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11/2016. ÖKÜ 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

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

rendes, nyílt testületi ülésén 15:00 órai kezdettel. 

 

 

Ülés helye:  a Hivatal tanácskozó terme 

 5945 Kardoskút, Március 15. tér 3. 

 

 

Jelen vannak: Lengyel György polgármester,  

 Kis Bálint, 

Pusztai Ádám 

Mórocz Lajos 

Varga Pál települési képviselők. 

  

Tanácskozási joggal meghívottként vannak jelen: 

 dr. Lipták Péter jegyző 

                                         Fekete Zita, kirendeltség-vezető, 

Kapuné Sin Anikó, pénzügyi főtanácsos,  

Vargáné Neller Borbála Tünde, igazgató 

 

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 Mórocz 

Lajos 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: 

 

 

 

 



Nyílt ülés 

 

Napirend tervezet: 

 

1.) Kardoskút Község Önkormányzatának az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 

szóló 6/2016. (III.2.) sz. rendeletének módosítása 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

2.) Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda házirendjének véleményezése 

Előterjesztő: Patócs Éva óvodavezető 

 

3.) Orosházi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Megállapodásának módosítása 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

4.) 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 két ülés között lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

számol be: 

 

94/2016.(VI.14.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

döntött, hogy a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 13/2014. (VI.26.) önkormányzati 

rendelete alapján 50 000 Ft összegben támogatja az Orosházi Mazsorett és Tánccsoport 

Egyesületet. A támogatási szerződés megkötése megtörtént, az összeg átutalásra került. 

 

99/2016.(VI.30.) KT határozat:  Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

döntött, hogy pályázatot nyújt be a Földművelésügyi Minisztérium a tanyák, valamint a 

tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében kiírt pályázat keretén belül. A pályázatot 

határidőben benyújtottuk, befogadásra került.  

 

102/2016.(VI.30.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy megállapodást köt a Tótkomlósi Autósport Egyesülettel a 2016. augusztus 13-14-

én megrendezésre kerülő II. Kardoskút Racing lebonyolítása vonatkozásában.  A 

megállapodást megkötöttük, a program megvalósult. 

 



110/2016.(VI.30.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy döntött, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Belorusz MTZ82 típusú, YBK-601 

forg. rendszámú mezőgazdasági vontató gumiabroncsait kicserélteti. A csere megtörtént.  

 

115/2016.(VII.21.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy döntött, hogy a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 13/2014. (VI.26.) 

önkormányzati rendelete alapján 250 000 Ft összegben támogatja a Média Provincia 

Kulturális Egyesületet. A támogatási szerződés megkötése megtörtént, az összeget átutaltuk. 

 

116/2016.(VII.21.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy döntött, hogy Patócs Éva, óvodavezetővel tanulmányi szerződést köt. A tanulmányi 

szerződést megkötöttük. 

 

117/2016.(VII.21.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy döntött, hogy hozzájárulását adja,hogy a Madari József és Madari Józsefné tulajdonában 

lévő Kardoskút 107/12 hrsz-ú ingatlant értékesítse. A határozati kivonatot megküldtük az 

érintettek részére.  

 

118/2016.(VII.21.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy döntött, hogy a 91/2016. (VI. 14.) sz. Képviselő-testületi határozatban szereplő Patócs 

Éva magasabb vezetői megbízásának lejárati napját 2018. július 1. napjára módosítja. A 

kinevezést módosítottuk.  

        

Amennyiben nincs kiegészítés, akkor a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót aki 

elfogadja, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

119/2016. (VIII.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a 94/2016.(VI.14.), 99/2016.(VI.30.), 

102/2016.(VI.30.), 110/2016.(VI.30.), 

115/2016.(VII.21.), 116/2016.(VII.21.), 

117/2016.(VII.21.), 118/2016.(VII.21.)   KT 

határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

Felelős: Lengyel György, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Lengyel György polgármester: Továbbá szeretnék beszámolni arról, hogy az előző ülésünk 

óta eltelt idő alatt kistérségi társulási ülésen vettem részt, majd a tótkomlósi szlovák általános 



iskolát és óvodát tekintettem meg, ami alapján elmondhatom, hogy példaértékű nevelés folyik 

az említett intézményekben. Július 27-én közmeghallgatást tartottunk a környékünk lévő 

veszélyes üzemek tekintetében. Augusztus hónapban a FÖMI munkatársának munkáját 

segítettük, abból a célból, hogy adatgyűjtést végezzen a térség földrajzi neveinek ügyében. 

12-én az MVH munkatársai ellenőrzést tartottak a Fehér-házra beadott pályázatunk kapcsán. 

A közfoglalkoztatás keretén belül folyó járda felújítási munkálatok nagyon jó ütemben 

haladnak, jobban, mint a tervezett, így a temető bejárójának felújítása is bekerült az 

elkövetkezendő időszak tervei közé. Az óvoda kerítésének lefestése is megtörtént, továbbá a 

játszótéri eszközöket kell tartósabbá tennünk, javítanunk, amit egy helyi szakember végez el. 

Végül tájékoztatni szeretném a testületet, hogy a könyvtár felújításunk elszámolása is 

elfogadásra került, így az a pályázatunk sikeresen zárult.  

Amennyiben nincs kiegészítés, akkor a tájékoztatót, aki elfogadja, kérem, kézfelnyújtással 

szavazzon! 

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

120/2016. (VIII.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete a két ülés között 

történt eseményekről szóló tájékoztatást 

elfogadja. 

 

Felelős: Lengyel György, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

1. Napirendi pont: Kardoskút Község Önkormányzatának az önkormányzat 2016. évi 

költségvetéséről szóló 6/2016. (III.2) sz. rendeletének módosítása 

 

 Előadó:  Lengyel György polgármester 

 

Lengyel György polgármester: Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi Bizottság. Kérdezem 

az elnököt, milyen döntés született? 

 

Pusztai Ádám, elnök: Támogatjuk a módosítást.  

 

Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs kérdés, akkor a rendeletet elfogadja, 

kérem, kézfelnyújtással 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 

14/2016. (IX.2) számú önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (III.2.) sz. önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

( A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

2. Napirendi pont: Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda házirendjének véleményezése 

 

 Előadó:  Patócs Éva óvodavezető 

 

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

Óvodavezető asszony nem tud jelen lenni, a kérdésekre a későbbiekben választ fog adni.  

Kis Bálint képviselő: Kérdéseimet a korábbiakban feltettem, azokra választ kaptam, így 

elfogadom a házirendet.  

Pusztai Ádám képviselő: Ennél részletesebb és jobban kidolgozott házirend még nem készült 

itt Kardoskúton, így elfogadom. Javaslom, a fogadóóra időpontja legyen konkrétan 

meghatározva.  

Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs egyéb kiegészítés, a házirendet, aki 

elfogadja, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

121/2016. (VIII.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy a Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda 

házirendjét az előterjesztés szerinti tartalommal 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Lengyel György polgármester 

 

 

3. Napirendi pont: Orosházi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási 

Megállapodásának módosítása 

 

 Előadó:  Lengyel György polgármester 



 

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

Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki elfogadja, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

122/2016. (VIII.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzata dönt arról, 

 

1.) hogy az Orosházi Kistérség Többcélú Társulásának 

Társulási Megállapodását 2016. szeptember 01. 

napján történő hatályba lépéssel -  a módosítással nem 

érintett részek további hatályban tartása mellett – az 

alábbiak szerint módosítja: 

 

a.) A Társulási Megállapodás kiegészítésre kerül a III/F. 

fejezettel az alábbiak szerint: 

 

„III/F. 

 

A Társulás 2016. évtől vállalkozói tevékenységet 

végez, melynek keretében szakosított orvosi 

szolgáltatást – járóbeteg-szakellátást – folytat.” 

 

 

2.)  felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás 

aláírására. 

 

Végrehajtásért felelős: Fekete Zita a kivonat 

továbbításáért 

Határidő:   2016. augusztus 31. 

 

 

 

4. Napirendi pont: Egyebek 

 

 Előadó:  Lengyel György polgármester 

 

Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési előirányzatainak 

módosítása 

 



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

Kérdés merült-e fel? 

 

Kis Bálint képviselő: 1,5 millió forint átcsoportosításról van benne szó. Ez mit takar? 

 

dr. Lipták Péter jegyző: Felújítási munkálatok helyett bérfejlesztést terveztünk be.  

 

Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki elfogadja, kérem, 

kézfelnyújtással szavazzon! 

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

123/2016. (VIII.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

(a továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta „a 

Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal (a 

továbbiakban: Közös Hivatal) 2016.évi költségvetési 

előirányzatainak módosítása” tárgyú előterjesztést és az 

alábbi határozatot hozza:  

 

A Képviselő-testület: 

1. Az előterjesztés 1. mellékletének megfelelő tartalommal, 

83 344 E Ft költségvetési főösszeggel elfogadja a 

Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi 

módosított költségvetési előirányzatait.  

 

2. Felkéri a jegyzőt, hogy a Közös Hivatal módosított 

költségvetését a soron következő költségvetési rendelet 

módosítás során Csanádapáca Község Önkormányzat 

2016. évi költségvetési rendeletébe építse be.  

 

Felelős: dr. Lipták Péter jegyző 

Határidő: 2016. augusztus 31. 

 

 

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 

 
 

Fekete Zita kirendeltség-vezető: Önkormányzatunk a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Ösztöndíj pályázathoz indulásakor csatlakozott, ezt azonban minden évben meg kell erősíteni. 

Részleteket egyelőre még nem tudunk.  

Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki elfogadja, kérem, 

kézfelnyújtással szavazzon! 



  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

124/2016. (VIII.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete 

1. csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi 

fordulójához, 

 

2. a támogatás forrását az önkormányzat 2017. évi 

költségvetésében a szociális támogatások keretén belül 

biztosítja, 

 

 

3. felhatalmazza Lengyel György polgármestert a 

csatlakozási nyilatkozat aláírására.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Lengyel György polgármester 

 

Lengyel György polgármester: Továbbá szeretném tájékoztatni a testületet, hogy 

Árpádhalom példája nyomán, érdemes megvizsgálni egy pályázati lehetőséget, ami egyéni 

szennyvíztisztító- és kezelő hálózat kiépítésére irányul, ami kistelepüléseken valósítható meg 

és 5 év elteltével az ingatlan tulajdonos tulajdonává válik. Két tartályra van hozzá szükség. 

Mivel mi nem vagyunk ivóvízbázis felett, így megvan az esély a megvalósításra. December 

végén lehet benyújtani a pályázatot.  

 

Mórocz Lajos képviselő: Valósult már meg valahol?  

Lengyel György polgármester: Abaligeten lesz megtekinthető hamarosan.  

Mórocz Lajos képviselő: Az egyik tartályba történik az ülepítés? 

Lengyel György polgármester: Igen, amit a használó köteles évente kiszippantatni.  

Varga Pál alpolgármester: Szeretném megismerni ezt a technológiát. Elsőre elég 

helyigényesnek tűnik, valamint minden lakosnál be kell vezetni egységesen vagy lehet 

párhuzamosan a csatornázással is?  

Lengyel György polgármester: Egységesen kell, és nem lehet párhuzamos. A fenntartása 

elvileg kevesebb pénzbe kerül, mint a csatornadíj.  

 



 

Polgármester részére idegennyelv-tudási pótlék megállapítása 

 

Fekete Zita kirendeltség-vezető: Alanyi jogon jár a közszolgálati tisztviselőknek, így 

Polgármester úrnak is idegennyelv-tudási pótlék visszamenőleges hatállyal, mivel komplex 

alapfokú (B1) típusú nyelvvizsgával rendelkezik. Ez nem adható, hanem alanyi jogon jár. Az 

illetmény megállapításakor még nem volt hatályos a hivatkozott jogszabályi hely, később 

módosították, ezért szükséges most dönteni róla. 

Lengyel György polgármester: Személyes érintettség miatt, kérem, a szavazásból történő 

kizárásomat.  

Varga Pál alpolgármester: Aki elfogadja, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

  

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

125/2016. (VIII.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Lengyel György polgármestert a döntéshozatalból 

kizárja.  

Varga Pál alpolgármester: Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki elfogadja, kérem, 

kézfelnyújtással szavazzon! 

  

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

126/2016. (VIII.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy 2014. december 12. napjától 

Lengyel György főállású polgármester részére a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 225/L. § (1) bekezdése és a 141. § (6) bekezdés 

c) pontja alapján 5798 Ft idegennyelv-tudási pótlékot 

állapít meg, átcsoportosítással a személyi juttatásokon 

belül a törvény szerinti illetmények, munkabérek, 

előirányzatról a választott tisztségviselők juttatásai 

előirányzat terhére.  

 

Felelős: Fekete Zita, kirendeltség-vezető 

Határidő: értelemszerűen 

 



Lengyel György polgármester: Részemről Egyebek napirendi pont alatt több bejelenteni 

való nincs, kérdezem a jelenlévőket nekik van-e? 

Vargáné Neller Borbála Tünde igazgató: Szeptember 3-án tartjuk a 30. Nyugdíjas Vers és 

Prózaíró Verseny díjátadó ünnepségét, illetve elkészült a Fehértó Napjának plakátja is. 

Kérdésem, hogy a segítők ebédjét biztosítja-e az önkormányzat?  

Lengyel György polgármester: Tirják László igazgató úr is felvette velem levélben a 

kapcsolatot. Az ebédet biztosítjuk.  

Mórocz Lajos képviselő: Dottó honnan lesz?  

Lengyel György polgármester: Az orosházi ajánlat előnyösebb volt, így onnan.  

Vargáné Neller Borbála Tünde igazgató: Illetve tájékoztatnék még arról az elképzelésről is, 

hogy Ramasz Imre bácsi emlékére birkapörkölt főzőversenyt vagy találkozót rendeznénk, az 

idei év a halálának 10. évfordulója, így aktualitással is bír.  

Lengyel György polgármester: Támogatom a kezdeményezést, hiszen Ramasz Imre bácsi 

pörköltje országosan ismert volt, illetve a birkapörkölt Kardoskútra jellemző étel. Az 

augusztus huszadikai kenyérünnepről is beszélnél pár szóban?  

Vargáné Neller Borbála Tünde igazgató: Augusztus 20-án az Olvasókörnél tartottunk egy 

ünnepséget hagyományteremtő szándékkal, elsősorban a helyi közösség számára, ahol 

lehetőség volt a kemencében kenyerek, sütemények elkészítésére, a lakosság piknikezésére, 

bográcsozásra. Vasárnap a Művelődési Házban vetítettük a Lovasíjász c. filmet, ahol 30 fő 

volt jelen több korosztályból. További vetítéseket is tervezünk.  

Lengyel György polgármester: Örülök a programoknak, csak a költségvetési kereteket is 

tartsuk szem előtt.  

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

nyílt ülést 15:47 órakor bezárom, és a testület zárt ülés keretében folytatja a munkát. 

 

K.m.f.    

        

                                                                                     

                 Lengyel György                           dr. Lipták Péter 

        polgármester                      jegyző 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

                  Mórocz Lajos                  Kis Bálint 

            képviselő        képviselő 

 


