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22/2014.  
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 
21. napi rendkívüli, 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, 
  
   

Nem tanácskozási joggal állandó meghívottként van jelen: 

Skorka Pálné jegyzőkönyvvezető. 
 

További jelenlévő: - 

 
Lengyel György, polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 
testületi ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot; választása 
Pusztai Ádám és Szemenyei Sándor képviselőkre esik, melyet a jelenlevő 5 testületi 
tag, 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott.  
 
Javaslatot tesz a megtárgyalandó napirendi pontokra, amit az előzetesen megküldött 
meghívón szereplő napirendi pontokon kívül a „Csanádapácai Közös Önkormányzati 
Hivatal 2014. évi költségvetési előirányzatainak módosítása” tárgyú előterjesztéssel 
javasol kiegészíteni és elfogadni.  
 
Aki egyetért a napirendi pontok elfogadásával, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő-testület a javaslatnak megfelelően, az 5 jelenlevő tag közül 5 igen 
szavazattal, egyhangúan, az alábbiak szerint fogadta el a tárgyalandó napirendi 
pontokat: 
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Tárgy:           Előadó: 

   
1. CsanádapácaiKözösÖnkormányzatiHivatal 2014.I.  dr. LiptákPéter 

félévibeszámolójánakelfogadása jegyző 
 

2. CsanádapácaiKözösÖnkormányzatiHivatal 2014.   dr. LiptákPéter 
éviköltségvetésiedlőirányzatánakmódosítása  jegyző 
 

3. Azóvodásokésiskolásoktámogatásirendszeréről  dr. LiptákPéter 
szóló ../2014. (…) önkormányzatirendeletelfogadása jegyző 
 

4. OrosháziKistérségTöbbcélúTársulásrészérefizetendő LengyelGyörgy 
hozzájárulásazorvosiügyeletműködéseérdekében  polgármester 
 

5. Bejelentések        LengyelGyörgy 
polgármester 

1. Napirendi pont: CsanádapácaiKözös Önkormányzati Hivatal 2014. I. félévi 
beszámolójának elfogadása 

Előadó:dr. Lipták Péter jegyző 

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. Lipták Péter jegyző: Nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni. 

Pusztai Ádám Ügyrendi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a 
Közös Hivatal 2014. I. félévi beszámolóját. Javasolja az írásos előterjesztésben 
foglaltaknak megfelelően, változtatás nélkül elfogadni a Képviselő-testületnek. 

Lengyel György polgármester: Mivel nincs több kérdés, hozzászólás, aki egyetért 
az előterjesztésben foglalt határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon. 

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

157/2014. (VIII. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta és az előterjesztés 1. 
mellékletének megfelelő tartalommal elfogadja a 
Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 
2014. évi költségvetésének első félévi 
teljesítéséről szóló beszámolóját. 

Felelős:dr. Lipták Péter jegyző 

Határidő: 2014. augusztus 27. 
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2. Napirendi pont:Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi 
költségvetési előirányzatainak módosítása.     

Előadó:dr. Lipták Péter jegyző 

Lengyel György polgármester: A napirenddel kapcsolatos írásos előterjesztés 
elkészült, melyet a képviselők megkaptak. A napirendi pont előadója kíván-e szóbeli 
kiegészítést tenni? 

dr. Lipták Péter jegyző: Nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni. 

Pusztai Ádám Ügyrendi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a 
Közös Hivatal 2014. évi költségvetési előirányzatainak módosítását. Javasolja az 
írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően, változtatás nélkül elfogadni a 
Képviselő-testületnek.  

Lengyel György polgármester: Mivel nincs több kérdés, hozzászólás, aki egyetért 
az előterjesztésben foglalt határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon. 

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

158/2014. (VIII. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-
testülete: 

1. Megtárgyalta és az előterjesztés 1. 
mellékletének megfelelő tartalommal, 88.126 
E Ft költségvetési főösszeggel elfogadja a 
Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 
2014. évi módosított költségvetési 
előirányzatait. 

2. Felkéri a jegyzőt a Közös Hivatal 
költségvetésének Csanádapáca Község 
Önkormányzat 2014. évi költségvetési 
rendeletébe történő beépítésre. 

Felelős: dr. Lipták Péter jegyző 

Határidő: 2014. augusztus 27.. 

 

3. Napirendi pont: Az óvodások és iskolások támogatási rendszeréről szóló 
…/2014. (……) önkormányzati rendelet elfogadása    

Előadó:dr. Lipták Péter jegyző 

Lengyel György polgármester: A napirenddel kapcsolatos írásos előterjesztés 
elkészült, melyet a képviselők megkaptak. A rendelet-tervezet 1. § utolsó mondatát 
javasolnám módosítani: az étkezési és utazási szót törölni, mert később taglalja a 
tervezet.  A napirendi pont előadója kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? 

dr. Lipták Péter jegyző: Nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni, csak nyújthatja, 
feltételes módban fogalmazzuk meg a rendeletben. 
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Pusztai Ádám képviselő: Az előterjesztésben egyértelműen meg van fogalmazva, 
ezt kellene beilleszteni a rendeletbe.  

dr. Lipták Péter jegyző: Az 1. § általános megfogalmazást ad, a 2- §-tól 
részletszabályok vannak.  De akkor szerepeljen az, hogy „a jelen rendelet 2-4. § 
szerinti támogatásokat nyújhatja”. 

Pusztai Ádám képviselő:A 2. § vonatkozzon azokra, akik közben ide költöznek. A 
speciális igényűek külön támogatást kapnak az utazáshoz. 

Lengyel György polgármester: Azok a gyerekek se maradjanak ki a 
kedvezményekből, akik a változás után költöztek, vagy költöznek a településre. 
Olyan formában kell megfogalmazni, hogy kiterjedjen mindenkire. 

Varga Pál alpolgármester:Általános Iskola alsó tagozat tankötelezettségűket itt 
teljesítették. 

Fekete Zita kirendeltség-vezető: Akkor a 2. § b) pont helyett lehetne: „a Kardoskút 
településen lakcímet jelen rendelet hatálybalépését követően létesítettek és 
tanulmányaikat önhibájukon kívül nem a településen folytatják.” 
 
Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos: Aki a 4-5. osztályban nem ide járt eddig, 
annak nem jár a kedvezmény? 

Fekete Zita kirendeltség-vezető:Azokra a gyerekekre nem vonatkozik a 
kedvezmény, akik eddig is eljártak más településre.  

Mórocz Lajos képviselő: Miért teszünk különbséget? Olyan lehetőséget kellene 
biztosítani, hogy ide járjanak az alsósok minél többen, vonzó legyen számukra az 
itteni iskola.  

Szemenyei Sándor képviselő:Azokat támogassuk, akik a 2014-15. tanévtől 
kerülnek el. 

Lengyel György polgármester: Szabad iskolaválasztás van. Felelősséget kell 
vállalnunk, és megteremteni a lehetőséget, hogy az alsós gyermekek ide járjanak 
iskolába. A felső tagozatosok már nagyobb közegbe járnak, de az óvodások és az 
alsó tagozatosok biztonsággal járhatnak helyben, hiszen az alacsonyabb létszám, 
illetve a mindennapos be- és kiutazás mellőzése sok előnyt jelenthet számukra. 

Fekete Zita kirendeltség-vezető:A jövedelemhatárról is kellene állást foglalni, hogy 
elfogadható-e. 

Szemenyei Sándor képviselő:Rendben van, egyetértek az átruházott hatáskörrel is, 
az aláírás miatt is. 

Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs több hozzászólás, észrevétel, 
akkor kézfeltartással szavazzunk az óvodások és iskolások támogatási rendszeréről 
szóló rendelet-tervezet elfogadásáról, az elhangzott módosításokkal kiegészítve. 

 
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal - tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül - egyhangúan alkotta meg az alábbi rendeletet: 
 
 
 



6 
 

 
KardoskútKözségÖnkormányzatKépviselő-testületének 16/2014. (VIII.21.) 

számúönkormányzatirendelete 
 

az óvodások és iskolások támogatási rendszeréről. 
 

A rendelet a jegyzőkönyvmellékletétképezi. 
 

4. Napirendi pont: Orosházi Kistérség TöbbcélúTársulás részére fizetendő 
hozzájárulás az orvosi ügyelet működtetése érdekében.     

Előadó:Lengyel György polgármester 

Lengyel György polgármester: A napirenddel kapcsolatos írásos előterjesztés 
elkészült, melyet a képviselők megkaptak. Sajnos a Sani-MedTrans Kft. által 
biztosított orvosi ügyelettel súlyos problémák merültek fel, kénytelenek voltunk 
szerződést bontani, annak ellenére, hogy kistérségi ülésekre többször meghívtuk, 
beszámoltattuk, számon kértük őket, mégsem történt változás, augusztus 1-re az 
orvosi ügyelet szinte összeomlott. Az orvosi ügyeletet továbbra is biztosítani kell. Az 
Orosházi Városi Kórház ehhez helyiséget biztosít. Pozitívan álltak a helyzethez. A 
társulás 3 részből álló határozati javaslatot hozott, melyről minden önkormányzatnak 
döntenie kell, augusztus 22-ig. A feladat kötelezően ellátandó, nagy fellelőséggel jár. 
Kardoskút vonatkozásában összesen 225.279-Ft hozzájárulást jelent.  

Mórocz Lajos képviselő:Az orvosi ügyelet marad továbbra is Tótkomlóson és 
Orosházán? 

Lengyel György polgármester: Marad egyelőre, előzetes számítások alapján az 
OEP-től kapott finanszírozás jórészt fedezi.  Év végéig a területi elosztás megmarad. 

dr. Lipták Péter jegyző:Javaslom a határozati javaslat elfogadását, egészítsük ki 
egy 4. ponttal, melybena Megállapodás módosítását fogadjuk el az előterjesztés 
szerint. 

Lengyel György polgármester: Mivel nincs több kérdés, hozzászólás, aki egyetért 
az előterjesztésben foglalt határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon. 

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

159/2014. (VIII. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy az orvosi ügyelet 

működtetése érdekében az Orosházi Kistérségi 

Többcélú Társulás részére 

1. 2014. szeptember 1- től érvényes 
feladatellátásra való tekintettel 4 hónapon keresztül 
kiegészítő tagdíjként 32 826 Ft-ot, azaz 
mindösszesen 131.304 Ft-ot, 
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2. 2014. szeptember 1- től érvényes 
feladatellátásra való tekintettel egyszeri induláshoz 
szükséges hozzájárulásként 37. 768 Ft-ot, 

 
3. vis major esetben szeptember 1-ig tartó 
időszakra vonatkozóan a feladatellátás 
biztosításához szükséges szerződések fedezetét 
tagdíj kiegészítés formájában, 56.207 Ft összegben  
biztosítja a 2014. évi költségvetés tartalék terhére. 

4. Elfogadja az Orosházi Kistérség Többcélú 
Társulás Társulási Megállapodásának – a jelen 
módosítással nem érintett részei változatlanul 
hagyása mellett – a III/C. A Társulás 2005. évtől 
vállalt feladatai I/3. Egészségügyi feladat pontjának 
a következők szerinti módosítását:  
 
„Az egészségügyi alapellátáshoz csatlakozó 
háziorvosi ügyelet létrehozása a kistérségi 
központjában, Orosházán a Társulás valamennyi 
tagjának részvételével.  
Formája:   
A Társulás a feladatot a kistérség 11 települése 
részvételével saját maga szervezi és működteti az 
Orosházi Kórházzal és az Országos 
Mentőszolgálattal együttműködve oly módon, hogy 
közreműködői szerződést köt és az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztártól a lakosságszám 
arányos támogatást lehívja.”   

. 

Felelős:Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos 

Határidő: 2014. augusztus 22.,a Társulás 
számlájára való befizetésre 

 

5. Napirendi pont: Bejelentések 
   
Előadó:Lengyel György polgármester 

Lengyel György polgármester: A Művelődési Ház és Könyvtár külső felújítását 
követően a bejárati ajtó körüli előtérben rongálás történt, a szigetelésen külső erő 
hatására benyomódások keletkeztek.  A polgárőrség új autója is megérkezett. Ezek a 
tényezők alátámasztják, hogy szükséges lenne egy térfigyelő berendezésre. Eddigi 
pályázataink sajnos nem nyertek. Varga Pál kért árajánlatokat, és csak az előtérre, 
illetve a garázsra irányított térfigyelő 35 ezer forint + ÁFA költségbe kerülne 
kameránként. A polgárőrség vállalja az egyik kamera költségeit. A megfigyelő 
rendszer része a művelődési házban biztosítható. Erről kellene a testületnek dönteni. 

Varga Pál alpolgármester:Azért kell a két kamera, hogy egymást is figyelje. 
Támogatom az elképzelést. A kért árajánlat két év garanciát is tartalmaz. 
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Mórocz Lajos képviselő:A közeljövőben a kisbusz is megjön. Akkor a garázsra is 
érdemes lenne irányítani a megfigyelést, de a bázisnál van olyan sok érték, hogy a 
35 ezer forint + ÁFA összeg elenyésző a beruházáshoz viszonyítva.  

dr. Lipták Péter jegyző: A gépjárművekre CASCO kell, a pályázat is előírja. 

Szemenyei Sándor képviselő:Az elsőként említett két kamerát helyezzük most el, a 
többiről ráérünk gondolkodni. A bekerülési összeg nem kérdés. A rongálást ki lehet 
javítani, de később komolyabb problémát okozhat.  

Lengyel György polgármester: Javaslom, hogy szavazzunk egy kamera 
megvásárlásáról és felszereléséről, mivel a másikat a Polgárőrség vállalja. Aki 
egyetért a 35 ezer forint + Áfa összegű költségvetésből történő biztosításával, 
kézfeltartással szavazzon. 

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

160/2014. (VIII. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő- 
testületeúgy dönt, hogy a Móra Ferenc 
Művelődési Ház és Községi Könyvtár(5945 
Kardosút, Március 15. tér 1.) épületére 
biztonsági kamerát szerel fel 35.000 Ft + ÁFA, 
azaz: negyvennégyezer-négyszázötven 
forintösszegben a költségvetési tartalék terhére. 

Felelős:Lengyel György polgármester 
Határidő: 2014. október 10. 

 
Lengyel György polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a következő 
héten – 2014. 08. 25-től 2014. 08. 29-ig szabadságon lesz. Megköszöni a képviselők 
aktív tanácskozását, részvételét és az ülést bezárja. 

 

K.m.f. 
 
/ Lengyel György /       / dr. Lipták Péter / 
polgármester                jegyző 
 
 
 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
 
 
 
 

 /Pusztai Ádám/            /Szemenyei Sándor / 
képviselő      képviselő    
      
 


