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1/2014. ÖKÜ 
 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30. 
napi rendes, nyílt testületi ülésén. 
 
 
Ülés helye:  a Hivatal tanácskozó terme 
 5945 Kardoskút, Március 15. tér 3. 
 
 
Jelen vannak:  Lengyel György polgármester,  

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

 

Tanácskozási joggal meghívottként vannak jelen: 

 dr. Lipták Péter, jegyző; 
 Fekete Zita, kirendeltség-vezető;  
 

Kapuné Sin Anikó, pénzügyi vezető főtanácsos 
/1. sz. napirendi pont/ 

   Vargáné Neller Borbála Tünde műv. ház igazgató 
/3. sz. napirendi pont/ 

 

Nem tanácskozási joggal állandó meghívottként van jelen: 

Skorka Pálné jegyzőkönyvvezető 
 

További jelenlévő: 

Kocsis Péter érdeklődő, helyi lakos 
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Lengyel György, polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 
testületi ülés a jelenlévők száma alapján határozatképes. 
Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot; választása Mórocz Lajos és Pusztai Ádám 
képviselőkre esik, melyet a jelenlevő 5 testület tag, 5 igen szavazattal, egyhangúlag, 
elfogadott.  
Javaslatot tesz a megtárgyalandó napirendi pontokra, amit az előzetesen megküldött 
meghívó szerint javasol elfogadni.  
A képviselő-testület a javaslatnak megfelelően, az 5 jelenlevő tag közül 5 igen 
szavazattal, egyhangúlag az alábbiak szerint fogadta el a tárgyalandó napirendi 
pontokat: 
 
 

Tárgy:            Előadó: 
   

 
1. 2014. évi költségvetés (I. forduló)      Lengyel György  

 polgármester  
     

2. Falugyűlés időpontjának meghatározása     Lengyel György      
   polgármester 
 

3. Kulturális rendezvények időpontjának       Vargáné Neller Borbála 
    műv.ház igazgató 
 

4. Bejelentések 
 

 

Lengyel György polgármester: A két ülés között lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról számol be: 

Lejárt határidejű határozatok: 

 238/2013. (XI. 21.) KT. határozatában pályázatot írt ki a szippantott szennyvíz 
gyűjtésére. A pályázati kiírás megtörtént, egy pályázat érkezett, akit a 
Képviselő-testület a 2013. december 17-én tartott soron kívüli ülésén 
alkalmasnak talált a feladat elvégzésére, megbízta Lengyel György 
polgármestert a szerződés aláírásával. 

 245/2013. (XI. 28.) KT határozatban a Pusztaközponti Helytörténeti 
Látogatóközpont kialakítása címen benyújtott nyertes pályázat 
projektmenedzsment feladatainak ellátásával megbízott vállalkozó 
személyében történt változásról döntött. Lengyel György polgármester a 
szerződést Berkó Péter egyéni vállalkozóval megkötötte. 

 365/2013. (XII. 17.) KT. határozatban 2014. január 1-től Kardoskút község 
közigazgatási területén a települési folyékony kommunális hulladék 
gyűjtésével, szállításával, ártalmatlanításával Andrusik Gábor egyéni 
vállalkozót bízza meg, a polgármestert felhatalmazza a közszolgáltatási 
szerződés megkötésével. A szerződés megkötésre került. 
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 366/2014. (XII.17.) KT határozatában a rendszeres szociális segélyben 
részesülő, aktív korú, nem foglalkoztatott személyek együttműködési 
kötelezettsége teljesítésével kapcsolatos feladatok ellátásával 2014. január 1-
től megbízza az Orosházi Kistérség Többcélú Társulását. Az együttműködési 
megállapodás megkötésére felhatalmazza a polgármestert. Ez a feladat a 
Kistérségi Többcélú Társulás kötelezendő ellátandó feladata lesz.  

 370/2014. (XII. 17.) KT határozatban az Önkormányzat tulajdonában lévő 
hardver – szoftver eszközök karbantartása és szervizelése, felügyelete, 
fejlesztése, tanácsadás és konzultáció céljából 2014. január 1-től, 2014. 
december 31-ig havi 50 ezer forint összegben megbízza Varga Pált. A 
szerződés megkötésére felhatalmazza Lengyel György polgármestert. A 
megbízási szerződés aláírása megtörtént Varga Pál és Lengyel György 
polgármester által. 

 

Két ülés közötti eseményekről az alábbiakban számol be: Az Olvasókörnél 
folyamatban van a felújítás, a belső munkálatokkal, az alászigeteléssel kezdtek, 
amely már el is készült. A Családokért Bt. végezte eddig a szociális segélyben 
részesülő aktív korúakkal az együttműködést, de mivel ez a feladat átkerül a 
Kistérségi Társuláshoz, ezért az együttműködési megállapodást megszüntettük. Az 
informatikai feladatokkal ismét Varga Pált bíztuk meg, már el is készítette a 
legkorszerűbb web lapot. 

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:  
 

 
 

                           1/2014. (I. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
238/2013. (XI. 21.) sz. KT, 245/2013. (XI. 21.) sz. KT, 
365/2013. (XII. 17.) sz. KT, 366/2013. (XII. 17.) sz. KT. 
370/2013. (XII. 17.) sz. KT határozatok végrehajtásáról, 
valamint a két ülés között végzett munkáról, eseményekről 
szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelős:  Lengyel György, polgármester 
Határidő: azonnal 
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1. Napirendi pont:  2014. évi költségvetés (I. forduló) 
Előadó: Lengyel György, polgármester 

 

Lengyel György polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést 
előzetesen írásban megkapták a képviselők.  

Pusztai Ádám képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi Bizottság a 
napirendet megtárgyalta, megvitatta, a bizottság tagjainak közös álláspontja, hogy 
Kardoskút Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. fordulós 
összeállítása alkalmas a falugyűlés elé terjesztésre, javasoljuk az elfogadását. 
Természetesen több helyen pontosításra, javításra szorul. Ha az iskola átadása 
egyházi fenntartásba fog kerülni a tervek, elképzelések szerint, a költségvetést is 
módosítani kell. Felvetődött bizottsági ülésen a temető melletti földterület 
megvásárlása parkoló kialakítása céljából és esetlegesen majdan a temető bővítése 
céljából. Ezen gondolkodni kell a költségvetés végleges elfogadásáig. Javasoljuk a 
Petőfi utca melletti járda újraépítését a művelődési házig első ütemben, valamint a 
többi felújítandó járdaszakasz bekerülési költségének a meghatározását. 

Lengyel György polgármester: A beépítetlen építési telkeken akár gyógynövény 
termesztésre is van lehetőség, a Herbária Zrt potenciális szerződő partner, vállalják a 
megtermelt termés átvételét. A temető melletti földterületen egy 54 m mély, 
öntözésre alkalmas kút is van. Ahogy az Ügyrendi Bizottság ülésén már elmondtam, 
fontosnak tartom a temető és a templom között egy parkoló kialakítását, akár fásítva. 
Szóbeli árajánlat alapján az eladó 1 millió forint vételárat határozott meg. 

Varga Pál képviselő: A polgármestert hatalmazzuk fel, hogy a vásárlással 
kapcsolatos feladatokat intézze, pl. értékbecslés, hogy a költségvetésbe be tudjuk 
tervezni a vételárat.  

Szemenyei Sándor képviselő: Támogatom a földvásárlást, a vagyona gyarapszik 
az Önkormányzatnak. Közepes árat kér, 40-45 ezer/ak a kialakult forgalmi érték. 
Tehát nem drága és nem elhanyagolt terület.  

Pusztai Ádám képviselő: Támogatom a földvásárlást. Kérem a polgármestert, hogy 
a felújítandó járdák bekerülési költségét is tudja meg a költségvetés elfogadásáig. 

Mórocz Lajos képviselő: Támogatom a földvásárlást, minden föld értéket jelent. 

 Lengyel György polgármester: A Napsugár utca és a Móricz Zsigmond utcán lévő 
3 telek visszavásárlása esetén 35 ezer forint/telek az értéke, ezek évek óta 
elhanyagolt állapotban vannak. A tulajdonosok a telekadót sem fizetik, felhívtuk a 
figyelmüket az esetleges visszavásárlásra. 

Mórocz Lajos képviselő: A telkek hasznosításáról a Start program keretében 
lehetne gondolkodni.  

Lengyel György polgármester: A Start munkaprogram tervét elkészítettük, 
bírálaton van, ha elfogadják kötelezettségünk is van, ezért ajánlottuk fel a telkek 
visszavásárlását a tulajdonosoknak, mert a temető melletti földterület vásárlásának 
lehetősége ez után következett be. 
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Javasolom e miatt a költségvetés kiadási oldalát 1 millió forinttal megemelni. 

A járdák felújításával kapcsolatban Pusztai Ádám képviselő javaslatára, ha a testület 
felhatalmaz, árajánlatokat szerzek be, és részben a járdafelújítás egyes munkafázisai 
start munkában elvégeztethető. 

Varga Pál képviselő: Tökéletesen megfelel a tervezet a falugyűlés elé 
terjesztésnek, az ott elhangzottak kiegészítésével, folyamatos egyeztetésünkkel 
elfogadásra javaslom. 

Lengyel György polgármester: Egyeztettem az intézményvezetőkkel, kérelmeiket 
beépítettük a kiadott anyagba. Bízom benne, hogy lehetőséget teremt ez a 
költségvetés új értékek képződésére, ami a falunk javát szolgálja. 

Aki egyetért a kiadott írásos anyagban lévő határozati javaslattal kiegészítve azzal, 
hogy 1 millió forinttal emeljük meg a kiadási előirányzatot földvásárlás céljából- 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:  

 
2/2014. (I. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2014. évi költségvetés tervezetét megvitatta és az alábbi 
módosítással elfogadta: 
 
1. kiadási előirányzat megemelése 1.000.000 FT összeggel 

ingatlanvásárlás céljából. 
 
A tervezetet megfelelő alapnak tartja további kidolgozásra, 
továbbá falugyűlés elé terjesztésre alkalmasnak tartja. 
 
Határidő: 2013. február 27. 
Felelős:  Lengyel György polgármester 
 

 

2. Napirendi pont:  Falugyűlés időpontjának meghatározása 
Előadó: Lengyel György, polgármester 

 

Lengyel György polgármester: Az előterjesztést írásban előzetesen megkapták a 
képviselők. A javasolt időpont február második felére esik.  

Vargáné Neller Borbála műv. ház igazgató: A művelődési házban lévő 
programokat figyelembe véve a február 11. és 18. a legalkalmasabb időpont. 

dr. Lipták Péter jegyző: 17-én, hétfőn alkalmas? 

Vargáné Neller Borbála műv. ház igazgató: Megoldható ez az időpont. 
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Lengyel György polgármester: A falugyűlés időpontja 2014. február 17. (hétfő) 18 
óra a Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár nagytermében. Napirendi 
pontoknak javasolom: az előző év értékelését, illetve beszámoló az idei év terveiről, 
az önkormányzati költségvetésről. 

Amennyiben kérdés észrevétel nincs, kérem, hogy kézfeltartással szavazzunk. Aki 
egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal kiegészítve a megtárgyalt 
időponttal és napirenddel, kérem szavazzon! 

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:  

3/2014. (I. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
dönt arról, hogy a falugyűlés időpontja 2014. február 17. 
(hétfő) 18 óra. Helye: Móra Ferenc Művelődési Ház és 
Községi Könyvtár nagyterme. 

Napirendje: 

 az előző év értékelése 
  az idei év terveiről, az önkormányzati költségvetésről. 

Felelős: Lengyel György polgármester 
Határidő: 2014. február 17. 
 
 
 

3. Napirendi pont:  Kulturális rendezvények időpontjának meghatározása 
Előadó: Vargáné Neller Borbála igazgató 

 
Lengyel György polgármester: Az előterjesztést írásban előzetesen megkapták a 
képviselők. Kérdezem a napirendi pont előadóját szóbeli kiegészítéssel kíván-e élni. 
 
Vargáné Neller Borbála igazgató: Írásos előterjesztésemben összefoglaltam a 
nagyobb programokat, kisebb rendezvényeket.  
A falunap időpontjának meghatározására lenne szükség, hogy tovább tudjak 
dolgozni. Jó lenne szót ejteni a március 15-i ünnepségről is, mert február végén 
jelenik meg a Hírmondó és szeretném már abba bele tenni. A következő testületi ülés 
időpontja már késő lesz az újság megjelenéséhez. 
 
Lengyel György polgármester: Falunap időpontjának javasolom július 19-ét. 
 
Mórocz Lajos képviselő: Jó a javaslat, verőfényes nyári nap legyen. 
 
Lengyel György polgármester: A március 15-i ünnepség időpontjának javaslom 
március 14. péntek 18 órai kezdést. Programnak: ünnepi beszéd, műsoros előadás, 
koszorúzás, fáklyás felvonulás. 
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Vargáné Neller Borbála igazgató: Az általános iskolások nem vállalták a műsoros 
előadást, de a színjátszók vállalják. Az ünnepi beszéd előadója ki legyen? 
 
Lengyel György polgármester: Lehet akár képviselő, meghívott köztiszteletben álló 
személy – segítsenek a jelenlevők.  
 
Varga Pál:  A színjátszók készülnek ünnepi előadással. 
 
Lengyel György polgármester: A Hősök Napja rendezvényt évek óta az 
Önkormányzat támogatta. A rendezvényt az Evangélikus Egyház szervezte, 
koordinálta, szeretném, ha így folytatódna tovább.  
 
Amennyiben kérdés észrevétel nincs, kérem, hogy kézfeltartással szavazzunk! Aki 
egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal a elmondottakkal 
kiegészítve, kérem szavazzon! 

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:  

4/2014. (I. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a Kulturális rendezvények időpontjának 
meghatározásáról szóló beszámolót elfogadja azzal, hogy a 
Falunap időpontját 2014. július 19-re tűzi ki, a március 15. 
napi ünnepség megtartására 2014. március 14-én 
(pénteken) kerül sor. 

 
Felelős: Lengyel György polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 

4. Napirendi pont: Bejelentések 

 

Lengyel György polgármester: A középtávú tervvel kapcsolatban írásos 
előterjesztést megkapták a képviselők. Kérdezem az előterjesztés készítőjét, Kapuné 
Sin Anikót, szóbeli kiegészítése van-e. 

Kapuné Sin Anikó pénzügyi vezető főtanácsos: Nincs szóbeli kiegészítésem. 

Lengyel György polgármester: Amennyiben kérdés észrevétel nincs, kérem, hogy 
kézfeltartással szavazzunk. Aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslattal, kérem szavazzon! 

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:  

5/2014. (I. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Kardoskút Község Önkormányzata 2014-2017 közötti 
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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 2014. évi költségvetésben 
adósságot keletkeztető ügyletről nem döntött, továbbá azzal 
nem rendelkezik, így az ebből eredő fizetési kötelezettségek 
alakulásának bemutatását a középtávú terv nem 
tartalmazza. 

Felelős: Lengyel György polgármester a terv 
felülvizsgálatáért. 
Határidő: 2014. évi költségvetés elfogadásáig. 

 
 

Lengyel György polgármester: Az Alföldvíz Zrt. vízkorlátozási tervének 
elfogadásával kapcsolatban kaptak írásos előterjesztést a képviselők. Több 
önkormányzat, polgármester szorgalmazta az ivóvízzel való gazdálkodást, remélve, 
hogy segítséget jelenthet a nyári hónapok nagyobb vízfogyasztásánál az 
egészséges ivóvíz biztosítása. Egyetértek ezzel a törekvéssel. A vízkorlátozási terv 
betarttatása, végrehajtása a polgármester feladata. Javaslom a vízkorlátozási terv 
elfogadását. 

Amennyiben kérdés észrevétel nincs, kérem, hogy kézfeltartással szavazzunk! Aki 
egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal, kérem szavazzon! 

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:  

6/2014. (I. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy 

1. jóváhagyja – Kardoskút közigazgatási területére 
vonatkozóan – az Alföldvíz Zrt. által készített 
vízkorlátozási tervet, a határozat 1. melléklete szerinti 
tartalommal,  

2. felkéri Lengyel György polgármestert, hogy a 
vízkorlátozási tervet a www.kardoskut.hu portálon 
publikáltassa. 

Felelős: Lengyel György polgármester 
Határidő: 2014. 01. 31. 
 

Lengyel György polgármester: Írásos előterjesztést kaptak a képviselők  „ A Békés 
Megyei Ivóvízminőség-javító Program” önerő igazolásához meghozott 199/2013. 
(X.14.) Képviselő-testületi határozat módosítása tárggyal. Kérdezem Fekete Zita 
kirendeltség-vezetőt kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. 
 

http://www.kardoskut.hu/
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Fekete Zita kirendeltség-vezető: Megváltozott a támogatási összeg, ezért kell újból 
dönteni minden települések. 
 
Lengyel György polgármester: Amennyiben kérdés észrevétel nincs, kérem, hogy 
kézfeltartással szavazzunk. Aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslattal, kérem szavazzon! 

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:  

 
7/2014. (I. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, 
hogy a 199/2013.(X.14.) Kt. számú határozatát az alábbiak 
szerint módosítja, – a határozat módosítással nem érintett 
pontjainak a változatlanul hagyásával:  
Elfogadja a „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” című 
támogatott nagyprojekt önerejének igazolását, az alábbiak szerint: 
A projekt címe, a pályázati anyagban megjelölttel összhangban: 
Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program 
Pályázati azonosító jel: KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 
A projekt megvalósítási helyszíne: Békés, Csongrád és Hajdú-
Bihar megye 
A pályázati konstrukció száma: KEOP-1.3.0/09-11 Ivóvízminőség-
javítás  
A projektnek az 1746/2013.(X. 17.) [Támogatási szerződés 1. sz. 
módosítása] és az 1937/2013.(XII. 13.) Korm. határozatnak 
[Támogatási szerződés 2. sz. módosítása] megfelelően a 
támogatás szempontjából elszámolható nettó összköltsége a 
Támogatási szerződés 2. sz. módosításával megegyezően: 
38.060.344.909,- Ft. A támogatás mértéke a projekt elszámolható 
nettó összköltségének a 88,445729% –a, de legfeljebb 
33.662.749.515,- Ft.  
A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész 
mindösszesen: 4.397.595.394,- Ft, amelynek 100% –ára a 
projektben részt vevő hatvanhat önkormányzat a BM EU Önerő 
Alap támogatását kívánja igénybe venni.  
1/ kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP-1.3.0/09-
11-2012-0009 azonosító számú projekt rá jutó önkormányzati 
önrész összegét a 2014. és a 2015. évi költségvetési 
rendeletében az alábbiak szerint elkülöníti. 
 
 

 
Az önkormányzatra jutó 

összes saját forrás 
(forint) 

2014. év 
(forint) 

2015. év 
(forint) 

Kardoskút 
Község Önkormányzata 

12 313 267 4 317 201 7 996 066 
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Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Lengyel György polgármester 

 

Lengyel György polgármester: A következő bejelentés tárgya a 2014. évi 
teljesítménykövetelmények meghatározása.  

dr. Lipták Péter  jegyző: Az elmúlt év alapján, globális célok lettek meghatározva. 
Szívesen veszem a bővítésre, változtatásra tett javaslatokat. 

Lengyel György polgármester: Jól kidolgozott teljesítménykövetelményeket 
határoz meg. 

Szemenyei Sándor képviselő: Az e) pontban meghatározást különösen helyeslem, 
a hátralékok csökkentésének fokozására becsülöm, nem kell félni a bíróságtól sem. 

Mórocz Lajos képviselő: Csak annak lehet elengedni, amit nincs kitől behajtani. 

Lengyel György polgármester: Örülök ennek a felvetéseknek. Lehetséges, hogy ez 
ösztönző eljárás, eddig nem működött, de más területen már értünk el 
eredményeket.  

Lengyel György polgármester: Amennyiben kérdés észrevétel nincs, kérem, hogy 
kézfeltartással szavazzunk! Aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslattal, kérem, szavazzon! 

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:  

 
8/2014. (I. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

1./ Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 

köztisztviselői 2014. évi teljesítménykövetelményeinek 

alapját képező kiemelt célokat a következők szerint 

határozza meg: 

a./ A  Képviselő-testület által alkotott rendeletek betartása és 

betartatása, a hozott határozatok maradéktalan 

végrehajtása. 

b./ A jogszabályok módosításának figyelemmel kísérése, az 

új rendelkezések elsajátítása és azok jogszerű alkalmazása. 

 

c./ A jogszabályoknak való megfelelés biztosítása a 

Képviselő-testület és bizottságai döntéseinek előkészítése és 

végrehajtása során, a döntési alternatívák feltárása és a 

legjobb döntések ajánlása.  

d./ Ügyfélbarát ügyintézés, a szolgáltató jellegű közigazgatás 

megvalósítása.  
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e./ Az önkormányzati bevételek növelése, különös tekintettel 

a hátralékok csökkentésére, a kintlévőségek behajtására és 

az ellenőrzési tevékenység fokozására. 

f./ Költségtakarékos gazdálkodás, költségkímélő működés 

megvalósítása a Hivatal és az intézmények vonatkozásában 

2014. évben is. 

g./ Folyamatos önképzés, a központilag, vagy munkáltató 

által elrendelt kötelező továbbképzéseken való részvétel. 

h./ Az Önkormányzat és intézményei, gazdálkodó 

szervezetei részére a legkedvezőbb, leggazdaságosabb, 

értékteremtő közfoglalkoztatás megszervezése. 

i./ Hatékony együttműködés biztosítása az Orosházi Járási 

Hivatallal és annak kirendelt ügysegédjével. 

j./A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal székhelye 

és kirendeltségei közötti munkaszervezési feladatok 

hatékony és rugalmas végrehajtása. 

 

2./ A Képviselő-testület felkéri dr. Lipták Péter jegyzőt, hogy 

a Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2014. évi 

egyéni teljesítménykövetelményeinek meghatározására 

intézkedjen.  

 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: dr. Lipták Péter jegyző 

 

Lengyel György polgármester: Írásos előterjesztést kaptak a képviselők a 
köztemetés nyújtása vonatkozásában, szerződéskötéssel kapcsolatos döntéshez. Az 
előző ülésen elhangzottaknak megfelelően árajánlatokat kértünk több szolgáltatótól, 
2 árajánlat érkezett, melyek az előterjesztés mellékletét képezik. Kérem a képviselők 
javaslatait. 

Varga Pál képviselő: Mind a két árajánlatot átnéztem. A Piéta árajánlata alapján 
olcsóbb, de nem részletes. A Rekviemmel összehasonlítva kicsi a különbség. A régi 
jó kapcsolatra tekintettel a Rekviem Temetkezéssel javaslom megkötni a 
szolgáltatási szerződést. 

Szemenyei Sándor képviselő: Összeadva a kapott és áttekintett árajánlatokat, 
akkor a Rekviem olcsóbb is. Mindenképpen ezt kell elfogadni. 

Mórocz Lajos képviselő: A Piéta nem részletezte, a hamvasztásos drágább, mint a 
Rekviemnél. Én is a Rekviemet javasolom. 

Lengyel György polgármester: Megállapítható, hogy összességében előnyösebb 
az Oros-Temető.  

dr. Lipták Péter  jegyző: Az ár korrekt, reális, javaslom elfogadni. A szerződést 
határozatlan időre, 30 napos felmondással kell megkötni. 
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Lengyel György polgármester: Amennyiben kérdés észrevétel nincs, kérem, hogy 
kézfeltartással szavazzunk. Aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslattal kiegészítve az Oros-Temető ajánlatának megfelelően, kérem, szavazzon! 

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:  

 
9/2014. (I. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 48. §-ban 
meghatározott köztemetés nyújtásának vonatkozásában 
értékelte a beérkezett árajánlatokat és az alábbi döntést 
hozza: 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az Oros-Temető Kft. 
Rekviem Temetkezés (Székhelye: 5665. Pusztaottlaka, 
Tanya 5., Telephelye: 5900. Orosháza, Győri V. tér 1.) 
vállalkozással a beérkezett árajánlat alapján koporsós 
temetés esetén 82.100,-Ft + ÁFA, azaz: bruttó 104.267,-Ft, 
azaz: Egyszáznégyezer-kettőszázhatvanhét forint 
összegben; hamvasztásos temetés esetén 86.170,-Ft + ÁFA, 
azaz: bruttó 109.436,-Ft, azaz: Egyszázkilencezer-
négyszázharminchat forint összegben szerződést kössön. 

Felelős: Lengyel György polgármester 
Határidő: 2014. február 28. 
 
 

Lengyel György polgármester: Az Orosházi Evangélikus Egyházközség 
benyújtotta a 2013. évi támogatási, illetve kegyeleti közszolgáltatási szerződés 
keretében kapott összeg elszámolását. Erről szóló írásos előterjesztést megkapták a 
képviselők, melyet nem kívánok kiegészíteni. 

Amennyiben kérdés észrevétel nincs, kérem, hogy kézfeltartással szavazzunk. Aki 
egyetért az előterjesztésben szereplő I. sz. határozati javaslattal kérem, szavazzon! 

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:  

10/2014. (I. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy az Orosházi Evangélikus Egyházközség által 
a 2013. évben biztosított 330.000 Ft, azaz: 
Háromszázharmincezer forint önkormányzati támogatásról 
szóló, a kegyeleti közszolgáltatási szerződés értelmében 
benyújtott beszámolót elfogadja. 

Felelős: Lengyel György polgármester 
Határidő: azonnal 
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Lengyel György polgármester: Aki egyetért az előterjesztésben szereplő II. sz. 
határozati javaslattal kérem kézfeltartással szavazzon! 

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:  

11/2014. (I. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy az Orosházi Evangélikus Egyházközség – 
Evangélikus Egyház Kardoskúti Gyülekezeti Házánál történő 
ablakcsere céljából 2013. évben biztosított 110.000 Ft, azaz: 
Egyszáztízezer forint támogatásról szóló - számlákkal 
alátámasztott – beszámolót elfogadja.  

Felelős: Lengyel György polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

Lengyel György polgármester: Írásos előterjesztést kaptak a képviselők a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról szóló 23/2013. (XII. 19.) ÖKt. rendelet módosításával 
kapcsolatban. 

Fekete Zita kirendeltség-vezető: Túlszabályozott volt a rendeletünk, néhány 
pontokat kell hatályon kívül helyezni. 

Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs hozzászólás, kérdés a 
képviselők részéről, kérem, elfogadásáról kézfeltartással szavazzanak. Aki így 
elfogadja a rendelet-tervezetet, kézfelnyújtással szavazzon. 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alkotta 
meg az alábbi rendeletet: 
 
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 30.) számú 

önkormányzati rendelete 
 

a nem közművel összegyüjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról szóló 23/2013. (XII. 19.) sz. ÖKT. rendelet 

 módosításáról 
  

A rendelet a jegyzőkönyv  mellékletét képezi. 
 
 
Lengyel György polgármester: A házi segítségnyújtás ellátása tárgyú előterjesztés 
következik. Írásos előterjesztést a képviselők megkapták. A korábbi testületi ülést 
követően Pepó Jánosnéval a hét elején tárgyaltunk. Megbíztam a szakmai program 
elkészítésével, mely az előterjesztés mellékleteként megkapta minden képviselő. A 
munka koordinálása és a szolgáltatás beindítása érdekében javaslom, bízzuk meg. 
Beszéltünk ennek a munkának a díjazásáról is. Pusztaföldváron és Csanádapácán 
már lát el ilyen feladatot, de még Kardoskutat vállalni tudja. Heti 6 órában 1800,-Ft/ 
óra díjért vállalná a feladatot. 
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dr. Lipták Péter jegyző: Ismerem a munkáját, rutinos vezető, segíti a munkát, 
kiválóan adminisztrálja a dolgokat. Több szervezet vizsgálatot folytatott, de hibát nem 
tárt fel.  

Mórocz Lajos képviselő: Van-e gondozott személyünk? 

Fekete Zita kirendeltség-vezető: Jelenleg nincs, nincs még működési engedélyünk. 

Mórocz Lajos képviselő: A feladat ellátására alkalmas személy van-e? 

Lengyel György polgármester: A leendő gondozottak felkutatásában segített Kisné 
Károlyi Mariann körzeti nővér és Varga Pál tanyagondnok. A gondozó személye 
pedig Madari Józsefné, aki  jelenleg közalkalmazott, és szociális gondozói 
végzettséget szerzett. Pepó Jánosné elmondta, hogy a gondozók több mint 50 %-
ának kell végzettséggel rendelkezni. 8-9 főre gondozottra kell biztosítani egy 
gondozót. Jelenlegi információnk szerint 18 fő, aki úgy gondolja, hogy szeretné majd 
igénybe venni a szolgáltatást. Nagyon fontos a gondozó személye. Meg kell hirdetni, 
el kell indítani az engedélyezést. Bizalom esetén bővül a kör, magát építi a rendszer. 

Varga Pál képviselő: Pepó Jánosnét korábban ismerem, csupa jókat tudok a 
munkájáról, kell egy szakmai irányító. A mai napon is 4 belterületi lakost vittem 
szakrendelőbe, megoldandó feladat a házi segítségnyújtás. Valóban fontos a 
gondozó személye. Mindenkit biztatok, hogy igényeljék a szolgáltatást. Kezdjünk 
bele, legyen sikeres, mint a tanyagondnoki szolgálat.  

Fekete Zita kirendeltség-vezető: Pepó Jánosné a szükséges szakmai gyakorlattal 
és végzettséggel rendelkezik. A gondozottak felvételénél a gondozási szükségletet 
meg kell állapítani. 

Lengyel György polgármester: Beszélgettem Madariné Erikával és azt látom, hogy 
ambíciót érez a munka iránt. Munkaátcsoportosítással meg is tudjuk oldani. 

dr. Lipták Péter  jegyző: Javaslom, hogy hatalmazza fel a Képviselő-testület a 
polgármestert a működési engedély iránti kérelem benyújtására. 

Lengyel György polgármester: Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, kérem, hogy 
kézfeltartással szavazzunk az előterjesztéssel kapcsolatos határozati javaslatokról. 
Először arról döntsünk, hogy kössünk megbízási szerződést Pepó Jánosnéva! Aki 
egyetért ezzel a határozati javaslattal, kérem szavazzon! 

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:  

 
12/2014. (I. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy 2014. január 15. naptól megbízási szerződést 
köt Pepó Jánosnéval, a szociális alapszolgáltatások – 
szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, tanyagondnoki 
szolgálat – területén felmerülő szakmai feladatok ellátására 
heti maximum 6 órában, bruttó 1.800,-Ft/óra megbízási díj 
ellenében. 
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Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés 
megkötésére. 

Felelős: Lengyel György polgármester 
Határidő: 2014. 01. 30. 
 
 

Lengyel György polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a szakmai programot 
elfogadja, az kézfeltartással szavazzon! 

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:  

13/2014. (I. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy Kardoskút Község Önkormányzatának házi 
segítségnyújtás szakmai programját jelen előterjesztés 1. 
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

Felelős: Lengyel György polgármester 
Határidő: 2014. január 30. 

 

Lengyel György polgármester: Aki a házi segítségnyújtás szakmai programját az 
előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalom elfogadja, kézfeltartással szavazzon. 

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:  

14/2014. (I. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy felhatalmazza a polgármestert, hogy házi 
segítségnyújtás vonatkozásában a működési engedély iránti 
kérelmet a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatalához benyújtsa, a szükséges jognyilatkozatokat 
megtegye. 

Felelős: Lengyel György polgármester 
Határidő: 2014. március 30. 
 
 

Lengyel György polgármester: Az Önkormányzati SZMSZ módosításáról is 
döntenünk kell. 

Fekete Zita kirendeltség-vezető: E rendelet módosításra azért van szükség, mert 
szakfeladat helyett kormányzati funkciók kerültek bevezetésre és ezt a változást kell 
követnie az SzMSz-nek is. 

Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs hozzászólás, kérdés a 
képviselők részéről, kérem, elfogadásáról kézfeltartással szavazzanak. Aki így 
elfogadja a rendelet-tervezetet, kézfelnyújtással szavazzon. 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alkotta 
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meg az alábbi rendeletet: 
 
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (I. 30.) számú 

önkormányzati rendelete 
 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2013. (XII.19.)  
sz. önkormányzati rendelet módosításáról 

  
A rendelet a jegyzőkönyv  mellékletét képezi. 

 

dr. Lipták Péter  jegyző: A szociális étkeztetést is fel kellene futtatni, mert erre van 
külön működési engedélyünk. Fel kellene mérni az igényt. 

Lengyel György polgármester: Erről már beszéltünk valóban fel kell majd mérni és 
felül kell vizsgálni. 

Mórocz Lajos képviselő: Eddig az ár miatt nem igényelték. 

dr. Lipták Péter jegyző: Változott a rendelkezés, lehetőség van az igénybevételre, 
jövedelemkorlát nincs. Felül kell vizsgálni a rendeletünket. 

Lengyel György polgármester: A temetőről és a temetkezésről szóló 9/2007. (XI. 
30.) rendelet módosításával kapcsolatban írásos előterjesztés készült. A decemberi 
ülésünkön rendelkeztünk, de december 29-én törvénymódosítás történt, ezért kell 
ismét napirendre venni. 

Fekete Zita kirendeltség-vezető: A rendelet módosítással törvényi megfelelésnek 
teszünk eleget, hiszen a szociális temetés bevezetését elhalasztották 2014 helyett 
2015-re, így ismét módosítani szükséges a rendeletünket, hogy összhangban legyen 
a hatályos törvénnyel. 

Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs hozzászólás, kérdés a 
képviselők részéről, kérem, elfogadásáról kézfeltartással szavazzanak. Aki így 
elfogadja a rendelet-tervezetet, kézfelnyújtással szavazzon. 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alkotta 
meg az alábbi rendeletet: 
 
 
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (I. 30.) számú 

önkormányzati rendelete 
 

a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2007. (XI. 30.) sz. ÖKT. 
rendelet módosításáról 

  
A rendelet a jegyzőkönyv  mellékletét képezi. 

 

Lengyel György polgármester: A tótkomlósi állati hulladékgyűjtő és átmeneti tároló 
telep működésének ügye vonatkozásában az előterjesztést megkapták a képviselők. 
Ezt a szolgáltatást Orosháza város nem igényli ilyen formában tovább, emiatt a 
költségek jelentősen megemelkedtek és a többi település sem tudja vállalni. Ezek 



18 
 

után mi sem tudjuk vállalni. Meg fog szűnni a szolgáltatás. Marad közös tulajdonban. 
Ez kötelezően ellátandó feladat, meg kell keresni a lehetőséget. Kistérségi ülésen 
indítványoztam, hogy hívják meg a Hódmezővásárhelyi ATEV szakemberét. Most 
van kistérségi ülés, majd a jegyzőkönyvből megtudjuk a döntést. Négy határozati 
javaslat szerepel az előterjesztésben, külön-külön kell róluk szavaznunk.  

Szemenyei Sándor képviselő: Tudomásul kell venni a változásokat. Rosszul érint a 
kérdés. Az Rt-től az ATEV szállít, eddig is elvitte volna a miénket is, de nagyon 
drágán. Remélem lesz olyan szolgáltató, amelyhez Kardoskút is társulni tud. 

Lengyel György polgármester: Az üzemeltetési fenntartási költségek vezettek oda, 
hogy az önkormányzat nem tudja vállalni. Az ATEV államilag támogatott, a tótkomlósi 
nem. Változni fognak a feltételek, 50 kg felettiért jönnek, az alattiért nem, és 48 órán 
belül.  

Lengyel György polgármester: Amennyiben kérdés észrevétel nincs, kérem, hogy 
kézfeltartással szavazzunk az előterjesztéssel kapcsolatos határozati javaslatokról. 
Először a 1. sz. határozati javaslatról döntsünk. Aki egyetért ezzel a határozati 
javaslattal, kérem szavazzon! 

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:  

15/2014. (I. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Tótkomlós és térsége Állati-hulladékkezelési 

Önkormányzati Tulajdonközösség (továbbiakban: 

tulajdonközösség) Közgyűlésének 1/2014. (I. 10.) sz. 

határozatában foglaltakat elfogadja, tudomásul veszi, hogy 

a tulajdonközösség a Tótkomlós és térsége Állati 

hulladékkezelési Önkormányzati Társulás keretében 

megvalósult állati hulladékkezelési rendszert 2014. február 

01-től nem működteti.  

A tulajdonközösségben fellelhető,  osztatlan közös tulajdont 

képező ingó és ingatlan vagyonból az önkormányzatot 

megillető tulajdoni hányadot a Képviselő-testület elsősorban 

bérlet útján kívánja hasznosítani.  

 

Felelős: Lengyel György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Lengyel György polgármester: A 2. sz. határozati javaslatról döntsünk. Aki egyetért 
ezzel a határozati javaslattal, kérem szavazzon! 

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:  
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16/2014. (I. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

egyetért azzal, hogy a Tótkomlós és térsége Állati-

hulladékkezelési Önkormányzati Tulajdonközösség 

(továbbiakban: tulajdonközösség) Közgyűlésének 1/2014. 

(I. 10.) sz. határozatában foglaltak alapján a Tótkomlós és 

térsége Állati hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 

keretében megvalósult állati hulladékkezelési rendszer 

részét képező ingó és ingatlan vagyon használatára 

vonatkozóan Tótkomlós Város Önkormányzata forgalmi 

értékbecslést szerezzen be.   

Felelős: Lengyel György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Lengyel György polgármester: A 3. sz. határozati javaslatról döntsünk. Aki egyetért 
ezzel a határozati javaslattal, kérem szavazzon! 

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:  

17/2014. (I. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

egyetért azzal, hogy Tótkomlós és térsége Állati-

hulladékkezelési Önkormányzati Tulajdonközösség 

(továbbiakban: tulajdonközösség) Közgyűlésének 1/2014. 

(I. 10.) sz. határozatában foglaltak alapján a Tótkomlós és 

térsége Állati hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 

keretében megvalósult állati hulladékkezelési rendszer és a 

közös tulajdont képező ingóságok hasznosítására 

Tótkomlós Város Önkormányzata bérleti díj meghatározása 

nélkül pályázati felhívást állítson össze, és tegyen közzé 

azzal, hogy eredménytelen pályázati eljárás esetén a 

szükséges újabb pályázati felhívás közzétételéről is 

gondoskodjon.  A pályázatok benyújtására minden esetben 

45 napot kell biztosítani. 

Felelős: Lengyel György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Lengyel György polgármester: A 4. sz. határozati javaslatról döntsünk. Aki egyetért 
ezzel a határozati javaslattal, kérem szavazzon! 
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A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:  

18/2014. (I. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

egyetért azzal, hogy a Tótkomlós és térsége Állati 

hulladékkezelési Önkormányzati Társulás keretében 

megvalósult állati hulladékkezelési rendszert 2014. február 

1-től annak bérbeadásáig Tótkomlós Város Önkormányzata 

bérleti díj fizetési kötelezettség nélkül a telep fenntartási 

költségeinek (éves költség 540.000,- Ft) átvállalása mellett 

használja.  

Felelős: Lengyel György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 
Lengyel György polgármester: Az iskola Szülői Munkaközössége támogatási 
kérelmet adott be. Február 8-án lesz a farsangi bál, és a jelmezesek  jutalmazására, 
játékokra kérnek 75 ezer forint támogatást. Vitassuk meg a kérelmet és döntsünk.  

Kapuné Sin Anikó vezető pénzügyi főtanácsos: A költségvetésben van rá fedezet. 

Mórocz Lajos képviselő: Tavaly mennyit adtunk? 

Kapuné Sin Anikó vezető pénzügyi főtanácsos: Tanulónként 1000 forintot. 

Mórocz Lajos képviselő: Maradjunk ennél. 

Pusztai Ádám képviselő: Szeptemberben nem támogattuk a biztosítási díjat, azt 
mondtuk, ha kérnek majd, akkor adunk többet. Éppen ezért most megadnám a 75 
ezer forintot. 

Szemenyei Sándor képviselő: Egyetértek a tanulónként 1000 forint összeggel. Van 
egy alapítvány, aki jogosult szintén támogatás adására, és az SZMK adjon be oda is 
kérelmet. 

Varga Pál képviselő: A biztosítás jutott nekem is eszembe, de más önkormányzat 
sem vállalja át az iskolától a biztosítási díjak megfizetését. Kis létszámú az iskola. 
Ahhoz, hogy meg tudják színvonalasan rendezni a farsangi mulatságot támogatom a 
75 ezer forintot. 

Lengyel György polgármester: Alapvetően támogatáshoz pályázati kiírás 
szükséges. Az idő rövidsége miatt az alapítványi út már nem lehetséges. A biztosítás 
döntésénél nem volt egyhangú a döntés. Részemről támogatom a 75 ezer forint 
összeg megállapítását. Szavazásra bocsátom a mostani kérelmet. Aki egyetért a 75 
ezer forint támogatással kézfeltartással szavazzon. 

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 1 
ellenszavazattal, az alábbi határozatot hozta:  
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19/2014. (I. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és 
Tehetségközpont Kardoskúti Tagintézménye Szülői 
Munkaközössége részére 75.000,-Ft támogatást nyújt a 
farsang megrendezésének költségeihez 2014. évi 
költségvetése terhére.  
A támogatási szerződés megkötésére felhatalmazza 
Lengyel György polgármestert. 
 
Felelős:  Lengyel György polgármester 
Határidő:  2014. február 08. 
 

Lengyel György polgármester: Felhívás érkezett, hogy 2014. januárban indul újra a 
Start munkaprogram. Két programot  jelöltünk meg: térkő burkoló gyártást, mert a 
pusztaközponti olvasókörnél és a művelődési ház udvarának egy részén, illetve 
közterületen, vagy akár az iskolánál is több térkővel való burkolásra alkalmas rész 
van. Egy évre szól, 25 ezer darab legyártását terveztük. Mérnöki pontossággal 
számításokat kellett végezni. Bízunk abban, hogy a 2014-2020 EU-s forrásból tudunk 
a polgárvédelmi bázis felújítására is pályázni, de a jelenlegi állapotában is alkalmas a 
térkő gyártására. Másik része a programunknak a mezőgazdasági munka, a Herbária 
Zrt-vel felvettük a kapcsolatot, hiszen a gyógynövény felhasználás egyre 
elterjedőben van. Új utat tör a gyógynövénytermesztés, élelmezési célra is  
felhasználható lesz, várható törvényi változás következtében. Garantált a piac. Kézi 
munkaerő szükséges. Kerti körömvirág termesztést választottunk. Ezen túl 
fokhagyma és őszi káposzta és egyéb söldségek termelése is szóba jött, mert a helyi 
konyha felvásárolná. Akár feldolgozásra, vagy rászorulók támogatására is alkalmas 
lenne. Ebben a programban 12 embernek tudnánk biztosítani munkát. Eszközöket, 
gépeket, kéziszerszámokat és munkaruhát is be lehet szerezni. E két program 
tervezése megtörtént, határidőre elküldtük, várjuk a döntést.  Felvetődött a brikett 
gyártása is, de ebbe a programban nincs lehetőség ekkora beruházásra. 

Aki egyetért azzal, hogy a Start munkaprogrammal kapcsolatos beszámolót 
elfogadja,  kérem kézfeltartással szavazzon! 

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 
ellenszavazattal, - egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:  

 
20/2014. (I. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a Start munkaprogramról szóló beszámolót 
elfogadja. 

Felelős:  képviselő-testület 
Határidő:  azonnal 
 

Lengyel György polgármester: Megkapták a képviselők az Együttműködési 
Nyilatkozat tervezetét, amely a kék vércse megőrzése a Kárpát-medencében című 
projektje. Mi is együttműködtünk már, támogattuk az önkormányzatnál képződött 
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gallyak kiszállításával a Körös-Maros Nemzeti Park területére. Örülünk, hogy tudunk 
segíteni, közreműködni e nemes cél érdekében. Ezt a tevékenységünket, 
segítésünket a jövőben is kívánjuk folytatni és ehhez lenne szükséges az 
Együttműködési Nyilatkozat megkötésére. 

Aki egyetért a nyilatkozat megkötésével, kézfeltartással szavazzon! 

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 
ellenszavazattal, - egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:  

21/2014. (I. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy együttműködik a természetvédelmi 
szervezetekkel a kék vércse és a vele társfészkelő 
madárközösségek megőrzése érdekében. 

Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési 
megállapodás aláírására. 

Felelős:  Lengyel György polgármester 
Határidő:  2014. február 28. 
 

Lengyel György polgármester: Már említettem, hogy vannak elhanyagolt építési 
telkek, melynek visszavásárlására gondoltunk. Mi a véleménye a képviselőknek 
ezzel kapcsolatban? Három ilyen telekről van jelenleg szó, egy esetben már több a 
telekadó hátralék, mint a telek ára. Egy telek vételi ára 35 ezer forint, amennyiért el 
lett adva. Akkor vetődött fel ez, amikor a Start munkaprogramhoz kerestünk területet. 

dr. Lipták Péter jegyző: Azt tanácsolom az ingatlanokat inkább vegyük bérbe 
hosszú távra. A bérleti díjjal kompenzáljuk a telekadót.  

Lengyel György polgármester: Felveszem a kapcsolatot újra a 
telektulajdonosokkal az újabb lehetőségről és a következő ülésre előkészítjük. 

Varga Pál képviselő: 2008. előtti a tartozás? 

Szemenyei Sándor képviselő: Ajánlja fel a telket a tartozásba. 

dr. Lipták Péter jegyző: Méltányosságból lehet adót elengedni, mérsékelni, csere 
nem lehetséges tartozásba. 

Lengyel György polgármester: Javaslom ezt a döntést elnapolni. Ha a temető 
melletti földterületet a tulajdonos eladja, akkor értékbecslés kell. 

Javaslom, hogy a képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a Kunos 
Zoltán tulajdonát képező, általa eladásra felajánlott, zártkert művelési ágú ingatlan 
értékbecslését megrendelje. Aki ezzel egyetért kézfeltartással szavazzon. 

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 
ellenszavazattal, - egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:  
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22/2014. (I. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy Kunos Zoltán által 
felajánlott zárt kert értékbecslését megrendelje. 

Felelős:  Lengyel György polgármester 
Határidő:  értelemszerűen 

 

Lengyel György polgármester: Az ifjúsági szálló építéséhez hosszú távra, 
térítésmentesen bérbe adtunk két önkormányzati ingatlant. Az akkori pályázat 
megváltozott, ezért a szerződések már nem élnek, most az új pályázathoz, melyre 
korábban hozzájáruló nyilatkozatot már adtunk -  új szerződést kell kötni, amelyben 
szintén ingyenesen használatba adja hosszú távra a területet az Önkormányzat. 

dr. Lipták Péter jegyző: Igen a régi 2 szerződés már nem érvényes és újat kell 
hozni.   

Lengyel György polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a Hódmezővásárhelyi 
Susáni Egyházközség részére a 229/2. hrsz. ingatlant bérbe adjuk a korábbi 
feltételeknek megfelelően, kézfeltartással szavazzon! 

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 
ellenszavazattal, - egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:  

23/2014. (I. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az Ifjúsági Szálló építkezése 

projekt megvalósításához bérbe adja a tulajdonát 
képező, kardoskúti 229/2. hrsz.-ú, természetben 
Kardoskút, Petőfi u. 24. sz. alatt található „Régi MOL 
kulturális és konferencia központ” elnevezésű ingatlanát 

a Hódmezővásárhelyi Susáni Egyházközség részére. 

A bérlet időtartama határozott, a projekthez 
kapcsolódóan az üzemeltetési kötelezettség végéig tart. 

A bérbeadásra bérleti díj megállapítása nélkül, 
térítésmentesen kerül sor azzal a feltétellel, hogy bérlő 
tudomásul veszi, hogy a bérlet lejárta esetén az 
ingatlan a végrehajtott értéknövelő beruházásokkal 
visszakerül a bérbeadó használatába és a bérlő 
követeléssel nem él a bérbeadó felé. 
A bérbeadó a bérleti szerződés keretében hozzájárul a 
fenti ingatlan projektcél szerint szükséges 
átalakításához, felújításához. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Lengyel György 
polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
 
Felelős:    Lengyel György  polgármester 

Határidő: 2014. március 30.  
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Lengyel György polgármester: a Hódmezővásárhelyi Susáni Egyházközség 
részére a 229/1. hrsz. ingatlant bérbe adjuk a korábbi feltételeknek megfelelően, 
kézfeltartással szavazzon! 

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 
ellenszavazattal, - egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:  

24/2014. (I. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az Ifjúsági Szálló építkezése 

projekt megvalósításához bérbe adja a tulajdonát 
képező, kardoskúti 229/1. hrsz.-ú, természetben 
Kardoskút, Petőfi u. 26. sz. alatt található 1422 m2 
területű építési telek megjelölésű ingatlanát a 

Hódmezővásárhelyi Susáni Egyházközség részére. 

A bérlet időtartama határozott, a projekthez 
kapcsolódóan az üzemeltetési kötelezettség végéig tart. 

A bérbeadásra bérleti díj megállapítása nélkül, 
térítésmentesen kerül sor.  
A bérbeadó a bérleti szerződés keretében hozzájárul a 
fenti ingatlan projektcél szerint szükséges 
átalakításához, felújításához, építési munkálatokhoz.. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Lengyel György 
polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
 

Felelős:    Lengyel György  polgármester 

Határidő: 2014. március 30. 

 

Lengyel György polgármester: Több bejelentéssel nem kívánok élni. A képviselők 
élni kívánnak-e bejelentéssel? 

Mórocz Lajos képviselő: A Petőfi utcán lévő szelektív hulladékgyűjtő hetek óta tele 
van, a szolgáltató nem üríti.  Másik bejelentésem: ugyan ezen a helyen a két járda 
találkozásánál van egy gömbakácfa, nagyon rossz helyen van, zavarja a 
kereszteződésben közlekedőket. 

Fekete Zita kirendeltség-vezető: Engedély kell a fakivágáshoz, hatóság kijelölést 
kell kérni, mert saját magunkkal szemben nem járhatunk el, hacsak nem 
balesetveszélyes. 

Szemenyei Sándor képviselő: A kocsma sarkánál régóta nincs az utcai szemetes 
ürítve, fel kell hívni a közmunkások figyelmét a rendszeres ürítésre. Az Ady sor, Liget 
sor, Petőfi utca által határolt parkban a fák szabálytalanul vannak ültetve, nagyon 
közel van az előtte lévő telekhatárhoz. 

Lengyel György polgármester: Utána nézünk a faültetésnek. A szelektív 
hulladékkal kapcsolatban az ürítést többször jeleztem a szolgáltatónak, most írásban 
fogom ezt megtenni.  Csongrád megyében felvásárolják a műanyag üvegeket, ebben 
a megoldásban is gondolkodhatunk.  
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Varga Pál képviselő: A szelektív hulladékkal kapcsolatban több panaszos keresett 
meg engem is, helyesnek tartom és javaslom, hogy írásban nyomatékosan fel kell 
hívni a problémára a szolgáltató figyelmét. 

Szeretném tájékoztatni a képviselőket, hogy felmérik Békés megyében a 
tanyavilágot, pontos koordinátákkal. Pályázat keretében kerestek személyeket ennek 
a felmérésnek a lebonyolítására. Jelentkeztem erre a munkára, és megbízást 
kaptam. Ez egy jó dolog. 

Igény merült fel gyógyászati segédeszközök további beszerzésére. Tárgyaltam erről 
és ismételten rendelkezésünkre bocsátanak jelentős mennyiségű eszközt, melyeket 
ingyenesen adhatjuk az arra rászorulóknak használatra. Olyan mennyiségben 
kapunk, hogy Csanádapácának és Pusztaföldvárnak is tudunk segítségül adni 
belőle.   

Lengyel György polgármester: Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, 
tisztelettel megköszöni az aktív tanácskozást és 17,20 perckor bezárja  a nyílt ülést 
és zárt ülés keretében folytatja a munkát tovább. 

 
K.m.f. 

 
 

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

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
 
 
 / Mórocz Lajos /                         / Pusztai Ádám/ 
     képviselő                           képviselő 
           
 

 


