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10/2017. ÖKÜ 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 28. 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,  

Mórocz Lajos 

Varga Pál települési képviselők. 

  

Tanácskozási joggal meghívottként vannak jelen: 

Dr. Lipták Péter jegyző 

Kapuné Sin Anikó, pénzügyi főtanácsos  

Vargáné Neller Borbála Tünde, művelődésszervező 

Patócs Éva óvodavezető 

Kocsis Péter, Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület elnöke 

Radics Vivien szociális ügyintéző 

Zsittnyán Zoltán Alföldvíz Zrt. divízióvezető 

                                   

Nem tanácskozási joggal állandó meghívottként van jelen: 

Prozlikné Csorba Melinda, jegyzőkönyvvezető 

 

Lengyel György, polgármester köszönti a megjelenteket, továbbá tájékoztatja a jelen 

levőket, hogy Pusztai Ádám illetve Kis Bálint képviselők előre jelezték távollétüket, továbbá 

megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot; 

választása Mórocz Lajos és Varga Pál képviselőkre esik, melyet a jelenlevő 3 testület tag, 3 

igen szavazattal, egyhangúlag, elfogadott.  

  

 Lengyel György, polgármester: Javaslatot tesz a megtárgyalandó napirendi pontokra a 

meghívóban megküldöttek szerint.  

 Lengyel György polgármester: a meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban 

szeretném a Kardoskút Község Önkormányzatának az önkormányzat szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló 22/2014 (IX.5.) sz. rendeletének módosítását, azaz a 4. 

napirendi pontot levenni napirendről, tekintettel arra, hogy az ÜB ülés nem valósult meg, így 

a jövő hétre tervezett rendkívüli képviselő-testületi ülésre fogjuk felvenni napirendi pontra. A 

rendkívüli képviselő-testületi ülés időpontja még egyeztetés alatt áll. 



 

Aki egyetért a napirendi pontok elfogadásával, kézfeltartással szavazzon! 

  

A képviselő-testület a javaslatnak megfelelően, a 3 jelenlevő tag közül 3 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbiak szerint fogadta el a tárgyalandó napirendi pontokat: 

 

 

 

 

Nyílt ülés 

 

Napirend: 

 

1.) Alföldvíz Zrt. ivóvíz szolgáltatás helyzetének beszámolója 

Előterjesztő: Dr. Csák Gyula vezérigazgató helyett Zsittnyán Zoltán divízióvezető 

 

2.) Szociális feladatok ellátásáról szóló beszámoló 

Előterjesztő: Radics Vivien szociális ügyintéző 

 

3.) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

 

4.) A közterület használat rendjéről szóló 8/2008 (VI.26.) sz. önkormányzati rendelet 

módosítása 

Előterjesztő:  dr. Lipták Péter jegyző 

 

5.)Egyebek 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

Zárt ülés 

 

1.) Szociális kérelmek elbírálása 
Előterjesztő: Radics Vivien, szociális ügyintéző 

 

 

Lejárt határidejű határozatok és két ülés között történtek 

 

Lengyel György polgármester a két ülés között lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

számol be: 

 

114/2017. (VII.26.)  KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

dönt arról, hogy 1.) A Földművelésügyi Minisztérium a tanyák, valamint tanyás térségek 

megőrzése és fejlesztése érdekében települési és térségi fejlesztések támogatására kiírt 

pályázat keretében támogatási igényt nyújt be a tanyagondnoki szolgálat tevékenységének 



fejlesztése céljából, 2.) a beruházás megvalósítása érdekében támogatási igényt nyújt be 

maximum bruttó 2.000.000 Ft mértékig, amelyhez legfeljebb 200.000 Ft mértékig önrészt 

biztosít a 2017. évi költségvetési tartalék terhére, 3.) felhatalmazza a polgármestert a pályázat 

benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére. A pályázat határidőben benyújtásra 

került. 

 

119/2017.(VIII.31.)KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta „a Csanádapácai Közös Önkormányzati 

Hivatal (a továbbiakban: Közös Hivatal) 2017. évi költségvetési előirányzatainak módosítása” 

tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

A Képviselő-testület: 

1. Az előterjesztés 1. mellékletének megfelelő tartalommal 88.861.000 Ft költségvetési 

főösszeggel elfogadja a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi módosított 

költségvetési előirányzatait. 

2. Felkéri a jegyzőt, hogy a Közös Hivatal módosított költségvetését a soron következő 

költségvetési rendelet módosítás során Csanádapáca Község Önkormányzat 2017. évi 

költségvetési rendeletébe építse be. 

 

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

szavazzon! 

  

A Képviselő-testület jelen levő 3 tagja közül 3 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

126/2017. (IX.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló 

tájékoztatást elfogadja. 

 

Felelős: Lengyel György, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

óta eltelt idő alatt a következő események történtek:  

Szeptember 1-én megtörtént a Fecskés-parti Iskola-és Olvasókör illetve Mogyorós-Fecskés  

Árpádkori település tiszteletére állított emlékműavatás. Megjegyezném azt, hogy Kardoskút 

Községért Közalapítvány közreműködése jelentős szerepet töltött be, hiszen több mint 

300.000.- forinttámogatást tudtunk felhasználni az emlékmű megépítéséhez és ahhoz 

kapcsolódó munkákhoz, egyéb kiadványok finanszírozásához. Továbbá szeretném 

megköszönni a Móra Ferenc Művelődési Ház vezetőjének, Vargáné Neller Borbálának illetve 

férjének Varga Pálnak és a hivatal dolgózói részéről azt a sok munkát, segítséget, amellyel 

még színvonalasabbá tették az emlékműavatást. Továbbá köszönöm Barna Lászlónak a 

szervezésben való közreműködését és segítségét. 



Szeptember 7-én a Békés Megyei Közfoglalkoztatási kiállításon vettünk részt. Bemutattuk a 

helyi közfoglalkoztatási programunk különböző elemeit. Jelen volt a Belügyminisztérium 

részéről Államtitkár Úr is, illetve a megyei vezetők egy delegációban. Köszönet a 

szervezésért Tóth Józsefné kolléganőnknek. 

Szeptember 7-én Patócs Éva óvodavezető a 2017/2018-as nevelési év munkatervét megküldte 

hivatalunkba. 

Nagyon fontos eredményt értünk el az előző testületi ülésen már tárgyalt Vidékfejlesztési 

Program keretén belül a Fehér ház ügyében. Az illetékes irányító hatóság jóvá hagyta a Fehér-

ház felújítására vonatkozó pályázatunkat viszont a belső felújítással kapcsolatban több tételt 

nem támogattak így 21 millió forint lett volna még az a nem támogatott része a pályázatnak, 

amit önerőből kellene biztosítsunk. Ezt követően megkerestük az irányító hatóságot levélben 

és néhány nap múlva egy közleményre hívta fel a figyelmünket Baranyiné Lantos Erika a 

pályázat írója miszerint változás bejelentésre adott lehetőséget az irányító hatóság. Ezzel 

éltünk is így a pályázatot megvalósíthatjuk az előzőekben tárgyalt tételek nélkül. Tehát így 

csökkent az összes támogatás összege 50 millió forintról 32 millió forintra ezzel egyenesen 

arányosan az önerő mértéke is csökkent. Erről Kapuné Sin Anikó tud bővebb tájékoztatást 

adni. 

Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos: Így van. 38 millió forint lesz a fő összeg, amelyből 

32 millió forint a támogatás és 6 millió forint az önerő. 

Lengyel György polgármester: Köszönöm szépen a tájékoztatást. Így a terveinkhez képest a 

külső felújítás megtörténhet, illetve kevesebb önerővel kell számolnunk. A következő év 

decemberéig kell majd ezeket a munkálatokat elvégeztetni. Erről a mai ülésen is fogunk 

tárgyalni, egy közbeszerzési eljárás megindítása keretén belül.  

Szeptember 9-én a nyugdíjas vers- és prózaírók pályázaton nagyon nagy számban érkeztek 

pályázatok. Színvonalas rendezvény volt ahol Mórocz Lajos képviselő úr helyben főzött 

marhapörköltjét kóstolhatták meg a részt vevők. Külön köszönet érte képviselő úrnak. Úgy 

gondolom, hogy a falunk egyik legrégebbi hagyományává vált ez az esemény, ezt érdemes 

folytatni. 

Szeptember 16-án került megrendezésre a Fehér-tó napja. Ezzel kapcsolatosan fontos 

megjegyezni, hogy a helyi polgárőr egyesület munkáját dicséret, köszönet illeti, hiszen a 

polgárőr egyesület feladatát képezi a rendezvények biztosítása is, de meg kell említenem, 

hogy évek óta a több ezres látogató tömegnek,  a parkoltatásnak  függvényében igen csak 

megnőtt a feladat és az információim szerint idén még inkább nehézséget okozott a 

parkoltatás szervezése kapacitás híján. Tehát a jövőben gondolnunk kell még esetleg más 

szervezetek bevonására is. Amennyiben a Képviselő-testület is jónak látja, a Polgárőr 

Egyesület munkáját egy levélben fogjuk megköszönni. 

Szeptember 18-án az Orosházi Többcélú Kistérségi Társulásnak volt egy megbeszélése az 

orvosi ügyeleti ellátással kapcsolatosan. Szabadkígyós és Újkígyós polgármesterei 

megkeresték a társulásunk által működtetett orvosi ügyelettel kapcsolatban a referens 



asszonyt és a társulás vezetőjét, hogy szeretnének csatlakozni ehhez az ügyelethez. Erről 

kaptunk tájékoztatást. Mint illetékes polgármesterek azt a kijelentést tettük ott, hogy 

amennyiben pénzügyileg nem érinti negatívan a településeket a jelenlegi társulási formában és 

nem veszélyezteti az ellátás minőségét, úgy hozzájárulunk. Ezen a megbeszélésen az orvosi 

ügyelet vezetője, főorvos úr is jelen volt és kiderült, hogy tulajdonképpen a két település által 

bevont lakosság szám miatt az OEP finanszírozás pont olyan mértékben fog emelkedni, hogy 

a béremelést ki fogja elégíteni, így megerősödnek a jelenlegi orvosok pozíciójukban és nem 

kell többlet tagdíjat befizetniük. 

Szeptember 20-án volt Kardoskúton az Alföldvíz Zrt. vezetősége, Dénes Sándor úr illetve a 

szerződésben szereplő cégek vezetői. A bekötő vezetékek cseréje folytatódik a Munkácsy 

soron, ami a Gördülő Fejlesztési Terv része az ivóvíz minőség javító program része. A terület 

átadása és a lakosság tájékoztatása megtörtént. 

Szeptember 24-én a Lenti Emléktorna is megrendezésre került. Öt football csapat volt 

hivatalos és végül 3 csapat lépett pályára bizonyos okok miatt. Ezzel kapcsolatban egy olyan 

ötlet fogalmazódott meg Vargáné Neller Borbálában miszerint célszerű lenne a jövőben a 

falunapon megrendezni az emléktornát, hiszen mind a két esemény egy kispályás labdarúgó 

torna, így a csapatok részvétele és egyéb szempontok figyelembe vételével célszerű lenne ezt 

falunapon megtartani. 

Mai napon munkaügyi ellenőrzésünk volt. Az Orosházi Járási Hivatal munkatársai tartottak 

szemlét. Ellenőrizték a szeptember 30-al záródó Start mintaprogram keretén belül a közút 

program ütemezését és megnézték, hogyan készültek el a munkák. Tulajdonképpen néhány 

nagy értékű eszköz - amely beszerzésre került - leltári számozása volt a hiányosság, amelyet 

pótolnunk kell és fényképekkel dokumentálni majd elküldeni a hivatalnak. Ezen kívül 

mindent rendben találtak. A varrodai program folytatódik, mint helyi sajátosságú program 

illetve egy újabb helyi sajátosságú program fog indulni október 1-től, amely a temető melletti 

parkoló megépítését foglalja magában. Ehhez kapcsolódóan már különböző előmunkálatok 

megkezdődtek. 

Idén szeretném kezdeményezni újra a veszélyes helyzetű fák felmérését, ami egy részt a 

hivatal feladata lesz a közterületek megvizsgálása tekintetében, másrészt a lakosság felé is 

tudnánk egy ilyen ajánlatot tenni, ugyanis korábban az Oros-temetővel folytatott 

együttműködés alapján, ügyvezető úr biztosított arról, hogy idén esetleg megismételhetnénk 

ami évekkel ezelőtt volt, így majd szeretném ha meghirdetnénk a faluban, hogy a lakosság 

jelezze hivatalunkban bizonyos határidőig azokat a veszélyes fákat, amelyek előöregedtek, 

nagy a lombjuk stb. Tekintettel arra, hogy az időjárásunk változik, egyre erősebb, hevesebb  

viharok vannak, így úgy gondolom érdemes ezt az óvintézkedést, megelőzést elvégeznünk. 

Említettem, hogy szeptember  29-én Budapesten a Király utcában egy felújított borkereskedő 

házban kiállításra mehet Kardoskút. Ennek az apropója Kisné Károlyi Mariann porcelán baba 

gyűjteménye. Verasztó Lajos úr helyet adott és felkérte Kisné Károlyi Mariannt, hogy ezt a 

kiállítást mutassa be nagyobb közönségnek egy kiállító teremben. Ez a kezdeményezés adta 

az ötletet, hogy településünkön van még jó néhány olyan érték, amelyet érdemes 

bemutatnunk. Önkormányzatunktól független, civil szervezésről van szó, ettől függetlenül 



úgy gondolom érdemes a felutazást támogatni, hiszen egyesületeink is aktívan részt vesznek a 

kiállításon illetve a falunak egyfajta turisztikai kiajánlását, jelentős bemutatkozását is jelenti 

ez a kiállítás. Holnapi napon kerül megnyitásra a kiállítás, amely két héten keresztül lesz 

látogatható a fővárosban. 

 

 

Lengyel György polgármester: Az elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdés? Amennyiben 

nincs kérdés, további kiegészítés, aki elfogadja az elhangzottakat, kérem, kézfelnyújtással 

szavazzon!  

A Képviselő-testület jelen levő 3 tagja közül 3 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

127/2017. (IX.28.) 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: Alföldvíz Zrt. ivóvíz szolgáltatás helyzetének beszámolója 

 Előadó: Dr. Csák Gyula vezérigazgató helyett Zsittnyán Zoltán divízióvezető  

 

Lengyel György polgármester: A képviselők előzetesen írásban megkapták az előterjesztést. 

Kérdezem a készítőjét, Zsittnyán Zoltán divízióvezető urat szóban kíván-e kiegészítést tenni? 

Zsittnyán Zoltán divízióvezető: Köszönti a jelenlevőket. Az előterjesztésben szereplő főbb 

pontokra térnék ki inkább, amelyek úgy vélem említésre méltók. Szeretném azzal kezdeni, 

hogy szerencsére nem tudok olyan rendkívüli eseményről beszámolni a település vízellátása 

tekintetében, amely olyan mértékű lett volna, hogy veszélyeztette volna Kardoskút település 

bármely részét, bármely napszakban. Ahogy a polgármester úr is említette folyamatban 

vannak a tervezett rekonstrukciós munkálataink. Legfontosabb a bekötő vezetékek cseréje. 

Kardoskút településen mi úgy látjuk a meghibásodások számából eredeztethetően, hogy 

zömmel vagy aknában, vagy a horganyzott, ragasztott PVC-s bekötővezetékeken vannak 

meghibásodások. Természetesen folyamatosan dolgozunk a helyreállításon a rendelkezésre 

álló kapacitás mértékéig. Hozzánk negatív visszajelzés a rekonstrukciós munkátok illetve az 

azt követő tereprendezés miatt nem érkezett a lakosságtól sem. A továbbiakban is a lakosság 

kiértesítésével, az adott terület rendberakásával kívánjuk a munkálatokat elvégezni. Az ivóvíz 

minősége továbbra is kifogástalan, sőt vannak olyan paraméterek, amelyekben még javult is a 



víz minősége a tavalyi évhez képest. Összességében annyit kívánok elmondani, hogy az 

ivóvíz minősége megnyugtató helyzetben van, a munkálatokat folyamatosan végezzük, 

csekély hibaszám mellett. Zömmel aknás csomópont hibák jelentkeznek, viszont azt is 

folyamatosan hárítjuk. Mást nem kívánok hozzátenni. 

Lengyel György polgármester: Köszönjük szépen a kiegészítést. Hozzátenném, hogy a 

lakosság részéről pozitív visszajelzéseket tapasztalunk. Amennyiben nincs kiegészítés, aki 

elfogadja az Alföldvíz Zrt ivóvíz szolgáltatás helyzetének beszámolóját, kérem, 

kézfelnyújtással szavazzon! 

  

A Képviselő-testület jelen levő 3 tagja közül 3 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

128/2017. (IX.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának 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 elhagyja a termet 

 

2. Napirendi pont: Szociális feladatok ellátásáról szóló beszámoló 

 Előadó:  Radics Vivien szociális ügyintéző 

 

Lengyel György polgármester:A képviselők előzetesen írásban megkapták az előterjesztést. 

Kérdezem a készítőjét, szóban kíván-e kiegészítést tenni? 

Radics Vivien szociális ügyintéző: Nem kívánok kiegészítést tenni. Amennyiben van kérdés 

szívesen válaszolok. 

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

Szociális feladatok ellátásáról szóló beszámolót, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

 

A Képviselő-testület jelen levő 3 tagja közül 3 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

129/2017. (IX.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a Szociális ellátásokról 

szóló beszámoló jelentést elfogadja. 

 



Határidő: azonnal 

Felelős: Lengyel György, polgármester 

 

 

3. Napirendi pont: Csatlakozás a Bursa Hugarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázathoz 

 Előadó: Lengyel György polgármester 

 

Lengyel György polgármester: Kardoskút évek óta részt vesz ebben a pályázatban. 

Javaslom, hogy az írásos előterjesztésben foglaltakkal az idei évben is csatlakozzunk a 

pályázathoz. 

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

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra   vonatkozó 

határozati javaslatot, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

  

A Képviselő-testület jelen levő 3 tagja közül 3 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

130/2017. (IX.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete  

 

1. csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018.évi 

fordulójához, 

 

2. a támogatás forrását az önkormányzat 2018. évi 

költségvetésében a szociális támogatások keretén 

belül biztosítja, 

 

3. felhatalmazza Lengyel György polgármestert a 

csatlakozási nyilatkozat aláírására. 

4.  

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Lengyel György, polgármester                        

 

 

 

4. Napirendi pont: A közterület használat rendjéről szóló 8/2008 (VI.26.) sz. 

önkormányzati rendelet módosítása 

 



 Előadó: dr. Lipták Péter jegyző 

Lengyel György polgármester: Aktuálissá vált a rendelet módosítása. 

 

dr. Lipták Péter jegyző: Annyival egészíteném ki, hogy közterület használat díj videó és 

filmforgatásra vonatkozó díjtétele nem volt  a felettes jogszabályhoz hozzáigazítva  ezt kell 

most megtenni. A Kormányhivatal szóban jelezte nekem telefonon, hogy ezt eszközöljük és 

így lényegében törvényességi észrevétel  kibocsátása nélkül lehet ezt eszközölni. Ezért 

nyújtottuk most be a képviselő-testület elé 

 

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

közterület használat rendjéről szóló 8/2008 (VI.26.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló előterjesztést, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

 

A Képviselő-testület jelen levő 3 tagja közül 3 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta: 

 

                            Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2017. (X.4.) sz. önkormányzati rendelete 

a közterület használatáról szóló 8/2008. (IV.26.) sz. önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 5.Napirendi pont: Egyebek 

 Előadó: Lengyel György polgármester 

Háziorvosi ellátás 

 

Lengyel György polgármester: Úgy gondolom a település lakosságát is foglalkoztatja a 

háziorvosi ellátással kapcsolatos kérdés, ugyanis dr. Bradean Constantin háziorvos úr a 

tavaszi testületi ülésen bejelentette, hogy ebben az évben valószínűleg októbertől nyugdíjba 

kíván vonulni. Mindezt a hónap elején írásban is benyújtotta. Erről tájékoztatva lett a 

képviselő-testület is, hogy 2017.szeptember 30-al közös megegyezéssel megszűnt a 

munkaviszonya. A héten történt a szolgálati lakás és az orvosi rendelő átadás-átvétele, a 

kulcsok átadása pedig a költözést követően fog megtörténni. Tudomásom szerint 

alpolgármester úrral a közüzemek átíratását is intézte a mai nap folyamán. 

A legfontosabb feladatunk most az, hogy a háziorvosi alapellátás biztosított legyen. 



Azt követően, hogy doktor úr közölte nyugdíjba fog menni és ezt írásba is adta, megkerestük 

dr. Nyerges Sándort, aki Gerendáson rendel, Ő volt eddig is, aki helyettesítette dr. Bradean 

Constantin doktor urat. 

Hozzátenném, hogy a hivatal részéről, a nyár folyamán több ízben is kértük dr. Bradean 

Constantin doktor urat, hogy lehetőleg időben jelezze a nyugdíjba vonulásának időpontját, 

hiszen biztosítanunk kell a helyettesítést. Az OEP utódja a NEAK illetve az ÁNTSZ-el 

folytatott eljárásokhoz idő kell és a képviselő-testületnek is döntést kell hozni a helyettesítést 

illetően. 

Dr. Nyerges Sándor doktor úr vállalja a helyettesítést határozatlan időre, viszont erről a mai 

napon döntést kell hoznunk az idő rövidsége miatt.  

Azzal a feltétellel vállalja doktor úr a helyettesítést, hogy minden nap tud rendelni a délelőtt 

folyamán reggeli órákban. Pontos információkat még a héten sem tudtunk mondani, hiszen 

még az ÁNTSZ-el és a NEAK-al folytatott megbeszélések folytak. Legfrissebb információim 

szerint jelen pillanatban nincs akadálya a szerződés megkötésének a hatósági oldalt tekintve, 

ezért kellene most a kiosztott határozati javaslatot elfogadni. 

Van-e esetleg kérdés? 

 

Mórocz Lajos képviselő: Lehetne, hogy a hét egyik napján ne délelőtt, hanem délután legyen 

rendelés? A lakosok tekintetében célszerű lenne, hiszen akik délelőtt dolgoznak, vagy éppen 

más elfoglaltságuk van akkor egy héten egyszer délután is kaphatnának orvosi ellátást. 

 

Lengyel György polgármester: a feltett kérdésre választ most nem tudunk adni. Doktor úrral 

hétfőn lesz megbeszélésünk azt követően tudunk választ adni.  

 

 Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs több kiegészítés, kérdés, aki elfogadja a 

határozati javaslatot, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

  

A Képviselő-testület jelen levő 3 tagja közül 3 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

 

131/2017. (IX.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete  

 

1. úgy dönt, hogy Dr. Nyerges Sándor (székhelye: 

Gerendás, Kossuth u.22-24.) egyéni egészségügyi 

vállalkozóval, annak érdekében, hogy biztosítsa a 

háziorvosi alapellátást a körzet betöltetlensége okán, 

a háziorvosi feladatok helyettesítéssel történő 

ellátása érdekében megbízási szerződést köt 

2017.október 1.napjától határozatlan időtartamra, 

 

2. felhatalmazza a polgármestert a szerződés 

megkötésére 



 

Határidő: 2017.szeptember 30.  

Felelős: Lengyel György polgármester  

 

Közbeszerzési eljárás lefolytatásához külső lebonyolító szervezet bevonása 

 

Lengyel György polgármester: Tulajdonképpen a Vidékfejlesztési pályázatunk VP-6-

7.4.1.1-16 kódszámú településképet meghatározó külső rekonstrukciójára nyert támogatás 

felhasználásáról van szó. Az új KBT szerint 25 millió forint az az értékhatár, ami fölött 

közbeszerzést kell lefolytatni építési beruházás esetén. Ezért itt egyértelmű, hogy ezt az 

eljárást meg kell kezdenünk minél előbb, hogy ez a folyamat lezáródjon, hiszen amíg nem 

tudunk szerződést kötni addig nem tudjuk megkezdeni a munkát. 

A pályázat elbírálásának határideje igen hosszú időre kihúzódott, viszont már ebben az évben 

aktuális a megvalósítás, tehát van egy évünk rá, hogy mindez megvalósuljon. Éppen ezért 

szorgalmaztam a hivatal részéről is, hogy a képviselő-testület hatalmazzon fel, hogy a 

közbeszerzési eljárást le tudjuk folytatni. Jegyző úr segítségét is kértem. Tulajdonképpen 

három cég már jelentkezett, akik ilyesfajta eljárásokban tapasztaltak. A határozati javaslat 

tartalmazza is az említett cégeket. 

 

Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs több kiegészítés, kérdés, aki elfogadja a 

határozati javaslatot a Közbeszerzési eljárás lefolytatásához külső lebonyolító szervezet 

bevonása tekintetében, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

  

A Képviselő-testület jelen levő 3 tagja közül 3 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

 

132/2017. (IX.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a VP-67.4.1.1-16 

kódszámú, „Településképet meghatározó épületek 

külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér 

létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” 

című felhívás 2.számú célterület keretében elnyert 

pályázathoz kapcsolódó építési beruházás 

vonatkozásában, a közbeszerzési eljárás teljes körű 

lebonyolítása céljából, felhatalmazza Lengyel 

György polgármestert, hogy a következő 

ajánlattevőket kérje fel ajánlattételre: 

 

1.) dr. Géczi József akkreditált közbeszerzési tanácsadó 

(székhely:6791 Szeged, Tas utca 29.) 

2.) Inter-Revital Kft.(székhely: 6640 Csongrád, Kis-

Tisza u.2.) 

 



3.)  Ald Consulting Kft. (székhely: 8360 Keszthely, 

Csák György u.25.) 

 

Határidő: 2017. október 20. 

Felelős: Lengyel György, polgármester 

 

Lengyel György polgármester: Szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy Menyhárt 

Krisztina tanárnő és férje felkeresett, hogy az általuk használt önkormányzati bérlakás 

tetőszerkezete meghibásodott és beázik, illetve mind a két kéménynek sok darabja 

megfagyott, kitört ezért veszélyessé vált. Kértem őket, hogy kérjenek ajánlatot körülbelül 

milyen összegért tudnák a problémát megoldani. A tető beázását körülbelül 60.000.- forint 

összegből helyre lehet állítani, illetve a két kémény javítását is körülbelül 60.000.- forint 

összegből lehet javíttatni. Annyit ígértem, hogy a problémáról a képviselő-testületet 

tájékoztatom a testületi ülésen. Mivel a tető javítása nem várathat magára így javaslom, hogy 

hozzunk döntést az ügyben. Javaslom a javítási összeg megállapítását a tartalék terhére, 

nyilván számla ellenében kell elszámolni. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés?  

Varga Pál képviselő: Támogatom a javaslatot. Mivel saját tulajdonunk úgy gondolom, óvjuk 

meg. 

 

 Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki egyetért azzal a 

határozati javaslattal, hogy ennek az önkormányzati bérlakás tetőszerkezetének és két 

kéményének javítására 120.000.- forint keretet biztosítson a képviselő-testület, a tartalék 

terhére, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

  

A Képviselő-testület jelen levő 3 tagja közül 3 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

133/2017. (IX.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy az 5945 Kardoskút, Béke u. 

9. szám alatti bérlakás két kéményének és 

tetőszerkezetének javítására maximum 120.000 Ft, 

azaz: százhúszezer forint összeget biztosít a 2017. évi 

költségvetési tartalék terhére.  

 

Határidő: 2017. november 20. 

Felelős: Lengyel György polgármester  

 

Lengyel György polgármester: Még egy tájékoztatást szeretnék adni, a Béke utcán a múlt 

héten volt lehetőségem megnézni egy házat, amely a Csáki család tulajdona, idősebb Csáki 

Ferenc hagyatéka. Csáki Zoltán örökös tulajdonképpen szeretné értékesíteni, hiszen nem 

településünkön élnek és csak teher számukra az ingatlan fenntartása. Felvetődött egy olyan 



gondolat, hogy ha Kardoskúton szeretnénk az idegenforgalmat növelni, akkor érdemes lenne 

építkeznünk a turizmus területén akár az Oncsa soron bővíteni a látnivalókat. Megközelítő 

árat kérdeztem és körülbelül 1,5 millió forintért szeretnék értékesíteni az ingatlant. 

Mindenesetre tájékoztatni szerettem volna a képviselő-testületet, hogy megnéztem az 

ingatlant. Úgy gondolom, a falu szempontjából fontos a turizmus, a helyi látnivalók építése. 

Erre nagyon sok jó példa van országunkban is, de akár külhonban is. 

Kérdezem a jelen levőket, hogy van-e még esetleg egyebek napirendi pont alatt megtárgyalni 

valónk? 

Vargáné Neller Borbála művelődésszervező: A képviselő-testületnek tartozom egy szóbeli 

beszámolóval. Köszönhetően a támogatásnak szeptember 2-án eljutottunk Nagyváradra és 

környékére nyugdíjasokból és idősekből álló mintegy 51 fős csoporttal. Nagyszalonta és 

Nagyvárad nevezetességeit tekintettük meg. Köszönjük szépen a támogatást minden utazó 

nevében. Most szeptember 30-án tartjuk az idősek világnapját ahol a tisztelt képviselő-testület 

tagjait is szívesen látjuk. Az idősek mellett, a legidősebb férfi illetve hölgy lakost egy - egy 

ajándékkosárral köszöntjük. Az év elején már beszéltünk a nemzeti ünnep tartásáról, 

megszavaztuk az időpontot azaz, hogy október 22-én tartjuk. Előzetesen már informálódtam 

és közreműködőként szívesen jönnének az orosházi Református Általános Iskola tanulói , 

amennyiben a testület azt jóváhagyja .Gondoltam egy fáklyás felvonulásra is illetve meg 

kellene állapodni az ünnepi szónok személyéről. 

Lengyel György polgármester: Köszönjük szépen a tájékoztatást. Javasolnám, hogy a 

nemzeti ünnepünkkel kapcsolatos döntést a jövő héten tartandó rendkívüli testületi ülésen 

hozzuk meg. 

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

megköszönöm az aktív tanácskozást a nyílt ülést 15 óra 45 perckor bezárom, és a testület zárt 

ülés keretében folytatja a munkát. 

K.m.f.    

                                                                                            

                 Lengyel György                           dr. Lipták Péter 

        polgármester                                                                                     jegyző 

 

 

                                                                                                                      

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

                     Varga Pál                                                                                         Mórocz Lajos 

                     képviselő                                                                                            képviselő 

                         

      



 


