana, utólagos elszámolással. A program fél ötkor kezdődik. Lehetne ez a 
rendezvény átadása is a felújított Olvasókörnek, ahova minden bel- és külterületi 
lakost szeretettel várunk.  
 
Lengyel György polgármester: Az Önkormányzat szervezi meg, önkormányzati 
rendezvény, javaslom, hogy a II. tanyanap költségeit 75 ezer forinttal támogassuk. Az 
épület felújítása megtörtént, folyamatban van a takarítás. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, - 
egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:  
 

83/2014. (III. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 75.000,-Ft-
tal, azaz: Hetvenötezer forinttal támogatja – 
utólagos elszámolással - a 2014. április 12-i 
rendezvényt a 2014. évi költségvetésben 
betervezett dologi kiadások terhére. 

 
Felelős: Lengyel György polgármester 
Határidő: 2014. április 12. 
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Szemenyei Sándor képviselő: Érdeklődik a létrehozandó Agrárgazdasági Bizottság 
megalakulásával kapcsolatban.  
 
dr. Lipták Péter jegyző: A jegyző hívja össze a gazdálkodókat, ők választják meg 
maguk közül a területtől függően meghatározott létszámban. Jogalkotói késlekedés 
végett még nem jelent meg a hatályos földtörvény végrehajtási rendelete.  
 
Lengyel György polgármester: Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, 
tisztelettel megköszöni az aktív tanácskozást és 16.00 perckor az ülést bezárja. 

 
 

K.m.f. 
 
 
 

/ Lengyel György /          /dr. Lipták Péter/ 
   polgármester              jegyző 
 
 
 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
 
 
 

 
 
 / Mórocz Lajos /                         / Pusztai Ádám / 
     képviselő                           képviselő 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


