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7/2015. ÖKÜ 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26. napi 

rendes, nyílt testületi ülésén. 

 

 

Ülés helye:  a Hivatal tanácskozó terme 

 5945 Kardoskút, Március 15. tér 3. 

 

 

Jelen vannak:  Lengyel György polgármester,  

 Kis Bálint, 

Mórocz Lajos,  

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 

 Terjékné Kaposi Andrea, igazgató 

 

Andrusik Gábor 

(1. sz. napirendi pont) 

Puskás Emese 

Radics Vivien 

( 4. sz. napirendi pont) 

 

  

Nem tanácskozási joggal állandó meghívottként van jelen: 

Skorka Pálné jegyzőkönyvvezető. 

 

További jelenlévő: 

Kocsis Péter, helyi lakos. 

 

Lengyel György, polgármester Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testületi ülés 

határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot; választása Kis Bálint és Pusztai 

Ádám 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! 
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A képviselő-testület a javaslatnak megfelelően, az 5 jelenlevő tag közül 5 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbiak szerint fogadta el a tárgyalandó napirendi pontokat: 

 

 

Tárgy:            Előadó: 

   

1./ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és 

ártalmatlanítására irányuló közszolgáltatásról szóló beszámoló  

Előterjesztő: Andrusik Gábor egyéni vállalkozó 

 

2./ Kardoskút Község Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési tervének elfogadása 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

3./ A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

4./ Kardoskút Község Önkormányzatának ügyvivő szakértő munkakörre kiírt pályázat 

elbírálása  

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

            

5./ Egyebek 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

 

Zárt ülés 

 

2./ Szociális kérelmek elbírálása 

Előterjesztő: Fekete Zita kirendeltség-vezető 

 

Lengyel György polgármester: A napirendi pontok tárgyalása előtt a két ülés között lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról számol be: 

 12/2015. (I. 30). sz. Képviselő-testületi határozatban elfogadtuk az Orosháza és 

Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásnak az egységes szerkezetbe 

foglalt Társulási Megállapodását 2015. február 28. napi hatályba lépéssel. A társulás 

felé megküldésre került. 

 14/2015. (I. 30). sz. Képviselő-testületi határozatban elfogadtuk, hogy a 

Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesület pártoló tagjaként 21.000 Ft-al 

működésükhöz hozzájárulunk. A megállapodás és az összeg megküldésre került. 

 15/2015. (I. 30). sz. Képviselő-testületi határozatban kifejeztük azon szándékunkat, 

hogy a Boldog Gyermek,Boldog Család Egyesület részére az iskola épületének egy 

részét bérbe adjuk. Sajnos a KLIK nem járult hozzá, ezért a bérbeadás nem történik 

meg. 
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 30/2015. (I. 30). sz. Képviselő-testületi határozatban elfogadtuk a köztisztviselői 

teljesítménykövetelmények szempontjait. 

 31/2015. (I. 30). sz. Képviselő-testületi határozatban döntöttünk a civil szervezetek 

támogatási rendjéről. A pályázati felhívás közzététele megtörtént. 

 33/2015. (I. 30). sz. Képviselő-testületi határozatban döntöttünk arról, hogy a 

Kormányrendelet hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési 

projektjei előkészítése és megvalósítása céljából együttműködésim megállapodást köt 

a Békés Megyei Önkormányzattal, az aláírásra felhatalmazta a polgármestert. Az 

együttműködési megállapodás aláírása 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: 

 

                         42/2015. (III.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete a 12/2015. (I. 30). sz.   

14/2015. (I. 30). sz. 15/2015. (I. 30). sz. 

30/2015. (I. 30). sz. 31/2015. (I. 30). sz. 

32/2015. (I. 30). sz. KT határozatok 

végrehajtásáról szóló beszámolót és a két 

ülés eseményeiről szóló tájékoztatást 

elfogadja. 

 

Felelős:Lengyel György, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A polgármester a két testületi ülés közötti eseményekkel kapcsolatban az alábbiakról 

tájékoztatja a képviselőket: 

 

 A HSG szolgálat Pepó Jánosné szakmai vezető szervezésével „Tavasz köszöntő” 

címmel nyílt napot rendezett, melyre meghívásra került a gondozottakon túl a 

nyugdíjasok, a polgármester, tanyagondnok, háziorvos, körzeti nővérek.  Információ 

csere történt az ellátók és ellátottak között. Hasznos volt az összejövetel, jó úton halad 

a szolgáltatás. 

 Az Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás részéről közbeszerzési ajánlatfelhívás 

történt az orvosi ügyelet ellátására. Javaslatainkat megtettük. 

 A temetővel kapcsolatban a feladatok végrehajtása határidőben megtörtént, kérelem 

benyújtásra került a Földhivatalhoz, fűmag vetése, hengerlés folyamatban.  

 Közfoglalkoztatás ellenőrzése volt, mely elsősorban adminisztratív feladatokra 

irányult, de a dolgozókat is meglátogatták a helyszíneken. Az ellenőrzés eredménye 

dicsérettel végződött, Tóth Józsefné és Gyalai Edina munkáját illeti a dicséret. A 

munkát példaértékűnek ítélték. 

 A Vásárhelyi Pusztáért Szövetség 2013. január 25-én alakult, eddig 7 ülést tartott. 

Visszaesés mutatkozott, de most új helyzet állt fel. Értéktár Örökség Szakértő 

világörökség kezdeményezését javasolja. A jelenlevők támogatóan nyilatkoztak. 
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Ennyiben kívántam szólni a napirendi pontok tárgyalása előtt a két ülés között történt 

eseményekről. 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: 

 

                           43/2015. (III.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete a két ülés 

eseményeiről szóló tájékoztatást 

elfogadja. 

 

Felelős: Lengyel György, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

1. Napirendi pont: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és 

ártalmatlanítására irányuló közszolgáltatásról szóló beszámoló 

     

 Előadó:  Andrusik Gábor, vállalkozó 

 

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést előzetesen 

írásban megkapták a képviselők. Az előterjesztés készítője kíván-e hozzászólni, kiegészítést 

tenni? 

Andrusik Gábor, vállalkozó: Köszönöm nem, amennyiben van kérdés válaszolok.  

Lengyel György polgármester: Köszönjük a beszámolót, amennyiben kérdés merül fel, 

kérem a  képviselőket tegyétek fel! 

Amennyiben nincs kérdés, aki az előterjesztett beszámolót elfogadja, kézfeltartással 

szavazzon! 

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

44/2015. (III.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község képviselő-testülete  úgy dönt 

hogy a vízgazdálkodásról szóló  1995. évi LVII. 

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

Andrusik Gábor, egyéni vállalkozó - mint 

közszolgáltató - tevékenységéről szóló részletes 

költségelszámolást a 2014. év vonatkozásában.  

Felelős:Lengyel György, polgármester 

Határidő: azonnal 

Andrusik Gábor elhagyja az üléstermet. 
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2. Napirendi pont: Kardoskút Község Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési 

tervének elfogadása 

 

Előadó:  Lengyel György polgármester 

 

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést előzetesen 

írásban megkapták a képviselők. Az előterjesztésben szerepelnek a közbeszerzésre vonatkozó 

értékhatárok, mely szerint jelenleg nincs tudomásunk olyan beruházásról, mely a 

közbeszerzés hatálya alá tartozna. Év közben módosulhat természetesen. Ha valakinek van 

észrevétele, hozzászólása tegye meg! Amennyiben nincs, akkor kézfeltartással szavazzunk az 

önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervéről! 

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

                             

45/2015. (III.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 

CVIII. törvény 33. § (1) bekezdésében foglalt 

kötelezettségének eleget téve - az önkormányzat 

2015. évi költségvetésében tervezett fejlesztéseket, 

felújításokat, beszerzéseket figyelembe véve -  

megállapítja, hogy 2015. évi köbeszerzési terve 

nemleges.  

 

Felelős: Lengyel György polgármester 

Határidő: Fekete Zita kirendeltség-vezető a 

közzétételért 

 

   

 

3. Napirendi pont: A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 

Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

 

      Előadó:  Lengyel György polgármester 

 

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést előzetesen 

írásban megkapták a képviselők. A társulási megállapodást a jogszabályi módosításoknak 

megfelelően módosítani szükséges. Amennyiben nincs kérdés, kérem kézfeltartással 

szavazzunk a megállapodás módosításáról! 

 

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
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46/2015. (III.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete dönt arról, hogy  

 

1.) elfogadja a Délkelet-Alföld Regionális 

Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását 

Célzó Önkormányzati Társulásnak az előterjesztés 

mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt 

Társulási Megállapodását, 

 

2.) felhatalmazza a polgármestert az egységes 

szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás 

aláírására. 

 

Végrehajtásért felelős: Lengyel György 

polgármester a határozat kivonatának 

megküldéséért, valamint az egységes szerkezetű 

Társulási Megállapodás aláírásáért  

Határidő: értelemszerűen 

 

 

   

 

4. Napirendi pont: Kardoskút Község Önkormányzatának ügyvivő szakértő munkakörre 

kiírt pályázat elbírálása 

 

      Előadó:  Lengyel György polgármester 

 

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést előzetesen 

írásban megkapták a képviselők. A pályázati kiírásnak megfelelően az érvényes pályázatot 

benyújtókat meghívtuk személyes meghallgatásra a testületi ülésre. Előzetesen tájékoztatom a 

képviselőket, hogy Jegyző Úr javaslatának megfelelően a két érvényes pályázó angol nyelvű 

kapcsolatfelvételi levelet nyújtott be, valamint angol nyelvű meghallgatásra is sor került, a 

DOVER nyelviskola egyik vezetőjének, Versztó Lajos közreműködésének köszönhetően. 

Mindkét pályázó jól teljesített az angol nyelvű fordulóban. 

Fekete Zita kirendeltség-vezető: Megérkezett a két pályázó, úgy nyilatkoztak, hogy 

hozzájárulnak ahhoz, hogy meghallgatásukra nyílt ülés keretében kerüljön sor. Névsor szerinti 

szólítom őket. 

 

Puskás Emese pályázó megérkezik. 

 

Lengyel György polgármester: Köszöntöm Emese, megkérem, hogy néhány mondatban 

mutatkozzon be! 

 

Puskás Emese, pályázó: Puskás Emese vagyok, Orosházán élek a férjemmel és 14 hónapos 

gyermekünkkel. Külföldön éltünk, de itthon szerettük volna mindenképpen felnevelni a 
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gyermekünket ezért hazaköltöztünk. Orosházán élünk, szociális munkás végzettségem van. 

Budaörsön, Budapesten dolgoztam. Szeretnék visszakerülni a munka világába.  

 

Lengyel György polgármester: Köszönöm szépen a bemutatkozást, biztatom a képviselőket 

tegyék fel kérdéseiket. 

 

Varga Pál, képviselő: Említette, hogy a gyermeke 14 hónapos. Mit gondol, mikor tudna 

munkába állni? 

 

Puskás Emese, pályázó: Rugalmas vagyok, de szeretnék 2 éves koráig otthon maradni. 

 

Varga Pál, képviselő: A turisztikával milyen kapcsolatba került munkája során? 

 

 Puskás Emese, pályázó: Inkább rendezvényeket szerveztem, konkrétan turisztikával nem 

volt kapcsolatom. 

 

Kis Bálint képviselő: Említett külföldi munkatapasztalatot. Ott más jogszabályok vannak, 

mit gondol nem jelentene gondot az itthoni jogszabályi környezetet alkalmazni? 

 

Puskás Emese, pályázó: Nagyon alaposnak tartom magam, mindennek szeretem a hátterét 

ismerni, úgy gondolom nem okozna problémát. 

 

Kis Bálint képviselő: Csapatmunkában dolgozott, vagy inkább egyedül? 

 

Puskás Emese, pályázó: Intézményi referensnek voltam felvéve. Budaörsön 1200 fős 

rendezvényeket szerveztünk. Munkám során csapatban és önállóan is dolgoztam.  

 

Lengyel György polgármester: Orosháziként mit gondol Kardoskútról? Van-e különbség 

város és falu között? Városi hivatalban és falusi hivatalban ügyfelek között mi a különbség? 

 

Puskás Emese, pályázó: Úgy gondolom nincs, az ügyfél az ügyfél mindenhol. Mindenkit 

emberként kell kezelni és az előnyére válik az ügyfélnek is, ő is elégedett lesz és az ügyintéző 

is. Szerintem ez a legfontosabb.  

 

Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, akkor köszönjük szépen, 

hogy eljött. Írásban értesítjük a pályázókat. 

 

Puskás Emese pályázó elhagyja az üléstermet, Radics Vivien pályázó megérkezik. 

 

Lengyel György polgármester: Köszöntöm Viven, megkérem, hogy néhány mondatban 

mutatkozzon be! 

 

Radics Vivien, pályázó: Radics Vivien vagyok, csanádapácai. A Szegedi Egyetemen földrajz 

szakon végeztem alapképzésben, jelenleg a mesterképzést végzem. Amennyiben az OTDK 

versenyen eredményesen szerepelek, akkor a szakdolgozatom is elfogadják és csak 

államvizsgáznom kell. 2012. novembere óta diákmunkát végzek, promóteri feladatokat, az 

Invitelnél adminisztrációs munkát és az Egyetemen tolmácsolási feladatokat angol 

nyelven.Tudom hogy nincs mögöttem hosszú szakmai múlt, de  elhivatott vagyok és 

amennyiben bizalmat kapok ezt be is bizonyítom. 
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Varga Pál, képviselő: Mit tud Kardoskútról? Milyen lehetőségeket lát a turizmus kiugrására? 

 

Radics Vivien, pályázó: Kardoskút Dél-Békésben jó adottságokkal rendelkezik, a település 

kis létszáma nem hátrány. Alulról szerveződő stratégia jellemzi, a civil szervezetek szerepe 

fontos. Jó természeti adottságokkal rendelkezik, gondolok pl. itt az energiahordozókra is. 

 

Kis Bálint, képviselő: Volt külföldön gyakorlaton. Látott-e olyan megoldást, lehetőséget, 

amit itt is meg lehetne valósítani? 

 

Radics Vivien, pályázó: A világítást úgy oldották meg, hogy napelemet szereltek az 

építményekre. A napsütéses órák száma magas, így ez egy alternatíva lehet. Magyarországon 

a Nyírségben van pl. egy olyan település, ami önfenntartó. 

 

Lengyel György polgármester: Említette, hogy még tanulmányai folyamatban vannak. 

Milyen tervek vannak ezzel kapcsolatban? 

 

Radics Vivien, pályázó: Nem titkolt szándékom – az OTDK-n is ezért indultam –, hogy 

doktori képzésben gondolkozom. Májusban lehet jelentkezni, nem ismerem még a 

keretszámokat. 

 

Lengyel György polgármester: Szegeden Professzor Úrral másfél éve felvettem a 

kapcsolatot, egy minta értékű fejlesztés kialakítása vonatkozásában. Amennyiben lehetőség 

lenne itt dolgozni lát-e ebben fantáziát? 

 

Radics Vivien, pályázó: Természetesen igen. A diplomás fiatalok elvándorlása a fő kutatási 

témám, de mostanában több alaklommal a Dél-Békési területről tartottam előadást. 

 

Kis Bálint, képviselő: Milyen időtávban tervez? 

 

Radics Vivien, pályázó: Sokak számára furcsa, de mint csanádapácai lány, számomra 

nagyon fontos, hogy Békés megyében és falun helyezkedjek el. Hosszú távon gondolkozom a 

falusi életben. 

 

Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, akkor köszönjük szépen, 

hogy eljött. Írásban értesítjük a pályázókat. 

 

Radics Vivien pályázó elhagyja az üléstermet. 

 

Lengyel György polgármester:  Várom a képviselők észrevételeit, javaslatait. 

 

Kis Bálint képviselő: Puskás Emese ügyfélközpontú, érző, családcentrikus, a településről 

nem tájékozott. Radics Vivien szimpatikus, energikus, jól tájékozott, ki tud állni, empatikus, 

határozott célja van. Hosszú távra tervez. Legjobban illeszkedik a pályázati kiírásban 

megfogalmazottakban. Őt választanám. 

 

Mórocz Lajos képviselő: A Vivien teljes egészében megfelel erre a feladatra. 

 

Varga Pál képviselő: Mindenképpen fontosnak találtam a személyes meghallgatást, én is 

Vivient javaslom. 
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Pusztai Ádám képviselő: Csatlakozom az előttem szólókhoz. Puskás Emese beszédét 

hallgatva, arra a következtetésre jutottam, hogy munkahelyet szeretne magának, kötődést nem 

éreztem. Én is Radics Vivienre szavazok. 

 

dr. Lipták Péter jegyző: Arra kell törekednünk, hogy a tudását kamatoztassuk és ne csak 

Kardoskút, hanem a három település javára. 

 

Lengyel György polgármester: Radics Vivien 24 éves, egyemet végzett pályakezdő. Tudja 

mit akar, ragaszkodik a gyökereihez, céljai is vannak. 

 

Az előterjesztésben több határozati javaslat szerepel. Először szükséges megállapítani, hogy 

mely pályázatok érvénytelenek, melyek nem feletek meg a kiírásnak, illetve összességében a 

pályázat eredményességéről is dönteni kell. Amennyiben az előterjesztésben szereplő 

határozati javaslattal egyetért a képviselő-testület, kézfeltartással szavazzunk! 

 

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

                         47/2015. (III.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy: 

 

1.) az alábbi pályázók pályázatát 

érvénytelennek nyilvánítja és kizárja a további 

pályázati eljárásból, mivel a benyújtott pályázati 

anyag nem felel meg a pályázati felhívásban 

foglaltaknak: 

 

- Boros Edit,  

- Halászné Balog Gyöngyi, 

- Prozlikné Csorba Melinda, 

- Fejes Márta,  

- Horváth Ágnes, 

- Kiss Birkás Irén,  

 

2.) az ügyvivő szakértő munkakör betöltésére 

kiírt pályázatot eredményesnek nyilvánítja. 

 

Felelős: Lengyel György polgármester  

Határidő: azonnal 

 

 

Lengyel György polgármester:  A második határozati javaslat a konkrét személy 

kiválasztásáról szól. Az elhangzott javaslatoknak megfelelően, aki egyetért azzal, hogy Radics 

Viviennel közalkalmazotti jogviszonyt létesítsünk, kézfeltartással szavazzon! 

 

                          48/2015. (III.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy az érvényes és eredményes 

pályázat alapján Radics Viviennel közalkalmazotti 
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jogviszonyt létesít határozatlan időtartamra, 2015. 

április 1. napjától – 4 hónap próbaidő kikötésével – 

ügyvivő-szakértő munkakör betöltése céljából.  

 

Felelős: Lengyel György polgármester  

Határidő: 2015. április 1. 

 

Lengyel György polgármester:  Az illetményről is döntenünk kell, a jogszabály értelmében, 

mely úgy alakul, hogy bruttó 122.000 Ft besorolás szerint és 10.000 Ft az idegennyelvi 

pótlék. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon! 

 

 

                            49/2015. (III.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete Radics Vivien illetményét a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény irányadó rendelkezései alapján 

az alábbiakban állapítja meg: 

 

garantált illetmény: 122.000 Ft 

idegennyelv-tudási pótlék:   10.000 Ft 

Összesen: 132.000 Ft 

 

A képviselő-testület felkéri Lengyel György 

polgármestert, hogy a nyertes pályázó esetében a 

szükséges munkáltatói intézkedések megtételéről 

intézkedjen. 

 

Felelős: Lengyel György polgármester  

Határidő: 2015. április 1. 

 

5. Napirendi pont: Egyebek 

 

      Előadó:  Lengyel György polgármester 

 

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést megkapták a 

képviselők. Az előterjesztés készítőjét kérdezem van-e hozzászólása? 

Fekete Zita kirendeltség-vezető: Jogszabályi kötelezettség alapján a térítési díjakat meg kell 

állapítani és az önköltséget a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások 

körében. A házi segítségnyújtást tértésmentesen biztosítja a lakosság számára a testület és az 

étkezésnél jövedelem alapján több csoport van. Nem tartalmaz módosítási javaslatot az 

előterjesztés.  

Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs kérdés, aki az előterjesztésben szereplő 

határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon! 

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

ellenszavazattal, - egyhangúan - az alábbi határozatot hozta: 
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                      50/2015. (III.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

1. Kardoskút Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete (a továbbiakban: 

Képviselő-testület) a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 115. § (1) bekezdése alapján a 

személyes gondoskodás körébe tartozó 

szociális ellátások ellenértékének 

megállapításához az egyes ellátások 

önköltségét a következők szerint határozza 

meg: 

 

a.) A Képviselő-testület a szociális étkeztetés 

egy napra jutó szolgáltatási önköltségét 

ellátottanként 630,- Ft-ban állapítja meg.  

 

b.) A Képviselő-testület a házi 

segítségnyújtás egy munkaórára jutó 

szolgáltatási önköltségét ellátottanként 203,- 

Ft-ban állapítja meg.  

 

2. A Képviselő-testület az intézményi térítési 

díjakat az elfogadott szolgáltatási önköltség és 

az állami támogatás különbözetének 

figyelembevételével állapítja meg. 2015. évre 

intézményi térítési díjat nem emel. 

 

Felelős: Lengyel György polgármester  

Határidő: 2015. április 1.   

 

 

Lengyel György polgármester: Az Óvodával kapcsolatban a beiratkozás napját, illetve a 

beiratkozásról a hirdetményt el kell fogadnia a képviselő-testületnek, ugyanúgy, mint tavaly. 

Fekete Zita kirendeltség-vezető: Az előterjesztést előkészítettük az időpontot az 

óvodavezetővel egyeztettük. 

 

Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs kérdés, akkor szavazzunk a  

 

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

                            51/2015. (III.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy  

 

1. A Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda 

2015/2016-os nevelési évre történő óvodai 

beiratkozás időpontját 2015. május 11-12. napján 
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8.00 óra és 16.30 óra közötti időtartamban 

határozza meg. 

2. A Képviselő-testület jóváhagyja az óvodai 

beiratkozással kapcsolatos hirdetmény szövegét a 

határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal. 

3. A Képviselő-testület felkéri a 

polgármestert, hogy a helyben szokásos módon 

gondoskodjon az óvodai beiratkozás rendjéről 

szóló hirdetmény közzétételéről. 

 

Határidő: 2015. április 10. a hirdetmény 

közzétételére 

Felelős: Lengyel György polgármester 

 

1. sz. melléklet 

ÓVODAI BEÍRATÁS  

2015-2016- os nevelési évre 

 

Beíratás időpontja: 2015.  május 11-én 8-16.30 óráig 

                                  2015.  május 12-én 8-16.30 óráig 

 

Helye: Kardoskúti Napköziothhonos Óvoda (5945 Kardoskút, Kossuth. u 4.) 

 

Várjuk mindazon szülők jelentkezését, akiknek gyermeke 2015. augusztus 31-ig betölti 3. 

életévét. (Felvehető továbbá, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül 

betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet 

több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 

hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.) 

 

Az óvoda felvételi körzete: Kardoskút község közigazgatási területe. 

 

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 

 

 A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány; 

 A gyermek TAJ kártyája; 

 A gyermek születési anyakönyvi kivonata; 

 A szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa. 

  

Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2014. május 20-ig írásban 

megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek. 

 

A szülő a döntés kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel 

fordulhat a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az 

óvoda vezetőjénél kell benyújtani.  

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése értelmében az 

óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.  

 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a 
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szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, 

szabálysértést követ el. 

 

 

Lengyel György polgármester: A Művelődési Házzal kapcsolatban lehetőség van egy 

pályázatot benyújtani. Megkérem a Művelődési Ház igazgatót, hogy ismertesse a pályázatot!  

Terjékné Kaposi Andrea, igazgató: A Nemzheti Kulturális Alap írta ki a pályázatot. 

Minden feltételnek megfelelünk. A megyében 7 település adná be a pályázatot. Maximum 3 

millió forintra pályázhatunk. A Megyével konzultálva szükséges lenne az alapterületet 

növelni, ezt meg lehetne oldani az internetes szoba összenyitásával. 2016. augusztusban kell 

befejezni a kivitelezést. 298 ezer forint önerő kellene. A pályázat beadási határideje 2015. 

április 1. 

Lengyel György polgármester: Abszolút ráfér a könyvtárra a felújítás. 

Varga Pál alpolgármester: Támogatom a pályázat beadását. 

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: 

 

                           52 /2015. (III.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy határoz, hogy  

 

1. Az 5954 Kardoskút, Március 15. tér 1. sz. 

hrsz. 40. alatti Móra Ferenc Művelődési Ház és 

Községi Könyvtár  szakmai eszközfejlesztése, 

korszerűsítése érdekében pályázatot nyújt be a 

Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények 

Kollégiumához, 

 

2. a beruházás megvalósítása érdekében támogatási 

igényt nyújt be bruttó 2 951 100. Forint mértékben, 

a beszerzés bruttó összköltségét 3 247 100.- 

forintban fogadja el. A vállalt önerő összegét 296 

000- forintban határozza meg, mely összeget a 

2015. évi költségvetési tartalék terhére biztosít, 

 

3. felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz 

szükséges nyilatkozatok megtételére és a pályázat 

benyújtására a 10.000 Ft pályázati nevezési díj 

befizetése mellett. 

 

Felelős: Lengyel György polgármester  

Határidő: 2015. április 1. 
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Lengyel György polgármester: A következő döntéshez határozati javaslat készült, az 

előterjesztést szóban teszem meg. Értékteremtő közfoglalkoztatás keretében 30 millió forint 

támogatást és 20 fő alkalmazására kaptunk lehetőséget. Ezt a létszámot két részre osztottuk, 

egyik csoport a Petőfi  utca járda felújításán, a másik csoport a művelődési ház belső 

udvarának térburkolattal történő ellátásán dolgozik. A tervezéskor volt 2 fő kőműves 

végzettségű közfoglalkoztatott. A munka megkezdésekor az egyikőjük elment, munkát talált a 

versenyszférában. Ehhez a munkához szakember segítsége szükséges. Megkeresett Mátrai 

Mihály – kardoskúti lakos, és nyugdíjas – hogy szívesen vállalna munkát. Láttam referencia 

munkáit. Érdemesnek látom foglalkoztatni. Személyesen egyeztettem vele, együttműködne az 

ott dolgozókkal; csak úgy vállalja, ha ő is dolgozik és koordinál mellette. Javaslom, próbáljuk 

meg egy 3 hónapos időtartamra, 70.000-100.000 Ft közötti összegben. Nagyon fontos a 

csapadékvíz mozgása, időállóság, anyagfelhasználás, minőségben és hatékonyságban is. 

Mórocz Lajos képviselő: Szükséges, hogy szakember irányítsa a munkákat, hatékonyabb 

lenne a munka is. További munkáknál is igénybe lehetne majd venni. 

Kis Bálint képviselő: Több szempontból is jó lenne. A közmunka minőségét tudjuk javítani. 

Pozitív véleményeket hallok a közmunkáról, ami nagyon fontos.  

Pusztai Ádám képviselő: Havi 100 ezer forint összeget javaslom megállapítani részére, 

mivel irányít is és dolgozik is. 

Varga Pál alpolgármester: A művelődési ház udvara nagyobb feladat szakmailag, 

megérdemel egy szakembert. Teremtünk mi annyi értéket, ami fedezi a bérét. A lakosság 

véleménye is valóban  egyre pozitívabb a közmunkáról.  

Lengyel György polgármester: Hosszú folyamat, jó hogy belevágtunk. 

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, vélemény, kérem a határozati  javaslatot 100.000 Ft 

összeggel, kézfeltartással fogadjuk el! 

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

 

                           53 /2015. (III.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a Móra Ferenc Művelődési 

Ház és Község Könyvtár udvarának térburkolási 

munkáinak végzésével és szakmai vezetésével  

2015. április 1. és 2015. június 30. közötti 

időszakra vonatkozóan havi bruttó 100.000.-Ft; 

azaz: egyszázezer forint összegben megbízza 

Mátrai Mihályt. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Lengyel 

György polgármestert az szerződés megkötésére. 

Felelős: Lengyel György polgármester 

Határidő: 2015. április 1. 
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Lengyel György polgármester: A Turisztikai és Faluszépítő Egyesület megkeresett azzal, 

hogy fasort szeretne létesíteni az Árpád soron. Tóth Sándor István felajánlott 200 ezer forintot 

fásítási célja évekkel ezelőtt, mely eddig nem került felhasználásra. A közút kezelőtől kértem 

hozzájárulást, hozzájárultak és véleményt is mondtak. Első lépésben 250 m hosszan lehetne a 

lángossütőtől kezdve Tótkomlós felé. Gömbkőrisre kértem árajánlatot, 6800 Ft + ÁFA 

egyedenként. Átadom a szót Kocsis Péternek az Egyesület elnökének. 

Kocsis Péter egyesület elnöke: Településtáblától tábláig terveztük, de ez sok költséggel jár. 

Most 250 m-re van lehetőségünk. A fák közé virágállványokat tervezünk. Az a kérésem, hogy 

nyáron az öntözésben kérjük a közmunkások segítségét. 8-10 éves távlatban mutatós lenne. 

Lengyel György polgármester: Az Önkormányzatnak kell dönteni a fásításról, mennyiért és 

elfogadja-e az egyesület együttműködését.  

Kis Bálint képviselő: Támogatom az elképzelést. 

Mórocz Lajos képviselő: Támogatom az elképzelést. 

Varga Pál alpolgármester: Támogatom, jó ötlet.  

Lengyel György polgármester: A virágos kőris a legalkalmasabb az út melletti fásításra. 

Javaslom, hogy a költségvetési tartalék terhére szavazzuk meg a 331 800 forintot, és kössünk 

együttműködési megállapodást az Egyesülettel. 

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, vélemény, kérem hogy döntsünk a fásítással 

kapcsolatban!   

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

 

                          54/2015. (III.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy fásítani kívánja a 

Kardoskút, Árpád sor vasút felőli részét bruttó 

331.800 Ft, azaz: háromszázharmincegy-ezer-

nyolcszáz forint összegben a 2015. évi 

költségvetési tartalék terhére, együttműködve a 

Kardoskúti Faluszépítő Egyesülettel. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Lengyel 

György polgármestert az együttműködési 

megállapodás megkötésére. 

Felelős: Lengyel György polgármester 

Határidő: 2015. április 1. 

 

 

Varga Pál alpolgármester: Lakossági megkeresésre, kérdésre szeretnék választ kapni. Az 

ingatlanok előtt, az utcán a rossz állapotú fák kicserélése hogyan felel meg a jogszabályoknak.  

 

dr. Lipták Péter jegyző: Kérelemre, 3000 forint illetékbélyeggel, és a kivágott fa pótlásával 

szabályos. 
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Varga Pál alpolgármester: Szeretném, ha nemzeti ünnepeken legalább a főutcán zászlókat 

helyeznénk el. Saját kivitelezésben meg tudjuk oldani. 

 

Lengyel György polgármester: Egyetértek a nemzeti ünnepeken történő díszítéssel. 

Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, tisztelettel megköszöni az aktív tanácskozást és 

16,25 perckor az ülést bezárja, a szociális kérelmek tárgyalására zárt ülést rendel el. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Lengyel György           dr. Lipták Péter 

   polgármester              jegyző 

 

 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

 

 

 

 Pusztai Ádám                                        Kis Bálint  

    képviselő                                       képviselő  

          

 

 

 

 
 


