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17/2015. ÖKÜ 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 14. napi 

rendkívüli, 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 települési képviselők. 

  

Tanácskozási joggal meghívottként vannak jelen: 

 dr. Lipták Péter, jegyző; 

 Fekete Zita, kirendeltség-vezető.  

 Terjékné Kaposi Andrea, igazgató 

 

Nem tanácskozási joggal állandó meghívottként van jelen: 

Radics Vivien, jegyzőkönyvvezető. 
 

Lengyel György, polgármester Köszönti a megjelenteket, tájékoztat, hogy Varga Pál 

alpolgármester előzetesen jelezte, hogy nem tud jelen lenni a mai ülésen, továbbá 

megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot; 

választása Kis Bálint és Pusztai Ádám képviselőkre esik, melyet a jelenlevő 4 testület tag, 4 

igen szavazattal, egyhangúlag, elfogadott.  

 

Javaslatot tesz a megtárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban megküldöttek szerint. 

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: 



1.)  Közép – és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által 

kiírt, KKETTKK-CP-02 és KKETTKK CP-04 jelű pályázatok benyújtása 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

 

2.) Egyebek 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

 

1. Napirendi pont: Közép – és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért 

Közalapítvány által kiírt. KKETTKK-CP-02 és KKETTKK-CP-04 jelű pályázatok 

benyújtása 

     

 Előadó:  Lengyel György polgármester 

 

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést előzetesen 

írásban megkapták a képviselők, amiből kiderül, hogy két pályázati kiírás jelent meg, 

amelynek benyújtási határideje a holnapi nap. Előzetesen Terjékné Kaposi Andreával és a 

kolleganőkkel készültünk, hogy ezzel a lehetőséggel tudjunk élni. Egyrészt az első 

világháborús emlékművek felújítása a célunk, másrészt olyan kulturális program szervezésére 

van lehetőségünk, amely méltóképp emlékezik az első világháború történéseire. Az előbbi 

kiírás alapján a kardoskúti evangélikus, illetve a pusztaközponti volt református temetőben 

található emlékművek renoválását szeretnénk megvalósítani. Tekintettel az állapotukra, 

javaslom, a maximális összeg, azaz 2 millió forint megpályázását.  

Kis Bálint, képviselő: Támogatom a benyújtást és az összeget is.  

Mórocz Lajos, képviselő: Aggályaim vannak azzal kapcsolatban, hogy a megvalósítási 

időszak vége 2015. december 31. és készen lesz-e addigra.  

Lengyel György polgármester: Úgy kell terveznünk, hogy a határidőket tudjuk tartani. 

Amennyiben nincs kérdés, aki az erre vonatkozó 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: 

 



148/2015. (X.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy határoz, hogy  

1.) az első világháború történelmi emlékeit őrző 

emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása 

témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és 

Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, 

KKETTKK-CP-02 jelű pályázat keretében a 

Kardoskúti Református Egyház tulajdonát képező 

Kardoskút, 0184/3 hrsz-ú temetőben és az Orosházi 

Evangélikus Egyházközség tulajdonát képező 

Kardoskút, 674 hrsz-ú temetőben elhelyezkedő 

emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása 

érdekében 2.000.000 Ft-ig pályázatot nyújt be, 

 

2.) felkéri Lengyel György polgármestert a pályázat 

benyújtására és a szükséges jognyilatkozatok 

megtételére. 

 

Felelős:  Lengyel György polgármester 

Határidő: 2015. október 15. 

 

 

Lengyel György polgármester: A másik kiírásra Terjékné Kaposi Andrea, a Móra Ferenc 

Művelődési Ház és Községi Könyvtár nevében kíván pályázatot benyújtani. Kérem, 

ismertesse a részleteket.  

 

Terjékné Kaposi Andrea, igazgató: I. világháborús fotókiállítást tervezek, előadással, a 

helyi közösség bevonásával. Előzetes költségkalkuláció alapján 490 ezer forintra gondoltam.  

 

Pusztai Ádám, képviselő: A költségbecslés alapján én keveslem a 490 ezer forintot, főleg, ha 

a szállítási költségeket is számításba vesszük.   

 

Kis Bálint, képviselő: Jelezni szeretném, hogy amennyiben sikeres a pályázatuk, kérem, 

minél korábban honlapon, illetve egyéb módon bevonni és tájékoztatni a lakosságot.  

Terjékné Kaposi Andrea, igazgató: Időpontot még nem tudunk, mikor bírálják el. 1-2 héten 

belül elvileg. 



Pusztai Ádám, képviselő: Javaslom, hogy vegyük bele a programunkba egy album kiadását a 

kiállítás anyagából. Így 590 ezer forintot pályázzunk meg! 

Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs több kiegészítés, aki az erre vonatkozó 

határozati javaslattal 590 ezer forint összeggel kiegészítve egyetért, kérem, kézfeltartással 

szavazzon! 

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

149/2015. (X.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete felkéri Terjékné Kaposi Andrea igazgatót, 

hogy a Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi 

könyvtár pályázatot nyújtson be az első 

világháborút és a kapcsolódó történelmi 

eseményeket felidéző, a hősöknek és áldozatoknak 

emléket állító kulturális és tudományos programok, 

művészeti tevékenységek támogatása témában a 

Közép- és Kelet-európai Történelem és 

Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, 

KKETTKK CP-04 jelű pályázat keretében 2. 500. 

000 Ft-ig. 

 

Felelős:  Terjékné Kaposi Andrea igazgató 

Határidő: 2015. október 15. 

 

2. Napirendi pont: Egyebek 

     

 Előadó:  Lengyel György polgármester 

 

Lengyel György polgármester: A mai napon részemről nincs több kiegészítés, így kérem, a 

Tisztelt Képviselő-testületet, jelezzék, ha bejelenteni valójuk van.  

2015. október 23-ai ünnepség  



Pusztai Ádám, képviselő: Az október 23-ai megemlékezéssel kapcsolatban szeretném 

kérdezni, hogy Koszorús Oszkár úr állapota, hogyan alakul? Tudja-e vállalni a 

visszaemlékező beszélgetést?  

Terjékné Kaposi Andrea, igazgató: Még nem tudni biztosat. 

Pusztai Ádám, képviselő: Szeretném javasolni Gombkötő Csabáné Lenke felkérését.  

Terjékné Kaposi Andrea, igazgató: Köszönöm, felkérem Polgármester urat, vegye fel vele a 

kapcsolatot. A program szervezés alatt áll, eddig a tótkomlósi Jankó János Általános Iskola 

diákja, illetve az orosházi Liszt Ferenc Zeneiskola biztosít előadást.  

Lengyel György polgármester: Köszönöm a tájékoztatást.  

2016. évi költségvetés előkészítése 

 

Kis Bálint, képviselő: Érdeklődni szeretnék, hogy a korábbiakban kért költségvetéssel 

kapcsolatos adatgyűjtés milyen stádiumban van? Mikortól lehet elkezdeni a jövő évi 

költségvetés tervezését ez alapján, mert meglátásom szerint ezt időben meg kell tennünk.  

dr. Lipták Péter, jegyző: Következő, október 29-i testületi ülésre készen állnak a 

kimutatások, illetve az előkészületeket is megkezdjük.  

Kis Bálint, képviselő: Köszönöm, erre nagy szükség van, mert költségvetés terén több 

információra van szükségem, ahhoz, hogy döntéseket tudjunk hozni, azt látom, hogy a bázis 

alapú megközelítés nem célravezető, így a szerdai képviselő testületi megbeszélés 

lehetőségével is élni fogok. Illetve a gépjármű parkkal kapcsolatos kimutatás elkészült? 

Fekete Zita, kirendeltség-vezető: Folyamatban van, a számítások elkészítése folyik. A 

következő testületi ülésen több napirendi pont is a 2016. évi költségvetéshez fog kapcsolódni.  

Kis Bálint, képviselő: A pénzügyi részével szeretnék részletesebben, de érthető módon 

megismerkedni, ebben kérem Kapuné Sin Anikó segítségét.  

Lengyel György polgármester: A kolleganő elkészítette ezt a tájékoztatót, a dologi 

kiadásokra helyezve a hangsúlyt, közérthető és egyszerűen értelmezhető nyelven, részletesen. 

Illetve a holnapi napon 17 órai kezdettel közalkalmazotti kollektív tájékoztató értekezletet 

hívtam össze, amelyen együttműködésre kérem fel a dolgozókat és az intézményvezetőket a 

hatékony költségvetés kialakításában, megtervezésében.  



Kis Bálint, képviselő: Ezt támogatom, illetve szeretném kérni, hogy a közalkalmazottak 

készítsenek el egy leírást arról, hogy mi az a munkafolyamat részleteiben, amelyet 

elvégeznek. Ezt azért tartom fontosnak, mert át kell gondolnunk a munkaköri leírásokat és a 

szervezeti struktúrát is.  

Lengyel György polgármester: Köszönöm az észrevételt, a dologi kiadások csökkentésére 

vonatkozó javaslatok mellett egy listát is bekérünk a napi feladatokról.   

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

nyílt ülést 16,00 órakor bezárja. 

 

K.m.f. 

 

 

Lengyel György                               dr. Lipták Péter  

   polgármester                          jegyző 

 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

 

Kis Bálint          Pusztai Ádám 

  képviselő                          képviselő  

 


