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5/2015. 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12. napi – 

közmeghallgatásáról. 

 

Ülés helye:  a Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár nagyterme 

   5945 Kardoskút, Március 15. tér 1. 

 

Jelen vannak: Lengyel György polgármester,  

Kis Bálint Péter, 

Mórocz Lajos,  

Pusztai Ádám Sándor 

Varga Pál települési képviselők. 

  

Tanácskozási joggal meghívottként vannak jelen: 

dr. Lipták Péter jegyző; 

 Fekete Zita, kirendeltség-vezető,  

 

Tanácskozási joggal meghívottként vannak jelen: 

Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Kormányablak 

képviseletében: 

Vízi Tamás a Kormányablak vezetője és 

Márk Annamária a Kormányablak ügyintézője 

  

Nem tanácskozási joggal állandó meghívottként van jelen: 

Skorka Pálné jegyzőkönyvvezető. 

 

Lengyel György polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, aki megjelent 

ezen a közmeghallgatáson, ami eddig nálunk a megszokott falugyűlés volt. Jegyző Úrral és 

hivatalvezető Asszonnyal, munkatársakkal úgy gondoltuk, hogy a közmeghallgatást - aminek 

megtartása jogszabályi kötelezettség - igyekezzünk úgy megtartani, hogy legyen 

látogatottsága is. Ez a fórum alkalmas az eredményességet segítő bármilyen probléma, 

lakossági észrevétel megbeszélésre. A mai napon örömmel mondhatom, hogy Lustyikné dr. 

Papp Anikó a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatalának vezetője jóvoltából 

és a jó együttműködésnek köszönhetően, a közigazgatási átalakítások 3. ütemében, az 

Orosházi Kormányablak vezetője, Vízi Tamás és a kormányablak ügyintézője egy nagyon 

rövid bemutatást fog tartani a kormányablak funkcióiról. Azt szeretném kérni, hogy előadásuk 

után, amennyiben a kormányablaki ügyintézéssel kapcsolatban bármilyen kérdés merül fel, 

akkor bátran kérdezzenek, ők tudnak erre válaszolni. Felkérem napirendi pont előtt Vízi 

Tamást, hogy tartsa meg előadását.  

Vízi Tamás a Kormányablak vezetője: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Vízi Tamás 

vagyok az Orosházi Kormányablak vezetője: Néhány mondatban szeretném bemutatni az 

Orosházi Kormányablak működését.   A Kormányablak egy integrált közszolgálati iroda. A 

Kormányablakban az okmányirodai feladatokon túl kérelmeket fogadnak, továbbítanak, 
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tájékoztatnak és segítik az ügyfeleket ügyeik intézésében. Röviden ennyit szerettem volna 

elmondani és átadom a szót a Kormányablak jelen levő ügyintézőjének, Márk Annamáriának. 

Márk Annamária a Kormányablak ügyintézője: Köszöntöm a megjelenteket, néhány 

információt szeretnék megosztani az integrált kormányzati ügyfélszolgálat működésével 

kapcsolatban. A közigazgatási reform kezdetén, a közigazgatási hivatalok átalakításának 

kezdetén, 2011. januárában jöttek létre a járási hivatalok, melynek célja a gyors, hatékony és 

ügyfélbarát ügyintézés megteremtése volt. A Kormány nagy figyelmet fordít arra, hogy 

születésünktől halálunkig az ügyintézés során milyen kapcsolat alakul ki. Egyes ügyeket a 

megyei központban intézhettünk. A Kormányablak célja, hogy komplex, átlátható, gyors és 

rugalmas ügyintézéssel segítse az embereket és a vállalkozásokat. Cél, hogy az állampolgárok 

gyorsan, hatékonyan, egyetlen helyszínen intézhessék hivatalos ügyeiket. Törekszünk arra, 

hogy a kormányablakban intézhető ügyek száma bővüljön, egyeztetések folynak arról, hogy a 

jövőben esetlegesen a közműszolgáltatásokkal kapcsolatos ügyeket is a kormányablakokban 

intézhessék az állampolgárok. Az ügyfélszolgálati irodák az egész országban egységes 

arculattal, modern irodai környezettel, fejlett informatikai támogatottsággal ellátva várja az 

ügyfeleket. Nagy hangsúlyt fektetnek az akadálymentesítésre. Széleskörű öninformációt 

segítő ügyféltér, gyermeksarok, új ügyfélhívó rendszer segíti az ügyfélszolgálati munkát. 

Az Orosházi Járási Hivatal szakirányú végzettséggel, kormányablak ügyintézői képesítéssel 

rendelkező 23 munkatársa 12 munkaállomáson gondoskodik a feladatok ellátásáról. 

 

Márk Annamária megtartja előadását a Kormányablak működéséről. 

 

A kormányablak ügyfélfogadási rendjének ismertetése után az előadó megköszöni a 

figyelmet. Várja a kérdéseket. 

 Lengyel György polgármester: Mivel kérdés, hozzászólás nincs, megköszöni a 

tájékoztatást.  

Márk Annamária és Vízi Tamás elhagyja a termet. 

 

Lengyel György polgármester: megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes. 

Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot; választása Mórocz Lajos és Pusztai Ádám 

képviselőkre esik, melyet a jelenlevő 5 testületi tag, 5 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadott.  

Javaslatot tesz a megtárgyalandó napirendi pontokra. Aki egyetért a meghívóban szereplő 

napirendi pontok elfogadásával, kézfeltartással szavazzon! 

 

A képviselő-testület a javaslatnak megfelelően, az 5 jelenlevő tag közül 5 igen szavazattal, 

egyhangúlag, az alábbiak szerint fogadta el a tárgyalandó napirendi pontokat: 
 

1./ Tájékoztató a 2014. év gazdálkodásáról és a 2015. év tervezetéről.  

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

2. / Egyebek 
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1./ Tájékoztató a 2014. év gazdálkodásáról és a 2015. év tervezetéről.  

 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

Lengyel György polgármester: Köszönti az időközben érkezett lakosokat, a hivatal 

dolgozóit a közmeghallgatáson.  

Lengyel György polgármester megtartja tájékoztatását a mellékletben szereplő dokumentum 

alapján. 

Megköszöni a figyelmet, felkéri Fekete Zita kirendeltség-vezetőt, hogy szóljon a lakosságot 

érintő aktualitásokról.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Fekete Zita kirendeltség-vezető: Tisztelettel köszönti a jelenlevőket. Elsősorban a szociális 

területet érintő aktuális változásokról szólnék néhány szót. Az 1993. évi III. törvény 

módosításával a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentős 

mértékben átalakul, az állam és a települési önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai 

élesen elválasztásra kerülnek, átalakul a finanszírozás rendszere. 

A következő ellátások kerülnek ki a Szt. hatálya alól 2015. március 1-től: a lakásfenntartási 

támogatás, méltányossági közgyógyellátás és a méltányossági ápolási díj. A méltányossági 

közgyógyellátás és a lakásfenntartási támogatás kifutórendszerben működik, a jogosultsági 

idő lejártával szűnnek meg. 

Változás várható még az aktív korúak ellátása vonatkozásában is. A foglalkoztatást 

helyettesítő támogatás a járási hivatal hatáskörébe kerül, a szabályozásban változás nem 

várható. A rendszeres szociális segély rendszere átalakul, a felülvizsgálatot követően az 

ellátottak foglalkoztatást helyettesítő támogatásra lesznek jogosultak, illetve új ellátási forma 

kerül bevezetésre; az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás. Az újonnan a 

járási hivatalok hatáskörébe kerülő ellátáson túl továbbra is járási hatáskörbe tartoznak az 

alábbi ügyek: alanyi ápolási díj, időskorúak járadéka, alanyi és normatív jogcímen 

megállapított közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra jogosultság. 

Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-től egységesen települési 

támogatás lesz. Az önkormányzatnak február 28-ig kell megalkotnia a rendeletet, mely 

tartalmazza majd a részletes szabályokat. A Szt. által szabott kötelezettség abban áll, hogy a 

képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az 

időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli 

települési támogatást köteles nyújtani. 

A települési támogatás forrását a helyi adók közül a helyi iparűzési adóból származó bevétel 

képezi. A nem megfelelő adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatok központi 

költségvetési forráshoz jutnak. Kardoskút nem esik ebbe a körbe, így a települési támogatást 

saját bevételből szükséges finanszírozni. 

A hivatal működésében változás, a köztisztviselői létszámot 5 főről 4 főre kellett 

lecsökkenteni, de folyamatosan törekszünk, hogy a lakosok az ügyintézés során ne 
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szenvedjenek hátrányt.  A mindennapi munkavégzés során – ahogy azt a tavalyi évben is 

elmondtam – Polgármester Úr elvárásának megfelelően törekszünk az ügyfélbarát 

szemléletmód fenntartására. A cél, hogy a hivatalba betérő ügyfelek minél hatékonyabban, 

megfelelő tájékoztatás mellett intézhessék ügyeiket.  A hatáskörünkbe tartozó feladatokon 

kívül, amennyiben tudunk, egyéb ügyekben is igyekszünk segítséget nyújtani, vagy a 

megfelelő szerv felé irányítani az érintetteket. A hivatal működésével kapcsolatban 

amennyiben észrevétel, kritika merülne fel, akkor kérem, keressenek meg, és jelezzék felém. 

Nagyon szépen köszönöm a figyelmet és visszaadom a szót polgármester úrnak. 

 

Lengyel György polgármester: Köszönöm szépen a tájékoztatást. Amennyiben az 

elmondottakkal kapcsolatban nincs kérdés, áttérünk a második napirendi pontra. 

 

2./ Egyebek. 

 

Lengyel György polgármester: A napirendi pont keretében kérem a jelenlevőket, hogy 

tegyék fel kérdéseiket, hozzászólásaikat, javaslataikat az elhangzott tájékoztatókkal 

kapcsolatban, vagy bármilyen más, a falu ügyeit érintő kérést, kérdést, javaslatot. Átadom a 

szót Önöknek. A felmerülő kérdésekre válaszolunk, amennyiben nem tudunk kielégítő választ 

adni, akkor 15 napon belül írásban fogunk válaszolni.  

Csizmadia Sándor, lakos: Orosháza felől a helységjelző tábla, valamint a kerékpárút kezdete 

között nagy a távolság és a közvilágítás sem megoldott. A Muskátli sor és a helységjelző tábla 

között nincs járda, nincs kerékpárút. Ez balesetveszélyes szakasz, van-e lehetőség a 

megoldásra?  

Lengyel György polgármester: A közvilágítás és kerékpárút bővítéséhez 

közműegyeztetések kellenek. Van ugyan érvényes építési engedélyünk a kerékpárútra, de ezt 

bővítésre nem lehet használni. Utána fogunk nézni, hogyan lehetne megoldani a bővítéseket. 

Gombkötő Lajos Kardoskút, lakos: A kerékpárút építésének engedélyeztetését sok évvel 

ezelőtt kezdtük el.  Véleményem szerint két tényező köré csoportosul, hogy hol és mennyi idő 

alatt készül el egy-egy ilyen létesítmény. Egyik része adott, a másik hogy mennyi a 

kerékpáros közlekedési baleset. Örvendetes, hogy itt kevés a baleset, de sajnos ez is fontos 

tényező. 

Lengyel György polgármester: A kerékpárút indokolt és fontos, az útjavításoknak 

köszönhetően meggyorsult a forgalom. Valóban az a tapasztalat és tény, hogy nem fordult elő 

baleset, ezt jó is volna megőrizni, bár a közlekedő kerékpárosok száma sokkal kevesebb, mint 

amennyi lehetne és volna, ha lenne kerékpárút. Célunk, hogy Orosháza és Kardoskút tudjon 

összefogni a kerékpárút megépítése érdekében. Tótkomlós is gondolkodik, hogy csatlakozik a 

kerékpárút építéséhez. Ez az összefogás integráltabbá teheti a projektet. Hatályos építési 

engedéllyel rendelkezünk, levelezést folytattunk az ügyben Lázár János Miniszter Úrral,  a 

megyei közgyűlés elnökével, a térség országgyűlési képviselőjével, polgármesterekkel. 
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Süle Antal Kardoskút, lakos: A kamerarendszerünk, melyet nyertünk a 

rendszámfelismerésen túl is rögzít? Forgalomszámlálást is tud-e végezni, illetve a nagy 

gépjárműveket kiszűrni, mert miattuk nem is mernek a kerékpárosok közlekedni. Ez az út 

keskeny arra, hogy a kerékpárosok biztonságban közlekedjenek a gépjárművekkel együtt.  

Lengyel György polgármester: A térfigyelő kamerarendszernek nem az a célja, de 

kezdeményezni fogjuk a rendőrhatóságnál a forgalomszámlálást. Valóban az a tapasztalat, 

hogy az utóbbi időben megnövekedett a nagy súlyú gépjárművek forgalma. 

Andrékó Pál, lakos: A József Attila utca 1. szám alatti ingatlan szomszédos az 

Önkormányzat tulajdonát képező ingatlannal.  Nem tudom, kinek a kötelessége lenne a 

karbantartás, de a mi házunk mellett eléggé elszaporodtak az akácfahajtások, melyek 

rongálják az épületet is. Ennek a problémának a megoldását kérném. 

Lengyel György polgármester: Tudunk a problémáról, igyekszünk rendbe hozni a területet. 

Van-e valakinek kérdése, javaslata, észrevétele? Amennyiben nincs, tisztelettel 

megköszönöm, hogy eljöttek, meghallgattak bennünket, aktívan részt vettek. A 

közmeghallgatást 19,55 órakor bezárom. További eredményes évet kívánok mindenkinek.  

 

K.m.f. 

 

 

Lengyel György           dr. Lipták Péter  

   polgármester               jegyző 

 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

 

 

 

Mórocz Lajos        Pusztai Ádám 

 képviselő                         képviselő  

 

 


