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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 5. 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, 

Varga Pál települési képviselők. 

  

Tanácskozási joggal meghívottként vannak jelen: 

 dr. Lipták Péter, jegyző; 

Megyeriné Lepsényi Aliz, aljegyző 

 Fekete Zita, kirendeltség-vezető,  

 Kapuné Sin Anikó, pénzügyi főtanácsos 

 

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 Pusztai 

Ádám képviselőkre esik, melyet a jelenlevő 5 testület tag, 5 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 5 jelenlevő tag közül 5 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbiak szerint fogadta el a tárgyalandó napirendi pontokat: 



1.)  Az EMVA-ból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott 

alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes 

feltételeiről szóló 21/2015. (IV.17) MvM rendelet alapján benyújtott sikeres pályázat 

megvalósításához hitel felvételéről 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

2.) Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénylése 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

3.) Mitsubishi L200 típusú gépkocsi értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatala 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

4.) Egyebek 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

Zárt ülés 

1.) Szociális kérelmek elbírálása 

Előterjesztő: Fekete Zita kirendeltség-vezető 
 

Lengyel György, polgármester: A két ülés között lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról a soron következő testületi ülésen fogok beszámolni, viszont az előző testületi 

ülés óta eltelt idő alatt történt változásokról tájékoztatni szeretném a testületet. 

A 2014. évre kiírt adósságkonszolidációban nem részesült települések pályázatával 

kapcsolatban előző évben 10 millió forintos támogatásban részesültünk, ami felhasználásra 

került az Egészségház teljes külső felújításával, a művelődési ház mosdóinak a 

rendbetételével, illetve a Petőfi utca járdájának az Árpád sor felőli szakaszának javításával. A 

Belügyminisztérium külön méltatta a precíz és pontos elszámolását a felhasználásnak. 

A napokban Alpolgármester úrral látogatást tettünk hozzánk hasonló, kisméretű 

településeken, Csárdaszálláson és Muronyban, annak érdekében, hogy tapasztalatokat 

gyűjtsünk különböző önkormányzati gazdálkodási ügyekben. Többek között szociális 

bérlakások felújításával kapcsolatban érdeklődtünk, ugyanis a Belügyminisztérium jövő évi 

értékteremtő munkaprogramjai közé újabb elemeket kíván felvenni és az egyik lehetőség a 

szociális bérlakások felújítása. Kardoskúton korábban negatív tapasztalataink voltak ezzel 

kapcsolatban a felhalmozódott közüzemi számlák miatt. Az említett településeken a bérlakás 

rendszerrel kapcsolatban tettük fel kérdéseket, milyen forrásból, milyen támogatással, milyen 

pályázati lehetőségekkel és milyen célból valósul meg a működtetés. Nem volt eredménytelen 

a látogatás, annak ellenére, hogy eltérőek a megvalósítás céljai és a helyzete.  



1. Napirendi pont: Az EMVA-ból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára 

nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes 

feltételeiről szóló 21/2015. (IV.17) MvM rendelet alapján benyújtott sikeres pályázat 

megvalósításához hitel felvételéről 

     

 Előadó:  Lengyel György polgármester 

 

Lengyel György polgármester: Ismert, hogy a napirendi pontban szereplő pályázati 

forrásból egy új Suzuki Vitara gépjárművet szerzünk be, és ezzel kapcsolatban kaptunk egy 

kedvezőnek tűnő hitelajánlatot. Jelenlegi információnk szerint szeptember közepéig vesszük 

át az autót, 2015. október 30-ig kell az elszámolást feltöltenünk és elméletileg az MVH 30 

napon belül folyósítja az összeget. Viszont várhatóan legkésőbb szeptember elején 

folyósítanunk kell a gépjármű bruttó vételárát.  Lehetősége van az önkormányzatnak a 

folyószámla egyenlegétől függetlenül megoldani a gépjármű beszerzésének 

előfinanszírozását. A korábbiakban megbízott pályázatíró cég tájékoztatott arról, hogy a 

Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet 1,3 ezrelékes kamattal 120 napos futamidőre tudná 

biztosítani a hitel felvételét, ami 5 millió forint. Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos az 

önkormányzat számlavezető bankjánál, a Kereskedelmi és Hitelbanknál is utánajárt a 

lehetőségeknek, így lényegesen jobb kondíciókról is be tudok számolni.  Az egyhavi BUBOR 

másfél százalék, a kamatfelár 2 %, így ez kedvezőbb ajánlat, mint az előbbi hitelintézeté.  

Az előfinanszírozás hitelfelvétellel való biztosítására szükségünk van, majd az Egyebek 

napirendi pontban ismertetni fogom a folyószámlánk adatainak alakulását.  

A Kereskedelmi és Hitelbank ajánlatát javaslom elfogadni egyrészt a kedvezőbb ajánlat miatt, 

másrészt az egyszerűbb eljárási ügymenet miatt.   

Mórocz Lajos, képviselő: A Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet részéről lett ajánlat 

kérve? 

Kapuné Sin Anikó, pénzügyi főtanácsos: Kevermestől lett ajánlat kérve a 

takarékszövetkezetek közül a pályázatíró cégen keresztül, nagyon rövid időnk volt a 

helyzetfelmérésre, így a számlavezető bankot kerestük elsődlegesen.  



Pusztai Ádám, képviselő: Ha jól értelmezem, akkor a Kevermes és Vidéke 

Takarékszövetkezet 120 napra, azaz 4 hónapra adja az összeget, tehát ha az első hónapban 

visszafizetjük, attól még a további hónapok díját törleszteni kell. 

Lengyel György polgármester: Igen, ez is fontos szempont többek között.  

 Kapuné Sin Anikó, pénzügyi főtanácsos: Szeptember 15-től meg már van bevételünk az 

iparűzési és egyéb adókból.  

Lengyel György polgármester: Így van, ezért meg kellene tudnunk a banktól, hogy van-e 

lehetőség az előteljesítésre. Ez a lehetőség a kamat fizetését befolyásolhatja.  

Kapuné Sin Anikó, pénzügyi főtanácsos: A mai napon nem sikerült a bankot elérnem, de 

véleményem szerint kevés az esély az előteljesítés lehetőségére pénzügyi szemmel nézve.  

Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs kérdés, aki a kiegészített határozati 

javaslatot elfogadja, kézfeltartással szavazzon! 

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

111/2015. (VIII.5.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

dönt arról, hogy 

 

1.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság 

számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-

től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről 

szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet alapján gépjármű 

beszerzése megvalósítása céljából megelőlegezési  hitelt 

vesz fel a K & H Bank Zrt-től pénzintézettől 5.000.000 

Ft összegben, 

   

2.) felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés 

megkötésére és a szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 



Felelős: Lengyel György polgármester  

Határidő: 2015. augusztus 14. 

 

2. Napirendi pont: Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 

igénylése 

 

Előadó: Lengyel György polgármester 

 

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést előzetesen 

írásban megkapták a képviselők, amiből kiderül, hogy 10% saját forrást kell biztosítani, 90 % 

támogatásra vagyunk jogosultak.  

Alpolgármester úr, mint a tanyagondnoki szolgálat ellátója, felvette a kapcsolatot egy 

pályázatíró céggel, és lassan egy hónapja dolgoznak már a pályázaton. Kíván-e egyéb 

kiegészítést tenni? 

Varga Pál, alpolgármester: Kis értékű tárgyi eszközökre szeretnénk pályázni a 

Tanyagondnoki Program keretén belül. Mint az előterjesztésben is szerepel, sörpad 

garnitúrára, illetve kültéri hangosításhoz szükséges eszközök beszerzésére, valamint 

fényképezőgépre és laptopra pályázunk. A hangsúlyt elsősorban a tanyasi rendezvények 

lebonyolításához szükséges eszközök beszerzésére fektettem. Felvettem a kapcsolatot a helyi 

civil szervezetekkel is, természetes nyertes pályázat esetén a beszerzett eszközök az ő 

rendelkezésükre is állnak. Ha sikeres a pályázatunk ősszel már szeretnék egy tanya programot 

is szervezni, nemcsak Pusztaközponton, hanem az Állami Gazdaságban is.  

A költség körülbelül 1,4 millió forint, tehát ennek 10%-a, 140 ezer forint lenne jó esetben az 

önrészünk, illetve ezt terheli a pályázatíró, Baranyiné Lantos Erika díja, ami az elnyert 

pályázat összegének 4% + ÁFA díja, ami 71 120 Ft. Augusztus 14. a pályázat beadási 

határideje, bízom benne, hogy sikerül egy jó pályázatot benyújtanunk.  

Pusztai Ádám, képviselő: Egy garnitúra 3 egységből áll és úgy az ára 45 999 Ft? 

Varga Pál, alpolgármester: Igen, és ugyan attól a cégtől, akiktől a művelődési házhoz a 

sörpadokat beszereztük a korábbiakban. Több mindenre is szükségünk lenne, de az eszközök 

beszerzése nagyon behatárolt volt. 



Pusztai Ádám, képviselő: Ez egyszeri pályázati lehetőség, vagy szokott ilyen lenni más 

években is? 

Varga Pál, alpolgármester: Már harmadik éve van kiírva, csak eddig még nem nyertünk. 

Ebben az évben, mint mondtam augusztus 14-ig lehet pályázni, a megvalósítás határideje 

2016. április 30. Így a beszerzést akár január-februári időszakra is be lehet tervezni.  

Kis Bálint, képviselő: Abban az esetben, ha nem megfelelő a pályázati anyag, azaz nem 

nyerjük meg a támogatást, akkor is kifizetésre kerül a díja? 

Fekete Zita, kirendeltség-vezető: Nem, az elnyert pályázat 4%-át kell kifizetni, azaz, ha 

nincs elnyert pályázat, nincs díjazása.  

Lengyel György polgármester: Javaslom, egészítsük ki a határozati javaslatot a mellékelten 

benyújtott határozati javaslattal, ami a pályázatíró megbízásáról szól és a polgármester 

meghatalmazásával a szerződés megkötésére és a szükséges nyilatkozatok megtételére.  

Amennyiben nincs kérdés, aki a kiegészített határozati javaslatot elfogadja, kérem, 

kézfeltartással szavazzon! 

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

112/2015. (VIII.5.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, 

hogy 

 

1.) A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott 

támogatás 2015. évi igénybevételének feltételeiről szóló 35/2015. 

(VI.30.) FM rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja alapján támogatási 

igényt nyújt be a tanyagondnoki szolgálat fejlesztése céljából, 

 

2.) a beruházás megvalósítása érdekében támogatási igényt nyújt be 

maximum bruttó 1.400.000 Ft mértékig, amelyhez legfeljebb 

140.000 Ft mértékig önrészt biztosít a 2015. évi költségvetési 

tartalék terhére, 

 



3.) a pályázat teljeskörű elkészítésével megbízza a 3,14 Tanácsadó 

Kft-t (5919 Pusztaföldvár, Rákóczi utca 81.) az elnyert támogatás 

4%-ának + ÁFA megfelelő forintösszegben a 2015. évi tartalék 

terhére, 

 

4.) felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a 

szerződés megkötésére és a szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős: Lengyel György polgármester  

Határidő: 2015. augusztus 14. 

 

3. Napirendi pont: Mitsubishi L200 típusú gépkocsi értékesítéséről szóló döntés 

 

      Előadó:  Lengyel György polgármester 

 

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést előzetesen 

írásban megkapták a képviselők. A korábbiakban tárgyaltunk arról, hogy terepjáró 

beszerzésére pályázatot adunk be, és amennyiben nyertes a pályázatunk, akkor a korábbi 

terepjárónk értékesítésre kerül, melynek az árából finanszírozzuk a szükséges önerőt (ÁFÁT) 

és a Cascot.  

Az értékesítés miatt egyeztettem Jegyző úrral, Aljegyző asszonnyal és Kapuné Sin Anikó 

pénzügyi főtanácsossal, és kiderült, hogy az önkormányzat csak ÁFA- mentesen adhatja el az 

autót.  

Jelenleg is van konkrét érdeklődő, egy egyesület, viszont őket nem érinti kedvezően, hogy 

ÁFA- mentesen tudjuk eladni, mert ők vissza tudnák igényelni, így tovább folytatódik az 

értékesítés. A kiindulási alap az 1,4 millió + ÁFA volt, és megközelítőleg ezen az irányáron 

kellene eladni az autót lehetőleg még az idén.  

Kis Bálint, képviselő: Az új terepjárónak az ÁFA és Casco költsége várhatóan mennyi? 

Lengyel György polgármester: 1,3 millió forint az ÁFA. A Cascót évente kell fizetni, 5 évig 

kötelező, mert fenntartási kötelezettségünk van. 



Varga Pál, alpolgármester: Viszonyításként, az előző évben nyert VW Transzporter kisbusz 

éves Cascója megközelítőleg 90 ezer forint. 

Mórocz Lajos, képviselő: A Mitsubishi vásárlása óta mennyit fordítottunk erre a terepjáróra? 

Lengyel György polgármester: Pontos összeget nem tudok mondani, gumicsere volt és az 

első fékek lettek felújítva, de ezekről már vásárláskor tudtunk, hogy újításra szorulnak, így 

került anno megállapításra a vételár is.  

Varga Pál, alpolgármester: Igazából alapjában véve egy jó állapotban lévő terepjáróról van 

szó, terepen is megbízhatóan működik.  

Lengyel György polgármester: A karosszéria szorul felújításra. 304 ezer kilométert ment az 

óra állása szerint. Olyan 1,6- 1,7 millió forintnyi összeget javaslok, ha reálisan gondolkozunk 

és az ÁFA-törvényt is figyelembe vesszük.   

Mórocz Lajos, képviselő: Az egyesület mennyit ajánlott? 

Lengyel György polgármester: 1,2 millió forint + ÁFÁ-ról van határozatuk.  

Pusztai Ádám, képviselő: Javaslom az 1,7 millió forintot irányárnak, és legkisebb eladási 

árnak pedig az 1,6 millió forintot.  

Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, aki a kiegészített határozati 

javaslatot elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

113/2015. (VIII.5.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. úgy határoz, hogy a JGM-609 forgalmi rendszámú Mitsubishi 

L200 típusú gépkocsit értékesíti, úgy, hogy a legkisebb eladási árat 

1 600 000 Forintban, míg a meghirdetési irányárát 1 700 000 

Forintban határozza meg, 

 



2. felhatalmazza Lengyel György polgármestert a gépjármű 

meghirdetésére, az eladáshoz szükséges jognyilatkozatok 

megtételére és az adásvételi szerződés aláírására.  

 

Határidő: értelem szerint folyamatos 

Felelős: Lengyel György polgármester  

 

4. Napirendi pont: Egyebek 

 

      Előadó:  Lengyel György polgármester 

 

A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési előirányzatainak 

módosítása 

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést előzetesen 

írásban megkapták a képviselők. Ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel felmerült-e? 

 

Kis Bálint, képviselő: Egy rövid tájékoztatás kaphatnánk, hogy miről szól is ez pontosan? Mi 

az oka a módosításnak? 

 

Megyeriné Lepsényi Aliz, aljegyző: A bérkompenzáció miatt módosult az előirányzat. 

Ebben az évben már módosult egyszer az előirányzat, a táblázatban a módosított összegek 

vannak.  

 

Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, aki a határozati javaslatot 

elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

114/2015. (VIII.5.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. Megtárgyalta és az előterjesztés 1. mellékletének megfelelő 

tartalommal, 86.409 E Ft költségvetési főösszeggel elfogadja a 



Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi módosított 

költségvetési előirányzatait. 

2. Felkéri a jegyzőt a Közös Hivatal költségvetésének Csanádapáca 

Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletébe történő 

beépítésére. 

 

Felelős: dr. Lipták Péter jegyző 

Határidő: 2015. augusztus 26. 

 

 

Fehér-tó Napja rendezvény 

Lengyel György polgármester: Idén tizenhatodik alkalommal rendezik meg a Fehér-tó 

Napját, amihez a kisvonatot, az önkormányzat biztosította az eddigiekben is. Megkaptuk az 

árajánlatot, ami ugyanannyi, mint a tavalyi évben is, azaz 139 ezer Ft + ÁFA.  

Ezzel kapcsolatban felmerült-e bármilyen kérdés, észrevétel? 

 

Pusztai Ádám, képviselő: A kisvonat a belterületről kiviszi és visszahozza az érdeklődőket? 

 

Lengyel György polgármester: Igen, ez ugyanúgy lesz, mint az eddigiekben. Változás 

annyiban van, hogy Laczki János evangélikus lelkész úrral egyeztettünk, és a szeptemberi 

aratási istentisztelet is a Fehér-tó Napján reggel 8 és 9 között lenne. 

 

Amennyiben nincs több kérdés, aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfeltartással 

szavazzon! 

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
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Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

döntött arról, hogy a 2015. szeptember 19. napjára, a 

Fehértó rendezvényre, megrendeli a városnéző kisvonatot 

7 óra időtartamra, 900 és 1600 óra között 176.530 Ft, azaz 

egyszázhetvenhatezer-ötszázharminc forint összegben, a 

2015. évi költségvetés tartalék terhére. 



 

Határidő: 2015. szeptember 30. 

Felelős: Lengyel György, polgármester 

 

Adósságkonszolidációban nem részesült települések számára pályázat 

Lengyel György polgármester: A tegnapi napon megjelent a Magyar Közlönyben, hogy az 

adósságkonszolidációban nem részesült települések számára pályázatot írtak ki. A 2000 fő 

feletti települések vannak most előtérben, viszont a 2000 fő alatti települések is beadhatják, 

mert, ha a keretösszeg engedi, akkor nekik is van esélyük a pályázat elnyerésére. Erre ugyan 

kevés esély van, mert valószínű kimerítik a keretet, viszont szerintem hiba lenne nem 

megpróbálni.  Szeptember elseje a határidő, javasolnám beépíteni a pályázatba a temető 

felújítását, valamint az óvodai fűtés korszerűsítését, mert a kiírásokkal ezek vannak 

összhangban.  

 

Kis Bálint, képviselő: A temető körbekerítése belefér a kiírásba? Illetve a parkoló kialakítást 

is szerepeltetni kellene.  

 

Lengyel György polgármester: A kiírásban köztemető felújítás szerepel, meglehetősen tág 

fogalom. Augusztus 20-ig pontosítanunk kell és utánajárni milyen lehetőségeink vannak. A 

bekerítéssel kapcsolatban meg szeretném említeni, hogy terveink között szerepel a jövő évre 

vonatkozóan, hogy a közfoglalkoztatás keretén belül betonelemeket, betonoszlopokat 

kezdünk gyártani, amit a temető körbekerítésére tudnánk felhasználni.  

 

Fekete Zita, kirendeltség-vezető: A kiírásban „Infrastruktúrafejlesztés” is szerepel, abba 

beletartoznak a fent említett tervek.  

 

Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, aki a határozati javaslatot 

elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
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Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy  

 

1.) a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről 

szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 76/C. §-a 

szerinti, a Magyarország 2013. évi központi 

költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72-

74. §-ai és a Magyarország 2014. évi központi 

költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 

67-68. §-ai szerinti önkormányzati 

adósságátvállalásban részt nem vett vagy törlesztési 

célú támogatásban nem részesült települési 

önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása 

érdekében pályázatot nyújt be. 

 

2.) felhatalmazza a polgármestert a pályázat 

benyújtására, a szükséges jognyilatkozatok 

megtételére. 

 

Felelős: Lengyel György polgármester 

Határidő: 2015. szeptember 1. 

 

 

Tájékoztatás 

Lengyel György polgármester: Az Egyebek napirendi pont alatt még egy tájékoztatással 

készültünk a hivatal részéről, amelynek táblázatait előzetesen írásban megkaptak a Tisztelt 

Képviselők. A törvény szerint megszűnt az önkormányzatok kötelező féléves beszámolója a 

költségvetés alakulásáról, de én kértem Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsost, hogy 

készítsük el, hiszen mindannyiunk számára szükséges tisztában lenni a jelenlegi helyzettel. 

Főként azért, mert az önkormányzat biztonságos működésének a felelőse a képviselő-testület, 

a szabályos működés felelőse pedig a polgármester.  

A táblázatok adataiból kiemelendő a bevételek és kiadások alakulása, azon belül az 

önkormányzatot szeretném hangsúlyozni, mivel az óvoda és iskola időarányosan megfelelő. 



Az önkormányzat bevételei 45%-ban teljesültek eddig, míg a kiadásokat tekintve 41%-ban 

teljesültek a főösszegben az előirányzatnak megfelelően.  

A táblázatban szereplő Start munkaprogramnál azért van 103%-os teljesülés, mert az első 

félévben el kell számolni minden költséggel, 2015. augusztus 31. a határidő.  

 

Kis Bálint, képviselő: A kiadott anyagban a vízellátással kapcsolatos adatok is ki voltak 

emelve. Ennek mi az oka? 

 

Kapuné Sin Anikó, pénzügyi főtanácsos: Az egyik összeg csak átmozog rajtunk, az aradi 

víztervnek a része, ezzel kapcsolatban nincs teljesítés, a másik adat az Alföldvíz bérleti díjai, 

aminek terén jól állunk a teljesítésben. 

 

Pusztai Ádám, képviselő: Mikor valósul meg az aradi tervezet? 

 

dr. Lipták Péter jegyző: Október végén adják át a tervek szerint.  

 

Lengyel György polgármester: Összegezve a táblázatokat, érdemes átnézni otthon, és a 

felmerülő kérdésekre a következő testületi ülésen szívesen válaszolunk. Emellett kértem, 

hogy a folyószámla egyenlegünket is vizsgáljuk meg, így ezzel kapcsolatban, kérlek, Anikó, 

egészítsd ki az előterjesztést.  

 

Kapuné Sin Anikó, pénzügyi főtanácsos: A mai napon a költségvetési elszámolási számlán 

6 millió 88 ezer forint van. Azt tudnunk kell, hogy az iparűzési adóbevételek majd csak 

szeptember 15-én érkeznek, addig ennyi az egyenlegünk, és ebből kell kifizetnünk a béreket, 

Magyar Államkincstár inkasszó is van, számlák, stb. Számításaink szerint ez lehet nem lesz 

elég, így lehetséges, hogy a testület által jóváhagyott likvidhitel keretösszeget érintenünk kell.  

 

Lengyel György polgármester: Úgy gondolom, hogy a százalékoknál ez sokkal 

szemléletesebb adat, hogy az év felénél már ilyen helyzetbe került az önkormányzat. Ezt nem 

lehet figyelmen kívül hagyni. Már év elején felhívtam a képviselő testület figyelmét , hogy az 

iparűzési adó csökkenő tendenciát mutat az elmúlt években. Az egy főre jutó adóbevétel 

aránya miatt az állami normatíváktól nagyrészt meg kellett válnunk az idei évtől kezdve. 

Normatív támogatások az önkormányzat irányába, csak a tanyagondnoki szolgálat, a házi 

segítségnyújtás és a szociális étkezés, óvoda támogatása maradt, illetve az OEP által 



támogatott egészségügy. Mind emellett az önkormányzat feladatai fel lettek dúsítva. A 

pénzügyi helyzetünk változásának másik oka, a település múltjából adódik. Az elmúlt 

évtizedekben az önkormányzat bevételi forrásai megengedtek egy olyan gazdálkodást, 

amelyre más önkormányzatoknak lehetősége sem volt, de a változások miatt nekünk is 

alkalmazkodnunk kell a biztonságos működés fenntartásának érdekében. 

Emiatt szeretném megkérni Jegyző urat, Aljegyző asszonyt, Kirendeltség-vezető asszonyt és 

Pénzügyi főtanácsos asszonyt, hogy vizsgálják meg az önkormányzatunk költségvetését, 

gazdálkodását és, kérem, modellezzék milyen intézkedésekkel, átalakításokkal lehet a 

működésünket fenntarthatóbbá tenni, legalább középtávon. Legkésőbb a novemberi testületi 

ülésen ezt ismertessék, hogy a jövő évi terveinkbe be tudjuk építeni, mert nem szabad, hogy a 

falu fejlődése csorbát szenvedjen. Takarékoskodnunk kell, és törekednünk a kisebb 

fejlesztések megvalósítására, élni a pályázati lehetőségekkel. A falu fejlődésének 

mindenekelőtt kell állnia és ezt az önkormányzatnak kell biztosítani.  

Felvettem a kapcsolatot a kintlévőségek ügyének intézésében, törekedni fogok ennek a 

rendezésére. Kérem, a Képviselő-testületet, hogy támogassanak abban, hogy az önkormányzat 

gazdaságos és fenntartható biztonságos működését biztosítani tudjuk és remélhetőleg már a 

következő évtől adatokkal fogjuk majd alátámasztani. Ez a feladatunk, ezért vagyunk itt.  

Összességében a költségvetés előirányzataival nincs gond, hiszen a bevételeink az év második 

felében érkeznek, viszont azért kell elgondolkodnunk ezen a helyzeten, hogy ebben az 

időszakban a forráshiány miatt, akár pályázati lehetőségtől is eleshetnénk.  

Ha bárkinek kiegészítése, kérdése van, akkor szívesen válaszolok. Amennyiben nincs, kérem, 

kézfeltartással jelezze, aki a határozati javaslatot elfogadja.  

 

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
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Kardoskút Község Önkormányzatának képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy felkéri a Csanádapácai Közös 

Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, Aljegyzőjét, valamint a 

Kardoskúti Kirendeltség Kirendeltség-vezetőjét és 

Pénzügyi főtanácsosát, hogy vizsgálják meg az 

Önkormányzat költségvetését, gazdálkodását és tegyenek 



javaslatot intézkedési terv formájában a működés 

fenntarthatóbbá tétele érdekében. 

 

Felelős: Lengyel György polgármester 

Határidő: 2015. november 26. 

 

 

Bejelentések 

Lengyel György polgármester: 2015. augusztus 3-án életbe lépett az önkormányzati 

gépjármű szabályzat, mert előző évben belső ellenőrzéskor erre kaptunk javaslatot, és ennek a 

rendezését, kialakítását és megvalósítását kötelezettségként vállaltuk. Egyeztető fórumot 

tartottunk, amelyet két hét múlva ismét megtartunk a gyakorlati működés megvitatása miatt. 

Ebben feladatot kapott Radics Vivien ügyintéző is, aki az ügyviteli feladatok keretén belül 

végzi a szabályzattal kapcsolatos adminisztratív munkát, valamint a beszerzések logisztikai 

koordinálását.  

Egyéb bejelentés van a Képviselő-testület részéről? 

 

Varga Pál alpolgármester: A hőségriadó idején a fiatalok este szeretnének focizni az iskolai 

pályán, viszont nincs világítás. Erre egy alkalommal ki kellene térnünk, megvitatni, hogyan 

lehetne ezt kivitelezni. Felelősre lenne szükségünk, aki vállalja a villany kezelését, nyitást-

zárást.  

 

Lengyel György polgármester: Korábbi években is felvetődött a téma, hiszen kaptunk 

visszajelzéseket, hogy a pálya nem volt használatban, viszont égve maradt többször a 

világítás, de ennél van egy sokkal komolyabb feltétel, ami a tábornál derült ki, hogy az 

érintésvédelmi szabályoknak nem felel meg az, hogy az elektromos feszültségnek a 

kapcsolója közterületen vagy hozzáférhető helyen van. Ezt át kell majd alakítanunk, felelős 

szükséges a kezeléséhez, így most nem tudok erre választ adni. A környező településeken is 

utánajárok a megoldás érdekében, és erről tájékoztatni fogom a Testületet is, hátha jó példa 

alapján mi is meg tudjuk oldani.  

 

Varga Pál alpolgármester: Valamint színjátszó társulatunk az idei évben ünnepli 

fennállásának 5. évfordulóját, és ez alkalomból egy színjátszó találkozót szeretnénk 



megvalósítani három település részvételével: Csanádpalota, Csanádapáca és Kardoskút 2015. 

augusztus 21-én 18 órai kezdettel, ahova mindenkit sok szeretettel várunk! 

 

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

megköszöni az aktív tanácskozást a nyílt ülést 16,15 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: 

Kis Bálint          Pusztai Ádám 

képviselő                          képviselő  

        


