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12/2016. ÖKÜ 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 29. 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 

Tóth Józsefné, adóügyi ügyintéző  

Zsittnyán Zoltán, dívízióvezető, Alföldvíz Zrt. 

Bohák János tűzoltó alezredes 

Vargáné Neller Borbála Tünde, igazgató 

Patócs Éva, óvodavezető 

Kocsis Péter, helyi lakos 

 

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.  
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Javaslatot tesz a megtárgyalandó napirendi pontokra, azzal a módosító javaslattal, hogy a 3. 

napirendi pontot, mely a Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda 2015-2016. nevelési év 

munkájáról szól, későbbi testületi ülésen tárgyalják. 

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.) Alföldvíz Zrt. ivóvíz szolgáltatás helyzetének beszámolója 
Előterjesztő: Dr. Csák Gyula vezérigazgató 

2.) Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló 

beszámolója 

Előterjesztő: Bajkán György tűzoltó ezredes 

 

3.) Szociális feladatok ellátásáról beszámoló 
Előterjesztő: Radics Vivien szociális ügyintéző, Fekete Zita kirendeltség-vezető 

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: 

 

98/2016.(VI.30.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

döntött, hogy az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatokra kiírt pályázat 

keretén belül pályázatot nyújt be a Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár 

fűtéskorszerűsítése érdekében. A pályázat benyújtásra került és a hiánypótlást is teljesítettük.  

  

122/2016.(VIII.25.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy döntött, hogy elfogadja a módosított társulási megállapodást az Orosházi Kistérség 

Többcélú Társulásával. A kivonatot megküldtük a Kistérség részére, a Megállapodás aláírása 

megtörtént.  
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123/2016.(VIII.25.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy döntött, hogy elfogadja a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi 

módosított előirányzatait. A költségvetés módosítása megtörtént.  

    

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: 

 

131/2016. (IX.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a 98/2016. (VI.30.) sz. 122/2016. 

(VIII.25.) sz. és a 123/2016. (VIII.25) sz.   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 a Kardoskút Községért Közalapítvány kuratóriumi ülésein a tevékenységi 

kör kibővítését követően elkezdődött a munka a helytörténeti értékek megőrzésének 

támogatásával. A rali kapcsán közvélemény kutatást tartottunk, aminek eredménye, hogy a 

válaszadók 54%-a szeretné, ha a későbbiekben is megrendezésre kerülne. Időközben a Fehér-

ház felújítására beadott pályázatunk kapcsán megérkezett a hiánypótlás, amit teljesítettünk is. 

Továbbá sor került padok, mérleghinták renoválására is. Az idén jubiláló Kardoskúti 

Nyugdíjas Vers- és Prózaíró díjátadó ünnepsége teltházas volt, az ország több részéről 

érkeztek résztvevők. Szeptember elsején Orosz László igazgató közreműködésével, az 

iskolával kapcsolatban megtörtént az átadás és átvétel. Kardoskút részt vett idén is a 

békéscsabai közfoglalkoztatás kiállításon, továbbá közfoglalkoztatás kapcsán tájékoztatom a 

testületet, hogy újabb ellenőrzést tartottak, a temető bejáró építést is szemügyre vették. 

Szeptember hónapban járási közbiztonsági egyeztetésen vettem részt.  

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: 

 

132/2016. (IX.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete a két ülés között 
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történt eseményekről szóló tájékoztatást 

elfogadja. 

 

Felelős: Lengyel György, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

 

 Előadó:  Dr. Csák Gyula vezérigazgató 

 

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

Az Alföldvíz Zrt képviseletében jelen lévő Zsittnyán Zoltán, dívízióvezető urat kérdezem, 

kíván-e szóban kiegészítést tenni? 

 

Zsittnyán Zoltán, divízióvezető: Röviden annyit mondanék még el, hogy nyugodt évet 

tudhatunk magunk mögött, kiemelkedő probléma nem volt, ami felmerült, azt helyileg, 

lokálisan tudtuk kezelni. További javításokat tervezünk, de Kardoskút vízrendszere 

alapvetően jó.  

 

Mórocz Lajos képviselő: Miért kerül sor a Petőfi utcai bekötő vezetékek cseréjére? 

Alapvetően még jónak tűnnek, vannak rosszabb állapotú vezetékek. Illetve Pusztaközponton 

lehet, hogy pangóvíz van a rendszerben, történik mintavételezés ott is? 

 

Zsittnyán Zoltán, divízióvezető: ÁNTSZ rendelkezik mintavételi pontokkal, amik a 

település egészéről átfogó képet adnak, de bejelentés alapján az ágvezetékek vizsgálatára is 

lehetőség van. A vezetékcsere kapcsán a projektben meghatározott keret szerint tudunk 

különféle típusú cseréket végrehajtani.  

 

Mórocz Lajos képviselő: A Petőfi és Mikszáth utcában az út alatt történik meg a csere, vagy 

bontani kell hozzá? 

 

Zsittnyán Zoltán, divízióvezető: Az út alatt hozzuk át.  

 

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

elfogadja, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

 

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

133/2016. (IX.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
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Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy az Alföldvíz Zrt. ivóvíz szolgáltatás 

helyzetéről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti 

tartalommal tudomásul veszi.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Lengyel György polgármester 

 

Zsittnyán Zoltán, divízióvezető elhagyja az ülést. 

 

2. Napirendi pont: Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tűzvédelmi 

tevékenységéről szóló beszámolója 

 

 Előadó:  Bajkán György tűzoltó alezredes 

 

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

Tűzoltó alezredes úr kíván-e kiegészítést tenni?  

Bohák János tűzoltó alezredes: Felhívnám a figyelmet a szabadtéri tűzesetek kapcsán való 

körültekintésre, valamint tájékoztatok, hogy a kémények ellenőrzését átveszi a 

katasztrófavédelem. Tüzelési szezon előtt állunk, így kérem a lakosságot, csak, olyan 

anyaggal tüzeljenek, ami megengedett, mert nemcsak a környeztet, de a kéményt is károsítja.  

Ha igény van rá, lakossági fórumot is tartunk a szénmonoxidról és a tüzeléssel kapcsolatban. 

Varga Pál alpolgármester: Köszönöm a beszámolót. Óvodavezető asszonyt kérdezem, az 

óvodában van szénmonoxidjelző berendezés? Ha nincs, javaslom, a beszerzését. 

Patócs Éva óvodavezető: Nincs. Külön, zárható, nyílt térbe nyíló szellőzővel van ellátva a 

kazán épülete.  

Bohák János tűzoltó alezredes: Utána kell járni a hely jellemzőinek, hogy szükséges-e. De 

természetesen beszerezhető.  

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

elfogadja, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

134/2016. (IX.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy az Orosházi Hivatásos 

Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tűzvédelmi 
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tevékenységéről szóló beszámolóját az előterjesztés 

szerinti tartalommal elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Lengyel György polgármester 

 

Bohák János alezredes elhagyja az ülést. 

 

 

Lengyel György polgármester: Patócs Éva óvodavezető tájékoztatást ad. Kérdezem, 

Óvodavezető asszonyt, hogy tájékoztatója a napirendi pont elnapolásával kapcsolatban érint-e 

személyi ügyeket, mert abban az esetben zárt ülést kell elrendelnünk.  

 

Patócs Éva óvodavezető: Igen, érint.  

 

Lengyel György polgármester ZÁRT ÜLÉST rendel el. 

 

 

3. Napirendi pont: Szociális feladatok ellátásáról beszámoló 

 

 Előadó:  Radics Vivien szociális ügyintéző, Fekete Zita kirendeltség-vezető 

 

 

Lengyel György polgármester: Az előterjesztést előzetesen 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: 

 

135/2016. (IX.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy a szociális ellátásokról szóló beszámoló 

jelentést elfogadja.  

 

Felelős: Lengyel György 

Határidő: azonnal 
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4. Napirendi pont: Egyebek 

 

 Előadó:  Lengyel György polgármester 

 

 

Polgármesteri tisztség betöltésének módjával kapcsolatos döntések meghozatala 

 

 

Dr. Lipták Péter jegyző: Lengyel György polgármester jelezte, hogy társadalmi megbízatású 

polgármesterként szeretné tovább folytatni a munkáját, ehhez a Szervezeti- és Működési 

Szabályzat módosítására van szükség. Ez azt jelenti, hogy nincs illetménye, hanem új 

tiszteletdíjat kap, valamint munkaideje kötetlen, de változatlanul képviseli a községet.  

Pusztai Ádám, ÜB elnök: Megtárgyalta a bizottság és javasoljuk elfogadásra.  

Lengyel György polgármester: Társadalmi megbízatású polgármesterként kezdtem, fél évig 

így láttam el ezt a tisztséget. 2013-ban közigazgatási átszervezés ment végbe, megalakultak a 

közös hivatalok, valamint az akkori jegyző asszony is távozott hivatalunktól, így jelentősen 

megnőtt a munka, ezért akkor a képviselő testület javaslatával egyetértve változott főállásúra 

a megbízásom. Jelenleg kínálkozott egy álláslehetőség itt helyben, hivatásom szerint. Minden 

szempontot átgondolva felelősségteljes döntést kellett hoznom. A jelenlegi hivatal 

működésével meg vagyok elégedve, Fekete Zita kirendeltség-vezető asszony is 2013-ban 

érkezett és már évek állnak mögötte. Közös feladatmegosztást dolgozunk ki, amelyről 

tájékoztattam alpolgármester urat is. Köszönöm a testület támogatását.  

Varga Pál alpolgármester: Átbeszéltük a közös terveket, mindenben támogatom 

Polgármester urat, a váltásnak látszata, emiatti fennakadás nem lesz. Javaslom elfogadásra a 

módosítást.  

Lengyel György polgármester: Kérem a döntésből való kizárásomat, személyes 

érintettségem miatt.  

Varga Pál alpolgármester: Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.  

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

ellenszavazattal, az alábbi határozatot hozta: 

 

136/2016. (IX.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete Lengyel György polgármestert a 

döntéshozatalból kizárja. 

 

Varga Pál alpolgármester: Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, kézfeltartással 

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

ellenszavazattal, az alábbi határozatot hozta: 

 

137/2016. (IX.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete  

 

1. Lengyel György főállású polgármester – az 

érintett jognyilatkozatára – foglalkoztatási 

jogviszonyát, főállásúról társadalmi megbízatásáról 

változtatja, 2016. november 1. nap hatállyal,   

 

2. Lengyel György társadalmi megbízatású 

polgármester tiszteletdíját a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. § (4) bekezdés 

b) pontja alapján havi bruttó 149.576,- Ft-ban, míg 

költségtérítését, az Mötv. 71. § (6) bekezdése 

alapján havonta 22.437,- Forintban állapítja meg, 

2016. november 1. naptól, 

 

3. Utasítja Varga Pál alpolgármestert és Kapuné Sin 

Anikó gazdálkodási ügyintézőt, hogy intézkedjen a 

polgármester járandóságai havi rendszerességgel 

történő kifizetése iránt.  

 

Felelős: Varga Pál alpolgármester és Kapuné Sin 

Anikó gazdálkodási ügyintéző 

Határidő: azonnal (1. és 2.) és folyamatosan (3.) 

 

Varga Pál alpolgármester: Aki egyetért a rendeletmódosítással, kérem, kézfeltartással 

jelezze. 

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

ellenszavazattal, az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2016. (IX.30) számú önkormányzati rendelete 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

( A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár megszüntetésével  

kapcsolatos döntések meghozatala 

 

Lengyel György polgármester: A költségvetés kapcsán a reformok és vizsgálat továbbra is 

folytatódnak, annál is inkább, mert az iparűzési adóbevételeink ismét az alultervezett 

összegünk alatt maradt. Ami a lakosságszámhoz viszonyítva még így is magas összeget jelent 

a környező településeinkhez képest. Korábban többször tárgyalta már a testület, most ismét 

napirendre került, hogy a Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár működését 

célszerű kormányzati funkcióban ellátni.  Jegyző urat kérem, ismertesse a részleteket.  

Dr. Lipták Péter jegyző: Három oka vannak annak, miért indokolt kormányzati funkcióként 

működtetni.  

1. Törvényességi okok, mivel egy igazgató van, akinek nincs helyettese, így az 

utalványozás, ellenjegyzés jogszerűtlenül valósul meg.  

2. Gazdasági okok, mivel intézmény bevonással az önkormányzat alá lehet vonni.  

3. Összeférhetetlenségi okok, mivel kialakulhat polgármesteri helyettesítés alapján olyan 

helyzet, amikor Igazgatóasszony és Alpolgármester úr utasítási és elszámolási jogkör 

viszonyba kerülnek.  

Legerősebb véleményem szerint a törvényességi szempont. 2017. január 1-től lehet bevonni 

az intézményt kormányzati funkció ellátására.  

Mórocz Lajos képviselő: Utána nem áll fenn az összeférhetetlenség?  

Dr. Lipták Péter jegyző: Nem, mert megszűnik a vezető beosztás, a pénzügy az 

önkormányzatnál lesz, így nem kell pénzügyekkel elszámolnia. Két vezető között áll fenn 

összeférhetetlenség, de így Vargáné Neller Borbála tisztsége megváltozik, nem vezető 

beosztásban lesz. Polgármester tartós akadályoztatása, pl. betegség esetén alakulhatott volna 

ki egy ilyen helyzet. Most döntést arról tudunk hozni, hogy felhatalmaz a testület a 

szakvélemény megkéréséről az illetékes hatóságtól.  

Pusztai Ádám képviselő: Munkavállalók tekintetében ez jelent változást? 

Dr. Lipták Péter jegyző: Nem, jogfolytonosság van. 

Pusztai Ádám képviselő: Pénzmegtakarítást jelent a változás? 

Dr. Lipták Péter jegyző: Ha az önkormányzat jól gazdálkodik, akkor igen, mert szorosabb 

kereteket jelent, ha a polgármester tartja kézben a kiadásokat.  

Pusztai Ádám képviselő: Lejár hamarosan Igazgatóasszony megbízása, a köztes időben 

hogyan lesz ellátva a feladat?  
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Dr. Lipták Péter jegyző: Testületi döntés alapján 1 hónapos megbízási időt kell 

megállapítani. Az előterjesztés az egész folyamatot mutatja be, most csak a vélemény 

bekéréséről kell döntést hozni. 

Lengyel György polgármester: Kiemelném, hogy nem személyi kérdésekről van most szó, 

hanem intézményiről. A színvonalat ez nem befolyásolhatjaa, viszont azt tudnunk kell a 

döntés meghozatala előtt, hogy így a pályázati kiírás is megszűnik.  

Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki elfogadja, hogy az előterjesztésben szereplő 

véleményt kérjük meg, kézfelnyújtással szavazzon! 

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

 

138/2016. (IX.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a Móra Ferenc Művelődési 

Ház és Községi Könyvtár megszüntetéséhez 

szükséges döntés meghozatala előtt felkéri a 

kirendeletség-vezetőt, hogy a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvény 81. § (1) bekezdés 

értelmében a miniszter véleményét kérje meg. 

 

Határidő: 2016. október 3. 

Felelős: Fekete Zita kirendeltség-vezető 

 
 

 

 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének a háziorvosi körzetekről szóló 

6/2002. (VII.03). számú önkormányzati rendeletének felülvizsgálata 

 

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

Kérdés merült-e fel a rendelettel kapcsolatban?  

 

Kis Bálint képviselő: Az érintettek szóban vagy írásban értesítve lettek?  

 

 Fekete Zita kirendeltség-vezető: Szóban.  

 

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 rendeletet alkotta: 
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Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2016. (IX.30) számú önkormányzati rendelete 

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról 

 

( A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

 

Lengyel György polgármester: Ülés előtt kaptunk egy levelet, amely kiosztásra került. A 

gyulai polgármester javaslatára átdolgozásra került a felépítés, így úgy tűnik az 

önkormányzatok egy működtethető modellt tudnak kialakítani.  

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: 

 

139/2016. (IX.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete, mint a Délkelet-Alföld Regionális 

Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 

Önkormányzati Társulás tagönkormányzata a 

társulás taggyűlésének korábbi határozataival 

elfogadott, a  KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007 

azonosítószámú „Települési szilárdhulladék-

gazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld 

Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 

Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 

területén” című projekt keretében létrehozott 

rendszer üzemeltetésére és díjpolitikára vonatkozó 

koncepció módosításáról szóló, a taggyűlés által a 

2016. szeptember 21-i ülésen 16/2016 (IX.21.) TGy. 

határozatával elfogadott dokumentumot a határozat 

melléklete szerint elfogadja, egyben nyilatkozik 

arról, hogy a módosított koncepcióban szereplő 

adatok, információk a valóságnak és a mai napon 

hatályos jogi környezetnek megfelelnek, továbbá 

annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe 

mellett vállalja a projekt befejezését követő legalább 

öt évig, 
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a fentiekről a társulás elnökét tájékoztassa. 

Végrehajtásért felelős: Fekete Zita kirendeltség-

vezető a határozati kivonat megküldéséért 

Határidő: 2016. október 15. 

 

 

ASP rendszerhez való csatlakozás 

Dr. Lipták Péter jegyző: Az ASP rendszer kialakításával kapcsolatban arról szeretném 

tájékoztatni a Testületet, hogy a három település együttesen építi ki, Csanádapáca a gesztor 

település. Lakosságszám arányosan lehet a kiépítéssel kapcsolatos költségek fedezésére 

pályázni, önerő nélkül. 2017. január elsejétől lépünk be a rendszerbe. A békéscsabai Napszám 

Kft-től kerülnek beszerzésre az ehhez szükséges informatikai eszközök.  

Kis Bálint képviselő: Részletes előterjesztést kaptunk. Képzés várható:  

Dr. Lipták Péter jegyző: Több képzés is lesz, de ezek támogatottak a pályázat által.  

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: 

 

140/2016. (IX.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete 

 

1. felhatalmazza a Csanádapáca Község 

Önkormányzatának törvényes képviselőjét,, hogy az 

ASP rendszerhez való csatlakozás érdekében a 

„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP 

rendszer országos kiterjesztéséhez” című és 

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú projekt 

tekintetében támogatási kérelmet nyújtson be, 

 

2. felhatalmazza a Csanádapácai Közös 

Önkormányzati Hivatalt irányító Oláh Kálmán 

polgármestert és a Csanádapácai Közös 

Önkormányzati Hivatalt vezető dr. Lipták Péter 

jegyzőt, hogy a támogatási kértelem pozitív 
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elbírálása esetén a kedvezményezetti kötelezettséget 

maradéktalanul teljesítse.  

 

Határidő: 2016. szeptember 30. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

 

 

Szociális tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséhez önerő 

biztosításának megtárgyalása 

 

Lengyel György polgármester: Szociális célú tűzifával kapcsolatban ismét, pályázatot 

kívánunk benyújtani. 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: 

 

141/2016. (IX.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a belügyminiszter helyi önkormányzatok 

szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

kiegészítő támogatásra kiírt pályázata alapján 

 

1.) 130 erdei m3 kemény lombos fafajtára nyújt be 

támogatási igényt,  

2.) az önkormányzat által rendelkezésre bocsátott 

önrész maximális mértékét, 165.100,- Ft összegben 

határozza meg, tárgyévi költségvetése terhére, 

3.) felhatalmazza a polgármestert a pályázat 

benyújtására és a szükséges jognyilatkozatok 

megtételére. 

 

 

Határidő: 2016. 09.30. 

Felelős: Lengyel György polgármester  
 

 

 

Rally verseny lebonyolításával kapcsolatos kérdőív 

 

Lengyel György polgármester: Közvélemény kutatást tartottunk a kardoskúti ralival 

kapcsolatban, aminek eredménye, hogy 118-an válaszoltak, amiből 64-en támogatták a 

rendezvény megszervezését, míg 54-en nemmel válaszoltak.  
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Árpád sor fásítása 

 

Lengyel György polgármester: A Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület elnöke 

jelezte, hogy az Árpád sor fásítását tervezi folytatni, amihez az Önkormányzat hozzájárulása 

is szükséges húsz darab gömbkőris vásárlásával, illetve a lakosságnak is lehetősége van egy-

egy fa vásárlására. Aki támogatja, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

142/2016. (IX.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a 2015. évben megkezdett 

fásítást folytatni kívánja a Kardoskút, Árpád sor 

Orosháza felé vezető szakaszán bruttó 198.120 Ft, azaz: 

egyszázkilencvennyolcezer-húsz forint összegben a 

2016. évi költségvetési tartalék terhére.  

 

Felelős: Lengyel György polgármester 

Határidő: 2016. december 31. 

 

 

Körzeti szolgálati iroda felújítása 

 

Lengyel György polgármester: A körzeti megbízottól bejelentés érkezett, miszerint a körzeti 

szolgálati iroda nagyon rossz állapotban van, keresztülfúj rajta a szél a nyílászárók nem 

megfelelő állapota miatt. Kértem árajánlatokat, de elég magas összegért vállalják. Úgy 

gondolom közalkalmazottak segítségével is fel tudjuk újítani. A rendőrkapitányság is 

ellenőrzi, hogy az irodák megfelelő állapotban vannak-e, illetve a felújítás a rezsi költségét is 

alacsonyabb összegre állítaná be. Javaslom erre a célra 150 ezer forint meghatározását. 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: 

 

143/2016. (IX.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a körzeti megbízott szolgálati 

lakásánál az iroda (5945 Kardoskút, Petőfi u. 52.) két 

kültéri ajtó cseréjére 150.00 Ft összeget biztosít a 2016. 

évi költségvetési tartalék terhére.  

Felelős: Lengyel György polgármester 

Határidő: 2016. december 31. 
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Idősek Világnapja 

 

Lengyel György polgármester: Az Idősek Világnapja alkalmából megrendezésre kerülő 

ünnepségről, kérem a Művelődési Ház Igazgatóját, szóljon pár szót.  

Vargáné Neller Borbála Tünde igazgató: Harmadik alkalommal ünnepeli a település a 

hetven év felettieket. 108 fő vesz részt október 4-én, ahol teával, kaláccsal és ünnepi műsorral 

fogadjuk a meghívott vendégeinket. Operaelőadás, zongora, valamint a Főnix Amatőr 

Színjátszó Társulat is ad elő műsort.   

Lengyel György polgármester: Mindenféleképp méltatnom kell a programot, ami előző 

évben is nagyon jól sikerült.  Érdemes a falunapon kívül kialakított programokra is 

odafigyelni.  

Vargáné Neller Borbála Tünde igazgató: Illetve Tóthné Icu ötlete volt, hogy a 

közfoglalkoztatás keretén belül működő varroda dolgozói készítsenek kenyértartó 

szövetzsákokat, így az lett az ajándék az időseknek.  

Kis Bálint képviselő: A legidősebb lakosok ki lesznek emelve?  

Vargáné Neller Borbála Tünde igazgató: Igen, illetve a rendezvény költségvetése 

mindennel együtt 75 ezer forint körül alakul, ebből a fellépő 50 ezer forintba kerül.   

Lengyel György polgármester: A fellépő díját az önkormányzat támogatja, 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: 

 

144/2016. (IX.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a 2016. október 4. napján 

megrendezésre kerülő Idősek Világnapja rendezvény 

megvalósításához 50.00 Ft összeget biztosít a 2016. évi 

költségvetési tartalék terhére.  

 

Felelős: Lengyel György polgármester 

Határidő: 2016. október 31. 

 

 

Tájékoztatások 
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Lengyel György polgármester: Említettem az ülés elején, hogy a szennyvízkezelés 

kérdéskörére még visszatérnék. Megvizsgáltuk a lehetőségeket, amihez külön megköszönném 

Pusztai Ádám képviselőtársam közbenjárását. Szakértőket bevonva egy reális, korrekt 

felvilágosítást kaptunk, amiből kiderült, hogy a célterületek elsősorban aprófalvak, azaz. 

maximum 100 ingatlan bevonására van lehetőség egy településen. Van olyan helység, ahol 

már megvalósult.  Jelenleg olyan pályázat nincs, ami megoldaná a mi szennyvízkezelésünk 

kérdését.  

Varga Pál alpolgármester: Jelen voltam én is a megbeszélésen, és elmondhatom, hogy 

valóban korrekt tájékoztatást kaptunk, csak sajnos nem a mi településnagyságunkra van 

lehetőség pályázni.  

Dr. Lipták Péter jegyző: Ez Csanádapácán is probléma volt, nem volt pályázati 

lehetőségünk ilyen beruházására. Kivártunk, ezt javaslom Kardoskútnak is, mert most egy 

100%-os intenzitású pályázat keretén belül megcsinálják az apácai szennyvízrendszert.  

Lengyel György polgármester: Viszont van pályázati kiírás külterületi földutak 

karbantartására, 15%-os önerő szükségeltetik hozzá. Meg kell vizsgálnunk a focipálya 

mögötti úttal kapcsolatos lehetőségeket, valamint napirenden kell tartanunk, hogy a 

mezőgazdasági vállalkozókkal egyeztetve fontos lenne a rázók meghosszabbítása is.  

Részemről Egyebek napirendi pont alatt több bejelenteni való nincs, kérdezem a jelenlévőket 

nekik van-e? 

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

nyílt ülést 18:30 órakor bezárom, és a testület zárt ülés keretében folytatja a munkát. 

 

K.m.f.    

        

                                                                                     

                 Lengyel György                           dr. Lipták Péter 

        polgármester                      jegyző 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

                  Pusztai Ádám                  Kis Bálint 

            képviselő        képviselő 

 


