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24/2014.  
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 
25. napi rendes, nyílt testületi ülésén. 
 
 
Ülés helye:  a Hivatal tanácskozó terme 
   5945 Kardoskút, Március 15. tér 3. 
 
Jelen vannak: Lengyel György polgármester,  

Mórocz Lajos,  
Pusztai Ádám, 
Szemenyei Sándor, 
Varga Pál települési képviselők. 

  
Tanácskozási joggal meghívottként vannak jelen: 

dr. Lipták Péter jegyző; 
 Fekete Zita, kirendeltség-vezető.  
 Kapuné Sin Anikó pénzügyi vezető főtanácsos, 
 Dr. Czecher Péter r. alezredes, rendőrségi főtanácsos, 

kapitányságvezető az 1. napirendi ponthoz, 
 Kovács Anett, 

Terjékné Kaposi Andrea pályázók 2. napirendi ponthoz, 
 Tóth Józsefné, 
 Tóth Lajosné szociális ügyintézők az 5. napirendi ponthoz  
  
   

Nem tanácskozási joggal állandó meghívottként van jelen: 

Skorka Pálné jegyzőkönyvvezető. 
 

További jelenlévő: Vargáné Neller Borbála műv. ház igazgató. 

 
Lengyel György, polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 
testületi ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot; választása 
Pusztai Ádám és Mórocz Lajos képviselőkre esik, melyet a jelenlevő 5 testületi tag, 5 
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott. 
 
Javaslatot tesz a megtárgyalandó napirendi pontokra.Aki egyetért a javasolt 
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: 
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Tárgy:           Előadó: 
   

1. Rendőrségi beszámoló Kardoskút Község közbizton-  Czecher Péter r.  
ságának 2013. évi helyzetéről és a közbiztonság   alezredes,  
érdekében tett intézkedésekről.     kapitányságvezető 
 

2. Alföldvíz Zrt. ivóvíz szolgáltatás helyzetének beszámolója Dr. Csák Gyula  
vezérigazgató 

 
3. Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár  Lengyel György 

igazgatói pályázat elbírálása     polgármester 
 

4. Kardoskút Község Önkormányzat 2014. évi I. féléves  Lengyel György 
beszámolójának elfogadása.     polgármester 
 

5. Kardoskút Községi Önkormányzat 2014. évi   Lengyel György 
költségvetésének előirányzat módosítása.   polgármester 
 
 

6. Szociális feladatok ellátásáról szóló beszámoló.  Tóth Lajosné, 
Tóth Józsefné 
szociális 
ügyintézők 
 

7. Bursa Hungarica felsőoktatási önkorányzati    Lengyel György 
pályázathoz való csatlakozás     polgármester 
 

8. 2013. évi belsőellenőrzési terv végrehajtásáról   Fekete Zita 
szóló beszámoló.      kirend.-vezető 
 

9. Ivóvízminőség-javító projekt konzorciumi megállapodás Lengyel György 
II. kiegészítése       polgármester 
 

10. Bejelentések        Lengyel György 
polgármester 

 
Lengyel György polgármester: Anapirendi pontok tárgyalása előtt a két ülés között 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról számol be: 

 165/2014. (VIII. 28.) sz. KT határozatban a testület megválasztotta a Helyi 
Választási Bizottság tagjait és póttagjait, akik megválasztásukat követően 
letették az esküt és megkezdték munkájukat. 

Több lejárt határidejű határozat nincs. Ha valakinek van észrevétele, hozzászólása 
az elhangzottakkal kapcsolatban tegye meg. Amennyiben nincs, akkor az 
elfogadásról kézfelnyújtással szavazzunk! 

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
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173/2014. (IX. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a165/2014. (VIII. 28.) 
határozat végrehajtásáról szóló beszámolót 
elfogadja. 

 
Felelős:Lengyel György, polgármester 
Határidő: azonnal 

 

1. Napirendi pont:Rendőrségi beszámoló Kardoskút Község közbiztonságának 
2013. évi helyzetéről és a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről. 
Előadó:Dr.Czecher Péter r. alezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányság- 
vezetője 

 

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés 
előzetesen elkészült, a meghívó mellékleteként a képviselők megkapták. A napirendi 
pont előadója kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? 
 
Dr. Czecher Péter r. alezredes, kapitányságvezető: A beszámolóval kapcsolatban 
kellemes helyzetben vagyok. Kardoskút kivételes helyzetben van, nagyon pozitív 
adatok vannak. A polgárőrségnek is köszönhető ez a jó eredmény. Ebben az évben 
három bűncselekmény történt. A kábítószer jelen van a településen, de 
alacsonyabban, mint általában. Interneten legálisan beszerezhető anyagokhoz lehet 
jutni, amíg fel nem kerül a tiltó listára. Ez komoly veszély, nem ismerjük a hatását, 
furcsa, kiszámíthatatlan tüneteket okoz. 1-2 alkalom is függővé teheti a fogyasztót. 
Társadalmi összefogásra hívom fel a figyelmet. Igen nagy veszélyben vagyunk 
miatta. Ennyiben kívántam kiegészíteni az írásos előterjesztést. Várom a kérdéseket, 
véleményeket. 
 
Pusztai Ádám képviselő: Hol helyezkedünk el országos viszonylatban? 
 
Dr. Czecher Péter r. alezredes, kapitányságvezető: Orosháza mutatói a 
legalacsonyabbak.  
 
Pusztai Ádám képviselő: 2012-es kardoskúti drogügynek lehet-e tudni az 
eredményét? 
 
Dr. Czecher Péter r. alezredes, kapitányságvezető: 2013-ban fejeztük be a 
nyomozást, vádemelési javaslattal adtuk tovább, másodfokon van az ügy. 
 
Pusztai Ádám képviselő:Az előterjesztés formája mindig változik, ez fejlődési 
folyamat? Eddig a helyi körzeti megbízott készítette, de most nem. 
 
Dr. Czecher Péter r. alezredes, kapitányságvezető: Idén a Belügyminisztérium 
egységes szerkezetben határozta meg a szempontokat. 
 
Varga Pál alpolgármester: Utóbbi hónapokban napközben látható gyalogos 
járőrszolgálat, de autóval is megjelennek a munkatársak. Nagyon fontos, hogy lássa 
a lakosság, közöttünk járnak. A helyi körzeti megbízottat valamivel kevesebbet látjuk, 
ez is jó, hogy más település rendőrei is megjelennek. Kapitány Úrnak és az általa 
vezetett dolgozóknak jó egészséget kívánok. 
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Szemenyei Sándor képviselő: A körzeti megbízott helyettesítésehelyes. Az a 
tapasztalatom, hogy lakossággalbarátiabb a rendőrség. Megállnak, várakoznak, 
beszélgetnek a lakossággal, nem mindenképpen a büntetés a cél. Javuló tendencia, 
a kapcsolat kialakulóban van. 
 
Dr. Czecher Péter r. alezredes, kapitányságvezető: Ennek örülök. Budapesten a 
zéró tolerancia volt az elvárás. Ezt nem tartottuk teljesen jónak. Figyelmeztetés is 
elfogadható, kisebb problémák esetén. Próbáljuk az elveszített bizalmat 
visszaszerezni, nem kell félni a rendőröktől. Legnagyobb haszna a lakosságnak van, 
közelebb érzik a rendőrséget. A helyettesítést úgy oldottuk meg, hogy egyetlen napra 
sem maradjon rendőr nélkül a település.  
 
Mórocz Lajos képviselő: Bogárzói buszmegállónál a járdáról nem lehet 
megközelíteni a buszmegállót. A kóbor kutyákkal mit tud tenni a rendőrség? 
 
Czecher Péter r. alezredes, kapitányságvezető: A kóbor kutyákkal nem sokat 
tudunk tenni, ha nem tudjuk kié. Kezd a kapcsolat javulni a kutyamenhellyel, ha 
szólunk, elviszik a kutyát. Ha ismerjük a tulajdonost, eljárást indíthatunk vele 
szemben. 
 
Lengyel György polgármester:Naponta járnak a rendőrök a településen. 
Találkoztunk, beszélgettünk, de problémákról nem kellett tárgyalni. Ki kell emelni, 
hogy Kardoskút külterülete a legnagyobb a térségben, ennek ellenére biztonságosa 
település.Köszönöm szépen a tartalmas előterjesztés elkészítését és szóbeli 
kiegészítését. 
 
Kérem a képviselő-testületi tagokat, hogy amennyiben egyetértenek a határozati 
javaslattal, kézfeltartással szavazzanak annak elfogadásáról! 
 
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal - tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül - egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

174/2014. (IX. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy az Orosházi 

Rendőrkapitányság Kardoskút Község 

közbiztonságának 2013. évi helyzetéről és a 

közbiztonság érdekében tett intézkedésekről 

szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti 

tartalommal elfogadja. 

Felelős:Lengyel György, polgármester 
Határidő: azonnal 
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2. Napirendi pont:Alföldvíz Zrt. ivóvíz szolgáltatás helyzetének beszámolója.. 
Előadó:Dr. Csák Gyula vezérigazgató 

 

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés 
előzetesen elkészült, a meghívó mellékleteként a képviselők megkapták. A napirendi 
pont előadója nem jelent meg a mai testületi ülésre, távolmaradását nem jelezte, 
helyette sem küldött senkit. Mivel a napirendi pont fontossága megkívánja, hogy 
valaki jelen legyen, ezért azt javaslom a képviselőknek, hogy napoljuk el és egy más 
időpontban tűzzük napirendre. 

Kérem a képviselő-tagokat, hogy amennyiben egyetértenek a javaslatommal, 
kézfeltartással szavazzanak annak elfogadásáról. 

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal - tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül - egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

175/2014. (IX. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az Alföldvíz Zrt. ivóvíz 
helyzetének beszámolója c. napirendi pont 
tárgyalását előadó hiányában elhalasztja és egy 
későbbi időpontban tűzi napirendre. 

Felelős:Lengyel György, polgármester 
Határidő: azonnal 

 

3. Napirendi pont:Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár igazgatói 
pályázat elbírálása  

Előadó:Lengyel György polgármester 

Lengyel György polgármester: A pályázat rendben lezajlott, 2 db pályázat érkezett. 
A szakmai bizottság elvégezte munkáját. A mai ülésre a pályázók is meghívást 
kaptak. Célszerűnek tartanám, ha személyesen meghallgatnánk őket, hiszen a 
testület fog dönteni. Névsor szerint hallgassuk meg őket, külön-külön, nyílt ülésen, 
mivel nem kérték a zárt ülés elrendelését. 

 

dr. Lipták Péter jegyző behívja Kovács Anett pályázót 

 

Lengyel György polgármester: Köszönöm szépen, hogy eljött, kérem, hogy néhány 
gondolatban mutatkozzon be. 

Kovács Anett pályázó: Röviden ismertette szakmai önéletrajzát, iskolai, szakmai 
végzettségét, szakmai tapasztalatait. Elmondta, hogy mit és hogyan szeretne 
dolgozni, amennyiben az állást megkapná. Kiemelte, amit nagyon fontosnak tart a 
fiatalokkal való foglalkozást, és azok helyben tartását. Elmondta, hogy az eddigi 
hagyományos programokat megtartaná.  
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Lengyel György polgármester: Megköszöni a bemutatkozást, kéri, a testület tagjait 
tegyék fel kérdéseiket. 

Mórocz Lajos képviselő: Gyulán született, jelenleg hol él? Mi motiválja, illetve az 
életkora sem derül ki sem a pályázatból, sem a szóbeli kiegészítésből. 

Kovács Anett pályázó: Jelenleg is Gyulán élek. Motivációm a szakmai fejlődés, és 
hogy tudásommal tudnék segíteni a településnek. Gyulán születtem 1981-ben. 

Varga Pál alpolgármester:Milyen közösségi programokat szervezne? 

Kovács Anett pályázó:Ifjúsági klub, közösen – kölcsönös párbeszéd alapján. 

Pusztai Ádám képviselő: Említette, hogy doktoranduszhallgató, milyen 
elfoglaltságot jelentene ez a munkájában? 

Kovács Anett pályázó: A végbizonyítványt megszereztem, a mentoromhoz kell 
néhány alkalommal menni, de ezt a szabadidőmben meg tudom oldani, illetve a 
doktori disszertációmat kell megvédeni. 

Lengyel György polgármester: Beadta a pályázatot, jelentkezett az állás 
betöltésére. Ezt követően járt-e a településen? 

Kovács Anett pályázó: A pályázat beadása előtt jártam a településen, de azóta 
nem. 

Lengyel György polgármester: 900 fős településünk, a fiatalok nagyon kevesen 
tudnak itt maradni, idősödik a lakosság, milyen programokat tart a legfontosabbnak 
ezt figyelembe véve? 

Kovács Anett pályázó: A fiatalok kötődése nagyon fontos és olyan programok 
szervezése, ami ezt elősegíti.  

dr. Lipták Péter jegyző:Mi a fő erőssége szakmai területen? 

Kovács Anett pályázó: Szorgalom, kitartás, megbízhatóság. 

dr. Lipták Péter jegyző: Ön elméleti vagy gyakorlati szakembernek tartja inkább 
magát? 

Kovács Anett pályázó: Ezt nem tudom megítélni. 

dr. Lipták Péter jegyző: Mégis? 

Kovács Anett pályázó: Forma-forma. 

Vargáné Neller Borbála Tünde igazgató: Üdvözlöm. Sajnálom, hogy előzetesen 
nem keresett meg, bízom benne, hogy a testület megfelelő ítélőképességgel meg 
fogja találni az alkalmas vezetőt a Művelődési Ház élére.  

Szemenyei Sándor képviselő: 15-16 éve van a pályán, elég sok mozgása volt, 
tapasztalatokat szerzett, gyakorlati helyeken volt, hogy győzte, ilyen strapabíró Ön? 

Kovács Anett pályázó: Inkább lelkes. Lelkesedés és szorgalom van, akkor csak 
kitartás kell. 
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Lengyel György polgármester: A pályázattól függetlenül lenyűgöző, hogy mennyire 
elkötelezett a szakmához. Köszönjük, hogy megtisztelt jelenlétével.A döntésről 
írásban fogunk értesítést küldeni. 

 

Kovács Anett elhagyja az üléstermet 

 

dr. Lipták Péter jegyző behívja Terjékné Kaposi Andrea pályázót 

 

Lengyel György polgármester: Megköszönöm, hogy személyesen eljött. A 
képviselő-testület fog dönteni, szeretném arra kérni, hogy írásos anyag mellett 
szóban is mutatkozzon be. 

Terjékné Kaposi Andrea pályázó: Nagyvonalakban az írásos pályázatban leírtakat 
mondta el szóban, személyi adataira, szakmai tapasztalataira, tanulmányaira 
vonatkozóan. Szólt családjáról. Röviden szólt eddigi munkáiról.  

Lengyel György polgármester: Köszönöm szépen, átadom a szót a képviselő-
testület tagjainak.  

Fekete Zita kirendeltség-vezető: Hódmezővásárhelyen él, az átjárást hogyan 
kívánja megoldani? 

Terjékné Kaposi Andrea pályázó: 32 km a távolság Pusztaközponton keresztül, 
saját gépkocsival tudok csak közlekedni, mert a tömegközlekedést nem lehet időben 
összeegyeztetni. Tudomásom van róla, hogy valamennyi hozzájárulást kaphatok a 
gépkocsi használatért, a többit meg pótolom, de ha szolgálati férőhely van, akkor azt 
is alkalmanként igénybe venném. 

Lengyel György polgármester: Tudom, hogy járt Kardoskúton a pályázat beadása 
után is. Nagyon örülök ennek. Mitgondol fő feladatának? 

Terjékné Kaposi Andrea pályázó: Fel kell térképezni, megismerni a lakosságot. 
Olyan programokat kell csinálni, ami a különböző embereknek, korosztályoknak az 
igényét kielégíti. 

dr. Lipták Péter jegyző: Mivel tudná meggyőzni a Testületet, hogy Önt válassza?  

Terjékné Kaposi Andrea pályázó: A másik pályázó fiatalabb nálam, ezért nekem 
több tapasztalatom van. Nagyobb településen dolgoztam, de azt át lehet írni 
Kardoskútra is. A gyerekekkel nagyon jól megtalálom a kapcsolatot, családom miatt 
is. Ez is mellettem szól. 

Pusztai Ádám képviselő: A kézművesség melyik területét szereti legjobban, 
melyiket csinálja? 

Terjékné Kaposi Andrea pályázó: Főzni nagyon szeretek. A főzés köré sok 
programot lehet szervezni. Bármilyen kézművességhez megtalálom azokat az 
embereket, akik értenek hozzá. Kardoskúti kézművest is ismerek. 

Mórocz Lajos képviselő: Kemény vezető tud lenni? 
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Terjékné Kaposi Andrea pályázó: Nem vagyok kemény, vezetői rátermettségem 
van. A gyerekek a gyengéim, nagyon sok lehetőség rejlik bennük pl. táborozás. 

dr. Lipták Péter jegyző: A helyettesítési időt kitöltené-e, vagy párhuzamosan 
keresne más helyet? 

Terjékné Kaposi Andrea pályázó: Ha beleszeretek, képtelen lennék itt hagyni. 
Akiket, vagy amit megszeretek, nem szoktam cserbenhagyni.  

Lengyel György polgármester: Köszönjük, hogy megtisztelt jelenlétével. A 
döntésről írásban fogunk értesítést küldeni. 

 

Lengyel György polgármester szünetet rendel el 

 

5 perc szünet után folytatódik a képviselő-testületi ülés 

 

Lengyel György polgármester: Személyesen meghallgattuk a pályázókat. 
Közelebbről megismertük őket. A szakmai bizottság véleményét írásban megkapták 
a képviselők. Egyetértek a bizottság javaslatával, hogy Terjékné Kaposi Andrea 
pályázó kapja meg a megbízást. Mi az állásfoglalása a képviselő-testületnek? Kit 
javasolnak? 

Pusztai Ádám képviselő: A pályázókat megismertük, ennek alapján, és a bizottság 
véleménye alapján Terjékné Kaposi Andrea megbízását javaslom. 

Varga Pál alpolgármester: Csatlakozom Puszta Ádám képviselőtársam 
véleményéhez. 

Mórocz Lajos képviselő: Szintén Terjékné Kaposi Andrea pályázót javaslom, bár 
gondolkodom a másik pályázón is. Fiatalabb, és sokszor nem adunk a fiataloknak 
lehetőséget. Nekünk azonban most kész vezetőre van szükségünk. 

Szemenyei Sándor képviselő:Én is Terjékné Kaposi Andrea pályázót javaslom. 

Lengyel György polgármester:Emberileg nagyon jó a hozzáállása Terjékné Kaposi 
Andrea pályázónak. Mórocz Lajos véleményével is egyetértek, de jelen helyzetben 
javaslatom nekem is Terjékné Kaposi Andreára esik. 

Az előterjesztésben 3 határozati javaslat szerepel. Külön-külön szavazzunk róluk! 

Kérem a képviselő-testületi tagokat, hogy amennyiben egyetértenek a pályázat 
eredményessé nyilvánító határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzanak annak 
elfogadásáról! 

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal - tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül - egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

176/2014. (IX. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Móra Ferenc Művelődési 

Ház és Községi Könyvtár igazgatói feladatainak 
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ellátására vonatkozó pályázatot eredményesnek 

nyilvánítja. 

Felelős: Lengyel György polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Kérem a képviselő-testületi tagokat, hogy amennyiben egyetértenek Terjékné Kaposi 
Andrea pályázó megbízásával, kézfeltartással szavazzanak annak elfogadásáról! 

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal - tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül - egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

177/2014. (IX. 25.) sz. Képviselő-testületi 
határozat 
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy az érvényes és 

eredményes pályázat alapján Terjékné Kaposi 

Andreával a Móra Ferenc Művelődési Ház és 

Községi Könyvtárnál közalkalmazotti jogviszonyt 

létesít határozott időtartamra, helyettesítés céljára 

– 2014. október 16. naptól legkésőbb 2016. 

november 30-ig, – 4 hónap próbaidő kikötésével – 

és megbízza a közalkalmazotti jogviszony idejére 

a Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi 

Könyvtár magasabb vezetői, igazgatói 

feladatainak ellátásával. 

Felelős: Lengyel György polgármester  

Határidő: 2014. október 16. 

 

Kérem a képviselő-tagokat, hogy amennyiben egyetértenek Terjékné Kaposi Andrea 
illetményéről szóló határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzanak annak 
elfogadásáról. Illetményét besorolás alapján 159.500,-Ft-ban, vezetői pótlékát a 
jogszabály szerint 40000 Ft-ban javaslom megállapítani. 
 
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal - tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül - egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

178//2014. (IX. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete Terjékné Kaposi Andrea illetményét a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény irányadó rendelkezései alapján 

havi bruttó 199.500 Ft-ban állapítja meg, az 

alábbiak szerint:  

 

Garantált illetmény            159.500 ,-Ft 

Magasabb vezetői pótlék (200%)   40.000,-Ft 

Összesen:              199.500,-Ft. 
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A képviselő-testület felkéri Lengyel György 

polgármestert, hogy a nyertes pályázó esetében a 

szükséges munkáltatói intézkedések megtételéről 

intézkedjen. 

 

Felelős: Lengyel György polgármester  

Határidő: 2014. október 16. 

 

A napirendhez tartozik a megválasztott pályázó költségtérítésének megállapítása is. 
Felkérem Fekete Zita kirendeltség-vezetőt, hogy ismertesse ezzel kapcsolatos 
előterjesztését. 

Fekete Zita kirendeltség-vezető: Vezető beosztásban dolgozó minden munkatárs 
kap költségtérítést. Terjékné Kaposi Andrea esetében figyelembe véve a többi 
vezető beosztásban dolgozó költségtérítését, a kilométer arányában 30 ezer forintot 
jelentene.  

Mórocz Lajos képviselő: Próbaidőre is, vagy csak utána? 

Fekete Zita kirendeltség-vezető:Próbaidőnek 4 hónap van meghatározva. Más 
esetében is a próbaidőre is megállapítottuk a költségtérítést. 

Szemenyei Sándor képviselő: A munka elkezdésétől támogatom. 

Lengyel György polgármester: Kérem a képviselőket, hogy akiegyetért Terjékné 
Kaposi Andrea 30 ezer forint összegű költségtérítéséről szóló határozati javaslattal, 
kézfeltartással szavazzanak annak elfogadásáról! 

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal - tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül - egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

179//2014. (IX. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta Terjékné Kaposi Andrea, 

a Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár 

2014. október 16. napjától kinevezett 

igazgatójának munkába járási költségtérítésére 

vonatkozó javaslatot és úgy határoz, hogy 

részére havi 30.000 Ft költségátalányt állapít 

meg munkába járási költségeinek fedezetére, 

mely tartalmazza a személyi jövedelemadóról 

szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) 

bekezdés bb) pontja szerinti 9 Ft/km munkába 

járás költségét is. A költségtérítés utólag, tárgy 

hónapot követő hónap 5. napjáig kell kifizetni. 

Felelős: Lengyel György polgármester  

Határidő: 2014. október 16. 
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4. Napirendi pont:Kardoskút Községi Önkormányzat 2014. évi I. féléves 
beszámolójának elfogadása 

 
Előadó:Lengyel György polgármester 

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos írásos előterjesztés 
elkészült, a meghívó mellékleteként előzetesen megkapták. Az Ügyrendi Bizottság 
megtárgyalta. Felkérném Pusztai Ádám ügyrendi bizottság elnököt, hogy ossza meg 
velünk a bizottság javaslatát! 

Pusztai Ádám ÜB elnök:Az Ügyrendi Bizottság javaslata, hogy a Képviselő-testület 
változtatás nélkül fogadja el a  határozati javaslatban megfogalmazottakat. 

Lengyel György polgármester: Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos, az 
előterjesztés készítője, kíván-e szólni? 

Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos: Nem kívánok szólni. 

Lengyel György polgármester: Kérem a képviselőket, hogy akiegyetért határozati 
javaslattal, kézfeltartással szavazzanak annak elfogadásáról.  

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal - tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül - egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

180/2014. (IX. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2014. évi költségvetés első félévi 
teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. 

Felelős: Lengyel György polgármester 
Határidő:értelemszerűen 

 
 

5. Napirendi pont: Kardoskút Község Önkormányzat 2014.évi költségvetésének 
előirányzat módosítása 

 
Előadó:Lengyel György polgármester 

 

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos írásos előterjesztés 
elkészült, a meghívó mellékleteként előzetesen megkapta mindenki. Az Ügyrendi 
Bizottság megtárgyalta, így felkérem, Pusztai Ádámot a bizottság elnökét, hogy 
ossza meg velünk a bizottság javaslatát! 

Pusztai Ádám ÜB elnök:Az Ügyrendi Bizottság javaslata, hogy a Képviselő-testület 
változtatás nélkül fogadja el a rendelet módosítását. 

Varga Pál alpolgármester:szintén egyetértek, hogy változtatás nélkül fogadjuk el a 
rendelet-módosítást. 

Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs több hozzászólás, észrevétel, 
akkor kézfeltartással szavazzunk az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 
előirányzatát módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadásáról! 
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A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal - tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül - egyhangúlag alkotta meg az alábbi rendeletet: 
 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014. (IX.29.) 
számú önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzat  2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (III.4.) sz 

önkormányzati rendelet módosításáról. 
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

6. Napirendi pont:Szociális feladatok ellátásáról szóló beszámoló 
 
Előadó:Tóth Lajosné, Tóth Józsefné szociális ügyintézők 

 
Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos írásos előterjesztés 
elkészült, a meghívó mellékleteként előzetesen megkapták a képviselők. Kérdezem 
az előadókat, van-e szóbeli kiegészítésük? 
 
Tóth Józsefné ügyintéző: Nincs. 
 
Tóth Lajosné ügyintéző: Nincs. 
 
Lengyel György polgármester:Megállapítható, hogy az eseti segélyek összege 
csökkent ebben az évben. A napirendi ponthoz van-e valakinek kérdése, 
hozzászólása. Amennyiben nincs, köszönöm az ügyintézőknek a munkát.  
 
Kérem a képviselőket, hogy akiegyetért határozati javaslattal, kézfeltartással 
szavazzanak annak elfogadásáról.  

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal - tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül - egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

181/2014. (IX. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a szociális ellátásokról 

szóló beszámoló jelentést elfogadja.  

Felelős: Lengyel György polgármester 
Határidő:értelemszerűen 

 

7. Napirendi pont:Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati pályázathoz való 
csatlakozás 

 
Előadó:Lengyel György polgármester 

 
 
Lengyel György polgármester: A meghívó mellékleteként a képviselők megkapták 
az írásos előterjesztést. Most csak a csatlakozásról kell dönteni.  
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Fekete Zita kirendeltség-vezető:Október 1-ig kell dönteni a csatlakozásról, utána 
kerül kiírásra a pályázat és később dönt a testület a konkrét pályázatokról. 
 
Lengyel György polgármester: A napirendi ponthoz van-e valakinek kérdése, 
hozzászólása. Amennyiben nincs, kérem a képviselőket, hogy akiegyetért határozati 
javaslattal, kézfeltartással szavazzanak annak elfogadásáról! 
 
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal - tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül - egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

182/2014. (IX. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  

 

1. csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi 

fordulójához,  

 

2. a támogatás forrását az önkormányzat 2015. 

évi költségvetésében a szociális támogatások 

keretén belül biztosítja,  

 

3. felhatalmazza Lengyel György polgármestert a 

csatlakozási nyilatkozat aláírására. 

 

Határidő: 2014.09.30. 

Felelős: Lengyel György polgármester 

 

 

8. Napirendi pont: 2013. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló beszámoló 
 
Előadó:Fekete Zita kirendeltség-vezető 

 
 
Lengyel György polgármester: A meghívó mellékleteként a képviselők megkapták 
az írásos előterjesztést. A jelentésből megállapítható, hogy jelentős hiányosságról 
nincs szó. Szóbeli kiegészítést kíván-e tenni az előadó? 
 
Fekete Zita kirendeltség-vezető:Nem. 
 
Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos:Nem. 
 
Lengyel György polgármester: Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás 
keretében megfogalmazódott, hogy térségi szinten oldódjon meg a belső ellenőrzés. 
Eddig egyedi formában volt megoldva ez a feladat.  
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Fekete Zita kirendeltség-vezető:Eddig csak annyi történt ennek érdekében, hogy 
az ellenőrzési tervet bekérte a kistérség, több fejlemény nincs egyelőre. 
 
Varga Pál alpolgármester: Örömmel olvasom, hogy a tanyagondnoki szolgálatnál 
jelentkezik megtakarítás. 
 
Lengyel György polgármester: A napirendi ponthoz van-e valakinek kérdése, 
hozzászólása? Amennyiben nincs, kérem a képviselőket, hogy akiegyetért határozati 
javaslattal, kézfeltartással szavazzanak annak elfogadásáról.  
 
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal - tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül - egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

183/2014. (IX. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2013. évi 

belső ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló 

beszámoló jelentést elfogadja, egyúttal az 

alábbi intézkedések megtételét írja elő: 

Ssz. Intézkedés Felelős Határidő 

1. 
Üzemanyag elszámolás módszerének 

kidolgozása, szabályzatban való rögzítése 

Kapuné Sin Anikó 

pénzügyi 

főtanácsos 

2014.12.31. 

2. 
Üzemanyag előleg nyilvántartás folyamatos 

vezetése 

Tóth Lajosné 

gazdálkodási- és 

szoc. ügyintéző 

Tóth Józsefné 

adóügyi- és 

szociális ügyintéző 

folyamatos 

3. 
Pénztári pénzmozgás alapbizonylatainak 

érvénytelenítése 

Tóth Lajosné 

gazdálkodási- és 

szoc. ügyintéző 

Tóth Józsefné 

adóügyi- és 

szociális ügyintéző 

folyamatos 

4. Pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlása 

Lengyel György 

polgármester 

Fekete Zita 

kirendeltség-vezető 

Barna Károlyné 

folyamatos 
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óvodavezető 

Vargáné Neller 

Borbála Tünde 

műv.ház igazgató 

5. A FEUVE rendszer folyamatos működtetése 
dr. Lipták Péter 

jegyző 
folyamatos 

 

9. Napirendi pont: Ivóvízminőség-javító projekt konzorciumi megállapodás II. 
kiegészítése. 

Előadó:Lengyel György polgármester 

 
Lengyel György polgármester: A meghívó mellékleteként a képviselők megkapták 
az írásos előterjesztést. Szükséges minden önkormányzat döntése. 
 
Fekete Zita kirendeltség-vezető:Így kaptuk az előterjesztést, a határozati 
javaslattal. 
 
Lengyel György polgármester: A napirendet érintően tájékoztatom a képviselőket, 
hogy kezdeményeztem az Ivóvízminőség-javító program keretében, hogy van-e 
lehetőség arra, hogy a Szöllősi lakásokat csatlakoztassák az ivóvízrendszerre. 
Korábban is volt már ilyen megkeresés az Önkormányzat részéről, de akkor még 
nem volt erre lehetőség. Én azt a tájékoztatást kaptam, hogy felül fogják vizsgálni.A 
napirendi ponthoz van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Amennyiben nincs, kérem 
a képviselőket, hogy akiegyetért határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzanak 
annak elfogadásáról.  
 
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal - tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül - egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

184 /2014. (IX. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete elfogadja a „Békés Megyei 

Ivóvízminőség-javító Program” című támogatott 

projekt kapcsán a Konzorciumi megállapodás II. 

számú kiegészítését a következők szerint:  

 

1. A Projekt keretében történő beruházás 

tulajdonjoga visszterhesen kerül az  

Önkormányzatokhoz, mégpedig a közöttük 

létrejött tulajdonjogi megállapodásban foglalt 

arányok szerint. Az átruházási érték 

vonatkozásában a Társulásnál a Projekt 

valamennyi beruházási költsége az irányadó, 
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mely a beruházás aktiválása során figyelembe 

vételre kerül. 

 

2. A Projekt megvalósítási fázisba lépésére 

tekintettel, a Projekt menedzselésének, 

lebonyolításának felmerülő költségeire projekt 

lebonyolítási díjat fizetnek az Önkormányzatok a 

Társulásnak számla ellenében a Társulási 

Tanács döntése szerint. A 2015 évre esedékes 

díjról és teljesítéséről a felek 2015 évben 

döntenek. A Társulás tag önkormányzatai a 

lebonyolítási díjat közvetlenül fizetik meg, míg a 

Társuláson kívüli, más Társulásokba tömörült 

Önkormányzatok társulásaikon keresztül fizetik 

meg a díjat. A díj vonatkozásában a társulási tag 

önkormányzatok a Társulási Tanácsülés 

határozata szerint kötelezettek a fizetésre, a 

Társuláshoz konzorciumi megállapodással 

kapcsolódó önkormányzatok a konzorciumi 

megállapodás szerinti díjat fizetik.  

 

3. Kardoskút Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete felhatalmazza a polgármesterét a 

határozat mellékletét képező Konzorciumi 

megállapodás II. számú kiegészítésnek 

aláírására. 

 

Határidő: 2014. szeptember 30. 

Felelős: Lengyel György polgármester 

 

10. Napirendi pont: Bejelentések 
 
Előadó:Lengyel György polgármester 

 
 
Lengyel György polgármester: Örülök, hogy jelen van Vargáné Neller Borbála 
Tünde a művelődési ház vezetője, aki felhívta a figyelmemet az október 23-ával 
kapcsolatos ünnepségre. Előterjesztés készült határozati javaslattal. Az ünnepség 
időpontjának javasolnám október 22-ét, kezdésnek a 18 órát. Az ünnepi beszéd 
megtartására javasolnám felkérni Szelekovszky Lászlót, aki a Karácsonyi János 
Honismereti Egyesület elnöke. Előzetesen egyeztettem, a felkérést elfogadja, ha úgy 
döntünk.Várom a hozzászólásokat, javaslatokat. 
 
Vargáné Neller Borbála Tünde igazgató:Jó időpontnak tartom az október 22-e este 
6 órai kezdést a hagyományoknak megfelelően. A Békés Megyei Jókai Színházat 
már megkerestem az alkalomhoz illő műsor előadásával kapcsolatban, csak a pontos 
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idő kell. Évekkel ezelőtt volt már részükről előadás. A költségvetésben erre 
betervezett összeg van. 
 
Varga Pál alpolgármester: Fáklyás felvonulás lesz-e? 
 
Vargáné Neller Borbála Tünde igazgató:Március 15-én és október 23-án az 
időjárástól függően van fáklyás felvonulás, ez már hagyomány. 
 
Lengyel György polgármester: A napirendi ponthoz van-e valakinek kérdése, 
hozzászólása. Amennyiben nincs, kérem a képviselőket, hogy akiegyetért határozati 
javaslattal, kézfeltartással szavazzanak annak elfogadásáról! 
 
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal - tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül - egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

185 /2014. (IX. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy az október 23-i nemzeti 

ünnep alkalmából szervezett megemlékezést 

2013. október 22-én, 18:00 órai kezdettel rendezi 

meg a Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi 

Könyvtár nagytermében.  

 

Az ünnepi beszéd megtartására felkéri 

Szelekovszky Lászlót, a Karácsonyi János 

Honismereti Egyesület elnökét, az ünnepi műsor 

összeállítására, Vargáné Neller Borbála Tünde, 

művelődési ház igazgatót. 

 

Határidő: 2014. október 22. 

Felelős: Lengyel György, polgármester 

 
 
Lengyel György polgármester: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a jövő héten – 
szeptember 29-től október 3-ig szabadságot kívánok igénybe venni.  

Mivel a ciklus utolsó tervezett testületi ülése a mai, szeretném megköszönni, hogy 
megválasztásom óta eltelt 2 évben támogattak munkámban, e nélkül nem értünk 
volna el olyan szép eredményeket.  

Varga Pál alpolgármester:Megköszönöm, hogy 4 éves ittlétem alatt jó kapcsolat 
alakult ki. Megköszönöm a kirendeltség-vezető, jegyző és minden kolléganő segítő 
munkáját. Bizakodóan nézzünk a jövő elé. 

Szemenyei Sándor képviselő:Ciklus közben az utolsó 2 évben kerültem a 
testületbe, én is szeretném megköszönni, hogy megtaláltuk a közös hangot. 
Megköszönöm Jegyző Úrnak, Kirendeltség-vezetőnek, minden hivatalai dolgozónak 
a segítő, támogató munkát. 

Mórocz Lajos képviselő: Megköszönöm, hogy itt lehettem. 
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Pusztai Ádám képviselő: Én a rendszerváltás óta képviselő vagyok itt Kardoskúton. 
Ismert dolog, hogy minél távolabb kerül az iskolától egy tanár, annál távolabb a 
lakosságtól is. Köszönöm, hogy együtt dolgozhattunk, Polgármester Úrnak felém 
irányuló jó indulatát. Azt szeretném, hogy ha nem is leszünk képviselők, de akkor is 
ismerjük meg egymást. 

Lengyel György polgármester:Szeretném, hogy ugyanilyen hozzáállás maradjon 
mindig a lakosság érdekeit szem előtt tartva. A hivatal minden dolgozójának 
köszönöm a munkát. Állok elébe az új kihívásoknak, pályázatoknak.  

Megköszönöm a képviselők aktív tanácskozását, részvételét és bejelentem, hogy 
zárt ülés keretében folytatjuk a testület munkáját.  

 

K.m.f. 
 
 

 
/ Lengyel György /       / dr. Lipták Péter / 
   polgármester                jegyző 
 
 
 
 
 
 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
 
 
 
 
 
 

 / Mórocz Lajos /                 /Pusztai Ádám / 
     képviselő                           képviselő 
         
 

 

 

 

 
 


