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12/2014. ÖKÜ 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24. 
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: 

 Megyeriné Lepsényi Aliz aljegyző; 
 Fekete Zita, kirendeltség-vezető.  
 Kapuné Sin Anikó vezető pénzügyi főtanácsos 
 

dr. Bradean Constantin háziorvos 
 (1. sz. 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 Szemenyei Sándor képviselőkre esik, melyet a jelenlevő 5 testület 
tag, 5 igen szavazattal, egyhangúlag, 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, az 5 jelenlevő tag közül 5 igen 
szavazattal, egyhangúlag az alábbiak szerint fogadta el a tárgyalandó napirendi 
pontokat: 
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Tárgy:            Előadó: 
   

1. Háziorvosi szolgálat tevékenységéről szóló     dr. Bradean Constantin 
beszámoló        háziorvos 
 

2. Beszámoló a 2013. évi költségvetés     Lengyel György 
végrehajtásáról       polgármester 
 

3. Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó  Lengyel György 
Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és  polgármester 
Kollégium átszervezsének véleményezése 
 

4. Megbízási szerződés kötése angol szakkör    Lengyel György 
működtetése céljából      polgármester 
 

5. Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár  Lengyel György 
külső felúűjítása során a közbeszerzési eljáráshoz  polgármester 
kapcsolódó döntések meghozatala 
 

6. Kardoskút Községért kitüntetés javaslattételi    Lengyel György 
felhívásának elfogadása      polgármester 
 

7. Bejelentések        Lengyel György 
polgármester 

 

Lengyel György polgármester: A napirendi pontok tárgyalása előtt a két ülés között 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról számol be: 

- 65/2014. (III. 20.) sz. KT határozat, melyben a testület elfogadta a 2014. évi 
közbeszerzési tervét, felkérte dr. Lipták Péter  jegyzőt, hogy a közbeszerzési 
tervet Kardoskút község honlapján publikáltassa. A közbeszerzési terv 
felkerült a honlapra. 

- 66/2014. (III. 20.) sz. KT határozat, melyben a testület az Eltebo Projekt 
Tanácsadó Kft-t bízta meg a közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására 
bruttó 330.200 forint megbízási díj ellenében a 2014. évi költségvetési tartalék 
terhére. Megbízta a polgármestert a megbízási szerződés aláírásával. A 
szerződés aláírása megtörtént. 

- 68/2014. (III. 20.) sz. KT határozat, melyben a testület hozzájárult, hogy a 
„Kardoskút” név szerepeljen a Főnix Kulturális Egyesület nevében. A 
határozati kivonat átadásra került. 

- 69/2014. (III. 20.) sz. KT határozat, melyben a testület hozzájárult, hogy a 
„Kardoskút” név szerepeljen a Faluszépítő és Turisztikai Egyesület nevében. 
A határozati kivonat átadásra került. 

- 80/2014. (III. 27.) sz. KT határozat, melyben a testület Dr. Deák Györgyöt bízta 
meg a közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására bruttó 889 ezer 
összegben, a megbízást a polgármester a döntés szerint megkötötte. 

- 81/2014. (III. 27.) sz. KT határozat, melyben a testület megbízta Laczkó 
Norbertet bruttó 38100 forint összegért közbeszerzési eljárásban szakértelem 
biztosítása céljából. A polgármester a szerződést aláírta. 
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- 82/2014. (III. 27.) sz. KT határozat, melyben a testület döntött a mikrobusz 
közbeszerzési eljárás során, hogy az ajánlatok elbírálásához bírálóbizottságot 
hoz létre, melyben megbízta Laczkó Norbertet szakértelem vonatkozásában, 
Domokos Balázsnét közbeszerzési szakértelem vonatkozásában, dr. Lipták 
Pétert jogi és Kapuné Sin Anikót pénzügyi szakértelem vonatkozásában. 

- 83/2014. (III. 27.) sz. KT határozat, melyben a testület 75 ezer forinttal 
támogatja – utólagos elszámolással - a tanyanapi rendezvényt. A rendezvény 
megtartása került. 

- 87/2014. (IV. 03.) sz. KT határozat, melyben a testület döntött arról, hogy a 
beszerzésre kerülő Wolkswagen Transporter Kombi RT 4 mot., 2.0 CR Tdi. 4 
ajtós gépjármű megvásárlása érdekében lefolytatásra kerülő közbeszerzési 
eljárás lebonyolítása érdekében mely ajánlattevőket kéri fel ajánlattételre. Az 
ajánlattételi felkérés megtörtént. 

- 88/2014. (IV. 03.) sz. KT határozat, melyben a testület döntött a 2014/2015-ös 
nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontjáról. A polgármestert felkérte 
a helyben szokásos módon történő a beiratkozásról szóló hirdetmény 
közzétételéről. A közzététel a település  honlapján és plakáton  hirdetmény 
formájában megtörtént. 

- 90/2014. (IV. 23.) sz. KT határozat, melyben a testület döntött arról, hogy a 
település közbiztonsága érdekében pályázatot nyújt be bruttó 5.868.053  forint 
összegben térfigyelő kamerarendszer telepítésére és vállalta, hogy sikeres 
pályázat esetén a fejlesztést maradéktalanul megvalósítja, és 5 évig 
fenntartja. A pályázat 2014. április 23-án 16 óráig benyújtásra került. 
 

A polgármester a két testületi ülés közötti eseményekkel kapcsolatban tájékoztatja a 
képviselőket, hogy befejeződtek az ivóvíz rekonstrukcióval kapcsolatos munkálatok, 
a műszaki átadás megtörtént. 
 
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, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

              91/2014. (IV. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete a . 65/2014. (III. 20.) sz. 
66/2014. (III. 20.) sz.   68/2014. (III. 20.) sz.   
69/2014. (III. 20.) sz.  80/2014. (III. 27.) sz  
81/2014. (III. 27.) sz  82/2014. (III. 27.) sz  
83/2014. (III. 27.) sz 87/2014. (IV. 03.) sz. 
88/2014. (IV. 03.) sz. 90/2014. (IV. 23.) sz. 
KT határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót és a két ülés eseményeiről 
szóló tájékoztatást elfogadja. 

 
Felelős:Lengyel György, polgármester 
Határidő: azonnal 
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1. Napirendi pont: Háziorvosi szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló 
     

 Előadó:  Dr. Bradean Constantin háziorvos 

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

Dr. Bradean Constantin háziorvos: Rendkívüli eset nem volt az elmúlt egy évben, 
az influenza járvány nem jelentkezett ezen a télen, az influenza elleni ingyenes 
injekciót adtuk, még most is van belőle. Lesz két új kötelező védőoltás. Köszönjük, a 
beszerzett új eszközöket, vérnyomásmérő, defibrillátor, stb. 

Varga Pál alpolgármester: Hogyan lesz megoldva, a defibrillátor mindennapos 
használata, a minél könnyebben való hozzáférése? 

Dr. Bradean Constantin háziorvos: Két – három olyan személy van, aki a közelben 
lakik és könnyen elérhető. 

Varga Pál alpolgármester: Ezt a köztudatban is be kell ültetni, reklámozni, hirdetni 
kell, hogy minél hamarabb elérhető legyen a lakosságnak is. Bemutatót is lehetne 
tartani. 

Dr. Bradean Constantin háziorvos: Meg fogjuk oldani, telefonos ügyelet is lesz. 

Varga Pál alpolgármester: Az előző évekhez viszonyítva, milyenek a statisztikai 
mutatók, kirívó eset volt-e? 

Dr. Bradean Constantin háziorvos: Jobb, mint az országos mutatók, pozitívan 
állunk, kirívó eset nem volt. 

Szemenyei Sándor képviselő: Nagyon fontos, hogy a defibrillátor könnyen 
hozzáférhető legyen, fontos az információ. Az Önkormányzat a minél jobb orvosi 
ellátás érdekében minden anyagi forrást biztosít, és a betegeket is maximálisan el 
kell látni. 

Lengyel György polgármester: A defibrillátor használatával kapcsolatban javaslom, 
hogy minél gyorsabban elérhető legyen, az vezéreljen mindenkit, hogy néhány perc 
is életet menthet. Minél több elérhetőség és pontos információ kell, hogy legyen! 

Aki a háziorvosi szolgálat tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja, 
kézfeltartással szavazzon! 

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

92/2014. (IV. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a háziorvosi szolgálat 
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.  
 
Felelős:Lengyel György, polgármester 
Határidő: azonnal 
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2.  Napirendi pont: Beszámoló a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról
     Előadó:  Lengyel György polgármester 

 

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést 
előzetesen írásban megkapták a képviselők. Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést, átadom a szót az elnöknek. 

Pusztai Ádám Ügyrendi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az 
Önkormányzat 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót. Részletes, 
mindenre kiterjedő. Örvendetes, hogy a költségvetési tartalék nagyobb, mint 
előzetesen várt, növekvő tartalékkal kezdhetjük a 2014. évet. Az Ügyrendi Bizottság 
a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a beszámolót. 

Varga Pál alpolgármester: Egyetértek az Ügyrendi Bizottság javaslatával, én is 
elfogadásra javasolom. 

Lengyel György polgármester: Ha valakinek van észrevétele, hozzászólása az 
elhangzottakkal kapcsolatban tegye meg! Amennyiben nincs, akkor kézfeltartással 
szavazzunk az önkormányzat 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-
tervezet elfogadásáról! 

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

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (IV.30.) 
számú önkormányzati rendelete 

 
a 2013. évi zárszámadásról 

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 

3. Napirendi pont: Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, 
Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium átszervezésének véleményezése 

 
      Előadó:  Lengyel György polgármester 

 

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést 
előzetesen írásban megkapták a képviselők. Arról már korábban döntöttünk, hogy 
támogatjuk, hogy 2014. szeptember 1-től a kardoskúti tagintézmény egyházi 
fenntartású legyen. A jelen kérelemből is látszik, hogy a szervezetet több pontban 
tervezik reformálni, köztük elsőként a kardoskúti tagintézmény átadását. Van-e 
kérdés, észrevétel? 

Mórocz Lajos képviselő: Miért kell erről döntenünk, sok pont nem is érint minket? 
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Fekete Zita kirendeltség-vezető: A jogszabály értelmében a fenntartónak az 

intézmény átszervezésével összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt 

be kell szereznie a működtető önkormányzat véleményét. A Kardoskúti tagintézmény 

révén működtető önkormányzat vagyunk, ezért kell döntenünk.  

Verasztó József tagintézmény igazgató: Valóban ez a lényeg. 

Pusztai Ádám képviselő: Miért az átszervezés? El tudnám fogadni általános iskola 
és gimnázium különválasztása miatt. Nincs a kérelemben az átszervezés pontos 
miértje. 

Lengyel György polgármester: Minket annyiban érint, hogy még tagja vagyunk és 
ezért most döntést kell hoznunk. 

Verasztó József tagintézmény igazgató: Átszervezési csomag keretében van a 
kardoskúti átszervezés is. Ezt csomagban szeretnék kezelni. Az átszervező igen – 
nem véleményt kért.  

Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, vélemény, kérem 
kézfeltartással szavazzunk a támogatói határozati javaslat elfogadásáról. Aki 
egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon! 

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

 93/2014. (IV. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta az Orosházi Táncsics Mihály 
Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, 
Általános Iskola és Kollégium átszervezésével 
kapcsolatos Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Orosházi Tankerülete – mint fenntartó – által 
benyújtott tervezetét és az alábbi átszervezéseket 
támogatja: 

 
1. Az Orosházi Táncsics Mihály 
Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, 
Általános Iskola  és Kollégium Kardoskúti 
Tagintézmény fenntartói jogának átadása a Római 
Katolikus Egyház – Szeged –Csanádi 
Egyházmegye részére 2014. szeptember 01. 
napjától. 
 
2. Az Orosházi Táncsics Mihály 
Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, 
Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály 
Tagintézmény Rákóczitelepi Telephelyének 
tagintézményé alakítása a telephely egyidejű 
megszüntetésével. Ennek eredményeképpen az 
intézmény neve is megváltozik,  az új név: 
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Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 
Rákóczitelepi Tagintézménye. 
 
3.  Az Orosházi Táncsics Mihály 
Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, 
Általános Iskola  és Kollégium alapfeladatának 
bővítése az utazó gyógypedagógiai hálózattal a 
Vörösmarty Mihály Tagintézményben. 
 
4. Az Orosházi Táncsics Mihály 
Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, 
Általános Iskola és Kollégium átalakítása az 
általános iskolai feladatellátás és a gimnáziumi, 
szakközépiskolai nevelés-oktatás és kollégiumi 
feladatellátás különválasztásával, amelynek 
eredményeképpen két intézmény jön létre. A két 
új intézmény az Orosházi Tanács Mihály 
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, 
valamint Orosházi Vörösmarty Mihály Általános 
Iskola, amelynek két tagintézménye a Czina 
Sándor Tagintézmény és a Rákóczitelepi 
tagintézmény. 
 
Felelős: Lengyel György polgármester 
Határidő: 2014. április 30. 

 
   

4. Napirendi pont: Megbízási szerződés kötése angol szakkör működtetése 
céljából 

 
      Előadó:  Lengyel György polgármester 

 

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést 
előzetesen írásban megkapták a képviselők. A pedagógus elhagyta a pályát, az 
intézménybe új tanárt kellett felvenni. Igazgató Úr szerint is igen fontos a 
nyelvoktatás. Ezért szorgalmazza a kötelező órákon túli foglalkozást szakkör 
formájában. 

Verasztó József tagintézmény igazgató: A tanári pályáról lemondott a kolléganő. 
Eddig 16,5 órában volt a kötelező angol óra oktatva. Most 10 órát biztosított a 
fenntartó. Hiányzik 6,5 óra, amit kompromisszumos formában szakkörként tudnánk 
biztosítani.  

Pusztai Ádám képviselő: Kötelező óraszámból kevesebbet biztosít a fenntartó? 
Mennyi az összes kötelező óraszám? 

Verasztó József tagintézmény igazgató: 14 óra. 
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Mórocz Lajos képviselő: Szakköri órák csak délután lehetnek. Minden diák részt 
vesz? Részt kellene vennie. Egy-két diáknak is meg lesz tartva? 

Verasztó József tagintézmény igazgató: Csatlakozó órákban terveztük. A szakköri 
foglalkozás önkéntes.  

Fekete Zita kirendeltség-vezető: Szerződésben tehetünk kitételeket. 

Szemenyei Sándor képviselő: Igazgató Úr kérését támogatom. 

Megyeriné Lepsényi Alíz aljegyző: Szerepeljen a határozatban, hogy a megbízási 
díj és járulékait a tartalék terhére biztosítja a Képviselő-testület.  

Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, vélemény kérem, 
kézfeltartással szavazzunk a támogató határozati javaslat elfogadásáról. 

 
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 0 
ellenszavazattal, az alábbi határozatot hozta: 
 

   94/2014. (IV. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az általános iskolai 
tanulók részére angol szakkör tartására 
megbízási szerződést köt 2014. április 23. és 
2014. június 6. közötti időtartamra, maximum 
heti három órára, bruttó 2500 Ft/óra, azaz: 
Kettőezer-ötszáz forint/óra összegben. 

A megbízási díj és járuélékai összegét a 2014. 
évi költségvetési tartalék terhére biztosítja. 

Felhatalmazza Lengyel György polgármestert 
a szerződés megkötésére.  
 
Felelős:Lengyel György, polgármester 
Határidő: 2014. április 30. 

 

   

5. Napirendi pont: Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár külső 
felújítása során a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó döntések meghozatala 

 
      Előadó:  Lengyel György polgármester 

 

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést 
előzetesen írásban megkapták a képviselők. Az előterjesztésnek három része van, 
három határozatot kell hozni. 

A műszaki ellenőr kiválasztásához három ajánlat érkezett, amit a képviselők is 
megkaptak. 
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Varga Pál alpolgármester: Milyen fellelőséggel tartozik felénk a műszaki ellenőr? 
Nem ismerem egyiket sem, a legolcsóbbra szavazok. A szerződésben rögzítsük, 
hogy fellelőséggel tartozik. 

Pusztai Ádám képviselő: A Kovács Kft-t nem ismerem, de én is őt javaslom 
megbízni. 

Lengyel György polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a Kovács Kft-t bízzuk meg 
a műszaki ellenőri feladatokkal, kézfeltartással szavazzon! 

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 4 igen szavazattal, 1tartózkodással, 0 
ellenszavazattal, az alábbi határozatot hozta: 
 

95/2014. (IV. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az 5945. Kardoskút, 
Március 15. tér 1. sz. hrsz. 40. alatti Móra Ferenc 
Művelődési Ház és Községi Könyvtár külső 
felújítása céljából az építési beruházás műszaki 
ellenőri feladatainak az ellátására megbízza a 
Kovács Kft-t (cím: 5900 Orosháza, Rákóczi u. 16. 
műszaki ellenőr névjegyzék szám: ME-É-I-MÉK-
04-10019, adószám: 11051914-3-04) 390.000 Ft, 
+ ÁFA, azaz bruttó 495 300 Ft, azaz: 
négyszázkilencvenötezer - háromszáz forint 
összegben a 2014. évi tartalék terhére.  
 
Felhatalmazza Lengyel György polgármestert a 
megbízási szerződés megkötésére.  
 
Felelős:Lengyel György, polgármester 
Határidő: 2014. május 15. 

 

Lengyel György polgármester: A napirendi pont keretében döntenünk kell a 
bírálóbizottság létrehozásáról. Célszerűnek vélem a műszaki ellenőrt is felkérni a 
bírálóbizottság tagjának, szakértelem vonatkozásában. Javaslom továbbá az írásban 
kiadott határozati javaslatban foglalt személyek megválasztását, változtatás nélkül. 
Mivel nincs hozzászólás, kérdés, más javaslat, kérem kézfeltátással szavazzunk a 
határozati javaslat elfogadásáról. 

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

96/2014. (IV. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy  

1. az építési beruházás (Móra Ferenc 
Művelődési Ház és Községi Könyvtár külső 
felújítása) vonatkozásában a közbeszerzésről 
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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 
bíróbizottságot hoz létre. 
 
2. A bírálóbizottság tagjaiként az alábbi 
személyeket bízza meg: 

 

A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem    
vonatkozásában Kovács Sándor (cím: 5900 
Orosháza, Rákóczi u. 16.) 

A közbeszerzési szakértelem vonatkozásában dr. 
Deák György (cím: 5900. Orosháza, Október 6. 
utca 8.) 
 
A jogi szakértelem vonatkozásában dr. Lipták 
Péter (lakcím: 5600. Békéscsaba, Jókai út 2. 2/5.) 

A pénzügyi szakértelem vonatkozásában: Kapuné 
Sin Anikó (lakcím: 5945. Kardoskút, Rózsa u. 18.)   
 
Felelős:Lengyel György, polgármester 
Határidő: 2014. május 15. 

 
 
Lengyel György polgármester: A napirend keretében dönteni kell az ajánlatételi 
felhívás elfogadásáról is. A határozati javaslat az írásos előterjesztésben szerepel. 
Három céget kell megjelölni, a megyéből lenne célszerű választani. A közbeszerzési 
felhívás és az ajánlattételi felhívás elkészült. Fontos a határidők betartása, mert 
pályázatról van szó.  

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, vélemény, kérem a határozati  javaslatot 
kézfeltartással fogadjuk el! 

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

97/2014. (IV. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy 
 
1. az 5945. Kardoskút, Március 15. tér 1. sz. 
hrsz. 40. alatti Móra Ferenc Művelődési Ház és 
Községi Könyvtár külső felújítása céljából 
lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás 
lebonyolítása érdekében elfogadja a jelen 
határozat 1. melléklete szerint ajánlati felhívást. 
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2. Jelen közbeszerzési eljárásban a következő 
ajánlattevőket kéri fel ajánlattételre:  
 
1.) Csikaiszer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

(székhely: 5940 Tótkomlós, Bartók Béla u. 2.) 
 

2.) Orostherm Mérnökszolgálati és Szerelőipari 
Kft. (székhely: 5900 Orosháza, Bajnok u. 3.)  

 
3.) SYLCA-TREE Kft. (székhely: 5630 Békés, 
Kossuth u. 3/1.) 

 
Felelős:Lengyel György, polgármester 
Határidő: 2014. április 25. 

 
   

6. Napirendi pont: Kardoskút Községért kitüntetés javaslattételi felhívásának 
elfogadása 

      Előadó:  Lengyel György polgármester 

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést 
előzetesen írásban megkapták a képviselők. Előző évhez hasonlóan ebben az évben 
is szeretnénk arra érdemes személynek átadni a kitüntetést. Várom a javaslatokat, 
véleményeket. 
 
Szemenyei Sándor képviselő: A javaslattevők eldöntik, kiket javasolnak, a testület 
meg dönt, hogy kinek adja. 

Lengyel György polgármester: Mivel nincs kérdés, hozzászólás, vélemény, kérem 
a határozati  javaslatot kézfeltartással fogadjuk el. 

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

98/2014. (IV. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy „KARDOSKÚT 
KÖZSÉGÉRT” kitüntetés adományozása céljából 
a határozat mellékletét képező javaslattételi 
felhívást teszi közzé a helyben szokásos módon.  
 
Felelős:Lengyel György, polgármester 
Határidő: 2014. április 30 

 
 

7. Napirendi pont:  Bejelentések 

Előadó: Lengyel György, polgármester 
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Beszámoló a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 
költségvetésének végrehajtásáról. 

 
Lengyel György polgármester: Az előterjesztést az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, 
felkérem Pusztai Ádám elnököt, hogy a döntésről tájékoztassa a testületet! 
 
Pusztai Ádám Ügyrendi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és 
úgy döntött, hogy változtatás nélkül elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a 
határozati javaslatot. 

Lengyel György polgármester: Mivel nincs kérdés, hozzászólás, vélemény, kérem 
a határozati  javaslatot kézfeltartással fogadjuk el! 

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

99/2014. (IV. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete: 

 

1. Megtárgyalta és az előterjesztés 1. 
mellékletének megfelelő tartalommal, 73.007 E Ft 
költségvetési főösszeggel elfogadja Csanádapácai 
Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 
Közös Hivatal) 2013. évi módosított bevételi és 
kiadási költségvetési előirányzatait és annak 
teljesítési adatait. 
 
2. A 2013. december 31-i fordulónapra 
elkészített mérleg főösszegét 4.340 E Ft-tal 
hagyja jóvá. 

 
3. 2013. évre a Közös Hivatal engedélyezett 
záró létszám előirányzatát 19 fővel, átlagos 
statisztikai állományi létszámát 19 fővel a 3. 
mellékletben foglalt részletezettségnek 
megfelelően határozza meg. 

 
4.  A Közös Hivatal pénzeszközei változásának 
levezetését 2013. évben a 4. melléklet szerint 
jóváhagyja. 

 
5. A Közös Hivatal 2013. évi pénzmaradványát 
az 5. mellékletben foglaltak szerint 4.340.026 Ft-
ban (4.340 E Ft-ban) határozza meg. 

 
6. Felkéri a jegyzőt a Közös Hivatal 
zárszámadási adatainak Csanádapáca Község 
Önkormányzat 2013. évi zárszámadási 
rendeletébe történő beépítésére. 
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Felelős: dr. Lipták Péter jegyző 

Határidő: 2014. április 30. 

 
Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési előirányzatainak 
módosítása 

 
Lengyel György polgármester: Az előterjesztést írásban megkapták a képviselők, 
az Ügyrendi Bizottság szintén tárgyalta, így felkérem Pusztai Ádám elnököt, hogy a 
döntésről tájékoztassa a testületet! 
 
Pusztai Ádám Ügyrendi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, 
változtatás nélkül elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a határozati 
javaslatot. 

Lengyel György polgármester: Mivel nincs több kérdés, hozzászólás, vélemény, 
kérem, a határozati  javaslatot kézfeltartással fogadjuk el! 

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

100/2014. (IV. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-
testülete: 
 
1. Megtárgyalta és az előterjesztés 1. számú 
mellékletének megfelelő tartalommal, 85.669 E Ft 
költségvetési főösszeggel elfogadja a 
Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. 
évi módosított költségvetési előirányzatait. 
 
2. Felkéri a jegyzőt a Közös Hivatal 
költségvetésének Csanádapáca Község 
Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletébe 
történő beépítésére. 
 
Felelős: dr. Lipták Péter jegyző 
Határidő: 2014. április 30. 

 

Javaslat a „Kardoskút Község Önkormányzata részére gépjármű beszerzése 
adásvételi szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására a Bírálóbizottság döntése alapján 

 
Lengyel György polgármester: Az előterjesztést írásban megkapták a képviselők.  
A közbeszerzési eljárás lefolytatásra került. Az eljárás eredményét a Közbeszerzési 
Szabályzat értelmében a Képviselő-testület jogosult megállapítani. 
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Fekete Zita kirendeltség-vezető: A Közbeszerzési Törvény alapján névszerinti 
szavazást kell alkalmazni, a képviselők ABC szerinti sorrendben szavaznak. 
 
Lengyel György polgármester: Kérem a képviselőket, hogy nevük elhangzása után 
szavazzanak: 
 
Lengyel György: igen 
Mórocz Lajos: igen 
Pusztai Ádám: igen 
Szemenyei Sándor: igen 
Varga Pál: igen 
 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozta:    
 

101/2014. (IV. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Név szerinti szavazás szerint: 
Lengyel György: igen 
Mórocz Lajos: igen 
Pusztai Ádám: igen 

Szemenyei Sándor: igen 
Varga Pál: igen 

 
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-
testülete  
 
1. eredményesnek hirdeti ki a „Kardoskút Község 
Önkormányzata részére gépjármű beszerzése 
adásvételi szerződés keretében” tárgyú 
közbeszerzési eljárást, 
 
2. a „Kardoskút Község Önkormányzata részére 
gépjármű beszerzése adásvételi szerződés 
keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban 
nyertes  

 

ajánlattevő neve: Porsche Inter Auto Hungaria Kft. Porsche Szeged telephely 
ajánlattevő székhelye: 1139 Budapest, Fáy utca 27.   
ajánlati ár (nettó) Ft: regisztrációs adóval (135.000. Ft) növelt ára 10 000 000 +  
2 663 550 ÁFA .- Ft, azaz bruttó: 12 663 550 Ft.- 

 
3. felhatalmazza Lengyel György polgármestert 
az írásbeli összegezés kiküldésére (az eredmény 
kihirdetésre) és a nyertes ajánlattevővel történő 
szerződéskötésre, tekintettel arra, hogy a 
nevezett ajánlat a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlat, 
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mely a rendelkezésre álló összegre tekintettel is 
megfelelő.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Lengyel György  polgármester  

 
 

Radnóti Miklós Nyugdíjas Klub kérelme 

 
Lengyel György polgármester: A kérelmet a képviselők mai napon írásban 
megkapták a határozati javaslattal együtt. A korábbi évekhez hasonlóan május 
hónapban egy kirándulást szeretnének szervezni, melyen a település nyugdíjasai is 
részt vehetnek. Most Hajós településre szeretnének ellátogatni. A kérelemhez 
költségvetés és útvonalterv is mellékelve van. A várható költség 133 350 forint. A 
korábbi években az útiköltséget számla kifizetésével vállalta az önkormányzat a 
költségvetési tartalék terhére. Ezzel a javaslattal szeretnék élni most is. Kérem a 
képviselők véleményét, javaslatait. 
 
Szemenyei Sándor képviselő: Támogatom, helyes, hogy a klubtagokon kívül a 
település nyugdíjasai is térítésmentesen részt vehetnek egy kiránduláson. 
 
Mórocz Lajos képviselő: Ne szakítsuk meg a hagyományokat, támogatom. 
 
Lengyel György polgármester: Mivel nincs kérdés, hozzászólás, vélemény, kérem, 
a határozati  javaslatot kézfeltartással fogadjuk el. 

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

102/2014. (IV. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-
testülete támogatja Kardoskút község 
településen élő nyugdíjasok részére a 
művelődési ház által 2014. május 24-ére 
szervezett autóbuszos kirándulást azzal, hogy az 
utazási költséget saját forrásból fedezi számla 
ellenében, a 2014. évi költségvetési tartalék 
terhére.  
 
Felelős:Lengyel György, polgármester 
Határidő: 2014. június 30. 

 
Orosházi Kézilabda Sport Club (OKSC) Egyesület tagjaként, a Somogyi Kft 
Kardoskút kispályás labdarugó csapat Orosházi Városi Bajnokságon való részvétele 
 
Lengyel György polgármester: A kérelem nem került írásban kiadásra, ezért annak 
felolvasásával tájékoztatja a képviselőket és kéri a javaslatokat, véleményeket. A 
kérelemhez a szükséges mellékletek csatolva vannak. 
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Varga Pál alpolgármester: Musztafa Imre 1990. óta vezeti ezt a csapatot. Minden 
kardoskúti sportrendezvényen részt vesznek, segítenek a szervezésben, 
lebonyolításban, nemcsak sportrendezvényeken. Eddig volt szponzoruk is, de már 
nincs. A csapat szeretne tovább működni, a csapattagok sok anyagi áldozatot 
vállalnak, a városi bajnokságon való részvételhez a nevezési díjat azonban már 
szeretnék támogatásból fedezni. Szeretném, ha megkapnák a kért támogatási 
összeget. 
 
Szemenyei Sándor képviselő: A szükséges dokumentumok megvannak. Ha 
érdemesnek találjuk támogatásra, én sem vagyok ellene. 
 
Lengyel György polgármester: A csapat tagjai most is kardoskúti lakosok, illetve 
Kardoskútról elszármazók, vállalják, hogy felvennék a Kardoskút nevet, javaslom, 
hogy támogassuk őket. Mivel nincs több kérdés, hozzászólás, vélemény, kérem, 
hogy kézfeltartással szavazzunk arról, hogy támogatjuk a csapatot a kért 60 900,-Ft-
tal! 

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

103/2014. (IV. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az Orosházi Kézilabda Sport 
Club (OKSC) Egyesület részére 60.900,- Ft 
azaz: hatvanezer-kilencszáz forint támogatást 
nyújt a Somogyi Kft. Kardoskút kispályás 
labdarugó csapat Orosházi Városi Bajnokságon 
való részvételére a 2014. évi költségvetése 
terhére.  
 
A támogatási szerződés megkötésére 
felhatalmazza Lengyel György polgármestert. 
 
Felelős:  Lengyel György polgármester 
Határidő:  2014. június 30. 

 
 
Dénes Gábor, helyi lakos vásárlási kérelme 

 
Lengyel György polgármester: A kérelmet a képviselők előzetesen írásban 
megkapták a határozati javaslatokkal együtt. A kérelmező még az elmúlt évben 
megkeresett szóban. Most azonban írásban is megkeresett. Az út Dénes Gábor 
tulajdonát képező földterület mellett van, az utat nem használják, de ennek ellenére 
kötelességünk a jogszabályokat betartani. Ez az út az Önkormányzat 
forgalomképtelen tulajdona, ami nem hasznosítható, csak átminősítés után, 
településrendezési terv módosítása is szükséges. Nagyon sok költséget von maga 
után.  
 
Fekete Zita kirendeltség-vezető: Jelenleg a kérelem nem támogatható, tekintettel 
arra, hogy a nemzeti vagyonról szóló törvény értelmében a helyi önkormányzat 
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kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartoznak a helyi közutak és nem 
idegeníthető el. Az előterjesztésben leírtam, hogy nagyon hosszadalmas és 
költséges eljárást követően, az út megszüntetésével lenne lehetőség az 
értékesítésre. 
 
Szemenyei Sándor képviselő: Másik tanyához is bejáróként van feltüntetve a 
térképen, szolgalmi jog is van rajta. Elutasítom a kérelmet. 

Lengyel György polgármester: Mivel nincs több kérdés, hozzászólás, vélemény, 
kérem, hogy kézfeltartással szavazzunk arról, hogy nem támogatjuk a kérelmet! 

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

104/2014. (IV. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (3) 
bekezdése alapján Dénes Gábor (lakcím: 5945. 
Kardoskút, Tanya: 248.sz.) kérelmét elutasítja.  
 
Felelős:Lengyel György, polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A hivatal mosdójának felújítása 
 
Lengyel György polgármester: Ezzel a bejelentéssel kapcsolatban írásos 
előterjesztés nem készült, szóban kívánom megtenni. Korábban már döntöttünk a 
mosdó felújításának szükségességéről, a 2014. évi költségvetésben be is terveztünk 
egy millió forintot. Árajánlatokat kértem, 3 érvényeset kaptam is. Az árajánlat 
készítése során történt felméréskor még merültek fel a felújításhoz elengedhetetlen 
munkálatok (szennyvízelvezetéssel kapcsolatban, ajtó csere) melynek következtében 
a legkedvezőbb árajánlat is 1.200 ezer forint, mely meghaladja a tervezett összeget.  
 
Szemenyei Sándor képviselő: Ha megemeljük a költségvetési keretet, akkor már 
nem kell új árajánlatot kérni? 
 
Fekete Zita kirendeltség-vezető: Nem, dönteni azért kell, mert a 2014. évi 
költségvetésbe betervezett 1 millió forint 200 ezer forinttal több lesz, így az 
előirányzat megemeléséről kell dönteni a tartalék terhére. 
 
Varga Pál alpolgármester: Emeljük meg a költségvetést, ha már elkezdjük, akkor 
fejezzük is be. 

Lengyel György polgármester: Mivel nincs több kérdés, hozzászólás, vélemény, 
kérem, hogy kézfeltartással szavazzunk arról, hogy 200 ezer forinttal emeljük a 
költségvetésbe tervezett felújítási összeget. 

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
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105/2014. (IV. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 2014. 
évi költségvetési rendeletben meghatározott 
fejlesztési előirányzatát megemeli 200 000 Ft., 
azaz: kettőszázezer forinttal a Csanádapácai 
Közös Önkormányzati Hivatal Kardoskúti 
Kirendeltség (5945 Kardoskút, Március 15. tér 3.) 
mosdójának felújítása céljából. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Lengyel György, polgármester 

 
Kardoskút, Petőfi u. 64. – volt polgári védelmi bázis – sz. önkormányzati ingatlan 
felújítására árajánlatok kérése 

Lengyel György polgármester: A költségvetésben 1 millió forint van betervezve a 
bázishoz. Ezt az ingatlant a közmunka programsorozat helyszíneként is tervezzük, 
valamint a hivatal melletti rakterületet is szeretnénk ide áthelyezni. A tervezett 
tevékenységekhez áram szükséges. Nehéz volt szakembert találni, aki felmérje a 
hiányosságokat. Az a rendszer nagyon elavult, nem fog így érintésvédelmi 
tanúsítványt kapni. Ennél fogva munkát nem tudunk oda telepíteni jelenleg. Az egész 
épület teljes villanyhálózat felújítása szükségtelen és rengeteg pénzbe is kerülne. 
Kértem, hogy a lakás és a tervezett munkálatokhoz szükséges részben, épületekben 
legyen áram. A vételezési helytől új vezetékrendszert kell kiépíteni. Erre kértem 
árajánlatot, mely irányár 520 ezer forint. Ebbe beletartozik a belső víz, gáz, villany 
felújítás. A közmunkásoknak is tudunk kialakítani mosdó és melegedő helyiséget. 
Emellett az érintésvédelmi és tűzvédelmi jegyzőkönyvek elkészítése is szükséges. 
Hosszú távon gondolkodva a teljes felújítást pályázati forrásból igyekezzünk 
megoldani. A villany felújítása már úgy fog megtörténni, hogy az az egész felújítást 
ne akadályozza. 
 
Varga Pál alpolgármester: A közmunka program eredményét, ha tudjuk, csak utána 
kellene kezdeni a felújítást, gondolva egy esetleges pályázatra, amiből meg lehetne 
csinálni az egészet. 
 
Lengyel György polgármester: Erre gondoltam, de a járműveket ott tároljuk, raktár 
van, a közmunka program nélkül is szükséges már most áram. Tanúsítvány nélkül 
nem lehet használni. A szükséges érintésvédelem és tűzvédelem tanúsítványa kb. 
százezer forintba fog kerülni. Egyébként a költségvetésünkben egymillió forintot 
előirányzattal terveztünk a volt polgárvédelmi bázis költségeire. 
 
Pusztai Ádám képviselő: Ez fél millió forint, van ott még annyi felújítási munka, 
hogy szükséges lesz az esetleges pályázaton nyert összegre is. 
 
Varga Pál alpolgármester: Támogatom Polgármester Úr javaslatát. 
 
Lengyel György polgármester: Aki egyetért azzal, hogy az elmondott munkálatokat 
a betervezett egymillió forint terhére megvalósítsuk kézfeltartással szavazzon. 
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A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 
 

106/2014. (IV. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Kardoskút, Petőfi u. 
64. szám alatt álló, kardoskúti 262. hrsz-ú, 
gazdasági épületben (volt polgárvédelmi bázis) 
az elektromos hálózat rekonstrukciója és az 
érintés és tűzvédelmi jegyzőkönyvek elkészítését 
a költségvetésben elfogadott eredeti előirányzat 
terhére megvalósítja. 
 
Felelős:Lengyel György, polgármester 
Határidő: 2014. május 31. 

 

Petőfi utca járda felújítása 

Lengyel György polgármester: Szakemberrel felmértük a költséget. Közmunkával 
előkészítve bruttó 6 millió forint lenne, melyből munkadíj 3 millió forint. Ezt nem 
tudjuk felvállalni véleményem szerint, nagyon nagy ez az összeg. Tovább kellett 
gondolni, hiszen 3 millió forint van betervezve, és 1,7 millió forint van erre a célra a 
konszolidációs összegből, ahol a Petőfi utca meg lett jelölve. A munkadíjból tudnánk 
csökkenteni egy szakember irányításával 5 közmunkás odavezénylésével. Ebben a 
felmérést készítő vállalkozó is partner lenne. Ezt át kell gondolni. 
 
Mórocz Lajos képviselő: Nem javaslom a mellé betonozást, az mindig külön fog 
mozogni, ha külön van az alap. Közmunkaprogram keretében végezzük a munkát és 
több kisebb szakaszban és tapasztalt, jó szakembert kell keresni az irányításhoz. 
 
Lengyel György polgármester: Én is ezt támogatom.  
 
Szemenyei Sándor képviselő: Az egész betonalapot fel kell törni és egyben új 
alapot készíteni. 
 
Pusztai Ádám képviselő: Ha jól akarjuk csinálni, akkor teljes szélességben, teljesen 
új alapra csináljuk, inkább több kisebb szakaszban, ha úgy engedi a költségvetés. 

Lengyel György polgármester: Szakembert kell keresni. Tekintettel arra, hogy több 
bejelentés nincs, tisztelettel megköszöni az aktív tanácskozást és 16.00 perckor az 
ülést bezárja. 

 
K.m.f. 

 
 

  Lengyel György           Megyeriné Lepsényi Alíz 
    polgármester                   aljegyző 
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Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
 
  Mórocz Lajos                                     Szemenyei Sándor  
     képviselő                              képviselő 
           
 


