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11/2015. ÖKÜ 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28. 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: 

 Megyeriné Lepsényi Aliz, aljegyző; 

 Fekete Zita, kirendeltség-vezető.  

 Kapuné Sin Anikó, vezető pénzügyi főtanácsos 

 Terjékné Kaposi Andrea, igazgató 

 

Vargáné Neller Borbála, HEP készítője 

Török Attila, családgondozó 

 

Nem tanácskozási joggal állandó meghívottként van jelen: 

Radics Vivien jegyzőkönyvvezető. 

 

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

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

Lajos 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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1.) Beszámoló az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő 

Szolgálat 2014. évi munkájáról 

Előterjesztő: Podmaniczkiné Szegi Katalin, intézményvezető 

 

2.) Az Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Kardoskúti Tagintézményének 

működéséről szóló tájékoztató 

Előterjesztő: Szűts Gézáné tankerület-vezető 

 

3.) A Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) felülvizsgálata 

Előterjesztő: Vargáné Neller Borbála 

 

4.) 2015. évi falunap előkészítése 

Előterjesztő: Terjékné Kaposi Andrea, igazgató 

 

5.) Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 

beszámoló 

Előterjesztő: Fekete Zita, kirendeltség-vezető 

 

6.) Egyebek 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

Zárt ülés 

1.) 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: 

 67/2015. (IV.27.) sz. Képviselő-testületi határozatban elfogadtuk a Csanádapácai 

Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi módosított bevételi előirányzatait, illetve a 

2014. évi módosított kiadási előirányzatait és ezek teljesítési adatait. A Közös Hivatal 

zárszámadási adatainak Csanádapáca Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadási 

rendeletébe történő beépítés megtörtént. 

 

 68/2015. (IV.27.) sz.. Képviselő-testületi határozatban elfogadtuk a Csanádapácai 

Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi módosított költségvetési előirányzatait. A 

Közös Hivatal költségvetésének Csanádapáca Község Önkormányzat 2015. évi 

költségvetési rendeletébe történő beépítés megtörtént. 

 

 72/2015. (IV.27.) sz.. Képviselő-testületi határozatban úgy döntöttünk, hogy 

„KARDOSKÚT KÖZSÉGÉRT” kitüntetés adományozása céljából javaslattételi 

felhívást teszünk közé. A kifüggesztés közzététele megtörtént, folyamatban van a 

javaslatok beérkezése.  
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 73/2015. (IV.27.) sz.. Képviselő-testületi határozatban úgy döntöttünk, mint az 

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tagja, hogy Orosháza Város 

Önkormányzata részére 100.000 Ft vételárban eladjuk az üzletrészünket. A 

jegyzőkönyvi kivonat megküldése megtörtént, az adás-vételi szerződést még nem 

kaptuk meg. 

 

 77/2015. (IV.27.) sz. Képviselő-testületi határozatban úgy döntöttünk, hogy pályázatot 

nyújtunk be terepjáró beszerzésére vonatkozóan. A pályázat benyújtásra került. A 

pályázat elbírálásáról jelenleg még nincs információnk. 

 

 78/2015. (IV.27.) sz. Képviselő-testületi határozatban megbíztuk a Projektfelügyelet – 

Országos Projekttervező, - támogató és felügyelő Kft.-t a terepjáró beszerzéssel 

kapcsolatos pályázat teljes körű elkészítésével. A szerződéskötés megtörtént. 

 

 79/2015. (IV.27.) sz. Képviselő-testületi határozatban támogattuk az Orosházi 

Kistérség Többcélú Társulása pályázat benyújtási szándékát ugyancsak terepjáró 

beszerzésre vonatkozóan az orvosi ellátás javítása érdekében. A pályázat benyújtásra 

került.  

 

 87/2015. (V.06.) sz. Képviselő-testületi határozatban úgy határoztunk, hogy 53 napos 

nyári gyermekétkeztetés céljából támogatási igényt nyújtunk be. A pályázat 

benyújtásra került.  

 

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: 

 

88/2015. (V.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete a 67/2015. (IV.27.) sz. 

68/2015. (IV.27.) sz. 72/2015. (IV.27.) sz. 

73/2015. (IV.27.) sz. 77/2015. (IV.27.) sz. 

78/2015. (IV.27.) sz. 79/2015. (IV.27.) sz. 

87/2015. (V.6.) sz. KT határozatok 

végrehajtásáról szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

Felelős: Lengyel György, polgármester 

Határidő: azonnal 
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1. Napirendi pont: Beszámoló az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja 

és Családsegítő Szolgálata 2014. évi munkájáról 

     

 Előadó:  Podmaniczkiné Szegi Katalin, intézményvezető 

 

Lengyel György polgármester: Török Attila, családgondozó képviseli testületi ülésünkön az 

Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központját és Családsegítő Szolgálatát. A 

napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést előzetesen írásban megkapták a képviselők. Az 

előterjesztés készítője kíván-e hozzászólni, kiegészítést tenni? 

Török Attila, családgondozó: Köszönöm nem, amennyiben van kérdés válaszolok. 

Varga Pál, alpolgármester: Attilának nagyon sok mindent köszönhet a településünk, még a 

munkaidején kívül is nagyon sokat tesz a közösségünkért. Kívánom neki, hogy ehhez a 

példaértékű munkához a továbbiakban is legyen ereje, egészsége, és ugyanilyen lendülettel 

folytassa tovább. Jó egészséget és ugyanilyen partnerséget kívánok a későbbiekre nézve is. 

Lengyel György polgármester: Köszönöm én is a munkáját és bízunk abban, hogy a 

továbbiakban is így folytatódik. Amennyiben nincs több 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: 

 

89/2015. (V.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy az Orosházi Kistérség 

Egyesített Gyermekjóléti Központja és 

Családsegítő Szolgálata 2014. évi munkájáról szóló 

beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Lengyel György polgármester  

 

2. Napirendi pont: Az Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Kardoskúti 

Tagintézményének működéséről szóló tájékoztató 

 

Előadó: Lengyel György polgármester 

 

Lengyel György polgármester: Múlt héten elküldésre került a mai testületi ülésünk 

meghívója Szűts Gézáné, tankerület-vezető asszony részére, amelyet e-mailjében 
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megköszönt, de más hivatalos, korábban egyeztetett eseményen való részvétel miatt nem 

áll módjában a mai napon jelen lenni. A napirendi ponttal kapcsolatos tájékoztatóját 

írásban elküldte, amit előzetesen megkaptak a képviselők. A tájékoztatóból kiderül, hogy 

a Vörösmarty Mihály Általános Iskola Kardoskúti Tagintézményében a 2014/2015-ös 

tanév indításakor 8 fő volt a számított tanuló létszám, amely a 2014. október 1. napi 

statisztikai adatok szerint nem módosult, a 2015/2016-os tanév kezdetekor várható 

számított tanuló létszám jelenleg 5 fő. Továbbá tájékoztat arról, hogy az intézményben az 

állami intézményfenntartó a köznevelési alapfeladatok ellátását biztosítja mindaddig, amíg 

a tanulólétszám azt indokolja. A jövőbeli demográfiai adatokkal a helyi önkormányzat 

rendelkezik.  

Az iskola működtetéséről június 15-ig van lehetőségünk dönteni, ezért 2015. május 27-én 

szülői fórumot hívott össze az iskola vezetősége, ahol Pusztai Ádám és Mórocz Lajos 

képviselőtársaimmal jelen voltunk. Tulajdonképpen túl nagy változást a tájékoztatóban 

szereplő adatokhoz képest nem tapasztaltunk, de mindenféleképpen a továbbiakban is 

kiemelt figyelmet kell szentelnünk ennek a témának. A szülők részéről határozatlanság és 

bizonytalanság tapasztalható, így a következő héten lépéseket fogunk tenni, hogy segítsük 

őket döntésük meghozásában.  

Továbbá kiemelném, hogy az iskolának a működtetése és fenntartása egymástól elkülönül, 

a kettő nem kell, hogy összefüggjön, viszont azt figyelembe kell vennünk, hogy a 

közoktatásról szóló rendelet értelmében az önkormányzatnak kezdeményeznie kell az alsó 

tagozat helyben történő működését, anélkül kis létszám esetén a fenntartó nem köteles az 

iskolát elindítani, folytatni.  

A tájékoztató alapján is elmondható, hogy legfontosabbak a demográfiai adatok, ezzel kell 

Tankerület-vezető asszonyt naprakészen tájékoztatunk. Erre még az Egyebek között 

visszatérünk.  

Köszönjük a tájékoztatót Tankerület-vezető asszonynak, amennyiben kérdés nem merült 

fel, a tájékoztatóval kapcsolatban nem kell döntést hoznunk.  

 

3. Napirendi pont: A Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) felülvizsgálata 

 

      Előadó:  Vargáné Neller Borbála, felülvizsgáló 

 

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést előzetesen 

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

tenni? 

Vargáné Neller Borbála, felülvizsgáló: Köszönöm szépen, nem.  

Fekete Zita, kirendeltség-vezető: Jogszabályi kötelezettség alapján kétévente felül kell 

vizsgálni a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, ez júniusban telik le, de hamarabb megtörtént 

az elkészítése.  
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Lengyel György polgármester: Köszönöm szépen a határidő előtti felülvizsgálatot, és 

amennyiben nincs kérdés, aki az előterjesztett beszámolót elfogadja, kérem, kézfeltartással 

szavazzon! 

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

90/2015. (V.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a helyi esélyegyenlőségi 

programok elkészítésének szabályairól és az 

esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. 

(XII. 27.) Korm. rendelet értelmében úgy dönt, 

hogy  

 

1.) az előterjesztés mellékletét képező Helyi 

Esélyegyenlőségi Program (HEP) 

felülvizsgálatáról szóló beszámolót 2 éves 

határidővel elfogadja, 

 

2.) a helyzetelemzés továbbra is helytálló, HEP 

módosítása, vagy új HEP elfogadása nem 

szükséges. 

 

Határidő: 2015. június 26. 

Felelős: Vargáné Neller Borbála 

 

 

4. Napirendi pont: 2015. évi falunap előkészítése 

 

      Előadó:  Terjékné Kaposi Andrea, igazgató 

 

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést előzetesen 

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

tenni? 

Terjékné Kaposi Andrea, igazgató: Jelenleg még tervezetről beszélünk, szerződés nincs 

aláírva, így rugalmas a programterv. Folyamatosan jönnek ötletek, javaslatok, még 

folyamatban van a végleges program kialakítása. Szponzorokat keresünk, illetve 

mindenképpen célszerűnek tartom a résztvevő árusokra nézve helypénz meghatározását. 

Lengyel György polgármester: A kardoskúti motorosok, ha jól tudom, csatlakoznának az 

autós felvonuláshoz, mint felvezetők.  
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Terjékné Kaposi Andrea, igazgató: Így van. Délután négy órától kezdődne a rally, és előtte 

szeretnének egy egyórás motoros bemutatót tartani, ezt követően csatlakoznának a 

felvonuláshoz. Ezzel kapcsolatban nagyon fontos kiemelni, hogy ezek a bemutatók, 

felvonulások a szervezőik szerint rendkívül hangosak, így erre az időszakra nem ajánlatos 

egyéb előadást, programot szervezni. Valamint a technikai sportokkal kapcsolatos 

bemutatókat valószínűleg nagy érdeklődés fogja kísérni, így ezt az intervallumot át kell 

szervezni a tervezetben.  

A rallyval kapcsolatban az útvonalról kell döntetnünk, hogy a verseny érintse-e a park körüli 

szakaszt, ezt előzetesen be kell járniuk, szombaton délelőtt, a közlekedési szabályok 

betartásával.  

 

Török Attila: Korábban Tótkomlóson vettem részt rallyn, ugyanezen egyesület 

szervezésében, nagyon pozitív tapasztalatim vannak, viszont azzal számolni kell, hogy 

szigorú forgalomkorlátozásokkal jár egy ilyen rendezvény.  

 

Lengyel György polgármester: A kérdés az, hogy a park mennyire fog elzáródni a látogatók 

elől. 

 

Mórocz Lajos, képviselő: Más szempontból ez a módosítás technikailag érdekesebbé teszi a 

versenyt.  

 

Kis Bálint, képviselő: Igazából mindkét esetben korlátozódik a park megközelítése. Ha a 

Petőfi utcán egyenesen mennek el a versenyzők, akkor sem lehet bejönni, és akkor sem, ha 

bekanyarodnak erre. Emlékeim szerint a korábbi rally is a park körül volt szervezve.  

 

Lengyel György polgármester: Ha a Művelődési Ház és Községháza előtti útszakasz érintett 

a versenyben, akkor ez az árusok által elfoglalt helyekre van hatással.  

 

Terjékné Kaposi Andrea, igazgató: Véleményem szerint a legjobb megoldás, ha az árusok 

részére a parkban, a sétautak két oldalán jelölünk ki helyet. 

 

Lengyel György polgármester: Az árusoknak mikor kell leghamarabb kitelepednie a 

program szerint? A délelőtti autós terepbejárás során ezt is figyelembe kell venni.  

 

Terjékné Kaposi Andrea, igazgató: Hivatalosan délelőtt 11 óra magasságában elég 

kitelepedniük, de természetesen ez az árusokon múlik, hogy mikor szeretnének.  

 

Varga Pál, alpolgármester: Sok esetben már hajnalban, vagy előző nap este megérkeznek.  

 

Vargáné Neller Borbála: A Katasztrófavédelem állásfoglalását is mindenképp ki kell kérni a 

vásár helyének meghatározása tekintetében.  

 

Mórocz Lajos, képviselő: A színpad körüli teret szabadon kell hagyni.  
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Lengyel György polgármester: Tehát akkor a korábbiakban is volt példa rá, hogy a Március 

15. tér is a rally útvonalának része volt. A falunap másnapján még egy koncert is 

megszervezésre kerül, ez a versenyt követően lesz?  

 

Terjékné Kaposi Andrea, igazgató: Igen. A rallyt követően, de az eredményhirdetés előtt az 

orosházi First együttes lépne színpadra a tervek szerint. Gyakorlatilag így mondhatjuk, hogy 

szinte 2 napos programot kínálunk a helyi lakosságnak és az idelátogatóknak is.  

 

Lengyel György polgármester: A plakát készítés kapcsán jelezném, hogy megszületett a 

végleges elnevezése a Bodrogi József által kezdeményezett tájháznak, amelynek „Oncsa Ház” 

lesz a neve.  

 

A program kialakítása kapcsán azt szeretném kérni, hogy törekedjünk az előirányzatban 

foglalt keretek megtartásához, valamint a véglegesített programterv mielőbb készüljön el és a 

lakosság időben és teljes körűen legyen tájékoztatva mind a falunapi, mind a rallyval 

kapcsolatos tudnivalókról.  

 

A falunapi tervezettel kapcsolatban, ha valakinek van kérdése, észrevétele, hozzászólása, 

kérem, tegye meg! 

Kis Bálint, képviselő: Alapvető kérdésnek tartom, hogy ki fog egyeztetni a 

Katasztrófavédelemmel?  

 

Lengyel György polgármester: Továbbra is Skorka Pálné a katasztrófavédelmi referensünk. 

Nyugdíjba vonulás előtt áll ugyan, de már a korábbiakban egyeztettem vele, hogy a 

továbbiakban is szívesen vállalja és ellátja az ezzel járó feladatokat, így, ahogy eddig is, a 

művelődési ház igazgatóval, időben, egyeztetnek az illetékes hatóságokkal.  

 

Kis Bálint, képviselő: Egy előző testületi ülésen, amikor itt volt a Tótkomlós Rally Autós 

Egyesület képviselője, azt mondta, hogy a versennyel kapcsolatos hatósági 

engedélyeztetéseket ők intézik. Jelezni szeretném, hogy a mai napig nem történt egyeztetés, 

többek között a MOL Nyrt-vel, arról, hogy az üzemi utat használni szeretnék. Ez több céget, 

mint a Magyar Földgáz Szolgáltatót is érinti, és eddig nem érkezett ezzel kapcsolatos 

megkeresés, kérelem, annak ellenére, hogy a korábbiakban elmondottak alapján ez 

folyamatban van. Emiatt javaslom, hogy a közeljövőben újabb egyeztetést tartsunk az 

egyesület képviselőjével a részletkérdések tisztázása, pontosítása végett, valamint feltehessük 

kérdéseinket. Kíváncsi lennék a korábbi tapasztalatokra, például a hétvégi tótkomlósi 

versennyel kapcsolatban is - ami tudjuk, hogy szerencsére balesetmentes volt -, de ezen kívül 

mik voltak a tapasztalatok. Az útvonal pontosítása is szükséges, főleg azért, hogy a lakosság 

időben és kellőképp tájékoztatva legyen, hogy merre közlekedhetnek a faluban, mert 

tanácstalanok lesznek. Közzé kell tenni, ki kell függeszteni az útvonal térképét, hol 

parkolhatnak, sétálhatnak, tartózkodhatnak a futam ideje alatt.  

 

Másrészt többen kerestek azzal kapcsolatban, hogy kispályás labdarúgó tornára kinél és 

hogyan kell jelentkezni, főzőversenynek mik a feltételei, mi szükséges hozzá? Valamiféle 



10 

 

csatornán keresztül minél hamarabb tájékoztatni kell az érdeklődőket, hiszen másfél hónap 

van a rendezvényig.  

Végül, még egy kérdés merült fel, hogy a kiállítással kapcsolatban tisztázódott-e már, hol lesz 

és pontosan mik lesznek a lehetőségek? A vadász és baba kiállítás részleteit is pontosítani 

kell.  

 

Lengyel György polgármester: Az eddigi gyakorlatnak megfelelően külön lesz hirdetve egy 

időpont a főzőverseny résztvevői számára, ahol a művelődési ház igazgatója tájékoztatja őket 

az ezzel kapcsolatos tudnivalókról.  

 

Terjékné Kaposi Andrea, igazgató: A kiállítással kapcsolatban az illetékesekkel időben meg 

fog történni az egyeztetés és tájékoztatás.  

 

Lengyel György polgármester: Egyetértek Kis Bálint képviselőtársammal, és fontosnak 

tartom, hogy a következő rendkívüli testületi ülésünkre meghívjuk az autósport egyesület 

képviselőjét. A falunapi események közzétételével mindenképp meg kell várnunk ezt az 

egyeztetést, hiszen, ha komolytalan és nem megfelelően szervezett rendezéssel állunk 

szemben a tótkomlósi egyesület részéről, akkor úgy gondolom nincs helye Kardoskúton a 

rallynak falunapon. Ennek elkerülése végett, holnap egyeztetni fogunk a szervezővel.  

 

Török Attila: Tótkomlóson nagyon részletes tájékoztatást kaptunk a verseny útvonalával és 

az emiatt lévő korlátozásokkal kapcsolatban. A verseny útvonala maximálisan és szakszerűen 

biztosítva volt.  

 

Kis Bálint, képviselő: Azért is hívtam fel a figyelmet a tájékoztatás fontosságára, mert az 

előző kardoskúti rallyn negatív tapasztalatként jelentkezett, hogy korlátozva volt a lakosság 

saját ingatlanába való ki-, és bejutás, ami konfliktust okozott. Ezt érdemes elkerülni, hiszen 

arra törekszünk, hogy mindenki élvezze a programokat.  

Attila visszajelzése részben szakmai, és mindemellett a lakosságira is kíváncsi lennék.  

 

Mórocz Lajos, képviselő: A külterületi lakosokat is ugyanúgy tájékoztatni kell, mert volt rá 

korábban példa, hogy ez is konfliktust eredményezett.  

 

Török Attila: Illetve a mezőgazdasági szövetkezeteket is informálni kell, hiszen ekkor már 

tartanak az idénymunkák.  

 

Kis Bálint, képviselő: Esetlegesen a mentő, rendőr, tűzoltó haladási útvonalát is biztosítani 

kell.  

 

Varga Pál, alpolgármester: A szervezők velük is egyeztetnek a rendezvényről.  

 

Mórocz Lajos, képviselő: Visszatérve a programtervre, a műsorütközést ki kell küszöbölni, 

mert jelenleg egy zenés gyermekprodukció, illetve a karaoke van átfedésben a motoros 

bemutatóval és az autós felvonulással, ami élvezhetetlenné teszi a másik két programot a hang 
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miatt. Szerintem egyáltalán ne legyen egyéb műsor ebben az időben az autó-motor 

bemutatókon kívül.  

 

Terjékné Kaposi Andrea, igazgató: Természetesen ezek korrigálás alatt vannak. Másrészt 

további kérdéseket vet fel, hogy mekkora látogatottságra számolhatunk a rendezvényeken, 

mert ennek tükrében kell gondoskodnunk a vendéglátásról és a Katasztrófavédelem 

tájékoztatásáról is.  

 

Varga Pál, alpolgármester: A létszám alakulása anyagilag is fontos szempont. 

 

Kis Bálint, képviselő: Ezt előre nem tudjuk megmondani, mindenféleképp egyeztetni 

szükséges a következő ülésen.  

 

Lengyel György polgármester: Mindenféleképp fel kell készülnünk, viszont a vendéglátás 

nem a mi hatáskörünk.   

Az előterjesztésben kiadott határozati javaslatot szeretném módosítani, aszerint, hogy az 

abban szereplő 2015. évi falunap előkészítéséről szóló beszámoló helyett a 2015. évi falunap 

előkészítéséről szóló tájékozatót bocsájtom elfogadásra, tekintettel arra, hogy nem végleges 

még a program.  

 

Pusztai Ádám, képviselő: Az előző években is szórólap útján volt tájékoztatva minden lakos 

a rendezvényről és az ezzel kapcsolatos tudnivalókról, térképpel ellátva. Fontos, hogy ez 

biztosan mindenkihez eljusson. Honnan fog indulni a verseny? 

 

Kis Bálint, képviselő: A bolt körül lesz a rajt.  

 

Lengyel György polgármester: Következő testületi ülésre végleges program tervezetre van 

szükségünk.  

 

Varga Pál, alpolgármester: A falunapon helyet szeretnék kérni a Főnix Kulturális Egyesület 

nevében, mert a legutóbbi összejövetelen arra jutottak a fiatalok, hogy szeretnének részt 

vállalni a rendezvényben, mégpedig jótékonysági palacsintasütés útján, amelynek a teljes 

bevételét felajánlanánk az edzőterem eszközparkjának korszerűsítésére. Az ehhez szükséges 

engedélyeket elintézzük, és 11 és 17 óra között szeretnénk ezzel jelen lenni a falunapon. 

 

Terjékné Kaposi Andrea, igazgató: Ezt kiegészítve el szeretném mondani, hogy a rallysok 

is szeretnének pénzt gyűjteni a kardoskúti tartósan beteg gyermekek számára, ezen felül 

ezeket a gyerekeket körbevinnék autóikkal a faluban. Ezzel kapcsolatban felvettem a 

kapcsolatot a Kardoskút Községért Közalapítvánnyal.  

 

Lengyel György polgármester: Köszönöm szépen a tájékoztatót és a hozzászólásokat, 

amennyiben nincs több kérdés, aki a módosított határozati javaslattal egyetért, kérem, 

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: 

 

91/2015. (V.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2015. évi 

falunap előkészítéséről szóló tájékoztatót 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Terjékné Kaposi Andrea, igazgató 

 

 

5. Napirendi pont: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült 2014. 

évi átfogó értékelés megtárgyalása 

 

      Előadó:  Fekete Zita. kirendeltség-vezető 

 

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést előzetesen 

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

kiegészítést tenni? 

Fekete Zita, kirendeltség-vezető: Jogszabályi kötelezettségnek kell eleget tenni minden év 

május 31-éig – külön jogszabályban meghatározott tartalommal – az átfogó értékelés 

elkészítésével. 

 

Lengyel György polgármester: 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: 

 

 

92/2015. (V.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy  

 

1. a Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 

ellátásáról készült 2014. évi átfogó értékelést az 

előterjesztés melléklete szerinti tartalommal 

elfogadja, 
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2. az értékelésről 2015. május 31-ig tájékoztatja a 

Békés Megyei Kormányhivatal Szociális- és 

Gyámhivatalát. 

 

Határidő: 2015. május 31. 

Felelős: Fekete Zita, kirendeltség-vezető a 

beszámoló továbbításáért 

 

Török Attila elhagyja a termet.  

 

6. Napirendi pont: Egyebek 

 

      Előadó:  Lengyel György polgármester 

 

Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár nyitvatartási idejének módosítása 

 

Lengyel György polgármester: A Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár 

nyitvatartási idejét a vonatkozó törvények tekintetében módosítanunk kell. Egyúttal 

tájékoztatni szeretném a tisztelt képviselő-testületet, hogy a könyvtár felújítására beadott 

pályázatot maximális támogatási összeggel megnyertük. Így azt tűztük ki célul, hogy június 

hónapban megkezdődnek a felújítási munkálatok, mint meszelés és a padlózat rendbetétele.  

Az előterjesztéssel kapcsolatban a készítője kíván-e hozzászólást, kiegészítést tenni? 

 

Terjékné Kaposi Andrea, igazgató: Törvényileg elő van írva, hogy egy hétköznap, este 

kilenc óráig nyitva kell lennie a művelődési házaknak. Azért keddre esett a választásunk, mert 

aznap este nyolc óráig programok vannak az épületben. Illetve a könyvtári nyitva tartáson 

módosítottunk, hogy nem délután öt óráig, hanem az internetszobához hasonlóan hat óráig 

lehet igénybe venni ezeket a szolgáltatásokat. A könyvtáraknak egy héten 25 órát kell nyitva 

lenniük, és ebből egy napnak hétvégére kell esnie. A későbbiekben a művelődési ház és 

edzőterem nyitva tartását is össze lehet majd hangolni. 

 

Lengyel György polgármester: Kérdés, észrevétel van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? 

Amennyiben nincs, akkor a Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár nyitva tartási 

idejének elfogadásról kézfelnyújtással szavazzunk! 

 

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

93/2015. (V.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete Magyarország költségvetéséről szóló 2014. 

évi C. törvényben előírtakra tekintettel a Móra 

Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár (5945 
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Kardoskút, Március 15. tér 1.) nyitva tartási idejét az 

alábbiak szerint határozza meg: 

 

Hétfő: 8-19 óráig 

Kedd: 8-21 óráig 

Szerda:8-19 óráig 

Csütörtök: 8-19 óráig 

Péntek: 8-19 óráig 

Szombat: 15-18 óráig 

Vasárnap: zárva 

 

Határidő: 2015. 06. 01. 

Felelős: Terjékné Kaposi Andrea igazgató 

 

 

Lengyel György polgármester: A Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár 

épületében működő könyvtár nyitva tartási idejének elfogadásról kézfelnyújtással 

szavazzunk! 

 

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

94/2015. (V.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete Magyarország költségvetéséről szóló 2014. 

évi C. törvényben előírtakra tekintettel a Móra 

Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár (5945 

Kardoskút, Március 15. tér 1.) épületében működő 

könyvtár nyitva tartási idejét az alábbiak szerint 

határozza meg: 

 

Hétfő: 13-18 óráig 

Kedd: 13-18 óráig 

Szerda: 13-18 óráig 

Csütörtök: 13-18 óráig 

Péntek: 13-18 óráig 

Szombat: 15-18 óráig 

Vasárnap: zárva 

 

Határidő: 2015. 06. 01. 

Felelős: Terjékné Kaposi Andrea igazgató 
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Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – belterületi járdák felújítása 

céljából pályázat benyújtása 

 

Lengyel György polgármester: Időközben, két testületi ülés között szereztünk tudomást egy 

pályázati lehetőségről, ami belterületi utak és járdák felújítására igényelhető a központi 

költségvetésből. Az önkormányzatunk adóerőképességét figyelembe véve nekünk a fejlesztési 

költségek 50%-ára van jogosultságunk, mint támogatásra pályázni. 

Amit tudnunk ezzel kapcsolatban, hogy 2016. december 31-ig lehet elszámolni a támogatás 

felhasználásáról és a beadási határidő, műszaki és költségvetési kidolgozással együtt, 2015. 

június 9-e 16 óra. Ez azt jelenti, hogy amennyiben pályázatot nyújtunk be a járda felújításra 

vonatkozóan, akkor az idei év költségvetését kell, hogy terhelje az önrész, azaz a fejlesztések 

50%-a, és ezt az összeget el kell különíteni.  

Járdafelújítás terén, úgy gondolom, bőven van feladatunk a településen. A közfoglalkoztatás 

keretén belül elvégzett járdafelújítás jelenleg a Petőfi utcán halad és reményeink szerint a 

tervezett időben ez befejeződik, csakúgy, mint a művelődési ház körüli burkolás is. Az ezt 

elvégző 5 fős csapat munkáját látva én bátorkodom benyújtani a pályázatot, illetve 

utánanéztünk pénzügyi téren is, és ilyen tekintetben is vállalható ez a feladat. A kérdés az, 

hogy egymillió forint körüli pályázati összegért érdemes-e, illetve van-e lehetőségünk 

pályázni? Valamint nagyon fontos szempont, hogy a költségvetési tartalék terhére szükséges 

ez esetben az elkülönítést tervezni és számolnunk kell az ősztől várhatóan meginduló 

Területfejlesztési Operatív Programmal is. Jelenleg a tervezésünknek megfelelően alakul 

időarányosan a tartalékunk összege.  

 

Varga Pál, alpolgármester: Évről évre betervezünk járdafelújításokat, nem látom akadályát 

annak, hogy előre nézve a jövő évre már most meghozzunk egy ilyen döntést, főleg, hogy 

lehetőségünk van egy ilyen támogatásra.  

 

Kapuné Sin Anikó, pénzügyi főtanácsos: Előző évben is volt ilyen, és várhatóan jövőre is 

lesz kiírás a járdákra vonatkozóan. Ebben az évben pályázatok útján bonyolítják le. 

 

Megyeriné Lepsényi Aliz, aljegyző: Így van, tavaly is volt ilyen lehetőség, ugyanígy három 

célterület szerint, csak akkor egyet lehetett megjelölni. Valószínűleg jövőre is lesz ilyen 

lehetőség.  

 

Fekete Zita, kirendeltség-vezető: A másik kettő célterület szerinti lehetőségeket is 

megvizsgáltuk, de olyan kritériumok vannak benne, amelyeknek nem felelünk meg.  

 

Lengyel György polgármester: Figyelembe kell vennünk a művelődési házzal kapcsolatos 

felújításokat is, mint a konyha kialakítása, tető-homlokzat felújítása, de ez egy nagyobb 

beruházás. Az idei költségvetési tartalékból én nem javasolnék elkülöníteni egy jövő évi 

pályázati beruházás miatt, inkább a jelenleg folyó járda felújítási előirányzatból fennmaradó 

összeggel - 700 ezer forint -, lenne érdemesebb kalkulálni. Esetleg a közfoglalkoztatási 

program keretén is meg lehetne valósítani.  
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Pusztai Ádám, képviselő: Szerintem is érdemes benyújtani a pályázatot, annyi módosítással, 

hogy 1 millió forintot javasolnék önerőként az előirányzatból származó 700 ezer forintot 

megnövelve, aminek a különbsége alig jelentene terhet a tartalékra nézve.  

 

Lengyel György polgármester: Ezt az összeget jövő év december 31-ig lehet felhasználni.  

 

Varga Pál, alpolgármester: Ha nem vagyunk kötelesek az idei évben ezt véghezvinni, akkor 

nagyobb összegre is pályázhatnánk. 

 

Kapuné Sin Anikó, pénzügyi főtanácsos: Ez az összeg, amit ma meghatározunk, az idei 

költségvetési tartalékban mindenféleképp le lesz kötve, ami hatással lehet más pályázati 

lehetőségeinkre is.  

 

Lengyel György polgármester: Mindenképp érdemes tartalékosan gazdálkodnunk.  

 

Kis Bálint, képviselő: A közfoglalkoztatás programban hány ember áll rendelkezésre? 

 

Lengyel György polgármester: A Start Programban 19 fő, plusz egy adminisztrátor. 

Csoportokra vannak osztva. 2016. február 29-ig tart a program, addig még több feladat is be 

van tervezve. 2015. augusztus 31-ig 2 fő van általános közfoglalkoztatásban.  

 

Kis Bálint, képviselő: Úgy gondolom a térburkolás értékteremtő munka, a település lakóinak 

véleménye is pozitív a munkájukról. Emiatt én támogatom a pályázat benyújtását, ezzel is 

elősegítve a közfoglalkoztatás keretein belül történő értékteremtést.  

 

Lengyel György polgármester: Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Amennyiben nincs több 

kérdés, kiegészítés, akkor az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot Pusztai Ádám 

képviselő úr javaslatának megfelelően elfogadásra javaslom. Aki ezzel egyetért, kérem, 

kézfeltartással szavazzon.  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

95/2015. (V.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete dönt arról, hogy 

 

1.) a Magyarország 2015. évi központi 

költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény  

alapján, önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatására pályázatot nyújt be 

belterületi járdák felújítása megvalósítása célból, 

 

2.) a beruházás megvalósítása érdekében támogatási 

igényt nyújt be maximum bruttó 2.000.000 Ft 
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mértékig, amelyhez legfeljebb 1.000.000 Ft 

mértékig önrészt biztosít a fejlesztési kiadásokon 

belül, melyhez a járdák felújításának 

előirányzatát 300.000 Ft-al megemeli a 2015. évi 

költségvetési tartalék terhére, 

 

3.) felhatalmazza a polgármestert a pályázat 

benyújtására és a szükséges nyilatkozatok 

megtételére. 

 

Felelős: Lengyel György polgármester  

Határidő: 2015.06.09. 

 

Varga Pál, alpolgármester: Az edzőterem munkálatait időben befejeztük, így a Kihívás 

Napján sikeresen átadásra és megnyitásra került. Eddig pozitív a visszajelzés és a 

kihasználtság is, megmozgatja a közösséget, bár jelenleg elsősorban a fiatalokat. 

Folyamatosan programokat kell biztosítani, társadalmilag kiszélesíteni a használók körét, 

illetve a szabályozásban is próbáljuk figyelembe venni a visszajelzéseket és igényeket, mint  a 

gyermeksarok kialakítása. A látogatottságot mérjük, és a későbbiekben ennek a tendenciáját 

figyelembe véve tervezünk a jövőre nézve bővülést, átalakítást közösségi munkával. Mi is 

készülünk a lehetséges pályázati forrásokra pontos és megbízható adatokkal, felmérésekkel, 

tervekkel.  

 

Lengyel György polgármester: Az edzőterem téli fűtési és egyéb fenntartási költségeivel is 

kalkulálnunk kell majd, és megoldást találni rá. 

 

Varga Pál, alpolgármester: Továbbá a tegnapi nap folyamán kaptam egy kérvényt, levelet, 

melyet most továbbítok a Tisztelt Képviselő-testület felé. Településünk lakói egy 

kezdeményezés útján Flabélos gép iránti igényüket fejezték ki, pontosan 34 aláírással ellátva. 

Az edzőterem költségvetésébe ez nem fért bele a kialakításkor, bérlésre volt lehetőség 

vállalkozótól. 

 

Terjékné Kaposi Andrea, igazgató: Nemrég tárgyaltam egy Flabélos oktató hölggyel, aki 

vállalta, hogy heti három alkalommal lehetőséget biztosít az eszköz használatára 

Kardoskúton. Bérlet váltható rá, többen már meg is vették. A hölgy szerint a gép használata 

előképzettséget igényel. Nem lehetne még várni a megvásárlással? 

 

Varga Pál, alpolgármester: Információim szerint otthon is használható, szakember nélkül. 

Viszont kétségtelen, hogy részletesen tájékoztatás kell a használata előtt, egyáltalán, hogy 

kinek nem ajánlatos ráállni. Mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe. Bérlési 

lehetőség is van, mint említettem. Május 31-ig kedvezményes áron tudjuk megvásárolni, 

személyesen hozzák ki, beállítják.  

 

Lengyel György polgármester: Ilyen kérdésekben is átgondoltan kell döntetnünk.  
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Aki egyetért a Flabélos gép megvásárlásával, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

96/2015. (V.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a lakossági 

kezdeményezésnek megfelelően Flabélos gépet 

vásárol maximum 310.000 Ft összegben a 2015. 

évi költségvetési tartalék terhére. 

 

Felelős: Lengyel György polgármester  

Határidő: 2015.05. 31. 

 

 

Az alsó tagozat helyben történő ellátásának kezdeményezése 

 

Lengyel György polgármester: Az előterjesztést előzetesen írásban megkapták a képviselők. 

A döntés meghozatalára azért van szükség, mert a törvényben van olyan lehetőség, hogy 

alacsony létszám esetén is szülői igény és demográfiai mutatók mellett az önkormányzat 

kezdeményezésére az intézményfenntartó központ helyben biztosítja az alsó tagozat 

működését. Úgy gondolom, ezt mindenképpen kezdeményeznünk kell. Ez a működtetéstől 

független. Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e kérdés, hozzászólás?  

Pusztai Ádám, képviselő: Véleményem szerint érdemes lenne a szülőket megkérni, hogy 

írásban nyilatkozzanak, hol szeretnék, hogy gyermekük alsó tagozatba járjon.  

 

Lengyel György polgármester: A következő rendkívüli testületi ülés időpontjáig, szeretnénk 

egy tényleges igényfelmérést készíteni, ami fontos információval szolgálhat a demográfiai 

mutatókon kívül.  

Akkor a következő ülés lehetne 11-én, aminek napirendi pontja lenne az iskola 

működtetéséről szóló döntés és meghívjuk a rally szervezőjét is, hogy tájékoztassa a 

testületet. 

 

Amennyiben nincs több kérdés és hozzászólás, akkor a határozatot elfogadásra javaslom. Aki 

ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

97/2015. (V.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy határoz, hogy a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 89.§ 

(1) bekezdése alapján kezdeményezi a 
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Klebesberg Intézményfenntartó Központnál, hogy 

gondoskodjon az alsó tagozat helyben történő 

ellátásáról. 

 

Felelős: Lengyel György polgármester  

Határidő: 2015. május 31.     

 

Lengyel György polgármester: Részemről több bejelentés nincs a nyílt testületi ülés keretén 

belül. Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e észrevétel, egyéb hozzászólás, 

bejelentés? 

Fekete Zita kirendeltség-vezető: Akkor 11-én a testületi ülésre meghívjuk a tankerület-

vezetőt is? 

Lengyel György polgármester: Igen, egyetértek vele, holnap menjen is ki a meghívó, hogy 

időben értesüljenek az érintettek. 

Kis Bálint, képviselő: Szeretném jelezni, hogy június 11-12-én nem tudok részt venni a 

rendkívüli testületi ülésen, mert képzésen veszek részt. 

 

Lengyel György polgármester: Úgy gondolom a téma kiemelt fontossága miatt lényeges, 

hogy mindannyian jelen legyünk a testületi ülésen, így javaslom 2015. június 10-ei szerda 

délutánt.  

  

Kis Bálint, képviselő: Másik kérdésem a korábbiakban megrendelt vérvételi székre 

vonatkozik, hiszen még nem érkezett meg. Milyen stádiumban tart az ügy? 

 

Lengyel György polgármester: Márciusban megtörtént a megrendelés, 2 héttel ezelőtt 

kerestem őket, és ígéretük szerint a napokban fog megérkezni. Amennyiben ez nem történik 

meg, más úton, de biztosítani fogjuk a beszerzést. 

 

Kis Bálint, képviselő: Végül kérdezni szeretném a Tisztelt Képviselő-társakat, hogy van-e 

lehetőség a testületi üléseket 14:00 óra helyett 15:00 órai kezdettel tartani a munkahelyi 

kötelezettségeimmel való összeegyeztetés miatt.  

 

Mórocz Lajos, képviselő: Támogatom, számomra is kedvezőbb időpont lenne.  

 

Lengyel György polgármester: Rendben, figyelembe vesszük.  
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Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, tisztelettel megköszöni az aktív tanácskozást a 

nyílt ülést 16,25 órakor bezárja, és bejelenti, hogy a testület zárt ülés keretében folytatja a 

munkát. 

K.m.f. 

 

Lengyel György             Megyeriné Lepsényi Aliz  

   polgármester                      aljegyző 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

Mórocz Lajos                     Kis Bálint 

  képviselő                                  képviselő  


