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15/2015. ÖKÜ 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 7. 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 

 

Kocsis Péter, Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület elnöke 

Kürtiné Rácz Anikó, helyettesítő óvodavezető, 

Orosz László, iskolaigazgató 

 

Nem tanácskozási joggal állandó meghívottként van jelen: 

Radics Vivien jegyzőkönyvvezető 

 

Lengyel György, polgármester Köszönti a megjelenteket, tájékoztatja őket arról, hogy Varga 

Pál alpolgármester később fog megérkezni munkájából adódóan, illetve megállapítja, hogy a 

testületi ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot; választása Pusztai Ádám 

és Mórocz Lajos képviselőkre esik, melyet a jelenlevő 4 testület tag, 4 igen szavazattal, 

egyhangúlag, elfogadott.  

 

Aki egyetért a napirendi pontok elfogadásával, kézfeltartással szavazzon! 

 

A képviselő-testület a javaslatnak megfelelően, az 4 jelenlevő tag közül 4 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbiak szerint fogadta el a tárgyalandó napirendi pontokat: 
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1.) Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Kardoskúti Tagintézményének 2014-

2015. nevelési év munkájáról szóló tájékoztató 

Előterjesztő: Orosz László, igazgató 

 

2.)  Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda 2014-2015. nevelési év munkájáról szóló 

beszámolója 

Előterjesztő: óvodavezető 

 

3.) Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület beszámolója 2014. évben végzett 

tevékenységéről 

Előterjesztő: Kocsis Péter, elnök 

 

4.) A 2015. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

5.) Kardoskút Község Önkormányzata képviselő-testületének az Önkormányzat által 

alapított kitüntetésekről szőlő rendeletének megalkotása 

Előterjesztő: Fekete Zita, kirendeltség-vezető 

 

6.) Kardoskút Község Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési tervének módosítása 

Előterjesztő: Fekete Zita, kirendeltség-vezető 

 

7.) Dohánytermék kiskereskedelmi tevékenység ideiglenes végzésére jogosult személy 

kijelölése 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

8.) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

9.) 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: 
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 90/2015. (V.28.) sz. Képviselő-testületi határozatban elfogadtuk a Helyi Esélyegyenlőségi 

Program felülvizsgálatát. A határozat fel lett töltve az internetes felületre. 

 

 99/2015. (VI.10.) sz.. Képviselő-testületi határozatban úgy döntöttünk, hogy 

megállapodást kötünk a Tótkomlósi Autósport Egyesülettel az I. Kardoskúti Racing 

lebonyolítása miatt. Az állapodást megkötöttünk, a verseny lezajlott.  

 

 106/2015. (VI. 25) sz. Képviselő-testületi határozatban úgy döntöttünk, hogy a 

közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra pályázatot nyújtunk be, a pályázat 

benyújtásra került, de támogatásban nem részesült.  

 

 107/2015. (VI. 25) sz. Képviselő-testületi határozatban úgy döntöttünk, hogy a Start 

Mintaprogram térburkolat munkálataihoz Mátrai Mihályt bíztuk meg. A megbízási 

szerződése megkötése megtörtént, a munkálatok folyamatban vannak.  

 

 108/2015. (VI. 25) sz. Képviselő-testületi határozatban úgy döntöttünk, hogy a WBS 

Rendszerház Kft.-t bízzuk meg a térfigyelő rendszer kiépítésével. A kamerák felszerelése 

folyamatban.  

 

 111/2015. (VIII. 5) sz. Képviselő-testületi határozatban úgy döntöttünk, hogy az EMVA 

által nyújtandó támogatásból gépjármű beszerzéséhez megelőlegezési hitelt vesz fel a 

K&H Bank Zrt-től. A hitelszerződés megkötése megtörtént, a hitelt lehívtuk, 08.31-én 

folyósításra került.  

 

 112/2015. (VIII. 5) sz. Képviselő-testületi határozatban úgy döntöttünk, hogy pályázatot 

nyújtunk be a Tanyafejlesztési Program keretében, amelynek elkészítésével a 3,14 

Tanácsadó Kft-t bíztuk meg. A pályázat benyújtásra került.  

 

 114/2015. (VIII. 5) sz. Képviselő-testületi határozatban úgy döntöttünk, hogy elfogadjuk 

a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi módosított költségvetési 

rendeletének módosítását. A módosítás végrehajtása megtörtént.  

 

 115/2015. (VIII. 5) sz. Képviselő-testületi határozatban úgy döntöttünk, hogy a Fehér-tó 

Napja rendezvényre megrendeljük a városnéző kisvonatot. A megrendelést elküldtük.  

 

 116/2015. (VIII. 5) sz. Képviselő-testületi határozatban úgy döntöttünk, hogy az 

önkormányzati adósságátvállalásban részt nem vett vagy törlesztési célú támogatásban 

nem részesült önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása érdekében pályázatot nyújtunk 

be. A pályázat benyújtásra került. 
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Ennyiben kívántam szólni a lejárt határidejű határozatokról és azok végrehajtásáról. Továbbá a 

két ülés között történtekről szeretnék röviden tájékoztatni. 2015. augusztus 31-étől az 

óvodavezetővel közös megegyezés alapján megszüntettük a munkaviszonyát. Jelenleg az SZMSZ 

alapján, Kürtiné Rácz Anikó látja el a helyettesítést. A pozíció betöltéséről a lehető legrövidebb 

időn belül próbálunk gondoskodni.  

Valamint méltatni szeretném a 29. alkalommal megrendezésre kerülő Nyugdíjas Vers- és 

Prózaíró versenyt, mely nemzetközi szintűvé vált.  

Ha valakinek van észrevétele, hozzászólása az elhangzottakkal kapcsolatban tegye meg.  

 

Kis Bálint, képviselő: Szeretném megköszönni a Falunap szervezését a művelődési ház 

vezetőjének és szeretném kérni, hogy kezdje el a jövő évi program szervezését is a testület 

segítségével.  

 

Amennyiben nincs több kérdés, akkor az elfogadásról kézfelnyújtással szavazzunk! 

  

A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 

121/2015. (IX.7.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a 90/2015. (V.28.) sz. 99/2015. 

(VI.10.) sz. 106/2015. (VI.25.) sz. 107/2015. 

(VI.25.) sz. 108/2015. (VI.25.) sz. 111/2015. 

(VIII.5.) sz. 112/2015. (VIII.5.) sz. 114/2015. 

(VIII.5.) sz. 115/2015. (VIII.5.) sz. 116/2015. 

(VIII.5.) 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: Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Kardoskúti 

Tagintézményének 2014-2015. nevelési évről szóló beszámolója 

 Előadó:  Orosz László, Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola igazgatója 

  

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést előzetesen írásban 

megkapták a képviselők. Az előterjesztés készítőjét külön köszöntöm, kíván-e hozzászólni, 

kiegészítést tenni? 

Orosz László igazgató: Köszöntöm a jelenlévőket. Próbáltuk átláthatóan összefoglalni a 

törekvéseinket. Köszönöm, azoknak, akik segítettek minket a munkánkban. Több programot 

szerveztünk a gyerekeknek, akár helyben, táborok formájában, akár különböző, más 

helyszíneken. Beiskolázási programot indítottunk, amelynek már hagyománya van. A különleges 

helyzet Szülői Fórum megrendezését is szükségessé tette. Évkezdésre egy gyermek maradt, 

annak ellenére, hogy a tavalyi évet statisztikailag 8 tanulóval kezdtünk Kardoskúton. A 

programokkal próbáltuk stabilizálni a létszámot.  

Ki szeretném emelni, hogy nem iskola megszüntetésről vagy megszűntetésről van szó, hanem 

jelenleg jogilag működik és létezik az iskola, de 0 osztállyal, ami azért fontos, mert így van esély 

a folytatásra. A törekvésünk az, hogy a jövőben visszahozzuk ide az alsó tagozatot. A két 

pedagógus, aki itt volt, jelenleg orosházi tanintézményben helyezkedett el. A két technikai 

dolgozóra vonatkozóan szeretném kérni, hogy ne kerüljenek ki az önkormányzati 

foglalkoztatásból, hiszen a KLIK nem tudja foglalkoztatni őket. 

Köszönjük a segítségüket, hogy a nyári programok sikeresen, széles körben, nyugodt és vidám 

környezetben megrendezésre kerülhettek a településükön. 

Lengyel György polgármester: Az iskola működtetésének átadása folyamatban van az állami 

fenntartó intézmény felé. A technikai dolgozókkal kapcsolatban vagyunk, próbálunk megoldást 

találni, amelyről a következő testületi ülés zárt ülésén fogunk dönteni.  

Nem csak Kardoskút került sajnos ilyen helyzetbe, de mi is törekszünk a tankerülettel együtt az 

iskola megmentésére. Köszönöm az áldozatos munkájukat.  

Mórocz Lajos, képviselő: A központi intézményben telített az alsó tagozat?  

Orosz László igazgató: Néhány hely van, elértük a legtöbb osztályban a maximális létszámot.  

Mórocz Lajos, képviselő: Következő években is ilyen létszám várható? 

Orosz László igazgató: Igen, de amíg van lehetőség a kardoskúti diákokat fogadjuk.  

Lengyel György polgármester: Köszönöm, külön öröm volt, hogy a táborok alatt megtelt élettel 

az iskola. Az orosházi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola színvonalas előadása is 
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fénypontja volt a nyárnak. A falu értékeit gyakorlatban is sikerült megmutatni mind a gyermekek, 

mind a szülők számára.  

Köszönöm szépen a tankerület hozzáállását a problémához, és amennyiben nincs kérdés, aki az 

előterjesztett beszámolót elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

122/2015. (IX.7.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 

Kardoskúti 2014-2015. nevelési év munkájáról szóló 

beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal tudomásul 

veszi. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Lengyel György, polgármester 

 

Orosz László, igazgató távozik.  

 

2. Napirendi pont: Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda 2014-2015. évi nevelési év 

munkájáról szóló beszámoló 

 

Előadó: óvodavezető 

 

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést előzetesen írásban 

megkapták a képviselők. Az előterjesztés készítője nincs jelen, Kürtiné Rácz Anikó kíván-e 

hozzászólni, kiegészítést tenni? 

Kürtiné Rácz Anikó, óvodavezető-helyettes: Nem ismerem a beszámoló tartalmát, így nem 

szeretnék hozzászólni.  

Lengyel György polgármester: Köszönöm Barna Károlyné részletes tájékoztatóját, amely 

elsősorban számszaki adatokra helyezi a hangsúlyt, amennyiben nincs kérdés, aki az előterjesztett 

beszámolót elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
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123/2015. (IX.7.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda 2014-2015. nevelési év 

munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal 

elfogadja. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Lengyel György, polgármester 

 

3. Napirendi pont: Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület beszámolója a 2014. évben 

végzett tevékenységéről 

 

      Előadó:  Kocsis Péter, elnök 

 

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést előzetesen írásban 

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

Kocsis Péter, elnök: Kezdő egyesület vagyunk, de sikeres évet tudhatunk magunk mögött. 

Próbálkoztunk sokféle programot szervezni. A 2015. év már nagyobb volumenű és több 

programot tartalmaz, egyre tevékenyebbek voltunk, a táborokban is részt vettünk, Falunapon és 

egyéb rendezvényeken is. A tavalyi tervünk, a gyermekek táboroztatása a hely el nem készülte 

miatt nem valósult meg, reméljük jövőre lesz rá lehetőségünk. Kapcsolatfelvételeken dolgozunk, 

például a székkutasi Puszta Ötös Egyesülettel. 

Lengyel György polgármester: Köszönöm,a továbbiakban is sikeres tevékenységet kívánok az 

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

kézfeltartással szavazzon! 

A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

124/2015. (IX.7.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy a Kardoskúti Faluszépítő és Turoisztikai 

Egyesület beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Lengyel György polgármester  
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4. Napirendi pont: A 2015. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása 

 

      Előadó:  Lengyel György polgármester 

 

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést az Ügyrendi 

Biztosság előzetesen megtárgyalta. 

Pusztai Ádám Ügyrendi Bizottság elnöke: Változtatás nélkül javasoljuk elfogadni. 

Lengyel György polgármester: Köszönöm szépen. Annyival szeretném kiegészíteni, hogy, 

amire már korábban is felhívtam a figyelmet, a falu pénzügyi helyzetét meghatározó bevételi 

változásokat nem szabad figyelmen kívül hagynunk, amelyet egyértelműen alátámaszt a rendelet 

módosításának szükségessége. A pénzmaradvány évről évre csökken.  

A Falunap szervezésén kívül a költségvetés tervezésével is kiemelten kell foglalkoznunk,, 

modelleket kialakítani, amelyek alapján ésszerű döntéseket tudunk majd hozni, hogy legalább 

középtávon, de lehetőleg hosszútávon fejlesztéseket tudjunk véghezvinni a költségvetési 

biztonság megteremtése mellett. Az elmúlt években eredményesen kihasználtuk a pályázati 

lehetőségeket. Ahhoz, hogy ez így is maradjon, kérem a Képviselő-testület támogatását.  

Kis Bálint, képviselő: Egy kéréssel szeretnék élni, hogy azokban az esetekben, ha módosítás 

történik, akkor részletesen dokumentáljuk az okát, hogy megfelelően tudjunk döntést hozni. Ezen 

felül egyetértek Polgármester úr szavaival, hogy a költségvetést előkészítését is el kell kezdeni. 

Mint korábbiakban Polgármester Úr mondta, a Képviselő-testület a felelős a falu biztonságos 

működéséért, melynek szerves része a költségvetés, ezért kérem, hogy részletesebb ismeretekhez 

férjünk hozzá ezzel kapcsolatban.  

Színvonalas előadókban kell gondolkoznunk, pályázatokat, környékbeli cégek szponzor 

lehetőségeit felhasználva.  

Lengyel György polgármester: Köszönöm a hozzászólást, az egyebekben folytatjuk ezt a 

gondolatmenetet.  

Lengyel György polgármester: Köszönöm, amennyiben nincs kérdés, aki az előterjesztett 

rendeletet elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

A Képviselő-testület 4 jelen levő tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

alkotta meg az alábbi rendeletet: 
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Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) sz. 

önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

A rendelet a jegyzőkönyv  mellékletét képezi. 

 

 

5. Napirendi pont: Kardoskút Község Önkormányzata képviselő-testületének az Önkormányzat 

által alapított kitüntetésekről szóló rendeletének megalkotása 

 

      Előadó:  Fekete Zita. kirendeltség-vezető 

 

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést előzetesen írásban 

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

Fekete Zita kirendeltség-vezető: Kérés volt a Testület részéről a módosítás, ehelyett egy új 

rendelet került megalkotásra, melyben szerepel az  „Év embere díj” is. Előzetesen már érkezett 

jelzés, hogy vegyük ki, hogy csak egyszer adományozható egy személy részére ez a díj. 

Mórocz Lajos, képviselő: Ne legyen visszavonható se, valamint pénzjutalom ne járjon érte, 

hanem ez erkölcsi megbecsülést jelent.  

Pusztai Ádám képviselő: A kitüntetéssel kapcsolatos nyilvántartás elkészült? 

Fekete Zita kirendeltség-vezető: Folyamatban van, egy része készen van, melyhez az adatok 

rendelkezésre állnak, de az irattárból való előkeresés nem minden esetben egyszerű. A 

módosításokat összegezve akkor, kerüljön ki a 6. § (2) bek. mely szerint az Év embere kitüntetést 

egy személy vagy közösség csak egy alkalommal kaphatja meg, a 8. § (4) bekezdés, mely szerint 

Az év embere kitüntető címhez pénzjutalom jár, amelynek összegee a mindenkori köztisztviselői 

illetményalap 1-szeresének bruttó összege és a 9. § egészüljön ki a Kardoskút Községért 

kitüntetéssel, hogy a visszavonás arra vonatkozzon. 

 

Lengyel György polgármester: Köszönöm, amennyiben nincs kérdés, aki az előterjesztett 

rendeletet elfogadja, az elhangzott módosításokkal, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

A Képviselő-testület 4 jelen levő tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

alkotta meg az alábbi rendeletet: 
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Kardoskút Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

 

8/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről. 

 

A rendelet a jegyzőkönyv  mellékletét képezi. 

 

 

6. Napirendi pont: Kardoskút Község Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési tervének 

módosítása 

 

      Előadó:  Lengyel György polgármester 

 

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést előzetesen írásban 

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

Fekete Zita kirendeltség-vezető: Tavaly is módosítottuk a tervet, mert amióta a határozatlan 

idejű szerződésünk megszűnt, új céget kell keresnünk a belső ellenőrzés lefolytatására, árajánlatot 

kérni. 

dr. Lipták Péter jegyző: Javasolnám, hogy a Házi Segítségnyújtás mellett a Tanyagondnoki 

Szolgálat is kerüljön bele az ellenőrzésbe.  

Lengyel György polgármester: Ez esetben nem kötelezően ellátandó feladatról van szó. 

Támogatom az ellenőrzését. Köszönöm, amennyiben nincs több kérdés, aki a módosított 

határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

125/2015. (IX.7.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

240/2014. (X. 30.) sz. képviselő-testületi határozattal 

jóváhagyott 2015. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét a 

határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja. 

 

Felelős: dr. Lipták Péter, jegyző 

Határidő: azonnal 
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125/2015. (IX.7.) sz. Képviselő-testületi határozat 1. sz. melléklete 

 

MÓDOSÍTOTT BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV 

2015. ÉVRE 

 

Kardoskút Község Önkormányzata és intézményeire vonatkozó 2015. évi belső  ellenőrzési terve  

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 119. §. (4) bekezdésén, 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 69-70. §-án, a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) sz. Korm. rendelet 

rendelkezésein alapul. 

 

 

Az ellenőrzés végrehajtása során figyelemmel kell lenni az alábbi jogszabályokra: 

 2013. évi CCXXX. tv. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről; 

 2000. évi C. tv. a számvitelről; 

 2011. évi CXCV. tv. az államháztartásról, és annak végrehajtási rendeletei; 

 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország  helyi önkormányzatairól; 

 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról; 

 2011. évi CVI. tv. a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, 

valamint egyéb törvények módosításáról; 

 1995. évi CXVII. tv. a személyi jövedelemadóról; 

 2007. évi CXXVII. tv. az általános forgalmi adóról; 

 7/2014. (III. 4.) Ör. rendelet a 2014. évi költségvetésről, valamint a módosításáról szóló 

önkormányzati rendeletek; 

 ……/2014. (…..) Ör. rendelet az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. 

 ……/2014. (…..) Ör. rendelet a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról. 

 

 

1. Témavizsgálat 

 

 

1.1. A 2014. évben újonnan induló szociális alapszolgáltatás, a házi segítségnyújtás és 

a szociális étkeztetés normatív igénylés megalapozottságának ellenőrzése. 

 

Felülvizsgálat: 2015. szeptember - október hónap 

Jelentés leadásának határideje: 2015. november 15. 

 

1.2. A tanyagondnoki szolgálat 2014. évi működésének átfogó ellenőrzése, kiemelten a 

kötelezően vezetendő nyilvántartások vizsgálatára. 

 

Felülvizsgálat: 2015. szeptember - október hónap 

Jelentés leadásának határideje: 2015. november 15. 
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2.   Átfogó, rendszeres ellenőrzések: 

 

2.1         Az önkormányzat 2015. évi költségvetése tervezésének, módosításának,             

végrehajtásának ellenőrzése. 

Ezen belül különösen: 

 Éves költségvetési törvénynek, valamint az államháztartási törvénynek 

való megfelelés; 

 A képviselő-testület éves költségvetéssel kapcsolatos határozatainak, 

iránymutatásainak figyelembe vétele; 

 Az önkormányzati intézmények bevonása a költségvetés összeállítása 

folyamatába; 

 A lakosság bevonása a költségvetés összeállításának folyamatába; 

 Központi normatív állami hozzájárulások tervezésének 

megalapozottsága; 

 Kötelezettségvállalás – ellenjegyzés – érvényesítés - utalványozás 

körében a törvényi előírások és a belső szabályzatban foglaltak 

érvényesülése; 

 Előirányzatok átcsoportosításának, módosításának szabályszerűsége. 

 

Vizsgálat: 2015. szeptember - október hónap 

Jelentés leadásának határideje: 2015. november 15. 

 

A belső ellenőrzési munkákra rendelkezésre álló idő 10 nap. 

 

Fekete Zita kirendeltség-vezető: Árajánlatot kértünk, egy orosházi vállalkozót találtunk, Antal 

Károlyt, aki összesen 226 ezer forintért vállalja a belső ellenőrzés feladatainak ellátását. A tavalyi 

összeg 10 ezerrel volt kevesebb.  

 

Lengyel György polgármester: Köszönöm, amennyiben nincs több kérdés, aki az előterjesztett 

határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

126/2015. (IX.7.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy  

 

1.) a 2015. évi módosított belső ellenőrzési terv 

ellenőrzésének lefolytatásával bruttó 226.000 FT, azaz: 

kettőszázhuszonhatezer forint összegben megbízza a Antal 
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Károny egyéni vállalkozót  (5900 Orosháza, Ond u. 6. I.5.) a 

2015. évi költségvetési tartalék terhére, 

 

2.) felhatalmazza a polgármestert a szerződés 

megkötésére. 

 

Felelős: Lengyel György polgármester 

Határidő: 2015. szeptember 30. 

 

 

7. Napirendi pont: Dohánytermék kiskereskedelmi tevékenység ideiglenes végzésére jogosult 

személy kijelölése 

      Előadó:  Lengyel György polgármester 

 

Lengyel György polgármester: Véleményem szerint nem az önkormányzat feladata döntést 

hozni a gazdasági versenyszférában, így azt javaslom, hogy mindkettő vállalkozót terjesszük elő 

az illetékes hivatalnak. 

Köszönöm, amennyiben nincs kérdés, aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással 

szavazzon! 

A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

127/2015. (IX.7.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy 

dönt, hogy a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt 

felhívására dohánytermék kiskereskedelmi tevékenység 

ideiglenes végzésére a Gál és Márta Kft-t  (székhely: 5945 

Kardoskút, Árpád sor 5.) éa az IMCO Consulting Kft-t 

(székhely: 5900 Orosháza, Rákóczy út 3-5.) javasolja. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a Nemzeti 

Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt-t a kijelölésre tett 

javaslatról értesítse. 

 

Felelős: Lengyel György polgármester 

Határidő: 2015. szeptember 8. 
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8. Napirendi pont: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázathoz 

      Előadó:  Lengyel György polgármester 

 

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

annyi kiegészítést tennék, hogy minden évben csatlakozunk és így havi 1-5 ezer Ft támogatást 

tudunk biztosítani a felsőoktatásban tanulók részére.  

Mórocz Lajos, képviselő: Támogatom a csatlakozást.  

Lengyel György polgármester: Köszönöm, amennyiben nincs kérdés, aki a határozati 

javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

128/2015. (IX.7.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához,  

 

2. a támogatás forrását az önkormányzat 2016. évi 

költségvetésében a szociális támogatások keretén belül 

biztosítja,  

 

3. felhatalmazza Lengyel György polgármestert a csatlakozási 

nyilatkozat aláírására. 

 

Határidő: 2015.10.01. 

Felelős: Lengyel György polgármester 
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9. Napirendi pont: Egyebek 

      Előadó:  Lengyel György polgármester 

 

Orosházi Kistérségi Társulás Többcélú Társulásának társulási megállapodásának módosítása 

Lengyel György polgármester: Az előterjesztést kicsit késve kaptuk meg, így korábban nem 

tudtunk erről döntést hozni. Továbbá tájékoztatni szeretném a testületet, hogy az előző társulási 

ülésen elhangzott, hogy majd a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működtetésével 

kapcsolatban döntést kell hozni. Kérdés merült-e fel a társulási megállapodás módosításával 

kapcsolatban? 

dr. Lipták Péter jegyző: A dátumot módosítani kell, értelemszerűen.  

Lengyel György polgármester: Köszönöm a kiegészítést, amennyiben nincs kérdés, aki a 

módosított határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

129/2015. (IX.7.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzata dönt arról, hogy  

1.)  az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodását - a módosítással nem érintett 

rendelkezések változatlanul hagyása mellett – a következők szerint módosítja: 

 

 

a) A Társulási Megállapodás I. Általános rendelkezések címének 5. pontját hatályon kívül 

helyezi és a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

5. A Társulás tagjai, azok székhelye, lakosságszáma, és a Társulási Tanácsba delegált 

képviselője:  

 

 

* a települések lakosságszáma 2014. január 1-jén      

            

       * 
Békéssámson Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

5946 Békéssámson, Hősök tere 10-

12. 
2519 

Zámbori 

Tamás  

Csanádapáca Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 

31. 
2689 

Oláh 

Kálmán  

Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-

testülete 

5920 Csorvás, Rákóczi u. 17. 
5120 

Baráth 

Lajos  

Gádoros Község Önkormányzata Képviselő 5932 Gádoros, Kossuth u. 16. 3888 Maronka 
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testülete Lajos 

Gerendás Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

5925 Gerendás, Petőfi u. 2. 

1372 

Lengyel 

Zsolt 
 

Kardoskút Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

5945 Kardoskút, Március 15. tér 3. 
906 

Lengyel 

György  

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

5931 Nagyszénás, Hősök útja 9. 
5209 

Nyemcsok 

János  

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-

testülete 

5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. 
29584 

Fejes 

Róbertné 

Pusztaföldvár Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

5919 Pusztaföldvár, Rákóczi u. 66. 
1783 

Dr. Baranyi 

István  

Tótkomlós Város Önkormányzata 

Képviselő–testülete 

5940 Tótkomlós, Fő út 1. 
6133 

Dr. Garay 

Rita  

Árpádhalom Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete (tagság kezdete: 2013. 

július 1.) 

6623 Árpádhalom, Petőfi u. 17. 

524 
Szarka 

Attila 

A Társulás lakosságszáma: 59727 „ 

 

b) a Társulási Megállapodás II. A Társulás célja és feladata cím 8. pontját hatályon kívül 

helyezi és helyébe a következő szövegezés lép: 

 

„A Társulás a 7. pontban foglaltak értelmében saját intézményt hozhat létre. A Társulás által 

létrehozott költségvetési intézmény: 

Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata – a Társulás 

gyermekjóléti alapfeladatait látja el. 

 

Kinevezés időtartama az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő 

Szolgálata esetében 5 év. Az költségvetési intézmény vezetője tekintetében a munkáltatói jogkört 

a Társulás Elnöke látja el.” 

 

c) a Társulási Megállapodás II. A Társulás célja és feladata cím kiegészül a következők 

szerint: 

 
„8/A.  Az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata esetén a 

Társulási Tanács, aki az alapítói jogokat is gyakorolja. 

8/B. A Társulási Tanács a költségvetési intézmény irányítása során az alábbi hatásköröket gyakorolja: 

1. kiadja az alapító okiratát, 

2. jóváhagyja a szervezeti és működési szabályzatát, 

3. a költségvetési szerv átalakításáról dönt, 

4. dönt a költségvetési szerv megszüntetéséről, 

5. a költségvetési intézmény vezetője tekintetében - aki magasabb vezetőnek minősül - pályázat útján való 

kinevezés, valamint felmentés, 
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6. a költségvetési intézmény által ellátandó feladatok ellátására vonatkozó, és az erőforrásokkal való 

szabályszerű és hatékony gazdálkodáshoz szükséges követelmények érvényesítése, számonkérése, 

ellenőrzése, 

7. a jogszabályban meghatározott esetben a költségvetési intézmény döntéseinek előzetes jóváhagyása, 

8. a költségvetési intézmény jelentéstételére vagy beszámolóra való kötelezése, 

9. a költségvetési intézmény kezelésében lévő közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok, 

valamint az 5. és 7-8. pontok szerinti irányítási jogkörök gyakorlásához szükséges, törvényben 

meghatározott személyes adatok kezelése, 

egyéb jogszabályokban meghatározott hatáskörök.” 

d) a Társulási Megállapodás III/C. A Társulás 2005. évtől vállalt feladatai cím 2. pontját 

hatályon kívül helyezi és helyébe a következő szövegezés lép: 

 

 

 

„2. Gyermekjóléti feladat 

 

Gyermekjóléti alapellátási feladat keretében a településeken működő gyermekjóléti szolgáltatás 

koordinálása, speciális feladatok ellátása, a magasabb színvonalú, hatékonyabb szolgáltatás 

céljából társulási intézmény formájában. 

Formája: 

A Társulás a feladatot saját intézményén, az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti 

Központja és Családsegítő Szolgálatán belül látja el.” 

 

e) a Társulási Megállapodás III/E. A Társulás 2012. március 01. napjától vállalt feladatai 

cím1. pontját hatályon kívül helyezi és helyébe a következő szövegezés lép: 

 

„1. Szociális feladat 

 

A szociális alapfeladathoz kapcsolódóan családsegítési feladat ellátása. 

  

A Társulás a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92. § (1) 

bekezdés b) pontja alapján kijelöli Orosháza Város Önkormányzatát, hogy alkosson rendeletet a 

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 

díjakról. 

  

Formája:  

A Társulás a feladatot saját intézményén,az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti 

Központja és Családsegítő Szolgálatán belül látja el a Társulás tagjai közül 10 település – 

Árpádhalom, Békéssámson, Csanádapáca, Csorvás, Gádoros, Gerendás, Kardoskút, Orosháza, 

Pusztaföldvár, Tótkomlós települések - számára.” 

 

f) A Társulási Megállapodás VII. A Társulás pénzügyi alapja, vagyona cím, A társulás 

pénzügyi forrásai alcím 3. pontját hatályon kívül helyezi és helyébe a következő 

szövegezés lép: 
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„3. központi költségvetési pénzeszköz 

 állami támogatás 

 állami költségvetési hozzájárulás 

 

 egyéb bevételek. /állami pályázati forrás, a Társulás vagyonának hasznosításából vagy 

pénzbeli befektetéséből származó, az adott évben fel nem használt tőke pénzpiaci 

elhelyezéséből származó hozadéka, stb./ 

 

 A pénzügyi hozzájárulás a Társulás működéséhez és feladatinak végrehajtásához, valamint 

pályázatok benyújtásához szükséges saját erő biztosítása – amennyiben a saját erőt nem a 

Társulás fedezi saját vagyona terhére - a lakosságszám arányában történik. A lakosságszám 

megállapítása a költségvetési törvényben meghatározott normatív támogatásoknál figyelembe 

vett lakosságszám alapján történik. A hozzájárulást a Társulási Tanács határozattal állapítja 

meg évenként. 2015. évben a tagok által fizetendő hozzájárulás mértéke: családsegítés és 

gyermekjóléti feladatok esetében együttesen 360,- Ft/év, kizárólag gyermekjóléti feladat 

vonatkozásában 260,- Ft/év, míg az orvosi ügyelet feladat ellátására 43,- Ft/hónap 

lakosonként. A hozzájárulás megfizetése havi rendszerességgel történik a Társulás által 

kiállított számla ellenében a Társulás bankszámlájára átutalással. Egyéb befizetések 

teljesítésére a Társulási Tanács által meghatározott időpont az irányadó. 

 

 A Társulási Tanács pályázatot nyújthat be a kistérség működésének és fejlesztésének 

elősegítésére.” 

 

2.) felkéri a Társulás Munkaszervezetét a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási 

Megállapodás elkészítésére. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Lengyel György, polgármester 

 

Szociális tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatást kiegészítő önerő megtárgyalása 

 

Lengyel György polgármester: Megjelent az idei támogatási kiírás, kemény és lágylombos 

fafajtákat tud megjelölni az önkormányzat, illetve szén beszerzésére is van lehetőség. A Dél-

Alföldi Regionális Erdészeti Zrt vezetőjével tárgyaltam, ennek alapján én a keménylombos fát 

javaslom a helyi igényeket és az emissziós hatását is figyelembe véve. Az önrészt és a  szállítási 

költségeket szükséges állni. 

 

Mórocz Lajos, képviselő: Ismerve az adatokat, mennyire jön ki m3-e? 

Lengyel György polgármester: Kb. 15 500 Ft/erdei m3 plusz a szállítás. 
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Mórocz Lajos, képviselő: Kedvezőbb ár, mint  tüzépen megvenni. 

Lengyel György polgármester: Köszönöm a kiegészítést, amennyiben nincs kérdés, aki a 

határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

130/2015. (IX.7.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

belügyminiszter települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra 

kiírt pályázata alapján 

 

1.) 72 erdei m3 kemény lombos fafajtára nyújt be 

támogatási igényt,  

 

2.) az önkormányzat által rendelkezésre bocsátott 

önrész maximális mértékét, 91.440,- Ft összegben határozza 

meg, tárgyévi költségvetése terhére, 

 

3.) felhatalmazza a polgármestert a pályázat 

benyújtására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 

 

Határidő: 2015.09.30. 

Felelős: Lengyel György polgármester  

 

Nyugdíjasok Villányi kirándulása 

Terjékné Kaposi Andrea: Nyugdíjasok számára - 40 fő jelenleg -, kirándulást szervezünk 

szeptember 12-én, a program részletei kihirdetésre kerültek, kb. 520 km-t teszünk meg, erre 

kértünk árajánlatot.  

Lengyel György polgármester: A kisbuszaink ehhez a létszámhoz kevesek, meg kell 

kérdeznünk a csanádapácai busz programját.  

 

Lengyel György polgármester 5 perc szünetet rendel el. 

 

Kürtiné Rácz Anikó távozik. 

Varga Pál alpolgármester megérkezik.  



21 
 

 

Lengyel György polgármester: Az apácai busz foglalt, így javaslom elfogadásra a kapott 

árajánlatot.  

Amennyiben nincs kérdés, aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

131/2015. (IX.7.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

támogatja Kardoskút község településen élő nyugdíjasok 

részére a Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár 

által 2015. szeptember 12-ére szervezett autóbuszos 

kirándulást azzal, hogy az utazási költséget saját forrásból 

fedezi számla ellenében, a 2015. évi költségvetési tartalék 

terhére. 

 

 

Felelős: Lengyel György polgármester 

Határidő: 2015. október 30. 

 

Nemzeti Kulturális Alap pályázati lehetőségek 

Terjékné Kaposi Andrea: Három közművelődést és népművelődést elősegítő pályázati 

lehetőség van, nevezési díj a kitétel. Táncházak, táborok, foglalkozások, esetleg nagyobb 

rendezvény lebonyolítását tervezem belőle. Vannak részletes elképzeléseim is.  

Lengyel György polgármester: Lakosságszámhoz kötve van? 

Terjékné Kaposi Andrea: Nincs. Ennek ellenére szerintem érdemes megpróbálni. 10 nap van a 

beadásra, de meg tudjuk csinálni.  

Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs kérdés, aki a határozati javaslattal egyetért, 

kérem, kézfeltartással szavazzon! 

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

132/2015. (IX.7.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri 

Terjékné Kaposi Andrea igazgatót, hogy  
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1.) a Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi könyvtár 

pályázatot nyújtson be a NKA Közművelődési és 

Népművészeti Kollégiumához az alábbiak szerint: 

 

 

a.) megyei, országos, és nemzetközi hatókörű 

közművelődési és népművészeti: nagyrendezvények, 

kiállítások, fesztiválok, valamint szakmai konferenciák 

megrendezése pályázati cél keretében 5.000.000 Ft-ig, 

 

b.) amatőr művészeti, alkotó jellegű és honismereti 

bentlakásos táborok szakmai programjainak, valamint az 

élő népművészet országos, regionális és megyei hatókörű 

alkotótáborainak megvalósítása, és mindkét terület 

országos szakmai továbbképzéseinek lebonyolítása 

pályázati cél keretében 2.000.000 Ft-ig, 

 

c.) rendszeresen működő, olyan táncházi programok 

támogatása, amelyek a megvalósítási időszakon belül 

legkevesebb 6 alkalommal, illetve heti-havi 

rendszerességgel – kizárólag élőzenés szolgáltatással – 

kerülnek megrendezésre pályázati cél keretében 

2.000.000 Ft-ig, 

 

2.) a pályázati célokhoz kapcsolódó nevezési díjat utalja át 

az eredeti költségvetés terhére. 

 

Felelős:  Terjékné Kaposi Andrea igazgató 

Határidő: 2015. szeptember 17. 

 

 

Magyarország Szeretlek program 

Terjékné Kaposi Andrea: Még nincs kiírva a pályázat, de a szervezést el kell kezdeni, meg kell 

lennie a programnak.  

Lengyel György polgármester: Minden évben ez a helyzet, viszont testületi döntés szükséges 

hozzá. Javaslom ezt most meghozni, hogy ne essünk el a pályázati lehetőségtől.  

Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs kérdés, aki a 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: 

 

133/2015. (IX.7.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy  

 

1.) pályázati megjelenés esetén csatlakozik az „Itthon vagy – 

Magyarország, szeretlek” programsorozathoz, vállalva a 

pályázatban előírt feltételeket. 

 

2.) Felkéri Terjékné Kaposi Andrea igazgatót, a pályázat 

előkészítésére. 

 

Felelős:  Terjékné Kaposi Andrea igazgató,  

               Lengyel György polgármester 

      Határidő: értelemszerűen 

 

Költségvetési helyzet 

Lengyel György polgármester: Kis Bálint képviselőtársam javaslatára, hogy a megfelelő és 

kellő információnak birtokában lehessen a testület, javaslom, hogy minden hónap 15-én 

megbeszélést tartsunk egyrészt az előterjesztésekkel kapcsolatban, másrészt minden héten egy 

délutánt jelöljünk ki, amikor a testületi tagok rendelkezésére állunk a kollegákkal a kérdéseik 

megválaszolása céljából. Ez összefogottabb és eredményesebb testületi munkát eredményezhet. 

Várom a további javaslatokat, észrevételeket.  

Kis Bálint, képviselő: Támogatom és jó ötletnek tartom, valamint szükségesnek is az 

elhangzottakat. Kapuné Sin Anikótól szeretném a költségvetéssel és a dologi kiadásokkal 

kapcsolatos anyagokat bekérni, ezen felül egy szervezeti ábrát, névvel, munkakörrel ellátva, 

valamint a gépjármű flotta részletes adatait. Valamint Radics Vivient felkérem, hogy a 

településfejlesztési terveket segítse munkájával.  

dr. Lipták Péter jegyző: Önkormányzati vagy Közös Hivatali szervezeti ábra? 

Kis Bálint, képviselő: Átfogóan minden, ami Kardoskutat érinti helyben. 

Lengyel György polgármester: Elérkeztünk a változások idejéhez, és csak kellő 

felkészültséggel tudunk előremutató döntéseket hozni. 

Lengyel György polgármester: Részemről több bejelentés nincs, kérdezem Képviselő-

társaimat, van-e bejelenteni valójuk?  
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Varga Pál alpolgármester: Érdeklődnék, hogy a Fehér-tó Napjának plakátja elkészült-e, mert 

többen hiányolják a faluban.  

Terjékné Kaposi Andrea: A Körös-Maros Nemzeti Park rendezvénye, így ők gondoskodnak a 

plakátokról, ma délután küldik meg, szerintem már megérkezett. Ülés után megnézem és 

továbbítom, ha megküldték. 

Lengyel György polgármester: Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, tisztelettel 

megköszöni az aktív tanácskozást a nyílt ülést 17,30 órakor bezárja, és bejelenti, hogy a testület 

zárt ülés keretében folytatja a munkát. 

 

K.m.f. 

 

 

Lengyel György                               dr. Lipták Péter  

   polgármester                          jegyző 

 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

 

Mórocz Lajos           Pusztai Ádám 

  képviselő                          képviselő  

 

 

 


