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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 26. napi 

nyílt, rendes testületi ülésén. 

 

Ülés helye:  a Hivatal tanácskozó terme 

   5945 Kardoskút, Március 15. tér 3. 

 

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,  

 Kapuné Sin Anikó pénzügyi osztályvezető 

   

További jelenlévő:   
Terjékné Kaposi Andrea a Kardoskúti Móra Ferenc Művelődési Ház és 

Községi Könyvtár igazgatója, 

Karsz Róbert, Varga Krisztián 

 

 

  

Nem tanácskozási joggal állandó meghívottként van jelen: 

Skorka Pálné jegyzőkönyvvezető. 

 

Lengyel György, polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testületi ülés 

határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot; választása Kis Bálint és Mórocz 

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

elfogadott. 

 

A következőkben beszámol a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés 

között tett intézkedésekről, eseményekről. 

 

Lejárt határidejű határozat a  

 7/2015. (I. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat, melyben a 2015. évi költségvetési 

tervezetet alkalmasnak találta további kidolgozásra, továbbá közmeghallgatás 

keretében történő ismertetésre. – A közmeghallgatás megtörtént, módosítási javaslattal 

a jelenlevők nem éltek. Sajnálatos, hogy az önkormányzati dolgozók közül nagyon 

kevesen voltak jelen. 

 9/2015. (I. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat, melyben a Csanádapácai Közös 

Önkormányzati Hivatal 2014. évi módosított költségvetési előirányzatait fogadta el, 

egyben felkérte a jegyzőt a KÖH 2014. évi költségvetési rendeletébe történő 

beépítésre. A rendelet megalkotása megtörtént. 

 10/2015. (I. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat, melyben a KÖH 2015. évi 

költségvetésének elfogadásáról, a hivatali létszámról, a normatív jutalmakra 

vonatkozó kötelezettség vállalásról és a 2015. évi költségvetési rendeletbe történő 
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beépítésről határozott. A végrehajtásról történő tájékoztatásra felkéri dr. Lipták Péter 

jegyzőt. 

dr. Lipták Péter jegyző: Elkészült a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 

2015. évi költségvetési rendelete, mind a három település elfogadta és hatályba lépett. 

 

Lengyel György, polgármester: a két testületi ülés között történt eseményekről, tett 

intézkedésekről az alábbiakban számol be: 

 

 Békés Megyei Önkormányzat által szervezett, a megye értékeinek felkutatása 

elnevezésű road show-n megjelentünk. Személyesen folytattunk tárgyalást a Békés 

Megyei Közgyűlés elnökével, Zalai Mihály Úrral. Még nincs pályázat kiírva, nem 

ismerjük a projekteket. Az elhangzott, hogy a minket érintő ifjúsági szállóval 

kapcsolatban a turisztikai ágazat most nem lesz fejleszthető. Jól előkészített 

projektekkel kell rendelkezni, hogy pályázatot lehessen nyerni. Lakosságarányosan 

Kardoskút település 47 millió forint támogatásban részesülhetne, matematikailag. 

Biztató, hogy Elnök Úr  8 milliárd forintot kíván elkülöníteni a kistelepülések 

fejlesztésére. 

 Válasz érkezett a KLIK Orosházi Tankerület vezetőjétől az előző ülésen tárgyalt iskola 

épületének bérbeadásával kapcsolatban a Waldorf jellegű oktatásra. A válasz elutasító. 

Fekete Zita kirendeltség-vezető: Az elutasítást azzal indokolták, hogy jogilag még 

adott, hogy 8 osztály működjön és pozitív változás esetén újra indulhat a 8 osztályos 

képzés, tekintettel arra, hogy jelenleg szünetel a felső tagozat működése. Ennek 

megfelelően kell biztosítani a feltételeket. 

Lengyel György, polgármester: Felhívom a figyelmet arra, hogy előző év júniusában 

realizálódott, hogy nem járhat a felső tagozat a helyi iskolába. A fűtési rendszer 

maradt a régi, ami mostanra elavult és gazdaságtalan üzemeltetésű. Számításokat 

végzünk és tervezünk, hogy le kell rekeszteni épület részeket, ami működő rendszer 

lesz és takarékos. Cselekvésre késztet az előző évi fűtési számla, ami 3 millió forint 

volt, de még mindig 2,5 millió forint kalkulálható a számlák alapján. Havonta olvassák 

le a fogyasztást, valós adatokkal számláznak, hiszen utánanéztünk. Nagyon 

kihasználatlan az épület. A mi felelősségünk, hogy hogyan gazdálkodunk. Igyekezni 

kell, hogy a költségek csökkenjenek. Van elképzelés, hogy az iskola épületének a 

keleti része lenne átalakítva, teljesen újraszerelve. A bekerülési összeg 2 millió forint a 

fűtési rendszer átépítése, 4 millió forint a kőműves munkálat, és ezzel az átalakítással 

tizedére tudnánk csökkenteni a rezsit. Az idei költségvetésben 6 millió forint van 

tervezve. Javasolnám, hogy a területfejlesztési pályázatokat várjuk meg, és 

remélhetőleg pályázati összegből el tudjuk végezni az átalakítást. Nyár elejére az 

iskolai beiratkozást is fogjuk látni. Ekkorra valamilyen állásfoglalást ki kell 

alakítanunk. 

 Hulladékszállítással kapcsolatban tájékoztatom a képviselőket, hogy az új 

szolgáltatóval a szerződés alá van írva. A lakosság a változásokból remélhetőleg nem 

fog érezni semmit. Közületeknek március 15-vel szüntetik meg a szolgáltatást, az 

önkormányzattal március 1-től, ez értelmezhetetlen. A helyi cégekkel felvettem a 

kapcsolatot, az Orosházi Hulladékszállító szolgáltatótól megkaptam a listát, tovább 

adtam az új szolgáltatónak a kapcsolatfelvétel céljából. 

 

Kis Bálint képviselő: A közeli Kaszaperen bálás kazánnal fűtik a közintézményeket. Ha az 

iskolával kapcsolatban olyan változás következik be, hogy az egész épületet használni kell, 

hogyan állítjuk vissza a fűtési rendszert, lehet-e majd bálás kazánt üzemeltetni? Érdemes 

lenne ennek a lehetőségnek is utánajárni. A lezárt nem használt épületrészek amortizálódni 

fognak nagymértékben. 
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Pusztai Ádám képviselő: A bálás kazán nem biztos, hogy olcsóbb, mert ahhoz embert kell 

alkalmazni, ami szintén költséget jelent. 

 

Lengyel György, polgármester: A meglévő rendszer fűthető bálás kazánnal. Júniusban több 

alternatívát fogunk felállítani. 

Jegyző Úrral gondolkodunk, hogy egy 800 fős német országi bioenergiára kiépült településsel 

fel kellene venni a kapcsolatot. Tudomásunk van egy ilyen faluról, biztos sokat tudnánk 

tanulni tőlük, melyet a pályázatoknál is fel tudnánk használni.  

 

Ennyiben kívántam beszámolni a lejárt határidejű pályázatokról és a két ülés között 

történtekről. 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: 

 

27/2015. (I. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 7/2015. (I. 30.) sz. KT., 9/2015. (I. 30.) sz. 

KT. 10/2015. (I. 30.) sz. KT. határozat 

végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb 

eseményekről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: Lengyel György, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Lengyel György polgármester: Javaslatot tesz az írásban kiadott meghívóban szereplő 

megtárgyalandó napirendi pontokra. 

 

Pusztai Ádám képviselő: Javasolja a napirendi pontok cseréjét, a 2014. évi költségvetés 

módosítását hozzuk előre. 

 

 Lengyel György polgármester: Aki egyetért, az elhangzott javaslat szerinti napirendi 

pontok tárgyalásával kézfeltartással szavazzon! A képviselő-testület a javaslatnak 

megfelelően, az 5 jelenlevő tag közül 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbiak szerint 

fogadta el a tárgyalandó napirendi pontokat: 

 

Nyílt ülés 

 

1./ Kardoskút Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletének 

módosítása  

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

2./ Kardoskút Község Önkormányzatának a 2011. évi CXCV. törvény  29/A. § szerinti 

középtávú terve  

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

3./ Kardoskút Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletének 

megalkotása (II. forduló)  

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 
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4./ Kardoskút Község Önkormányzat gazdasági programjának elfogadása  

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

5./ A helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló önkormányzati 

rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Fekete Zita kirendeltség-vezető 

 

6./ Az igazgatási szünetről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

Előterjesztő: dr. Lipták Péter jegyző 

 

7./ Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2015. évi 

teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározása 

Előterjesztő: dr. Lipták Péter jegyző 

 

8./ Pályázati kiírás civil szervezetek 2015. évi támogatására 

Előterjesztő: Fekete Zita kirendeltség-vezető 

 

9./ Polgármester 2015. évi szabadságának ütemezése 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester, Fekete Zita kirendeltség-vezető 

            

10./ Egyebek 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

 

Zárt ülés 

 

1./ Szociális kérelmek elbírálása 

Előterjesztő: Fekete Zita kirendeltség-vezető 

 

 

 

1./ Kardoskút Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletének 

módosítása  

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

 

 

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban elkészült az előterjesztés, 

melyet a képviselők előzetesen írásban megkaptak. Kiegészítéssel nem kívánok élni, várom a 

kérdéseket, hozzászólásokat. 

 

Pusztai Ádám Ügyrendi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi Bizottság Kardoskút Község 

Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról szóló előterjesztést 

megtárgyalta egyhangú a döntése, hogy a leírtak alapján alkossa meg a rendeletet a 

Képviselő-testület. 

 

Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs több hozzászólás, akkor kérem, 

kézfeltartással szavazzunk az önkormányzat 2014. évi költségvetését módosító rendelet-

tervezet elfogadásáról! 
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A Képviselő-testület 5 jelen levő tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

alkotta meg az alábbi rendeletet: 

 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.26.) számú 

önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (III. 04.) sz. önkormányzati 

rendelet módosításáról. 

  

A rendelet a jegyzőkönyv  mellékletét képezi. 

 

 

2./ Kardoskút Község Önkormányzatának a 2011. évi CXCV. törvény  29/A. § szerinti 

középtávú terve  

 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

 

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban elkészült az előterjesztés, 

melyet a képviselők előzetesen írásban megkaptak. Kiegészítéssel nem kívánok élni, várom a 

kérdéseket, hozzászólásokat. 

 

Pusztai Ádám Ügyrendi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi Bizottság Kardoskút Község 

Önkormányzatának a 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti középtávú tervéről szóló 

előterjesztést megtárgyalta egyhangú a döntése, hogy a határozati javaslat szerinti elfogadását 

kéri a Képviselő-testülettől. 

 

Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs több hozzászólás, akkor kérem, 

kézfeltartással szavazzunk a Kardoskút Község Önkormányzatának a 2011. évi CXCV. 

törvény  29/A. § szerinti középtávú tervének elfogadásáról. 

 

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

28/2015. (I. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete Kardoskút Község Önkormányzata 2015-

2018 közötti időszakra szóló, az államháztartásról 

szóló 2011. évi  CXCV. törvény  29/A. § alapján 

összeállított, az önkormányzat saját bevételeinek 

alakulását tartalmazó középtávú tervét a melléklet 

szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Egyidejűleg kijelenti, hogy a 2015. évi 

költségvetésében adósságot keletkeztető ügyletről 

nem döntött, továbbá azzal nem rendelkezik, így az 

ebből eredő fizetési kötelezettségek alakulásának 

bemutatását a középtávú terv nem tartalmazza. 
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Felelős: Lengyel György polgármester a terv 

felülvizsgálatáért 

Határidő: 2015. évi költségvetés elfogadásáig 

 

 

3./ Kardoskút Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletének 

megalkotása (II. forduló) 

  

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

 

 

 

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban elkészült az előterjesztés, 

melyet a képviselők előzetesen írásban megkaptak. Kiegészítéssel nem kívánok élni, a 

Bizottsági ülésen megtárgyaltuk, várom a további kérdéseket, hozzászólásokat. 

 

Pusztai Ádám Ügyrendi Bizottság elnöke: Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testületének Ügyrendi Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta.  Javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy a rendelet-tervezet 14 sz. mellékletből kerüljön kivételre a 2015. évi 

oszlopsor, javasolunk polgármesteri hatáskörbe 300 ezer forint alapot biztosítani, illetve a 9. 

sz. mellékletben a létszám esetében az adminisztratív korrekciót a képviselők 

vonatkozásában. 

Ezt követően javaslatunk az, hogy Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. évi költségvetés tervezetét hagyja jóvá. 

 

Mórocz Lajos képviselő: Köztemető bővítésére területet vásároltunk. Ezután is fogjuk fizetni 

az Evangélikus Egyháztól bérelt terület után az évi 330 ezer forint bérleti díjat? 

 

Lengyel György polgármester: A Földhivataltól megkaptuk a határozatot. Jogerőre 

emelkedést követően átvezetésre kerülnek a változások. Ezt követően temetővé lesz 

nyilvánítva. Ezzel együtt tárgyalunk, hogy ebben az évben maradjon a bérlet, hiszen fizikailag 

nem vagyunk készen a feladat ellátására. 

 

dr. Lipták Péter jegyző: Erre a feladatra lehet közszolgáltatási szerződést kötni, nem fontos 

beruházni eszközökre. 

 

Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs több hozzászólás, akkor kérem, 

kézfeltartással szavazzunk az önkormányzat 2015. évi költségvetését elfogadó rendelet-

tervezet elfogadásáról! 

 

 

A Képviselő-testület 5 jelen levő tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

alkotta meg az alábbi rendeletet: 

 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.26.) számú 

önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről  

  

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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4./ Kardoskút Község Önkormányzat gazdasági programjának elfogadása  

 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

 

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal Van-e kérdés, hozzászólás?  

 

Pusztai Ádám Ügyrendi Bizottság elnöke: Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testületének Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Kardoskút Község 

Önkormányzat gazdasági programját fogadja el. 

 

Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs több hozzászólás, akkor kérem, 

kézfeltartással szavazzunk a Kardoskút Község Önkormányzat gazdasági programjának 

elfogadásáról. 

 

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

29/2015. (I. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy Kardoskút Község 

Önkormányzat 2015-2019 évre szóló gazdasági 

programját az előterjesztés szerinti tartalommal 

fogadja el. 

 

Felelős: Lengyel György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

5./ A helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló önkormányzati 

rendelet megalkotása 

 

Előterjesztő: Fekete Zita kirendeltség-vezető 

 

 

 

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban elkészült az előterjesztés, 

melyet a képviselők előzetesen írásban megkaptak. Kérdezem Fekete Zita kirendeltség-

vezetőt kíván-e szóban kiegészítést tenni. Várom a kérdéseket, hozzászólásokat. 

 

Fekete Zita kirendeltség-vezető: Igyekeztem a részletes indokolásnál mindenre kitérni.. 

Hatáskörök vonatkozásában követnénk az eddigi gyakorlatot, illetve a szabályozott ügyekben 

polgármesterre célszerű átruházni. Települési támogatás esetében két fő típus van, egyik a 

kötelezően nyújtandó rendkívüli támogatás, a másik csoportba - ami adható -, sok minden 

beletartozik. A jövedelemhatárokat és összeghatárokat érdemes áttekinteni. 
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Varga Pál alpolgármester: Az újszülöttek támogatási összegét javaslom megemelni 20 ezer 

forintra. A rendelet-tervezetet egyebekben elfogadásra javaslom. 

 

Pusztai Ádám képviselő: Az újszülöttek támogatási összegét 50 ezer forintra javaslom 

megemelni. Hányszor kérhet támogatást, krízistámogatást egy személy egy évben? 

 

Fekete Zita kirendeltség-vezető: Amennyiszer krízishelyzetbe kerül. 

 

Pusztai Ádám képviselő: A tervezet 7 § b pontjában maximum 6 hónapra legfeljebb havi 20 

ezer forint állapítható meg, mely összesen maximum 120 ezer forint, amelyet nem kell 

visszafizetni. A c. pontban kamatmentes kölcsönkért – melyet vissza kell fizetni – 50 ezer 

forint adható. Természetes, hogy a b. pont szerint adható támogatást fogják kérni. Nem 

venném külön pontokba. 

 

dr. Lipták Péter jegyző: Nem a kérelmező, bajbajutott választ, hanem a probléma 

megoldására legalkalmasabb támogatás odaítéléséről dönt a testület. 

 

Fekete Zita kirendeltség-vezető: Nincs összefüggés a rendszeres támogatás és a 

kamatmentes kölcsön összege között, nem kell egyenlőnek lennie.  

 

Varga Pál alpolgármester: Hozzuk egy szintre, mind a két pontban a maximum összeg 120 

ezer forint legyen a kamatmentes kölcsönnél. 

 

Fekete Zita kirendeltség-vezető: 120-120 ezer forint legyen a kamatmentes kölcsön? 

 

dr. Lipták Péter jegyző: A tervezet 3. § első két sorát javaslom kivenni. 

 

Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs több hozzászólás, akkor kérem, 

kézfeltartással szavazzunk az önkormányzat pénzbeli és természetbeni ellátásokról és 

támogatásokról szóló rendelet-tervezet elfogadásáról, módosítva az alábbiak szerint  

 

 5. § (3) c) és 7. § c) pontjában „összege legfeljebb 120.000 Ft lehet….”, 

 10. §. (3) „A támogatás mértéke gyermekenként 50.000,-Ft”, 

 3. § első két sora törlendő. 

 

A Képviselő-testület 5 jelen levő tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

alkotta meg az alábbi rendeletet: 

 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.) számú 

önkormányzati rendelete 

 

a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról  

  

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Megérkezett a Tótkomlósi Autósport Egyesület elnöke – Karasz Róbert -, és munkatársa 

Varga Krisztián Kardoskúton AMTOSZ Területi Rally Sprint bajnokság I. Kardoskút Rally – 

Tótkomlós Ase. Kupa elnevezésű verseny rendezésével kapcsolatos egyeztetés céljából. A 

program tervezett időpontja 2015. július 18 (szombat), július 19. (vasárnap). 
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Lengyel György polgármester: Köszönti Karasz Róbertet és Varga Krisztiánt, megkéri őket, 

hogy két napirendi pont között tájékoztassák a képviselőket elképzelésükről. 

 

Karasz Róbert Tótkomlósi Autósport Egyesület elnöke: Tisztelettel köszöntöm a 

jelenlevőket.  Az AMTOSZ látókörébe került Kardoskút a Területi Rally Sprint bajnokság 

megrendezésének helyszínéül. A Tótkomlósi Egyesület kapta meg a bajnokság 

megrendezésének jogát. Turisztikailag és egyéb vonatkozásban is pozitív hatással van egy 

ilyen rendezvény a településre. Olyan pályát szeretnénk kialakítani, amely a lakosság 

mozgását korlátozza, de látványosságban kárpótlást ad. Kardoskút Rally nevet kívánjuk adni a 

rendezvénynek, mely két napos lesz. 18-án – szombaton – gépátvétel lesz, 16 órától rajt 

ceremóniát tervezünk – a versenyzőpárok bemutatásából áll és néhány 100 méteres pályán 

bemutató lesz.  

19-én – vasárnap – 6 órától 20 óráig a pályát képező utcákat lezárjuk. Ismerteti a tervezet 

útvonalat. Keresünk helyet, őrizhető területet az éjszakai parkoláshoz. Őröket biztosítunk.  

A részleteket, biztosítással kapcsolatos részleteket a falunapi programmal egyeztetni kívánjuk. 

Egy olyan rendezvényt szeretnénk, amely a falunap programját nem zavarja, viszont egy 

látványos rendezvénnyel kétnapos rendezvény lehet. 

 

Lengyel György polgármester: Köszönöm szépen a tájékoztatást. Várom a testületi tagok 

részéről a segítséget. Támogatjuk a verseny megrendezését, de előtte a szervezésben 

rendezésben résztvevőknek nagyon részletes egyeztetéseket kell végezni. Tudni kell, hogy a 

jelzett útvonalon a falunappal kapcsolatos programok is érintve vannak. A felmerült kérdések, 

a biztonság, pontosság érdekében mindent meg kell tenni. Keresni fogjuk Önöket. 

 

Karasz Róbert és Varga Krisztián elhagyják a Tanácstermet. 

 

Pusztai Ádám képviselő: Javasolja, hogy a testület egy Kardoskút külön díjjal járuljon hozzá 

a díjazáshoz.  

 

Lengyel György polgármester: Jó ötlet, folytassuk a testületi ülést az elfogadott napirendnek 

megfelelően. 

 

  

6./ Az igazgatási szünetről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

 

Előterjesztő: dr. Lipták Péter jegyző 

 

 

 

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban elkészült az előterjesztés, 

melyet a képviselők előzetesen írásban megkaptak. Kérdezem dr. Lipták Péter jegyzőt kíván-e 

szóban kiegészítést tenni?  

 

dr. Lipták Péter jegyző: A célja a rendeletnek az, hogy ne torlódjon fel a munkatársak 

szabadsága. A közigazgatási szünet idején ügyeletről gondoskodunk. 

 

Varga Pál alpolgármester: Javaslom, hogy fogadjuk el. 

 

Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs több hozzászólás, akkor kérem, 

kézfeltartással szavazzunk az önkormányzat 2015. évre vonatkozó igazgatási szünet 

elrendeléséről szóló rendelet-tervezet elfogadásáról! 
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A Képviselő-testület 5 jelen levő tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

alkotta meg az alábbi rendeletet: 

 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.26.) számú 

önkormányzati rendelete 

 

a 2015. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről 

  

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

 

7./ Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2015. évi 

teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározása 

 

Előterjesztő: dr. Lipták Péter jegyző 

 

 

 

 

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban elkészült az előterjesztés, 

melyet a képviselők előzetesen írásban megkaptak. Kérdezem dr. Lipták Péter jegyzőt kíván-e 

szóban kiegészítést tenni?  

 

dr. Lipták Péter jegyző: Minden évben kötelező február 28-ig elfogadni a 

teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok meghatározását. 

A testület az ágazati célokat határozza meg, a részletekről a jegyző dönt.  

 

Pusztai Ádám képviselő: Fogadjuk, el azt javaslom. A következő alkalommal is elfogadjuk, 

de visszajelzést a testület felé nem kapunk? 

 

dr. Lipták Péter jegyző: Ha a testület kéri, meg tudjuk csinálni, %-os lebontásban, táblázatos 

formában.  

 

Varga Pál alpolgármester: Emelések miatt tervezni kell-e bér jellegű juttatásokat. Idén 

benne van-e? 

 

Kis Bálint képviselő: Személyre szabottan hogy működik? 

 

dr. Lipták Péter jegyző: Számítógépes programon belül, skálázással állapítható meg az 

teljesítményértékelés. Jövőre akkor beszámoló is készül. 

 

Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs több hozzászólás, akkor kérem, 

kézfeltartással szavazzunk a 2015. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt 

célok meghatározásáról. 

 

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

30/2015. (I. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a köztisztviselői 
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teljesítménykövetelmények meghatározásához, 

2015. évre az önkormányzat kiemelt céljainak átfogó 

keretét – a jelen határozat 1. melléklete szerinti 

tartalommal – jóváhagyja. 

 

Felelős: dr. Lipták Péter jegyző 

Határidő: 2015. 02. 28. 

 

1. melléklet a 30/2015. (I. 30.) sz. KT határozathoz 

 

A Csanádapácai Önkormányzati Hivatal teljesítménykövetelményeinek alapját képező 

kiemelt célok 2015. évre  

 

I. Általános célok  

 

1.) Az önkormányzati hivatal tekintetében:  

 

- az önkormányzati hivatal és az államigazgatási szervezetrendszer átalakításával létrejövő 

szervezetek elhelyezésének megoldásában való közreműködés;  

- belső kontrollrendszer működtetése  

- az EU pályázatokból bevonható források folyamatos monitoringozása;  

- a Képviselő-testület és szervei üléseinek, döntéseinek előkészítésekor és végrehajtása során 

a hatékony, eredményes és jogszerű működés biztosítása, a tisztségviselők és képviselők 

munkájának segítése,  

- az önkormányzati tevékenység ellátása során a jogszabályok betartása, a 

jogszabályváltozások figyelemmel kísérése, az új rendelkezések mielőbbi elsajátítása és 

szakszerű alkalmazása, törekvés az egységes jogértelmezésre;  

- a hivatali munkakörülmények javítását célzó fejlesztések;  

 

2.) A szolgáltató jelleg javítása érdekében: 

 

- az ügyfélbarát, szolgáltató közigazgatás, kulturált ügyfélfogadás feltételeinek további 

javítása, az ügyintézés folyamatának áttekinthetővé, követhetővé válása, az ügyfél 

elégedettség növelése;  

- közérdekű adatok, hirdetmények elektronikus portálon való üzemeltetése;  

- a fogyatékos, vagy bármely okból hátrányos helyzetben lévő ügyfelek kiemelt segítése az 

ügyintézés során;  

 

II. Ágazati célok  

 

- az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló beszámoló szabályszerű, határidőre 

történő elkészítése;  

- a 2015. évi költségvetés határidőre történő előkészítése, a költséghatékonyság 

figyelembevételével;  

- a költségtakarékos, költséghatékony gazdálkodás szem előtt tartása;  

- a költségvetési célok teljesülése érdekében a 2015-es adómértékek szerinti előírások 

realizálása, az adóhatósági ellenőrző munka erősítése, a követelések beszedéséhez hatékony 

eszközök rendszerszerű alkalmazása;  

- az önkormányzati kintlévőségek csökkentése érdekében a hátralékosokkal szemben 

hatékony intézkedések megtétele,  

- a közterületek és zöldterületek fejlesztése és fenntartása, játszótér és sportpálya felújítási 

program folytatása;  
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- a szociális szolgáltatás és támogatás racionalizálása - az esélyegyenlőség területén 

hatékonyabb feladatellátás. 

 

 

8./ Pályázati kiírás civil szervezetek 2015. évi támogatására 

 

Előterjesztő: Fekete Zita kirendeltség-vezető 

 

 

 

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban elkészült az előterjesztés, 

melyet a képviselők előzetesen írásban megkaptak. A költségvetésben egy keretösszeget 

biztosítottunk. Kérdezem Fekete Zita kirendeltség-vezetőt kíván-e szóban kiegészítést tenni?  

 

Fekete Zita kirendeltség-vezető: Nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni, a helyi rendeletnek 

megfelelően készült el a pályázati kiírás. 

 

Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs több hozzászólás, akkor kérem, 

kézfeltartással szavazzunk a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázati 

kiírásról. 

 

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

31/2015. (I. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a civil szervezetek támogatási rendjéről 

szóló 13/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 

alapján a civil szervezetek 2015. évi támogatása 

céljából az előterjesztés mellékletét képező pályázati 

felhívást tesz közzé a helyben szokásos módon. 

 

Felelős: Fekete Zita kirendeltség-vezető a felhívás 

közzétételéért 

Határidő: 2015. március 15. 

 

 

 

9./ Polgármester 2015. évi szabadságának ütemezése 

 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester, Fekete Zita kirendeltség-vezető 

   

 

 

 

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban elkészült az előterjesztés, 

melyet a képviselők előzetesen írásban megkaptak. Elkészült egy szabadságterv, melynek a 

lehetőségekhez képest igyekszem megfelelni. Kérdezem Fekete Zita kirendeltség-vezetőt 

kíván-e szóban kiegészítést tenni? 

 

Fekete Zita kirendeltség-vezető: A jogszabályi változásoknak megfelelően idén első 

alkalommal fogadja el a testület a polgármester szabadság tervezetét. 
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Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs több hozzászólás, akkor kérem, 

kézfeltartással szavazzunk a polgármester 2015. évi szabadságának ütemezése tárgyú 

előterjesztés elfogadásáról. 

 

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

32/2015. (I. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy Lengyel György 

polgármester 2015. évi szabadságolási ütemtervét az 

előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

Felelős: dr. Lipták Péter jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

          

10./ Egyebek 

 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

 

Lengyel György polgármester: A Békés Megyei Önkormányzat elnöke kérte, hogy a 

települési önkormányzatok a Kormányrendelet hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló 

közfeladat fejlesztési projektjei előkészítése és megvalósítása céljából együttműködési 

megállapodás kötésére kerüljön sor. A települési önkormányzatok is elláthatják a feladatot, de 

nem rendelkezünk kellő kapacitással, szükséges egy ilyen együttműködési megállapodás. A 

megállapodás tervezetét megküldte a Megyei önkormányzat, azt körbeadom. Készítettünk egy 

határozati javaslatot. Mivel nincs hozzászólás, aki egyetért a határozati javaslattal, 

kézfeltartással szavazzon! 

 

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

33/2015. (I. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának képviselő-

testülete úgy dönt, hogy  

 

1. a települési önkormányzatnak a Kormányrendelet 

hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló 

közfeladat fejlesztési projektjei előkészítése és 

megvalósítása céljából együttműködési 

megállapodást köt a Békés Megyei 

Önkormányzattal (székhelye: 5600. Békéscsaba, 

Árpád sor 18., Pf:. 18., képviseli: Zalai Mihály 

elnök), 

 

2. felhatalmazza a polgármestert az együttműködési 

megállapodás aláírására. 
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Felelős: Lengyel György polgármester 

Határidő: 2015. március 15. 

 

Lengyel György polgármester: A két ülés között történt eseményekről elhangzott 

beszámolót az alábbiakkal egészíti ki: 

 

 Az Önkormányzatunk 2015. március 01-től elfogadott pályázat alapján 20 fővel folytatja a 

közfoglalkoztatási programot. A pályázatban voltak kötelmek, megvalósítani kívánjuk a 

Petőfi utcai járda felújításának a folytatását, illetve a művelődési ház bejáróinak és 

udvarának térkővel történő leburkolását általunk gyártott térkő elemekkel. Ütemtervet is 

kellett készíteni. Általános közfoglalkoztatás keretében 5 fő fog dolgozni, 

közútkarbantartó, parlagfű irtás, fűnyírás lesz a feladatuk. Az általános közfoglalkoztatást 

70 %-ban támogatják, ebbe a programba 6 főt kértünk. Március 1-től augusztus 31-ig 2 főt 

kaptunk, a települési iparűzési adó bevételét is vizsgálták ehhez.  

 

 Az Alföldvíz Zrt-nek elküldtük a vízminta vételi jegyzőkönyv megkérését, telefonon is 

érdeklődtem, de írásos válasz még nem érkezett.  

 

 Kardoskút Szőlősi terület lakosai részére kezdeményeztem az egészséges ivóvízhez az 

ivóvízminőség-javító program keretében történő megvalósítást. A programban a 

kivitelezés kezdődik, és sajnos a tudomásunkra jutott, hogy az általunk kért munka az 

ígéretekkel ellentétben nem került be a programba. 2009-ben már Ramasz Imre, akkori  

polgármester kezdeményezte e probléma megoldását, de azóta sincs előrelépés. 

Levelezéseket folytattam, kértem a megoldást, de még konkrét válasz nem érkezett. 

 

Ennyiben kívántam kiegészíteni a két ülés között történt eseményekről szóló beszámolómat. 

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: 

 

34/2015. (I. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a két ülés között történt fontosabb 

eseményekről szóló kiegészítő beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: Lengyel György, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Fekete Zita kirendeltség-vezető: Kérelem érkezett 2 építési telek megvásárlására. A 310-311 

hrsz-ú telkeket szeretné megvásárolni. Év végéig haszonbérbe vannak ezek a telkek adva. 

Amennyiben értékesíteni szeretné a testület az ingatlant értékbecslést is kell kérni. 

 

Terjékné Kaposi Andrea művelődési ház igazgató: Én segítettem megírni a kérelmet, 

gyógynövényeket szeretne termelni (levendulát). Szeretne egy kicsi területet arra a célra is, 

hogy, akit érdekel, megtanítana konyhakert kialakítására, zöldségek termelésére. 

 

Kis Bálint képviselő: Véleményem szerint ha ez a célja, akkor bérelje a területet.  
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Fekete Zita kirendeltség-vezető: A munkaterv tárgyalásakor megbízást kaptam a 

tanyagondnoki szolgálatról szóló rendelet felülvizsgálatának. Nem látjuk az okát a 

módosításnak, várom a konkrét javaslatokat! 

 

Kis Bálint képviselő: Arra gondolok, hogy a nem kötelező, de vállalható plusz dolgokat 

kellene leszabályozni. 

 

Fekete Zita kirendeltség-vezető: Van egy rangsor, ami lehetőséget biztosít a nem kötelező 

dolgok rendszerezésére. Az sem jó, ha mindent kizárunk. 

 

Varga Pál alpolgármester, tanyagondnok: Úgy érzem elejét vettem bizonyos dolgoknak, 

jelenleg győzőm a feladatok végzését. Idős, beteg, belterületi embereket is tudom szállítani, 

amennyiben összeegyeztethető és indokolt. Az is jó lett volna, ha a testület kimondja, mit nem 

szabad, de jó az is, hogy mégis megoldható. A mai tanyagondnoki konferencián, 

Kecskeméten riasztó hírt mondott az Elnök Asszony. A kormányzat elképzelése, hogy a 

tanyagondnokoknak az egészségügyi képzettséget is előírják, és még több elképzelést is 

említett. A házi segítségnyújtást is átalakítják. Én nem érzem azt a sok problémát, amit a 

kollégák elmondanak. A napi munkaidő sok, ezt kellene megoldani, munka átszervezéssel 

megoldhatónak gondolom. Nyári időszakban nincs iskola, akkor több a szabadidő.  

 

Fekete Zita kirendeltség-vezető: Kimutatható a munkaidő a menetlevelek alapján. 

 

Varga Pál alpolgármester, tanyagondnok: Jó ez a rendelet, nem kell jobban leszabályozni. 

 

Lengyel György polgármester: Tanyagondnoki szolgálat működik itt, a szabad kapacitás 

terhére lehet egyéb szolgáltatást végezni.  

Belterület – külterület között a szolgálat nyújtása hogyan oszlik meg? Normatív támogatás a 

belterületi szolgálatra nem kérhető. Arra kell vigyázni, hogy kompromittáló helyzet ne 

alakuljon ki, de látjuk azt is, hogy a költségek jóval magasabbak, mint a normatíva.  

 

Varga Pál alpolgármester, tanyagondnok: Eddig megoldottam a feladatot. A belterületi 

lakosokkal nagyon jó kapcsolatom van, és nagyon ritkán igénylik s szolgálatot, de azt is más 

ellátással összekötöm. 

 

Fekete Zita kirendeltség-vezető: Egyetértünk, hogy a rendeletet nem kell módosítani.  

 

Varga Pál alpolgármester, tanyagondnok: Igyekszem megoldani a feladatot. 

 

Fekete Zita kirendeltség-vezető: Most nem módosítjuk a rendeletet, kimutatásokat, 

elemzéseket végzünk, és utána  majd  újra egyeztetünk.  

 

Kis Bálint képviselő: Voltak problémák, örülök, hogy a gondok megoldódtak. Rosszat nem 

hallottam, valamilyen formában meg kellene erősíteni ezt a helyi újságban is. 

 

Lengyel György polgármester: A közalkalmazottak munkaköri leírásának felülvizsgálata, 

munkarendjük, szabadságuk ütemezés folyamatban van.  

 

Kis Bálint képviselő: Kőzúzalékot a MOL-tól javaslom kérelem útján megpályázni, a 

szükséges mennyiséget fel kell mérni!  

 

Varga Pál alpolgármester, tanyagondnok: Az edzőteremmel kapcsolatban a jövő hétre 

kértem egyeztetést Novák Úrral a beszerzéseket illetően, árajánlataim már vannak. 
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Mórocz Lajos képviselő: Többen felajánlották a segítségüket, akik majd szeretnék használni 

az edzőtermet.  

 

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

megköszöni az aktív tanácskozást a nyílt ülést 17,45 órakor bezárja, és bejelenti, hogy a 

testület zárt ülés keretében folytatja a munkát. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Lengyel György             dr. Lipták Péter  

   polgármester                 jegyző 

 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

 

 

 

Kis Bálint          Mórocz Lajos 

képviselő                          képviselő  

        

 

 

 

 

 

 


