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16/2015. ÖKÜ 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24. napi 

rendes, nyílt testületi ülésén. 

 

Ülés helye:  a Hivatal tanácskozó terme 

 5945 Kardoskút, Március 15. tér 3. 

 

Jelen vannak:  Lengyel György polgármester,  

Mórocz Lajos,  

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 

Krizsán György, Alföldvíz Zrt. 

 

Nem tanácskozási joggal állandó meghívottként van jelen: 

Radics Vivien jegyzőkönyvvezető 

 

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

Bálint képviselő előzetesen jelezte, hogy nem tud jelen lenni a mai ülésen, 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 4 jelenlevő tag közül 4 igen szavazattal, egyhangúlag az előzetesen 

megküldött meghívó szerint fogadta el a tárgyalandó napirendi pontokat: 

 

1.) Alföldvíz Zrt. ivóvíz szolgáltatás helyzetének beszámolója 

Előterjesztő: Dr. Csák Gyula, vezérigazgató 

 

2.) Szociális feladatok ellátásáról beszámoló 

Előterjesztő: Ágoston Flóra, szociális ügyintéző 

 



3.) Kardoskút Község Önkormányzatának   az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

szóló 2/2015. (II.27.) sz. rendelet módosítása 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

4.)  Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői pályázat kiírása 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

5.) Egyebek 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

Zárt ülés 

 

1.) Szociális kérelmek elbírálása 

Előterjesztő: Fekete Zita kirendeltség-vezető 

 

Lejárt határidejű határozatok és két ülés között történtek 

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

határidejű határozatok végrehajtásáról számol be: 

 127/2015. (IX.7) sz. képviselőtestületi határozatban úgy döntöttünk, hogy a Nemzeti 

Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. felhívására dohánytermék kiskereskedelmi 

tevékenység ideiglenes végzésére a Gál és Márta Kft-t, illetve az IMCO Consulting 

Kft-t javasoljuk. A javaslat elküldésre került.  

 131/2015. (IX.7) sz. képviselőtestületi határozatban felkértük Terjékné Kaposi Andrea 

igazgatót, hogy a Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi könyvtár pályázatot 

nyújtson be a NKA Közművelődési és Népművészeti Kollégiumához. A pályázat 

benyújtásra került.  

Lengyel György polgármester: A két ülés között történtekről szeretném tájékoztatni a 

Képviselő-testületet. Együttműködési megállapodást kötöttünk Orosháza Város 

Önkormányzatával a Járási Esélyegyenlőségi Program kialakítása miatt, valamint még két 

másik alapítvánnyal TÁMOP-os pályázatok miatt.  

Krizsán György, az Alföldvíz Zrt. képviselője megérkezik.  

Nemrégiben lakossági jelzés érkezett a Mázsaház rossz állapotára vonatkozóan, amelyről 

magam is meggyőződtem személyesen. Az épület felújítása megtörtént, a forgalomhoz képest 

megfelelő állapotba került.  



Szeptember 17-én Közfoglalkoztatási Kiállításon vettünk részt Békéscsabán többen 

Kardoskútról, amely kapcsán szeretném megköszönni Terjékné Kaposi Andrea igazgató 

segítségét, akinek jóvoltából egy gyermekeknek szóló foglalkoztató sarkot tudtunk 

kialakítani, amelynek nagy sikere volt a térkő gyártás bemutatása mellett. A településünkről 

még Bodrogi József volt jelent a Faluszépítő és Turisztikai Egyesület képviseletében, aki a 

méhészkedést mutatta be.  

Az Ivóvízminőség Javító Kistérségi Társulás tagjai vagyunk, és a társulási ülésen is 

felvetődött a kérdés, hogy a kihelyezett betonelemek mikor kerülnek beépítésre. Erre azt a 

választ kaptuk, hogy novemberben, pontosabbat nem tudtak mondani. Kardoskúton már 

folyamatban van a munka.  

Alpolgármester úr a héten kezdeményezte a Kardoskút története kiadvány folytatását, hiszen 

15 éve lesz jövőre, hogy az első kötet utolsó éve bezárult. Ezt nagy örömmel fogadtam. Illetve 

javasolta, hogy egy QR-kódos rendszert is ki lehetne építeni, valamint egy kardoskúti 

Almanachot megjelentetni. Kérem, Alpolgármester urat, részletezze a terveit.  

Varga Pál, alpolgármester: Korábban is felvetődött a QR-kódok használata, hiszen ezzel az 

okos telefonokat helyi információkkal tudjuk összekapcsolni. Intézményekre, nevezetes 

helyekre gondoltam első körben, ahol táblákat helyeznénk ki, ami egy útvonalat rajzolna ki 

kül-, és belterületen is. Nagyon sokrétű ez a terv, ennek egyik eleme, hogy turisztikai 

útvonalakra fűzzük fel Kardoskutat. A QR-kódok segítségével a Kardoskút története könyvet 

is össze tudjuk kapcsolni, akár további internetes információkkal, akár magukkal a helyekkel 

is.  

Továbbá idén október 22-én lesz 10 éves a falu honlapja, ennek alkalmából szeretném 

megosztani a több ezer fotóból álló képsorozatomat a település életéről.  

Az Almanachban a településünkhöz köthető olyan személyek bemutatását tervezem, akik az 

élet bármely területén jó példával járnak elől.  

Illetve a mai napon beszéltem egy iskola vezetőjével, azzal kapcsolatban, hogy esti levelező 

felnőttképzést indíthatnánk el az iskolánk épületében. A tárgyalás folyamatban van, jövő 

héten küldenek szerződés tervezetet.  

 

Lengyel György polgármester: Nagyon jó a kezdeményezés, főleg, mert kevés figyelem jut 

a meglévő helyi természeti és helytörténeti értékekre. Rózsa Imrétől Váradi Kornélon át Nagy 

Gyuláig és még sorolhatnánk a neveket, nagyon sok értékes ember élt és él itt Kardoskúton, 



amellyel foglalkoznunk kell. A QR-kódos ötlethez kapcsolódva, régi elképzelésem a volt 

néptanító iskolák, a volt olvasókörök megjelölése egy kőtáblával, vagy másmilyen maradandó 

emléktáblával. Fontos feladat ezeket az értékeket összegyűjteni és archiválni. Ehhez javaslom 

egy munkacsoport létrehozását, hogy valóban megkezdődhessen a munka. Néhányan már 

vagyunk, akik szívesen részt veszünk ebben, mint Alpolgármester úr, Vargáné Neller Borbála, 

Radics Vivien és jómagam, de remélem, hogy a településről is többen csatlakoznak ehhez a 

munkához. Rajtunk kívül Koszorús Oszkár, Törköly József és Deák György is felajánlotta 

segítségét, láthatjuk, vannak külső szellemi támogatóink is.  

Amennyiben nincs több kiegészítés, akkor a lejárt határidejű határozatok és a tájékoztatás 

elfogadásáról kézfelnyújtással szavazzunk! 

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

 

136/2015. (IX.24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete a 127/2015. (IX.7.) sz. 

131/2015. (IX.7.) sz. KT határozatok 

végrehajtásáról szóló beszámolót és a két 

ülés eseményeiről szóló tájékoztatást 

elfogadja. 

 

Felelős: Lengyel György, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

1. Napirendi pont: Alföldvíz Zrt. ivóvíz szolgáltatás helyzetének beszámolója 

 

 Előadó:  Krizsán György, Alföldvíz Zrt. 

 

Lengyel György polgármester: A beszámolót előzetesen írásban megkapták a képviselők. 

Kérdezem az előterjesztés készítőjét, hogy kíván-e kiegészítést tenni? 

 

Krizsán György: Köszönöm, röviden szeretnék pár mondatot elmondani. Kardoskúton a 

vízellátás jó, ami megoldatlan az a szennyvízelvezetés és tisztítás. Másik sajátossága, hogy 

regionális vízrendszerre kötött településről beszélünk Kardoskút esetében. Az elmúlt évekhez 



képest történt változásokat az előterjesztésben szerepeltettük. Bármilyen kérdés merül fel 

Önökben, szívesen válaszolok!  

 

 Lengyel György polgármester: Egy békéscsabai diszpécser központból számítógépek által 

van felügyelet a regionális rendszer felett. Kardoskutat alapvetően az orosházi vízrendszer 

táplálta, amely a Csanádapáca és Pusztaföldvár közötti kútegységből folyt. Jelenleg, hogy 

regionális vízrendszerre kapcsolódtunk, ez azt jelenti, hogy kevert víz érkezik esetenként 

hozzánk?  

 

Krizsán György: Békés megyében kétféle vízellátási rendszer van. Az egyik a helyi 

vízbázisra épülő saját fúrt kútjaira épülő rendszer, a másik a regionális vízhálózatból érkező 

víz. A megyében kettő regionális vízhálózat van: A közép-békési és az orosházi kistérségi, 

amelynek Kardoskút is része. Jelenleg ide ugyanabból az apácai kútból érkezik a víz, mint a 

korábbiakban.  

 

Lengyel György polgármester: A beszámoló szerint változnak a paraméterek. Ezt mi 

okozza? 

 

Krizsán György: A mintavételezés miatt. Az Európai Unió határozza meg, hogy a víz kémiai 

és bakteriológiai paraméterei milyen határok között mozoghatnak. Emiatt van szükség az 

Ivóvízminőség Javító Programra, amely elsősorban az arzén-tartalomra van kihegyezve. A 

vízrendszereink több kútból épülnek fel, eltérő évszakonként a felhasználás, eltérő időben 

történik a mintavétel is.  

 

Pusztai Ádám, képviselő: A mérés pillanatában annyi az érték.  

 

Krizsán György: Igen, a legideálisabb az online mérőhálózat kiépítése lenne, de olyan 

értékekről beszélünk, amelynek a változásai nem szignifikánsak.  

 

Lengyel György polgármester: Köszönjük a válaszokat, illetve szeretném méltatni, hogy 

évente történik a tűzcsapok ellenőrzése is.  

Köszönöm szépen a színvonalas beszámolót, 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: 

 

137/2015. (IX.24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy az Alföldvíz Zrt. ivóvíz 

szolgáltatás helyzetéről szóló beszámolóját az 

előterjesztés szerinti tartalommal tudomásul veszi. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Lengyel György polgármester 

 

Krizsán György, az Alföldvíz Zrt. képviselője távozik.  

Ágoston Flóra Anna szociális ügyintéző megérkezik.  

2. Napirendi pont: Szociális feladatok ellátásáról szóló beszámoló 

 

 Előadó:  Ágoston Flóra, szociális ügyintéző 

 

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

Kérdezem az előterjesztés készítőjét, hogy kíván-e kiegészítést tenni? 

 

Ágoston Flóra Anna, szociális ügyintéző: Köszönöm nem, ha kérdés felmerült, szívesen 

válaszolok. 

 

Lengyel György polgármester: Köszönöm szépen, 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: 

 

138/2015. (IX.24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a szociális ellátásokról 

szóló beszámoló jelentést elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Lengyel György, polgármester 



Ágoston Flóra Anna szociális ügyintéző távozik.  

 

3. Napirendi pont: Kardoskút Község Önkormányzatának az önkormányzat 2015. évi 

költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) sz. rendelet módosítása 

 

 Előadó:  Lengyel György polgármester 

 

Lengyel György polgármester: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. 

Kérem, Pusztai Ádám elnököt tegye meg a bizottság javaslatát.  

Pusztai Ádám Ügyrendi Bizottság elnöke: Változtatás nélkül javasoljuk elfogadni. 

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: 

 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete 

 

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

önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

A rendelet a jegyzőkönyv  mellékletét képezi. 

 

4. Napirendi pont: Kardoskúti Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetői pályázat 

kiírása 

 

 Előadó:  Lengyel György polgármester 

 

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést előzetesen 

írásban megkapták a képviselők. Annyi kiegészítésem lenne, hogy 2015. szeptember 19-től 

december 31-ig Károlyi Mónika óvónői feladatokat lát el az óvodában napi 6 órában.  

 

Mórocz Lajos, képviselő: Miért nem Általános Művelődési Központot hoztunk létre? 

Lengyel György polgármester: Határidők miatt nem megoldható. 



Amennyiben nincs több 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: 

 

139/2015. (IX.24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

                          

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet 

 

a Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda 

 

óvodavezető (magasabb vezető) 

munkakör betöltésére. 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű  

                        

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

 

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2016. január 01. – 

2020. július 31-ig szól. 

 

A munkavégzés helye: 

Békés megye, 5945 Kardoskút, Kossuth. u. 4. 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

A Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátása, azaz az intézmény 

színvonalas, szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói 

jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan 

ügyben, melyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. 

 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény és a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak. 

 

 

Pályázati feltételek: 

 felsőfokú óvodapedagógus végzettség,  

 pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség; 

 óvodapedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat; 



 magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség; 

 vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 a szükséges szakmai gyakorlatot igazoló részletes, fényképes szakmai önéletrajz;  

 végzettséget, szakképzettséget és szakvizsgát igazoló oklevél másolata; 

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

 az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó vezetési program; 

 nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, 

továbbításához hozzájárul; 

 nyilatkozat a nyílt vagy zárt ülés keretében történő tárgyalásra vonatkozóan; 

   nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség elfogadásáról. 

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:  2016. január 1. 

A pályázat benyújtásának határideje:  2015. november 2.  

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lengyel György polgármester nyújt a 

06-20-972-4182-es telefonszámon. 

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

Postai úton a pályázatnak Kardoskút Község Önkormányzata (5945 Kardoskút, 

Március 15. tér 3.) címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő …………….. azonosító számot, valamint a zárt 

borítékon feltüntetni „Óvodavezetői pályázat”. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) 

bekezdése, a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet  és a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 189. §-a szerint. A végleges döntést  Kardoskút Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete hozza meg; 

A kinevezés négy hónap próbaidő kikötésével jön létre; 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 

 

 

A pályázat elbírálásának határideje:  2015. december 31. 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 Oktatási és Kulturális Közlöny 

 www.kardoskut.hu 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. szeptember 30. 

 

 

http://www.kardoskut.hu/


A Képviselő-testület utasítja a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal kirendeltség-

vezetőjét, hogy a pályázati kiírás határidőben történő megjelentetésére és a pályázati eljárás 

előkészítésére. 

 

Felelős:  Fekete Zita kirendeltség-vezető 

Határidő:             értelem szerint 

 

Lengyel György polgármester: Bizottságot kell létrehoznunk, aki megvizsgálja a beérkezett 

pályázatokat. Tagoknak javaslom Pusztai Ádám képviselő urat, mint helyi oktatási 

szakembert, valamint felkértem Németh Gabriellát, az Orosháza Város Önkormányzatának 

Napközi Otthonos Óvoda vezetőjét és Czikkelyné Fodor Tünde szakértőt. Elnöknek az utóbbi 

szakértőt javaslom. A díjazásukról is döntenünk kell, 60 ezer forint áll a rendelkezésünkre.  

 

Pusztai Ádám, képviselő: Javasolnám, hogy nekem kevesebb legyen, a másik két tagé 

legyen a több.  

 

dr. Lipták Péter, jegyző: Legyen 30 ezer forint az elnöknek, 20 ezer forint, illetve 10 ezer 

forint a tagoknak. 

 

Lengyel György polgármester: Véleményem szerint a bizottsági tagok 15-15 ezer forintban, 

az elnök 30 ezer forint díjazásban részesüljön.  

 

Amennyiben nincs több 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: 

 

140/2015. (IX.24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/A. § (6) bekezdése alapján a Kardoskúti 

Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői (magasabb vezető) 

feladatok ellátására kiírt pályázat kapcsán a beérkező 

pályázatok véleményezésére, a pályázók meghallgatására az 

alábbi összetételű bizottságot hozza létre: 

 

A bizottság elnöke: Czikkelyné Fodor Tünde 



A bizottság tagjai: 

Németh Gabriella, 

Pusztai Ádám. 

 

Felhatalmazza a polgármestert hogy a bizottsági tagokkal 

bruttó 15.000 Ft, azaz: tizenötezer forint összegben, a 

bizottság elnökével bruttó 30.000 Ft, azaz: harmincezer 

forint összegben megbízási szerződést kössön a 2015. évi 

költségvetési tartalék terhére. 

 

Felelős: Lengyel György polgármester 

Határidő: azonnal, a bizottság tagjainak értesítésre a 

döntést követő 15 napon belül 

 

5. Napirendi pont: Egyebek 

 

 Előadó:  Lengyel György polgármester 

 

Kardoskúti Hírmondó szerkesztése 

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

Kérdezem a képviselőket, kérdésük, kiegészítésük van-e?  

 

Amennyiben nincs kérdés, javaslom, hogy kettő határozatot hozzuk, aki ennek megfelelően 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: 

 

141/2015. (IX.24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete Verasztó József, illetve Buzai Csaba 

lemondását a Kardoskúti Hírmondó szerkesztőségi 

tagságáról tudomásul veszi.  

 

Felelős:  Vargáné Neller Borbála Tünde 

Határidő:  2015. október 30. 

 

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 



 

142/2015. (IX.24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő- 

testülete úgy dönt, hogy  a Kardoskúti Hírmondó 

időszaki lap szerkesztő bizottsága új tagjának 

megválasztja Radics Vivient, illetve Török Attilát. 

  

Felelős:  Vargáné Neller Borbála Tünde 

Határidő:  2015. október 30. 

 

2015. október 23-i ünnepség 

Lengyel György polgármester: Megkérem, Terjékné Kaposi Andreát, művelődési ház 

igazgatót, ismertesse terveit az eseményre vonatkozóan.  

 

Terjékné Kaposi Andrea, igazgató: Október 22. csütörtökre 18 órai kezdettel tervezzük az 

eseményt. Orosz László igazgató úrral, illetve Kőszegi zeneiskola igazgató úrral felvettem a 

kapcsolatot, annak érdekében, hogy a gyerekek itt is adjanak elő ünnepi műsort. Valamint 

kardoskúti kötődésű mesélőket, előadókat keresünk, akik saját emlékeikről tudnak beszélni. A 

szervezés folyamatban van.  

 

Lengyel György polgármester: Jó ötletnek tartom, hogy a protokolláris műsor helyett saját 

emlékekről lenne előadás.  

 

143/2015. (IX.24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy  

1.) az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából szervezett 

megemlékezést 2015. október 22-én, 18.00 órai 

kezdettel rendezi meg a Móra Ferenc Művelődési 

Ház és Községi Könyvtár nagytermében, 

2.) az ünnepi műsor megszervezésére Terjékné Kaposi 

Andrea, művelődési ház igazgatót. 

 

Határidő: 2015. október 22. 

Felelős: Lengyel György, polgármester 



 

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

társaimat, van-e bejelenteni valójuk?  

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

nyílt ülést 16,00 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  

 

 


