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3/2016. ÖKÜ 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 25. napi 

rendes, nyílt testületi ülésén. 

 

 

Ülés helye:  a Hivatal tanácskozó terme 

 5945 Kardoskút, Március 15. tér 3. 

 

 

Jelen vannak:  Lengyel György polgármester,  

Kis Bálint, 

Mórocz Lajos,  

Pusztai Ádám 

Varga Pál települési képviselők. 

  

Tanácskozási joggal meghívottként vannak jelen: 

 Megyeriné Lepsényi Aliz Éva aljegyző; 

 Fekete Zita, kirendeltség-vezető, 

Kapuné Sin Anikó, pénzügyi főtanácsos,  

Tóth Józsefné, adóügyi és gazdálkodási ügyintéző, 

Ramaszné Tóth Ibolya, Kardoskútért Közalapítvány elnöke 

Kocsis Péter, Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület elnöke 

Vargáné Neller Borbála Tünde, Főnix – Kardoskúti Amatőr Színjátszó 

Társulat képviselője 

 

Nem tanácskozási joggal állandó meghívottként van jelen: 

Radics Vivien, jegyzőkönyvvezető 

 

Lengyel György, polgármester Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az 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! 
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A képviselő-testület a javaslatnak megfelelően, az 5 jelenlevő tag közül 5 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbiak szerint fogadta el a tárgyalandó napirendi pontokat: 

 

Nyílt ülés 

Napirend tervezet: 

 

1.) Civil szervezetek számára 2015. évben nyújtott támogatás elszámolása 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

2.)  Kardoskút Község Önkormányzatának a 2011. évi CXCV. törvény  29/A. § szerinti 

középtávú terve  

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

3.) Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési 

előirányzatainak módosítása  

Előterjesztő: dr. Lipták Péter jegyző 

 

4.) Kardoskút Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 

rendeletének módosítása  

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

5.) Kardoskút Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 

rendeletének megalkotása (II. forduló)  

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

6.) Pályázati kiírás civil szervezetek 2016. évi támogatására 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

7.) A helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről a település 

tisztaságáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Fekete Zita kirendeltség-vezető 

 

8.) Polgármester 2016. évi szabadságának ütemezése 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

9.) Egyebek 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 
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Zárt ülés 

 

1./ Szociális kérelmek elbírálása 

Előterjesztő: Fekete Zita kirendeltség-vezető 

 

Lejárt határidejű határozatok és két ülés között történt események 

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

határidejű határozatok végrehajtásáról számol be: 

 2/2016. (I.28.) sz. képviselőtestületi határozatban a 2016. évi költségvetés tervezetét 

megvitattuk és elfogadtuk. A tervezetet megfelelő alapnak ítéltük meg további 

kidolgozásra, továbbá közmeghallgatás keretében történő ismertetésre. A 

közmeghallgatás megtörtént, ott sem tettek észrevételt a költségvetést érintően, 

ennek megfelelően készült a tervezet. 

 9/2016. (I.28.) sz. képviselőtestületi határozatban úgy döntöttünk, hogy az Orosházi 

Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Megállapodását módosítjuk. A kivonat 

továbbításra került a Kistérség felé, a Társulási Megállapodás módosítása 

megtörtént. 

 

Lengyel György polgármester: Továbbá röviden tájékoztatnám a képviselő-testületet a 

két ülés között történt eseményekről. Február 3-án Radics Vivien ügyvivő-szakértővel 

Nagyszénás polgármesteréhez kértünk időpontot, a termálenergia hasznosítási 

lehetőségeivel kapcsolatban, azzal a céllal, hogy a közeledő és aktuális pályázati 

lehetőségek kapcsán milyen előkészületekkel és feladatokkal kell szembenéznünk a 

vizsgálatok során is. Az indikátorok használata a pályázati rendszerben negatívan 

befolyásolja az esélyeinket, az alacsony népességszám miatt.  

 

Február 4-én, a közmeghallgatás előtt DAREH közgyűlésen vettem részt, ahol a 

hulladékrendszer felállításával kapcsolatos döntéseket hoztuk meg.  

 

Február 10-én Vargáné Neller Borbála írásban bejelentette, hogy 2016. április elsejétől 

állományba kíván állni a Művelődési Ház vezetésének terén. Az ezzel kapcsolatos 

tárgyalásokat lefolytattuk, így megkérem, Hivatal-vezető asszonyt, ismertesse a részleteit.  

 

Fekete Zita, kirendeltség-vezető: Határidőben történt a bejelentés. Felülvizsgáltuk a 

szabadságait, így megállapíthattuk, hogy az áthozott és a jogszabályban megállapított 

szülési szabadságok miatt összesen 69 nap szabadság jár neki, amiről a Munka 

Törvénykönyve úgy határoz, hogy az ok megszűnésétől számított hatvan napon belül ki 

kell adni. Tehát 2016. április elsejétől dolgozni fog, viszont el kell kezdenie letölteni a 

szabadságait, melyek nem tárgyévi esedékességűek. Ennek tükrében július 7. napján fog 
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lejárni a szabadsága, addig helyettesítéssel lehet ellátni a feladatait. Munkabér 

szempontjából duplázódás fog fennállni a helyettesítés idejére.  

 

Lengyel György polgármester: Köszönöm a tájékoztatást.   

Február 11-én az Orosházi Kistérség Többcélú Társulási ülésén döntöttünk 

pályázatbeadásról az orvosi ügyelet ellátását szolgálandó épületről. Aznap délelőtt még a 

járási hivatalban tájékoztatón vettem részt, ahol többek között a közútkezelő és az 

önkormányzatok szorosabb együttműködését kérték, főleg a sárfelhordás és útpadkák 

helyzete, illetve a térfigyelő rendszer törvény adta kereteken belül történő felhasználása 

miatt. Ezt követően a közfoglalkoztatásokkal kapcsolatos ellenőrzésekről volt szó, valamint 

a kormányablakok aktuális változásairól.  

 

Február 15-én Keresztes István, volt kardoskúti lakos keresett fel minket, az ügyben, hogy 

szeretné kezdeményezni a kardoskúti sportélet fellendítését.  

 

Február 22-én Bánki Andrással tárgyaltam, a KLIK tankerület vezetőjével, az iskolánkkal 

kapcsolatos igényfelmérés tárgyában. Sajnos a megkeresett szülők közül csupán öten 

jelezték, akik óvodás korú gyermekeiket szeretnék helyi iskolába járatni. A most alsós korú 

gyermekek esetében egy szülő jelezte ezen igényét, így sajnos minden bizonnyal, ennek 

tükrében, a következő tanévtől kezdve megszűnik Kardoskúton az általános iskola 

intézménye.  

 

Február 23-án a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságára kértünk időpontot Kocsis 

Péterrel, a Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület elnökével, így aznap Tirják 

László igazgató úr fogadott minket. Elsőként a most készülő települési kiadványunkkal 

kapcsolatban tárgyaltunk, amit Radics Vivien kolleganő vett kézbe, hamarosan a 

nyomdával is felvesszük a kapcsolatot. Igazgató úr maximálisan támogatja a kiadvány 

megjelenését. Továbbá tájékoztattuk a tervezett önkormányzati és civil programokról, így 

úgy gondolom, nagyobb együttműködés látszik kibontakozni az említett civil szervezet, a 

nemzeti park és az önkormányzat között is.  

 

Köszönöm, amennyiben nincs több kiegészítés, akkor a lejárt határidejű határozatok és a 

tájékoztatás elfogadásáról kézfelnyújtással szavazzunk! 

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
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21/2016. (II.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a 2/2016. (I.28.) sz. és 9/2016. (I.28.) 

sz. KT határozatok végrehajtásáról szóló 

beszámolót és a két ülés eseményeiről szóló 

tájékoztatást elfogadja. 

 

Felelős: Lengyel György, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

1. Napirendi pont: Civil szervezetek számára 2015. évben nyújtott támogatás 

elszámolása 

 

 Előadó:  Lengyel György polgármester 

Lengyel György polgármester: Az írásos beszámolókat előzetesen írásban megkapták a 

képviselők. Kérdezem a Főnix – Kardoskúti Amatőr Színjátszó Társulat megjelent 

képviselőjét kíván-e kiegészítést tenni?  

Vargáné Neller Borbála: Annyiban szeretném kiegészíteni, hogy Őzse Zoltán elnök, aki 

munkahelyi elfoglaltságai miatt nem tud jelen lenni a mai ülésen, elkészítette az 

elszámolást és a beszámolót, amiből kiderül, hogy tartalmasan telt az elmúlt évünk, amihez 

ezúton is köszönjük az önkormányzat támogatását. Többek között hang- és fénytechnikai 

eszközöket szereztünk be, hátteret készítettünk. Most jelenleg önerőből a mozigépházat 

újítjuk fel. Kiemelném még, hogy tavaly tartottuk hagyományteremtő jelleggel az első 

amatőr színjátszó találkozót, Csanádpalota és Csanádapáca részvételével. Több pályázatunk 

elbírálása folyamatban van, a későbbiekben is szeretnénk élni pályázati lehetőségekkel. 

Tagjaink elsősorban főiskolások, így a próbákkal igazodnunk kell az időbeosztásukhoz, 

ezért többnyire vasárnapra esnek a felkészüléseink.  

Kis Bálint, képviselő: Nagyon részletes a beszámoló, így szeretném kérdezni, hogy az 

eszközbeszerzések mennyire összeegyeztethetőek az önkormányzat 

vagyongazdálkodásával?  

Megyeriné Lepsényi Aliz Éva aljegyző: Felhívom a civil szervezetek figyelmét arra, hogy 

az önkormányzati támogatást a saját programjaik szervezésére, illetve működésükre kell 

felhasználni. Minden eszköz, amit a támogatásból vásárolnak az Egyesület vagyonát 

gyarapítja. Kizárólag a tulajdonos önkormányzat hozzájárulásával lehet az épületen 

felújítást végezni.   
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Lengyel György polgármester: Az elmúlt évben kevesebb volt a kardoskúti 

rendezvényeken való közreműködés. Remélem a későbbiekben több kardoskúti fellépésük 

is lesz, mert igény van rá.  

Vargáné Neller Borbála: Tervezzük, sajnos az utóbbi évben egészségügyi okai voltak a 

helyi fellépések hiányának.  

Lengyel György polgármester: Köszönöm szépen a beszámolót, és amennyiben nincs 

kérdés, aki az előterjesztett beszámolót elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

22/2016. (II.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a Kardoskúti Főnix 

Kulturális Egyesület részére működési 

tevékenységéhez és rendezvények, programok 

megvalósításához 2015. évben biztosított 230. 000 

FT, azaz: kettőszázharmincezer forint támogatásról 

szóló -  számlákkal alátámasztott - beszámolóját 

elfogadja. 

 

Felelős: Lengyel György polgármester   

Határidő: azonnal 

 

Lengyel György polgármester: Az írásos beszámolókat előzetesen írásban megkapták a 

képviselők. Kérdezem a Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület elnökét kíván-e 

kiegészítést tenni?  

Kocsis Péter, elnök: Az elmúlt évben sok programot megvalósítottunk, sok résztvevővel. 

Az idei évtől szeretnénk pályázati forrásokat is felhasználni, elsősorban eszközbeszerzésre: 

pecsenyesütő, távcső stb. Jelenleg 40 fő a taglétszámunk. Az idei programtervünk elsőre 

kevesebbnek tűnhet, de tartalmasabb, nagyobb volumenű rendezvényekkel készülünk, 

többek között táborokkal, Puszta Találkozóval is.  

Lengyel György polgármester: Köszönöm szépen a beszámolót, valóban értékteremtő 

munkát végez az egyesület és amennyiben nincs kérdés, aki az előterjesztett beszámolót 

elfogadja, 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: 

 

23/2016. (II.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a Kardoskúti Faluszépítő és 

Turisztikai Egyesület részére működési 

tevékenységéhez és rendezvények, programok 

megvalósításához 2015. évben biztosított 350. 000 

FT, azaz: háromszázötvenezer forint támogatásról 

szóló -  számlákkal alátámasztott - beszámolóját 

elfogadja. 

 

Felelős: Lengyel György polgármester   

Határidő: azonnal  

 

Lengyel György polgármester: Az írásos beszámolókat előzetesen írásban megkapták a 

képviselők. Kérdezem a Kardoskútért Közalapítvány elnökét kíván-e kiegészítést tenni? 

 

Ramaszné Tóth Ibolya, elnök: A támogatásból elsősorban rendezvények szervezésében 

működtünk közre, a konditerem számára eszközbeszerzés történt, illetve a fel nem használt 

összeg visszautalásra került az Önkormányzat részére.  

Lengyel György polgármester: Köszönöm szépen a beszámolót. Javaslom, hogy a 

jövőben nagyobb szerepet kapjon a civil szervezeteink között az együttműködés. 

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

szavazzon! 

 

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

24/2016. (II.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a Kardoskút Községért 

Közalapítvány részére működési tevékenységéhez és 

rendezvények, programok megvalósításához 2015. 

évben biztosított 550. 000 Ft, azaz: ötszázötvenezer 

forint támogatásról szóló beszámolóját elfogadja, 

azzal, hogy a számlákkal alátámasztott felhasznált 
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összeg 423.131 Ft,  Kardoskút Község 

Önkormányzata részére visszautalt összeg 126.869 

Ft. 

 

Felelős: Lengyel György polgármester   

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

2. Napirendi pont: Kardoskút Község Önkormányzatának a 2011. évi CXCV. 

törvény  29/A. § szerinti középtávú terve 

 

 Előadó:  Lengyel György polgármester 

 

Lengyel György polgármester: Az írásos előterjesztést előzetesen írásban megkapták a 

képviselők. Kérdezem kérdés, hozzászólás van-e?  

Amennyiben nincs, aki az előterjesztett középtávú tervet elfogadja, kérem, kézfeltartással 

szavazzon! 

 

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

25/2016. (II.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete Kardoskút Község Önkormányzata 2016-

2019 közötti időszakra szóló, az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 29./A. § alapján 

összeállított, az önkormányzat saját bevételeinek 

alakulását tartalmazó középtávú tervét a melléklet 

szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Egyidejűleg kijelenti, hogy a 2016. évi 

költségvetésében adósságot keletkeztető ügyletről 

nem döntött, továbbá azzal nem rendelkezik, így az 
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ebből eredő fizetési kötelezettségek alakulásának 

bemutatását a középtávú terv nem tartalmazza. 

 

Felelős: Lengyel György polgármester a terv 

felülvizsgálatáért. 

Határidő: 2016. évi költségvetés elfogadásáig  

 

 

 

 

 

3. Napirendi pont: Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi 

költségvetési előirányzatainak módosítása 

 

 Előadó:  dr. Lipták Péter jegyző 

 

Lengyel György polgármester: Az írásos előterjesztést előzetesen írásban megkapták a 

képviselők. Kérdezem kérdés, hozzászólás van-e?  

Amennyiben nincs, aki az előterjesztett határozatot elfogadja, kérem, kézfeltartással 

szavazzon! 

 

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

26/2016. (II.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 

megtárgyalta „a Csanádapácai Közös 

Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös 

Hivatal) 2015. évi költségvetési előirányzatainak 

módosítása” tárgyú előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozza: 
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A Képviselő-testület: 

1. az előterjesztés 1. mellékletének megfelelő 

tartalommal, 83.791 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: 2016. február 25. 

 

4. Napirendi pont: Kardoskút Község Önkormányzatának 2015. költségvetéséről 

szóló rendeletének módosítása 

 

 Előadó:  Lengyel György polgármester 

 

Lengyel György polgármester: A rendeletmódosítást előzetesen megtárgyalta az 

Ügyrendi Bizottság. Kérem, Pusztai Ádám elnököt, ismertesse döntésüket. 

Pusztai Ádám, elnök: Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja.  

Lengyel György polgármester: Kérdezem kérdés, hozzászólás van-e?  

Amennyiben nincs, aki az előterjesztett rendeletet elfogadja, kérem, kézfeltartással 

szavazzon! 

 

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:  

 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2016. (III.2.) önkormányzati rendelete 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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5. Napirendi pont: Kardoskút Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési 

rendeletének megalkotása (II. forduló) 

 

 Előadó:  Lengyel György polgármester 

 

Lengyel György polgármester: A rendelettervezetet előzetesen megtárgyalta az Ügyrendi 

Bizottság. Kérem, Pusztai Ádám elnököt, ismertesse döntésüket. 

Pusztai Ádám, elnök: Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja.  

Lengyel György polgármester: Kérdezem kérdés, hozzászólás van-e?  

Amennyiben nincs, aki az előterjesztett rendeletet elfogadja, kérem, kézfeltartással 

szavazzon! 

 

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:  

 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2016. (III.2.)  önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

6. Napirendi pont: Pályázati kiírás civil szervezetek 2016. évi támogatására 

 

 Előadó:  Lengyel György polgármester 

 

Lengyel György polgármester: A pályázati kiírás tervezetét előzetesen írásban megkapták 

a képviselők. Hozzászólás, kiegészítés van-e?   

Amennyiben nincs, aki az előterjesztett pályázati kiírást elfogadja, 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: 

 

27/2016. (II.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a civil szervezetek támogatási rendjéről 

szóló 13/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelete 

alapján a civil szervezetek 2016. évi támogatása 

céljából az előterjesztés mellékletét képező pályázati 

felhívást tesz közzé a helyben szokásos módon. 

Határidő: 2016. március 15. 

Felelős: Fekete Zita kirendeltség-vezető a felhívás 

közzétételéért 

 

 

 

 

7. Napirendi pont: A helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok 

rendjéről, a települési tisztaságáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

 

 Előadó:  Lengyel György polgármester 

 

Lengyel György polgármester: Az előterjesztést előzetesen írásban megkapták a 

képviselők. Hozzászólás, kiegészítés van-e?   

Mórocz Lajos képviselő: Szeretném jelezni, hogy a mázsálási díjaknál a súly tekintetében 

elírás van, kérem, ezt javítani.  

Lengyel György polgármester: Köszönjük az észrevételt, korrigáljuk. Aki így a rendeletet 

elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2016 (III.2.) önkormányzati rendelete 
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a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről a település 

tisztaságáról szóló 13/1996. (VII. 26.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

8. Napirendi pont: Polgármester 2016. évi szabadságának ütemezése 

 

 Előadó:  Lengyel György polgármester 

 

Lengyel György polgármester: Az előterjesztést előzetesen írásban megkapták a 

képviselők. Szabadságolási tervet minden dolgozónktól kértünk, hasonlóan egy évre 

vonatkozóan. Hozzászólás, kiegészítés van-e?   

Amennyiben nincs, aki az előterjesztett határozatot elfogadja, kérem, kézfeltartással 

szavazzon! 

 

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

28/2016. (II.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának képviselő-

testülete úgy dönt, hogy Lengyel György 

polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervét az 

előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Zita kirendeltség-vezető 

 

 

9. Napirendi pont: Egyebek 

 

 Előadó:  Lengyel György polgármester 
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Kardoskút Község Önkormányzatának szervezeti és működési szabályairól szóló 22/2014. 

(XI.5.) sz. rendeletének módosítása 

Lengyel György polgármester: A rendeletmódosítást előzetesen megtárgyalta az 

Ügyrendi Bizottság. Kérem, Pusztai Ádám elnököt, ismertesse döntésüket. 

Pusztai Ádám, elnök: Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja.  

Lengyel György polgármester: Kérdezem kérdés, hozzászólás van-e?  

Amennyiben nincs, aki az előterjesztett rendeletet elfogadja, kérem, kézfeltartással 

szavazzon! 

 

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:  

 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2016. (III.2.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 22/2014. (XI.5.) sz. 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Házi segítségnyújtás Szakmai Programjának módosítása 

 

Fekete Zita, kirendeltség-vezető: Jogszabályoknak megfelelően kell a módosítást 

végrehajtanunk.  

Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs kérdés, aki az előterjesztett határozatot 

elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

29/2016. (II.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy Kardoskút Község 

Önkormányzatának Házi segítségnyújtás szakmai 

programját jelen előterjesztés melléklete szerinti 

tartalommal jóváhagyja. 
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Felelős: Fekete Zita, kirendeltség-vezető 

Határidő: 2016. február 29. 

 

 

Állásfoglalás az Európai Unió által meghatározott kötelező betelepítési kvóta elutasítása 

tárgyában 

 

Lengyel György polgármester: Az előterjesztést előzetesen írásban megkapták a 

képviselők. Kérdezem, Képviselő-társaimat mit gondolnak?  

Kis Bálint, képviselő: Magánemberként tudok ebben a kérdésben állást foglalni, az általam 

képviselt lakosság nevében nem tudok véleményt nyilvánítani.  

Varga Pál alpolgármester: Egyetértek. 

Lengyel György polgármester: Utánajárunk a kérdésnek, és vissza fogunk rá térni.  

 

A helyi adókról szóló 21/2013. (XII.19.) sz. önkormányzati rendelet módosítása 

Lengyel György polgármester: Az előterjesztést előzetesen írásban megkapták a 

képviselők. Kiegészítés van-e? 

Fekete Zita, kirendeltség-vezető: Eddig a minisztériumi állásfoglalásra vártunk, ami a 

tegnapi napon érkezett meg. Már szerepel a rendeletben kedvezmény, mely csekély összegű 

támogatásnak minősül, így a módosítás szükséges. Döntési lehetőség a vállalkozó 

háziorvos és védőnő részére adható mentesség/kedvezmény tekintetében van, amit 

tartalmaz a tervezet. 

Lengyel György polgármester: Kérdezem kérdés, hozzászólás van-e?  

Amennyiben nincs több, aki az előterjesztett rendeletet elfogadja, kérem, kézfeltartással 

szavazzon! 

 

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:  

 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2016. (III.2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 

21/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 



16 
 

 

Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosítása 

Fekete Zita, kirendeltség-vezető: Adminisztratív okai vannak a módosításnak, változott 

egy kormányzati funkciónak a kódja, illetve új szerkezet szerint kell elfogadni az alapító 

okiratot az első módosítás alkalmával, melyre most kerül sor. 

Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs kérdés, aki az előterjesztett határozatot 

elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

30/2016. (II.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a Kardoskúti 

Napközitthonos Óvoda alapító okiratának 

módosítását a 138-1/2016. sz. melléklet szerint 

módosítja, és a 138-2/2016. sz. mellékletben 

foglaltak szerint egységes szerkezetben elfogadja. 

 

A képviselő-testület felkéri Lengyel György 

polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Lengyel György polgármester   

Határidő: 2016. március 4. 

 

A Kardoskút Községért Közalapítvány alapító okiratának módosítása 

 

Lengyel György polgármester: Funkciók módosulása miatt van szükség a döntésre, 

illetve javaslom kiegészíteni a tevékenységek körét a települési kiadványok támogatásával, 

valamint azzal, hogy a tagok létszámánál egy fő önkormányzati képviselő legyen a 

jelenlegi kettő helyett.  

Fekete Zita, kirendeltség-vezető: Igen, elegendő egy önkormányzati képviselő, sőt 

célszerűbb is a működés tekintetében. 

Ramaszné Tóth Ibolya, elnök: Illetve a tagok tekintetében is határozatot kell hozni, egy 

lemondásról és helyére egy új tagról kell dönteni.  
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Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs kiegészítés, hozzászólás, aki Novákné 

Gondos Anikó lemondásával egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

31/2016. (II.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy Novákné Gondos Anikó 

kuratóriumi tagságról való lemondását tudomásul 

veszi. 

 

Felelős: Fekete Zita kirendeltség-vezető 

Határidő: értelemszerűen 

 

Lengyel György polgármester: Aki Szabóné Miklós Ildikó tagságával egyetért, kérem, 

kézfeltartással szavazzon! 

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

32/2016. (II.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a Kardoskút Községért 

Közalapítvány Kuratóriumába új tagként 

megválasztja Szabóné Miklós Ildikó, 5945 

Kardoskút, Táncsics u. 11. alatti lakost. 

 

Felelős: Fekete Zita kirendeltség-vezető 

Határidő: értelemszerűen 

 

Lengyel György polgármester: Aki az alapító okirat módosításával a fentiek 

figyelembevételével egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

33/2016. (II.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a 101/1998. (VII. 09.) sz. KT. határozatával 

létrehozott Kardoskút Községért Közalapítvány alapító 

okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
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1 Az alapító okirat 1. pontját megelőző bevezető 

rendelkezések hatályukat     vesztik. 

2. Az alapító okirat 1.4 pontjának első mondata az 

alábbiak szerint módosul: 

    A Közalapítványt a Gyulai Törvényszék 1600. sz. 

alatt tartja nyilván. 

3  Az alapító okirat 1.4 pontjának második mondata 

hatályát veszti. 

4. Az alapító okirat 2.a pontjának első mondata az 

alábbiak szerint módosul: 

    - a község kulturális, építészeti és műemlékvédelmi 

hagyományainak feltárása, ápolása, 

 

5. Az alapító okirat 2.a pontja az alábbiakkal egészül ki: 

    - határokon átnyúló intézményi és személyi 

kapcsolatok kezdeményezése 

      és ápolása, 

- települési kiadványok támogatása. 

 

6. Az alapító okirat 2.d pontja helyébe az alábbi 

rendelkezések lépnek: 

    Kardoskút Községben közösségi sportrendezvények, 

helyi sportszervezet, 

    sporttal összefüggő beruházok és eszköz beszerzések 

támogatása. 

7. Az alapító okirat 2/A. pontjának első mondata az 

alábbiak szerint módosul: 

    A Közalapítvány az alábbi tevékenységeket folytatja: 

8. Az alapító okirat 3/A pontja az alábbiak szerint 

módosul: 



19 
 

   A Közalapítvány nem zárja ki, hogy az általa nyújtott 

szolgáltatásokból bárki  részesülhessen. 

9. Az alapító okirat 5.5 pontja helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

    A Közalapítvány az alapítványi célok és 

tevékenységek megvalósításával közvetlenül 

összefüggő gazdasági tevékenységet végezhet, mely 

azonban ez a tevékenység az alapító okiratban 

meghatározott célok megvalósítását nem 

veszélyeztetheti. 

10. Az alapító okirat az alábbi 5.6 ponttal egészül ki: 

   Az alapítványi vagyon az induló vagyon szintje alá 

nem süllyedhet. 

11. Az alapító okirat az alábbi 5.7 ponttal egészül ki: 

   Az alapítvány az alapító, vagy a hozzá csatlakozó 

adományozók számára semmilyen vagyoni előnyt vagy 

ellenszolgáltatást nem nyújthat. 

12. Az alapító okirat az alábbi 5.8 ponttal egészül ki: 

   Az alapítvány nem lehet korlátlan felelősségű tagja 

más jogalanynak, nem létesíthet  alapítványt és nem 

csatlakozhat alapítványhoz. 

13. Az alapító okirat 7. pontja helyébe az alábbi 

rendelkezések lépnek: 

7. A Közalapítvány szervezete: 

7.1  A kuratórium a közalapítvány ügyvezető szerve . A 

kuratórium tagjai a közalapítvány vezető tisztségviselői. 

7.2  A kuratórium öt természetes személyből áll, akik 

közül egy helyi        

       önkormányzati képviselő. 

       A kuratórium elnöke: Ramaszné Tóth Ibolya,5945 

Kardoskút, Liget sor 1/a. 
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       A kuratórium tagjai:   Lengyel György 5945 

Kardoskút, Petőfi u. 57. 

  Mórocz Lajos Zoltán 5945 Kardoskút, Petőfi 

u. 47. 

  Horváth Gusztávné 5945 Kardoskút, Mikszáth 

K. u. 6. 

  Szabóné Miklós Ildikó, 5945 Kardoskút, 

Táncsics u. 11.  

       A közalapítvány kedvezményezettje nem lehet 

kuratóriumi tag. 

7.3  Nem lehet a kuratórium tagja az, akit 

bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen  

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett 

előélethez fűződő hátrányos  jogkövetkezmények alól 

nem mentesült.  

Nem  lehet  kuratóriumi tag az sem, akit e 

foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak,  az 

eltiltás hatálya alatt. 

7.4 Megszűnik a kuratóriumi tagság: 

      - határozott idejű megbízás esetén a megbízás 

időtartamának lejártával, 

     - megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a 

feltétel bekövetkeztével, 

     - visszahívással, 

     - lemondással, 

     - a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód 

nélküli megszűnésével, 

     - a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a 

tevékenysége ellátásához 

       szükséges körben történő korlátozásával, 



21 
 

     - a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy 

összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével, 

7.5   A kuratóriumi tag tagságáról, az alapítóhoz vagy 

bármelyik másik kuratóriumi taghoz  címzett írásbeli 

nyilatkozatával lemondhat. A lemondás az új 

kuratóriumi tag  kijelölésével és annak elfogadásával, 

vagy legkésőbb a bejelentéstől számított  hatvanadik 

napon válik hatályossá. 

7.6 A kuratórium tagját megbízásának lejárta előtt az 

alapítványi cél megvalósításának közvetlen 

veszélyeztetése esetén az alapítói jogok gyakorlója 

hívhatja vissza, az érintett taghoz intézett írásbeli 

intézkedésével.  

  Egyidejűleg a kuratórium új tagját is ki kell jelölni. 

7.7  A kuratóriumi tagok személyesen kötelesek az 

ügyvezetést ellátni. 

7.8  A kuratóriumi elnöki és tagi megbízatás 

határozatlan időre létesül az alapító  

      kijelölése alapján, akiknek e kijelölésüket külön 

okiratban el kell fogadniuk. 

7.9  A kuratórium tagjai feladataikat díjazás nélkül, 

ingyenesen látják el. 

14. Az alapító okirat 8. pontja helyébe az alábbi 

rendelkezések lépnek: 

   8. A kuratórium hatásköre, feladatai és működése:                                      

8.1.1 A kuratórium ellátja a közalapítványi vagyon 

kezelésével és gyarapításával kapcsolatos feladatokat. 

8.1.2 A kuratórium alapvető kötelessége, hogy a 

közalapítvány vagyonát az alapítványi célok és 

feladatok megvalósítása érdekében, az alapító okiratban 

meghatározott módon kezelje 
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8.1.3 A kuratórium feladata és felelőssége a 

közalapítványi vagyon legkedvezőbb kamatozású 

kihelyezése, a jó gazda gondosságával történő kezelése. 

8.1.4 A kuratórium intézkedik a közalapítvány 

gazdálkodásával kapcsolatos adminisztráció szakszerű 

elvégzéséről és indokolt esetben a munkát elvégző 

szakemberek díjazásáról. 

8.1.5 A közalapítvány a pénzeszközeit a KHB Rt. 

Orosházi Fiókjánál megnyitott bankszámlán  tartja. A 

bankszámla felett rendelkezni a kuratórium elnöke és 

titkára együttesen jogosult. 

8.1.6 A kuratórium körültekintéssel, szakértők 

meghallgatása után dönt vállalkozási tevékenységéről. 

8.1.7A kuratórium az elnök előterjesztése alapján dönt 

az adható támogatások felhasználásról ezen okirat 6. 

pontjában részletezettek szerint. 

8.2 A kuratórium működése: 

8.2.1 A kuratórium munkáját az elnök vezeti.     

8.2.2 A kuratórium szüksége szerint, de évente legalább 

kétszer rendes ülést tart, amelyet az elnök legalább az 

ülést 5 nappal megelőzően, a napirendek közlésével, 

írásban hív össze. Az elnök rendkívüli ülést bármikor 

összehívhat. A kuratórium ülései nyilvánosak. 

8.2.3 Bármely kuratóriumi tag kérheti az ülés 

összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen 

kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem 

beérkezésétől számított nyolc napon belül intézkedni az 

ülés összehívásáról. 

  Ha ennek a kötelezettségének a kuratórium elnöke nem 

tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő 

tag is összehívhatja. 

8.2.4 Az üléseket az elnök vezeti. akit távolléte esetén a 

titkár helyettesít.  

 Tanácskozási joggal vendég szakértők is meghív 
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8.2.5 A kuratórium döntéseit a jelen lévő tagok nyílt 

szavazással, szótöbbséggel hozzák meg, kivéve az 

alapító okirat 6.2 pontjában foglalt rendelkezést.  

   Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A 

kuratórium határozatképes, ha a szabályszerűen  

meghívott valamennyi tagja közül legalább három jelen 

van. 

8.2.6  Határozatképtelenség esetén a kuratórium ülését 

az előzőeknek megfelelően 14 napon belül  újra össze 

kell hívni azzal, hogy a meghívó közlésének legalább 5 

nappal korábban kell történnie. 

8.2.7 A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell 

készíteni, amely tartalmazza az   ülés helyét, időpontját, 

a jelenlévő tagok és meghívott személyek, valamint a 

jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a 

hozzászólásokat, a sorszámozott érdemi határozatokat. 

A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból kitünjön 

a határozat tartalma, időpontja, hatálya, a döntést 

támogatók és ellenzők számaránya  

8.2.8 A kuratórium üléséiről készített jegyzőkönyvet, 

mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot 

lefűzve és sorszámozva kell a Közalapítvány iratai 

között megőrizni. 

  A kuratórium a döntéseit a döntés időpontját követő 

két héten belül írásban – igazolható módon – közli az 

érintettekkel, továbbá a Közalapítvány székhelyén 

található, a nyilvánosság számára hozzáférhető 

hirdetőtáblán kifüggeszti az adatvédelmi és 

személyiségi jogi védelem követelményeinek 

betartásával. 

8.2.9 A kuratórium minden évben köteles az elvégzett 

tevékenységéről beszámolót készíteni, melynek 

jóváhagyásához a jelenlévők egyhangú döntése 

szükséges. 

A jóváhagyott beszámoló alapján a kuratórium minden 

évben köteles működéséről az alapítónak beszámolni. 
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8.2.10 Egyéb kérdésekben a kuratórium az alapító okirat 

tartalmával nem ellentétes, jóváhagyott működési 

rendben szabályozhatja munkáját. 

15. Az alapító okirat 9. pontja helyébe az alábbi 

rendelkezések lépnek: 

9.1 A közalapítvány más jogi személlyé nem alakulhat 

át, csak más alapítvánnyal egyesülhet és csak 

alapítványokra válhat szét, akként, hogy az egyesülés 

vagy szétválás nem járhat az alapítványi vagyon 

csorbításával és az alapítványi célok veszélyeztetésével.  

9.2 A közalapítvány megszűnik, ha: 

- az alapítvány a célját megvalósította és az 

alapítók új célt nem tűznek ki, 

- az alapítvány céljának megvalósítása 

lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más 

alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód.                                                         

- Az alapítvány három éven át a célja 

megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet. 

9.3 Az előző pontban felsoroltakon túlmenően a 

közalapítvány jogutód nélkül  

      megszűnik akkor is, ha: 

      - határozott időre jött létre és a meghatározott idő 

eltelt, 

      - megszűnése meghatározott feltétel 

bekövetkeztéhez kötött és e feltétel bekövetkezett, 

     - az arra jogosult szerv megszünteti, 

       feltéve mindegyik esetben, hogy az alapítvány 

vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő 

eljárás lefolytatását követően a bíróság az   alapítványt a 

nyilvántartásból törli. 

9.4 Alapító tudomásul veszi, hogy a  közalapítvány 

megszüntetésére nincs joga. 

9.5 A közalapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén 

az alapító jogosult az általa juttatott vagyonról a 

közalapítvány céljával azonos vagy hasonló célú 
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alapítvány vagy egyesület javára rendelkezni, melyről a 

helyben szokásos módon a nyilvánosságot tájékoztatni 

kell. 

16. Az alapító okirat 10.1 és 10.2 pontjai hatályukat 

vesztik, a 10.3 pont helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

    A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a 

Polgári Törvénykönyvről  szóló 2013. évi V. tv. (Ptk)  

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,   valamint  

a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 

2011. évi   CLXXV. tv. valamint a 2011. évi CLXXXI. 

törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és 

az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. 

évi CLXXXI. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

17. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett 

rendelkezései változatlan tartalommal hatályban 

maradnak. 

18. Az alapító meghatalmazza Dr. Gally Mihály 

ügyvédet, hogy a  közalapítvány alapító okiratának 

módosításával összefüggő eljárásban a Gyulai 

Törvényszéken képviseletében teljes jogkörrel eljárjon. 

 Felelős: Lengyel György polgármester 

   Fekete Zita kirendeltség-vezető 

Határidő: 2016. március 5. 

                                                   

 

 

Lengyel György polgármester: Varga Pál alpolgármester urat kérném fel, hogy ismertesse 

javaslatát a közművesített, beépítésre szánt telkekre vonatkozóan.  

Varga Pál alpolgármester: Ha minimalizáljuk, ésszerű keretek között az önkormányzati 

tulajdonban lévő telkek árát, akkor ösztönzőleg hathat a 2-3 gyermekes családok számára 

az új családtámogatási rendszerben. Véleményem szerint ne zárkózzunk el ennek a 

lehetőségétől, ugyanakkor figyelembe véve, hogy kicsi az esélye a valós hasznosulásnak.  

Lengyel György polgármester: Optimális élettér Kardoskút, de ezt a lehetőséget majd 

kommunikálnunk kell, közfelületet megjeleníteni, hogy eljusson az információ.  



26 
 

Megyeriné Lepsényi Aliz, aljegyző: Feltételrendszert kell kidolgozni.  

Lengyel György polgármester: Kérem a testület döntését, hogy aljegyző Asszony 

javaslatát fogadjuk el. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

34/2016. (II.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 Kardoskút Község Önkormányzat képviselő-

testülete úgy dönt, hogy felkéri a kirendeltség-

vezetőt arra, hogy a soron következő testületi ülésre 

készítsen előterjesztést a közművesített telkek 

kedvezményes értékesítése tárgyában.  

Felelős: Fekete Zita kirendeltség-vezető 

Határidő: 2016. március 31. 

 

 

Dr. Hagymási László földvásárlási kérelme 

Lengyel György polgármester: Előző testületi ülésen megbeszélek alapján utánajártunk a 

föld adásvétel részleteinek.125 ezer Ft + ÁFA áron 2026. 12.30-ig haszonbérbe van adva a 

terület, ez nem akadály, ha a vásárló is folytatja. Jelenleg megközelítőleg 3 800 000 – 

4 000 000 Ft közötti összeg a piaci értéke a területnek.  

Mórocz Lajos képviselő: Javaslom elutasítani a kérelmet.  

Lengyel György polgármester: Aki az elhangzott javaslattal egyetért, kérem, 

kézfeltartással jelezze.  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

35/2016. (II.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy Dr. Hagymási László 

kérelmét - a Kardoskút külterület 0157/31 hrsz-ú 

ingatlan megvétele tárgyában -  elutasítja. 

 

Felelős: Lengyel György polgármester   

Határidő: azonnal 
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Bejelentések 

 

Lengyel György polgármester: Érkezett egy megkeresés a jelenleg Svájcban élő Vágó 

János úrtól, aki egy nagyon szívhez szóló levélben leírta, hogy Pusztaközponton nőtt fel és 

vissza szeretne látogatni az egykori tanyájukra. Úgy gondolom több elszármazott is van, 

így javaslom, hogy eszerint is aktualizáljuk a honlapot, hogy könnyebben fel tudják venni 

velünk a kapcsolatot.  

Kocsis Péter, Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület elnöke: A Puszta 

Találkozó az elszármazottaknak jelent lehetőséget visszalátogatni. Ezt is kommunikálni 

kell.  

Lengyel György polgármester: Az erdélyi úttal kapcsolatban szeretném bejelenteni, hogy 

az Önkormányzat a busz költségeit támogatja, a testvér települési kapcsolatok fejlesztése 

előirányzatként is be van építve a költségvetésbe. Fontosnak tartom a kezdeményezést, 

hiszen több családot is bevon a településeink közötti kapcsolatba. A szóróanyag hamarabb 

ment ki, mint az ülésünk, ezért a kommunikációs hibáért elnézést kérek.  

Varga Pál alpolgármester: Nemrég újságíró képzéssel kapcsolatban kerestek fel, hogy 

Kardoskút lehetne a házigazda. Jeleztem nekik, hogy idén a költségvetésre való tekintettel 

nem látom ennek realitását, de egyeztetni fogunk róla.  

Kis Bálint, képviselő: Az ötletet jónak tartom, vinné a falu jó hírét. Anyagilag ez mit 

jelentene? 

Varga Pál alpolgármester: Körülbelül 500 ezer Ft/3 nap, vagy 300 ezer Ft/1 nap. 

Legutóbb 20 fő vett részt a programon, de elsősorban a szálláshelyek száma a mérvadó.  

Lengyel György polgármester: Egyetértek Kis Bálint képviselőtársammal, az előzőnek is 

pozitív visszhangja volt. Márciusi bevételeink alapján meg fogjuk vizsgálni a lehetőséget 

ismét.  

Kis Bálint, képviselő: Lakossági észrevétel érkezett a hirdetésekkel kapcsolatban, így 

javaslom az ABC előtti hirdetőtábla rendbetételét, így biztosítva, hogy az információ 

bolttól függetlenül eljusson mindenkihez.  

Kocsis Péter, Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület elnöke: Valamint a 

folyamatos, 30 naponkénti felülvizsgálatát, aktualizálását, rendbetételét is javaslom.  

Vargáné Neller Borbála: Programok után le kell venni a hirdetéseket, annak, aki kirakta.  
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Lengyel György polgármester: Köszönöm az észrevételeket és hozzászólásokat. 

Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, tisztelettel megköszönöm az aktív tanácskozást 

a nyílt ülést 15,30 órakor bezárom. 

 

K.m.f. 

Lengyel György          Megyeriné Lepsényi Aliz Éva 

   polgármester                        aljegyző 

 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

Kis Bálint        Pusztai Ádám 

 képviselő                          képviselő  


