KARDOSKÚT KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2019. MÁRCIUS 28. NAPJÁN TARTOTT
RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

6/2019. ÖKÜ
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. március 28. napi
rendes, nyílt testületi ülésén 15:00 órai kezdettel.

Ülés helye: a Hivatal tanácskozó terme
5945 Kardoskút, Március 15. tér 3.
Jelen vannak:
Lengyel György polgármester,
Varga Pál alpolgármester
Pusztai Ádám,
Mórocz Lajos, települési képviselők.
Tanácskozási joggal meghívottként vannak jelen:
Dr. Lipták Péter, jegyző
Bohák János , tűzoltó alezredes
Vargáné Neller Borbála Tünde, művelődésszervező
Kocsis Péter, Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület elnöke
Patócs Éva Óvodavezető
Dr. Tóth Máté, fogorvos
Dr. Fodor Zsuzsanna, háziorvos
Tibáné Hamvasi Zsuzsanna védőnő
Radics Vivien, szociális ügyintéző
Nem tanácskozási joggal állandó meghívottként van jelen:
Prozlikné Csorba Melinda, jegyzőkönyvvezető
Lengyel György, polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes. Tájékoztatja a jelenlevőket, hogy Kis Bálint képviselő úr előre jelezte, hogy
nem tud részt venni az ülésen. Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot; választása Mórocz
Lajos és Pusztai Ádám képviselőkre esik, melyet a jelenlevő 4 testületi tag, 4 igen szavazattal,
egyhangúlag, elfogadott.

Lengyel György, polgármester: Javaslatot tesz a megtárgyalandó napirendi pontokra, a
meghívóban megküldöttek szerint.
Aki egyetért a napirendi pontok elfogadásával, kézfeltartással szavazzon!
A képviselő-testület a javaslatnak megfelelően, a 4 jelenlevő tag közül 4 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbiak szerint fogadta el a tárgyalandó napirendi pontokat:

Nyílt ülés
Napirend tervezet:
1.) Orosházi Hivatásos Tűzoltóság 2018. évi tűzvédelmi tevékenységről szóló beszámolója
Előterjesztő: Lengyel György polgármester, előkészítette: Bohák János, megbízott
tűzoltóparancsnok
2.) Háziorvosi szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló
Előterjesztő: Lengyel György polgármester, előkészítette: Dr. Fodor Zsuzsanna, helyettesítő
háziorvos
3.) Fogorvosi szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló
Előterjesztő: Lengyel György polgármester, előkészítette: Dr. Tóth Máté fogorvos
4.) Védőnői szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló
Előterjesztő: Lengyel György polgármester, előkészítette: Tibáné Hamvasi Zsuzsanna, e.v.
védőnő
5.) Kardoskút Község Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési terve
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
6.) A szociális étkezési és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások szolgáltatási
önköltségének megállapítása és a térítési díjak felülvizsgálata
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
7.) Egyebek
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
Zárt ülés
1.) Szociális kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Lengyel György polgármester, előkészítette: Prozlikné Csorba Melinda
igazgatási ügyintéző
2.) Egyebek

Előterjesztő: Lengyel György polgármester
Lejárt határidejű határozatok és két ülés között történtek
Lengyel György polgármester a két ülés között lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
számol be:
68/2019. (II.28.)KT határozat:
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta „a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös Hivatal)
2019. évi költségvetésének megállapítása” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
A képviselő-testület:
1. A Közös Hivatal 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 99 268 000 Ftban határozza meg az előterjesztés 1. mellékletének megfelelő tartalommal.
2. A Közös Hivatal létszámát a 2. melléklet szerint 22 főben határozza meg.
3. Az egységes rovatrend K1102. Normatív jutalmak rovat terhére a költségvetési évben
együttesen az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat
eredeti előirányzatának 12 %-áig engedélyez kötelezettségvállalást.
4. Felkéri a jegyzőt a Közös Hivatal költségvetésének Csanádapáca Község Önkormányzat
2019. évi költségvetési rendeletébe történő beépítésére.
A rendelet módosításra került.
75/2019. (II.28.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 13/2014. (VI.26.) önkormányzati
rendelete alapján a civil szervezetek 2019. évi támogatása céljából az előterjesztés mellékletét
képező pályázati felhívást tesz közzé a helyben szokásos módon.
A pályázati hirdetmény közzétételre került.
77/2019. (II.28.)KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy
1. A Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda 2019/2020-as nevelési évre történő óvodai
beiratkozás időpontját 2019. április 29-30. napján 8.00 óra és 16.30 óra közötti időtartamban
határozza meg.
2. A Képviselő-testület jóváhagyja az óvodai beiratkozással kapcsolatos hirdetmény szövegét
a határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a helyben szokásos módon
gondoskodjon az óvodai beiratkozás rendjéről szóló hirdetmény közzétételéről.
A hirdetmény közzétételre került.
80/2019. (II.28.)KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy

1. A Képviselő-testület jóváhagyja a bölcsődei kötelező igényfelméréssel kapcsolatos
hirdetmény szövegét a határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a helyben szokásos módon
gondoskodjon a bölcsődei kötelező igényfelmérésről szóló hirdetmény közzétételéről.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2019. április 15-i határidőt követő
soron következő testületi ülésen tájékoztatást adjon a felmérés eredményéről.
A hirdetmény közzétételre került.

84/2019. (II.28.)KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, tekintettel a Kardoskút, belterület Árpád soron megnövekedett számú és sebességű
forgalomra, hogy
1. kezdeményezi ezen az útszakaszon a sebességmérő rendszer kiépítését, megszervezését,
2. felkéri Lengyel György polgármestert a szükséges intézkedések megtételére az Orosházi
Rendőrkapitányság felé.
Az egyeztetések és terepbejárás megtörténtek.
Rendőrkapitány úrtól a mai napon kaptunk egy tájékoztató levelet, miszerint április hónaptól
az érintett útszakaszon ideiglenes sebességmérők lesznek kihelyezve, heti rendszerességgel.
Javasolni fogom, hogy az önkormányzat a helyben szokásos módon tájékoztassa a lakosságot.
Bízom benne, hogy a közbiztonság csak erősödik és továbbra is fennmarad.
Amennyiben nincs kiegészítés, a tájékoztatót, aki elfogadja, kérem, kézfelnyújtással
szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
92/2019 (III.28.)sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 68/2019.(II.28.) sz., 75/2019.(II.28.) sz.,
77/2019.(II.28.) sz., 80/2019 (II.28.) sz., 84/2019
(II.28.) sz. KT határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolót elfogadja.
Felelős: Lengyel György, polgármester
Határidő: azonnal
Lengyel György polgármester: Továbbá szeretnék beszámolni arról, hogy az előző ülésünk
óta eltelt idő alatt a következő események történtek:

2019. március 5-én Kardoskútra invitáltuk az EFOP pályázatokat irányító menedzsmentet, az
orosházi és tótkomlósi gesztorságú programok kapcsán egyeztetünk. Jelen voltak a
pályázatokban dolgozók, valamint a hivatal dolgozói közül is páran.
Ugyanezen a napon Révész Csaba keresett fel személyesen az Nemzeti Közművektől.
Nemzeti Közművek önkormányzati kapcsolattartó irodát hozott létre. Azon túl, hogy a
közvilágítással kapcsolatos ügyintézés, hibabejelentés is közvetlenebb lett, lehetőség nyílt a
közvetlenebb kommunikációra, akár energetikai pályázatok, önkormányzati fejlesztések
kapcsán is. Örülök ennek a lehetőségnek, ugyanis a faluban előforduló, Nemzeti Közműveket
érintő hibát gyorsan lehet orvosolni ezen a kommunikációs vonalon.
2019. március 6-án közfoglalkoztatási megbeszélést tartottunk a most indult program miatt. A
tervezett feladatok sora elég szoros a létszám miatt. Úgy néz ki, hogy 2019. április 1. napjával
helyettesíteni tudjuk az egyik karbantartót, ez a probléma megoldódni látszik, így talán kicsit
előrébb leszünk.
Ugyanezen a napon DAREH taggyűlésen vettem részt.
2019. március 7-én A Magyar Falu Program tájékoztató értekezletén vettem részt
Békéscsabán, ahol Gyopáros Alpár Kormánybiztos úr tartotta meg tájékoztatóját. Úgy
gondolom érdemes volt jelen lenni, hiszen hasznos információkat cseréltünk, a tájékoztató
végén pedig a jövő terveire vonatkozó javaslattételre volt lehetőség. Kardoskút tekintetében
szót kértem, a szennyvíz probléma alternatív megoldások lehetőségeinek tekintetében. Több
kis település polgármestere is az ötletem mellé állt.
2019. március 8-án Pusztaföldváron nyílt meg Kisné Károlyi Mariann babakiállítása.
Örömmel töltött el, hogy a megnyitón több kardoskúti lakos is jelen volt.
2019. március 12-én az evangélikus iskolában jártunk alpolgármester úrral, ugyanis helyi
érdeklődés mutatkozik szülők tekintetében az iskola helyben történő ellátására, legalább az
alsó tagozat vonatkozásában. Úgy gondoltuk alpolgármester úrral, hogy az evangélikus
egyház is kíván pályázni településünkön, a kapcsolat is egyre szorosabb, hogy körbejárjuk
lehetőségeinket a Székács József Evangélikus Általános Iskola és Gimnázium részéről. A
megbeszélésen, igazgató úr mellett, több szakember is részt vett. A megbeszélés jól sikerült,
elindult egy párbeszéd, aminek örülök. Érdekességképpen elmondom, hogy a faluban
életvitelszerűen 45 gyermek él 0-6 év között. Viszonylag nagyobb szám a korábbi időszakot
figyelembe véve.
2019. március 13-án kistérségi ülésen vettem részt.
2019. március 14-én rendeztük meg a március 15-i Nemzeti ünnepet a Művelődési házban,
majd pedig koszorúzással zártunk a főtéren.
2019. március 18-án az Orosházi Járási Hivatal Foglakoztatási Osztályára kértem időpontot,
ahová két kolléganő is elkísért, hiszen fontosnak tartom a személyes bemutatkozást, amire
azért volt szükség, mert Tóth Józsefné munkakörét a két kolléganő vette át, ami munkaüggyel
és közfoglalkoztatással foglalkozik. Tájékoztatást kaptunk arról, hogy az idei évtől még

szigorúbbá váltak az előírások és minden egyéb adminisztrációt elektronikus felületen lehet
csak végezni.
A Békés Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály vezetője fogadott, ugyancsak szakmai
stábbal. Az iskolával kapcsolatos kérdéseimet tettem fel. Szóba került többek között a
magántanulói státusz is, mivel szülői igény, érdeklődés merült fel. Elsősorban az alsó tagozat
elindítását támogatja a Kormányhivatal, azon belül is az egyházi fenntartásút is.
2019. március 25-én egy KEF-es előadáson vettem részt, melyen Tibáné Hamvasi Zsuzsnna
védőnő és Patócs Éva óvodavezető is jelen volt. A függőségekkel kapcsolatos előadásokat
hallgathattunk meg. Nem csak szerhasználat, hanem különböző közösségi médiák, játékok
használatának veszélyeire hívták fel a figyelmet.
Az Orosházi Járási Hivatal energetikai szakügyintézője, Orova Tibor jött el meghívásomra.
Ebben az évben szeretnék összeállítani egy kardoskúti önkormányzati tervet, ami
koncepcióból és azon belül stratégiából áll. Ennek része az energetikai megtakarítási terv,
fejezet. Elkészítésében tud Orova úr segítséget nyújtani. Másrészt egy önkormányzati
kötelezettségnek is eleget tudunk tenni, valószínűleg különböző pénzügyi ráfordítások nélkül.
2015-ben lett előírva az önkormányzati intézmények energia megtakarítási terve. A hivatalban
dolgozók segítségére is számítunk.
Mai napon Dr. Tirják László a Körös-Maros Nemzeti Park igazgatója érkezett hozzánk
kollégáival. A vetési varjú kárt okozott a környéken, illetve a gazdálkodóknak is
kellemetlenséget. A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósága kezdeményezi a helyi
önkormányzatok, valamint a helyi vadászatra jogosultak segítségével a probléma megoldását.
Terveik szerint alkalmaznának egy főt ( akár nyugdíjast is), aki tavasszal és kora ősszel varjú
riasztást vállalna. Együttműködésünket ajánlottam fel az ügyben.
A volt Polgárvédelmi „bázis” érintésvédelmi jegyzőkönyve lejárt, ennek a felülvizsgálatára
felkértem Kiss József szakértőt, aki bruttó 78.000.- forintos áron, a héten el is készítette.
A 2019. évi költségvetésben tervezett energia megtakarítási munkálatokra megrendelőket
megírtuk, még pedig a Művelődési ház fénycsöveinek, korszerűbb LED-es fénycsövekre
történő cseréjére és a meghibásodott konnektorok cseréjére.
Kötelező rágcsáló és rovarirtást rendeltünk meg az önkormányzati fenntartású
intézményekben, így a hivatal, óvoda, egészségház és művelődési ház épületeire.
Kullancsmentesítés megrendelése és a 11 darab gesztenyefa aknázó moly menetesítésének
megrendelése történt meg.
Fontosnak tartom tájékoztatni a Képviselő-testületet ezekről a költségekről, még akkor is, ha
kisebb tételekről van szó, amit a polgármester is megrendelhet. Ezeket a költségeket a 2019.
évi költségvetésbe nem terveztük. Ennek oka, hogy mikor a költségvetést terveztük volt
néhány olyan tétel, amiben úgy egyeztünk meg, hogy nem építjük bele a költségvetésbe,
hanem folyamatában kerül beépítésre.

Lengyel György polgármester: Az elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdés? Amennyiben
nincs kérdés, további kiegészítés, aki elfogadja az elhangzottakat, kérem, kézfelnyújtással
szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
93/2019. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete a két ülés között történt eseményekről szóló
tájékoztatást elfogadja.
Felelős: Lengyel György, polgármester
Határidő: azonnal

1. Napirendi pont: Orosházi
Hivatásos
Tűzoltóság
2018.
évi
tűzvédelmi
tevékenységéről szóló beszámolója
Előterjesztő: Lengyel György polgármester, előkészítette: Bohák János, megbízott
tűzoltóparancsnok

Lengyel György polgármester: Részletes, írásos beszámolót kaptunk. Jelen van Bohák János
tűzoltóparancsnok úr. Kérdezem, hogy személyesen kíván-e kiegészítést tenni?
Bohák János, tűzoltó alezredes: A beszámolómmal kapcsolatban kiegészítést nem szeretnék
tenni, viszont amennyiben kérdés merült fel szívesen válaszolok. A szabadtéri égetésről
szeretnék pár mondatban tájékoztatást adni.
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat megtilt mindennemű szabadtéri égetést, ez alól rendelet
adhat kivételt. Az Önkormányzat rendelkezik ilyen rendelettel. Arra kérném a Képviselőtestületet, hogy hirdessék ezt nagyobb körben is a lakosság felé. Hozzátenném, hogy
Kardoskúton nem jellemző az, hogy a lakosok ne tartanák be a szabályzatban foglaltakat.
Ebben az időszakban országos tűzgyújtási tilalom van kiadva, tehát ebben az időszakban még
kerti hulladékot sem szabad égetni. Semmiféleképpen nem szabad szemetet, gumi hulladékot,
műanyagot égetni, mert rendkívül mérgező anyagokat engedünk így környezetünkbe,
mindannyiunk egészségét veszélyeztetve ez által.
Pusztaföldváron adtam egy sillabuszt az elérhetőségeinket illetően. Erre azért van szükség,
mert több megkeresés, levél is hozzám kerül miközben a katasztrófavédelem hatáskörébe
tartozó tartalommal bír. A Katasztrófavédelmi Kirendeltség elköltözött az 5900 Orosháza
Táncsics Mihály utca 20. szám alá a Démász székházba. A Kirendeltség-vezető továbbra is
Bajkán György úr, viszont problémát jelent, hogy még sok esetben az ő nevére érkezik levél a
tűzoltóságra.

Másik klasszikus probléma a szén-monoxidmérgezés. Sajnos tavalyi évben is több halálos
kimenetelű szén-monoxidmérgezés történt még a megyénkben is. Megkérem a Képviselőtestületet, hogy folyamatosan tájékoztassák a lakosságot, akár a HSG akár a tanyagondnok
közreműködésével. Egyfajta „kiképzésben” tudjuk segíteni a munkájukat, hogy tudják, mire
kell odafigyelni. Ezt felajánlom, és szívesen segítünk, amiben kell. Ha olyan gázkészülékkel
rendelkeznek akár az idősek, akár a fiatal családok, ami nyílt terű és nem turbó vagy nem
parapetes konvektor (nyílt égésterű), akkor egy szén-monoxidmérő beszerzése nagyon fontos
lenne.
Tavalyi év szeptemberében indított egy projektet a Nemzeti Hulladékkezelő Zrt. és a
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság „NE gyújtsa! Gyűjtse!” címmel. Szelektív
hulladékgyűjtést propagálja. Az elmúlt évben több esetben vonultak ki a kollegák kéménytűz
okán, de mire kiértek már égett legtöbb esetben a tetőtér is. Ennek oka legtöbb esetben a
szemét kazánban történő elégetése volt. A projekt erre hívja fel a figyelmet elsőként.
Röviden ennyit szerettem volna elmondani, kérdés esetén szívesen válaszolok.
Lengyel György polgármester: Köszönjük a tájékoztatót. Valóban a tűzgyújtásról szóló
rendeletünket célszerű lesz a helyi Hírmondóban is újból közzé tenni, illetve a weboldalunkon
is. Egyetértek azzal, hogy ez a környezetszennyezés valóban káros mindannyiunk
egészségére. Éppen ezért úgy gondolom, hogy sokkal szigorúbban kellene ezt venni és ennek
eszközeit meg találni, amihez a közös kommunikáció elengedhetetlen. Sajnos sok ember nincs
tudatában annak, hogy mit tesz. Fogunk élni a felajánlott lehetőséggel, hogy a HSG-ben
dolgozók és tanyagondnok felkészítésével a magára maradt idős embereknek tudnak majd
segíteni, amivel akár egy nagyobb bajt is megelőzhetünk.
Bohák János, tűzoltó alezredes: Készült egy tanulmány, ami azzal foglalkozik, hogy milyen
veszélyes anyagok, gázok keletkeznek a műanyagok elégetésével. Például a PVC elégetéséből
az I. világháborúban használt ideggáz egyik alkotóeleme keletkezik, amit az égetés során a
környezetünkbe engedünk. Az a véleményem, hogy egy sokkal drasztikusabb tájékoztatót kell
a lakosság részére kijuttatni. Sajnos még ott tartunk, hogy sokkal könnyebb például egy tejes
dobozt a kazánba rakni, mint szelektíven gyűjteni. Úgy látom jó irányba haladunk, de még
van min dolgoznunk.
Mórocz Lajos képviselő: A közmédia foglalkozik azzal, amikor tűzgyújtási tilalom van
érvényben, viszont azzal nem, hogy az meddig tart. Tehát arról hol lehet tájékozódni, hogy
meddig van érvényben a tilalom?
Bohák János, tűzoltó alezredes: Több internetes fórumon is megtalálható a tűzgyújtási
tilalomról szóló tájékoztató. Annyit meg tudok ígérni, hogy levélben tájékoztatom az
önkormányzatot arról, hogy mikor lép érvénybe a tűzgyújtási tilalom és a feloldásáról,
visszavonásáról is természetesen. Küldök egy lakossági tájékoztatót is az aktuális
elérhetőségekről, hogy bővebben hol találnak tájékoztatást a lakosok. Többek közt a
Katasztrófavédelem honlapján, NÉBIH honlapján, www.erdotuz.hu honlapon tájékozódhat a
lakosság. A közmédiában is meghirdetésre kerülnek a tűzgyújtási tilalommal kapcsolatos
aktualitások.

Lengyel György polgármester: Köszönjük szépen, van-e kérdés, kiegészítés még esetleg?
Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki elfogadja az Orosházi Hivatásos Tűzoltóság 2018.
évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal, kérem,
kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
94/2019. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az Orosházi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tűzvédelmi
tevékenységéről szóló beszámolóját az előterjesztés
szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Lengyel György polgármester

Bohák János, tűzoltó alezredes elhagyja a termet.

2. Napirendi pont: Háziorvosi szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló
Előterjesztő: Lengyel György polgármester, Dr. Fodor Zsuzsanna, helyettesítő háziorvos
Lengyel György polgármester: Az erről szóló előterjesztést előzetesen mindenki megkapta,
azt megismerhette, kérdezem doktornőt kíván-e kiegészítést tenni?
Dr. Fodor Zsuzsanna háziorvos: Apróbb kiegészítéssel élnék, mivel az előterjesztésemből
kimaradt az, hogy a nem E-alapú (jogosítvánnyal, engedélyekkel, szakértői véleményekkel
kapcsolatos ellátások, tehát amiért fizetnek az ellátásban részesülők) bevételeinket is
szerettem volna bemutatni.
2018 szeptemberétől 2019. február végéig 173.200 forint bevétel folyt be nem e-alapú
ellátásból.
Ugyancsak erre a hat hónapra a fogyóeszköz költségünk havi 20.000.- forint volt.
Több kiegészítést nem szeretnék tenni, kérdés esetén szívese válaszolok.
Lengyel György polgármester: A beszámolóval kapcsolatban van-e kérdés, felvetés?

Mórocz Lajos képviselő: A beszámolóval kapcsolatban nincs kérdésem. Ha olyan
betegséggel fordulnak Önhöz, ami fertőző (például torokgyulladás), és élelmiszeriparban
dolgozik, akkor kérheti a felmentését a táppénz alól, vagy Önnek kötelessége táppénzre venni
ilyen esetben?
dr. Fodor Zsuzsanna háziorvos: A táppénzre vételhez joga van a betegnek. Az ön által
elmondott betegség is fertőző betegség, ilyenkor mindig orr-szájmaszkot javaslunk használni
az élelmiszeriparban dolgozóknak. Mindig felajánljuk a táppénz lehetőségét. Ha a beteg nem
él vele, akkor azt mi rögzítjük, hogy a beteg nem kéri a táppénzt. A beteg döntése,hogy él-e
ezzel a lehetőséggel.
Mórocz Lajos képviselő: Köszönöm. Azért vetettem fel, mert ha egyszer valaki fertőző
beteg, akkor ne vállalja fel a munkát, ha olyan helyen dolgozik, ahol a többi embert is
megfertőzheti.
dr. Fodor Zsuzsanna háziorvos: A mai napon 3 olyan beteg is megjelent a rendelésen, akik
felső légúti fertőzésben szenvednek, viszont munkahelyük megtartása érdekében nem kérték a
táppénzre vételüket.
Lengyel György polgármester: Doktornő a beszámolójában is megköszönte a Képviselőtestület nyitottságát a változás és változtatásra. Elsősorban szeretném megköszönni, azt, hogy
doktornő kereste és keresi is a lehetőségeket folyamatosan, illetve azt, hogy ezt a nyitottságot
felhasználja szakmájában, a kardoskúti ellátottak javára. Azt gondolom, hogy mindenképpen
előre vezető ez a munka és örülök annak, hogy ez jól működik. Ehhez kívánok jó egészséget!
A beszámolóval kapcsolatban van-e kérdés, kiegészítés még esetleg?
Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki elfogadja a háziorvosi szolgálat tevékenységéről
szóló beszámolót, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
95/2019. ( III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a háziorvosi szolgálat
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: azonnal

Lengyel György polgármester: A háziorvosi ellátáshoz szorosan kapcsolódik, ezért itt
szeretnék tájékoztatást adni, hogy a Magyar Falu Programban lehetőség nyílik orvosi
eszközök pályázatára. Kaptam doktornőtől egy olyan listát, amiben szerepelnek orvosi
eszközök. A programban 3 millió forintig lehet pályázni. Három árajánlat is beérkezett a

listában szereplő eszközökre. Egyeztetni fogjuk, hogy az eszközök közül melyikre lehet, és
melyikre nem lehet pályázni. Ahogy említettem 3 millió forintig lehet pályázni, a
pályázatíróval felveszem a kapcsolatot, megküldöm a dokumentumokat, információkat, hogy
mire lenne szükség az eredményes pályázathoz.
dr. Fodor Zsuzsanna orvos: annyit szeretnék elmondani, hogy a közmédia nagyon felkapta
ezt a pályázatot és annak egészségügyi részét is, éppen ezért gondolom azt, hogy
mindenképpen meg kellene ragadni ezt a lehetőséget, hiszen úgy tűnik, hogy a listában
szereplő eszközöket mindenhol kötelezővé akarják majd tenni a háziorvosi alapellátásban.
Olyan eszközöket is tartalmaz a lista, amit háziorvosi alapellátásban egyébként nem
használunk, viszont kötelező, hogy legyen. Ha a program lehetővé teszi az eszközök
beszerzését, akkor élni kell vele.

3.) Napirendi pont: Fogorvosi szolgálat tevékenységről szóló beszámoló
Előterjesztő: Lengyel György polgármester, Dr. Tóth Máté fogorvos
Lengyel György polgármester: Az írásos beszámolót doktor úrtól most kaptuk meg,
kérdezem készítőjét, kíván-e szóban kiegészítést tenni?
Dr. Tóth Máté fogorvos: Különösebb kiegészítéssel nem szeretnék élni az írásos
beszámolómat illetően. Az elmúlt egy év tapasztalatáról írtam benne röviden.
Lengyel György polgármester: Ugyancsak azt tudom elmondani, hogy az előterjesztésben
látható, hogy az esetszám és beavatkozások száma növekszik, hasonlóan a háziorvosi
ellátáshoz. A felszereltség úgy gondolom megfelelő az ellátáshoz, a tervekben szerepel még
röntgen beszerzése, bútorzat csere stb. Bízom benne, hogy ezeket az idén meg tudjuk
valósítani.
Dr. Tóth Máté fogorvos: Köszönöm, bízunk benne mi is.
Lengyel György polgármester: A beszámolóval kapcsolatban van-e kérdés, kiegészítés még
esetleg? Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki elfogadja a fogorvosi szolgálat
tevékenységéről szóló beszámolót, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
96/2019. ( III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a fogorvosi szolgálat
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: azonnal

Dr. Tóth Máté fogorvos elhagyja a termet.
4.) Napirendi pont: Védőnői szolgálat tevékenységről szóló beszámoló
Előterjesztő: Lengyel György polgármester, Tibáné Hamvasi Zsuzsanna, e.v. védőnő
Lengyel György polgármester: Az írásos beszámolót mindannyian megismerhettük,
kérdezem készítőjét, kíván-e szóban kiegészítést tenni?
Tibáné Hamvasi Zsuzsanna: Köszönöm szépen nem. Úgy gondolom, hogy az előterjesztés
minden részletre kiterjedő, kérdés esetén szívesen válaszolok.
Lengyel György polgármester: A beszámolót illetően merült-e fel kérdés? Azt gondolom,
hogy a beszámoló valóban mindenre kiterjed.
Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki elfogadja a védőnői szolgálat tevékenységéről
szóló beszámolót, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

97/2019. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a védőnői szolgálat
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: azonnal
Lengyel György polgármester: A 2019. évi költségvetésbe beterveztük a hallásvizsgáló és
látásvizsgáló eszközöket. Beszerzésükre lehetőségünk és keretünk is van. Ezen kívül, ha
bármiféle kérdés merül, fel azt a Képviselő-testület elé kell vinni. Aktívabb kommunikációra
szükség lenne, ebben igyekszem majd egy kicsit előrébb menni. Magam részéről szeretnék
ebben fejlődni, hiszen egy nagyon összetett ellátásról beszélünk, így a kommunikációt nagyon
fontosnak tartom.
Varga Pál alpolgármester: Segítségemet szeretném felajánlani, hiszen írtad, hogy a
véradások lebonyolításában magadra maradtál. Ha bármiben tudok segíteni és azt előtte
jelzed, akkor igyekszem segítségedre lenni.

Dr. Fodor Zsuzsanna orvos és Tibáné Hamvasi Zsuzsanna, e.v. védőnő elhagyja a termet.

5.) Napirendi pont: Kardoskút Község Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési terve
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
Lengyel György polgármester: Munkatervünknek megfelelően elkészült, képviselők
előzetesen írásban megkapták az előterjesztést. Kérdés, kiegészítés fogalmazódott-e meg
valakiben?
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs további kiegészítés, kérdés, aki elfogadja
a Kardoskút Község Önkormányzat 2019.évi közbeszerzési tervéről szóló előterjesztést,
kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
98/2019. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdésében foglalt
kötelezettségének eleget téve - az önkormányzat
2019. évi költségvetésében tervezett fejlesztéseket,
felújításokat, beszerzéseket figyelembe véve megállapítja, hogy 2019. évi közbeszerzési terve
nemleges.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2019. március 31.

6.) Napirendi pont: A szociális étkezési és személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások szolgáltatási önköltségének megállapítása és térítési díjak felülvizsgálata
Előterjesztő: Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: A részletes előterjesztésben olvasható a térítési díjak
számítása a 2019-es évre. Kérdés merült-e fel valakiben?
Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki elfogadja az előterjesztésben található határozati
javaslatot, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

99/2019. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
1. Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdése alapján a
személyes gondoskodás körébe tartozó szociális
ellátások ellenértékének megállapításához az egyes
ellátások önköltségét a következők szerint határozza
meg:

a. A Képviselő-testület a házi segítségnyújtás egy
munkaórára
jutó
szolgáltatási
önköltségét
ellátottanként 283,- Ft-ban állapítja meg.
2. A Képviselő-testület az intézményi térítési díjakat
az elfogadott szolgáltatási önköltség és az állami
támogatás különbözetének figyelembevételével
állapítja meg. 2019. évre intézményi térítési díjat
nem emel.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2019. április 1.

7. Napirendi pont: Egyebek
Előadó: Lengyel György polgármester

Bírósági ülnökválasztás
Lengyel György polgármester: A bírósági ülnökök megválasztására kaptunk Jegyző úrtól
előterjesztést, amit mindannyian megismerhettünk, elolvashattunk. Kérdezem Jegyző urat,
hogy kíván-e szóban kiegészítést tenni?
dr. Lipták Péter jegyző: Személyes érintettség okán nem kívánok kiegészítést tenni.
Lengyel György polgármester: Újabb feladattal gazdagodik a hivatal, önkormányzat.
Mórocz Lajos képviselő: Nem összeférhetetlen ez a jegyző úr beosztásával

dr. Lipták Péter jegyző: Nem.
Lengyel György polgármester: Egyéb kérdés, kiegészítés esetleg?
Amennyiben nincs további kiegészítés, kérdés, aki elfogadja, a határozati javaslatot az
előterjesztés szerinti tartalommal, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
100/2019. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete dr. Lipták Péter 5600 Békéscsaba, Jókai
utca 2. 2/5. szám alatti lakost a Gyulai
Törvényszékre bírósági ülnöknek jelöli.
Határidő: azonnal
Felelős: Lengyel György polgármester

Tótkomlósi Autósport Egyesület megkeresése
Lengyel György polgármester: Karasz Róbert, a Tótkomlósi Autósport Egyesület elnöke
kereste fel levélben önkormányzatunkat a 2019. szeptember 28. napján megrendezésre kerülő
- belterületi utakat is érintő-, rally sport megszervezése kapcsán.
A megkeresés beérkezése után egyeztettem Vargáné Neller Borbála Tünde
művelődésszervezővel az abban az időszakban megrendezésre kerülő rendezvényeket. Azon a
hétvégén szabadtéri esküvő és lakodalom lesz településünkön, aminek lebonyolítása nyilván
több napot igényel előtte és utána is. Ráadásul abban az időszakban minden hétvégén lesz
rendezvény. Mint például az idősek köszöntése, civilek bálja, stb. Szeptember és október
hónap is nagyon zsúfolt.
Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy mit gondol a megkeresésről?
Pusztai Ádám képviselő: Nem emlékszem, hogy a múltkor mivel is utasítottuk el a
kérelmüket?
Lengyel György polgármester: A kapott tájékoztatásnak nem feleltek meg az engedélyek,
biztosítások, bejelentések, útvonal lezárások és stb. Alpolgármester úrral beszéltük a
napokban, hogy több ígéretet is kaptunk arra, hogy a falunak valamiféle profitja is keletkezhet
a rendezvény alatt, mint például zenekari koncertet ígértek, de nem valósult meg.
Azért azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a lakóingatlanok előtt nagy sebességű
versenyautók száguldanak el, ami nem kis veszélyt rejt magában. Fizikai értelemben akár
óriási baleset is lehet.
A mi feladatunk a belterületi közutakra terjed ki. az egyesületnek a hozzájárulásunkra van
szüksége a rendezvény lebonyolítása miatt.

Pusztai Ádám képviselő: Ha emlékeim nem csalnak még szavazást is indítottunk ebben a
lakosság felé.
Lengyel György polgármester: Igen. Körülbelül fele- fele arányban érkeztek be szavazatok.
Mórocz Lajos képviselő: Olvastam a beadványban, hogy vasárnapi napon is több belterületi
utcát lezárnának. Szerintem felháborodást hozna magával a lakosság részéről.
Pusztai Ádám képviselő: A kérelem, beadvány olvasáskor az első gondolatom az volt, hogy
elég rövid megkereséssel élt az elnök úr, semmi kockázatot nem vállal, arról egy szó sem
esik. Ha szavaznunk kell benne, akkor én mindenképpen nemmel szavazok.
Lengyel György polgármester: Jelenleg egy megkereső levelet látunk magunk előtt. Úgy
gondolom, hogy nekünk most arról érdemes döntenünk, hogy a Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a hozzájáruláshoz vagy nem. Az időpont miatt elutasításra
javaslom.
Mórocz Lajos képviselő: Azt javaslom, hogy mindenképpen utasítsuk el.
Varga Pál alpolgármester: Ugyanúgy gondolom, mint Lajos, tehát jöhetnek évről-évre ezek
a kérelmek. Viszont tudjátok jól, hogy még mikor a legelső Karasz Róbert által szervezett
rally volt, akkor én a rally mellett ágáltam, mert akkor azt mondtam, hogy hoz ez a
rendezvény az ígérete alapján pluszt a településünknek. Bebizonyították a rendezvények,
hogy messze nem hozott, nem, hogy annyit még semmilyen pluszt sem, mint amekkora
felháborodást, ricsajt okozott itt az elidősödő kis településünkön. Úgy gondolom, hogy a
fiatalok egy részének kedvező ez a program. Úgy gondolom, hogy ezeknek a fiataloknak
pedig toleránsnak kell lennie az idős lakosok felé. Találják meg másban a szórakozást, hiszen
úgy gondolom az önkormányzat Képviselő-testület mindenféle lehetőséget megad az ifjúsági
klubtól kezdve, edzőterem, stb. Ha még is ebben a napban látják az értelmes szórakozás
lehetőségét, akkor úgy tudom Tótkomlóson és Orosházán is lesz rally.
Utasítsuk el erre az évre biztosan a megkeresés.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs további kiegészítés, kérdés, aki elfogadja,
hogy a Tótkomlósi Autósport Egyesület megkeresését elutasítsuk a 2019. évre, kérem,
kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
101/2019.( III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt- mint a helyi közutak kizárólagos
tulajdonosa - , hogy elutasítja a Tótkomlósi
Autósport Egyesület (képviseli: Karasz Róbert

elnök, 5940 Tótkomlós, Mezőhegyesi út 69.) IV.
Kardoskút Racing verseny megrendezésére irányuló
kérelmét 2019. évre vonatkozóan.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: azonnal

Wifi4U pályázat
Lengyel György polgármester: A Wifi4U pályázaton nyertünk, amiről már előző ülésen
bővebb tájékoztatást kaptunk alpolgármester úrtól. Kettő cég keresett fel minket, akiktől
árajánlatot is kaptunk. A személyes találkozókon részt vettem, a helyszíni bejárásokon pedig
alpolgármester úr vett részt. Az a feladatunk, hogy döntsünk arról, hogy a beérkezett két
ajánlat közül melyik cég bonyolítsa le ezt a pályázatot, ugyanis a kiválasztott cég és az
Európai Unió között folyik majd az ügymenet. Az önkormányzat csak a kivitelező cég
tekintetében hoz döntést. Átadnám a szót alpolgármester úrnak.
Varga Pál alpolgármester: A kivitelezésnél legfontosabb, hogy az önkormányzatunk mind
pénzügyileg, mind pedig felelősségileg ne legyen bevonva a pályázat lebonyolításakor, illetve
az utóellenőrzések során sem. A beérkezett két ajánlat közül mind a kettő eleget tesz annak,
hogy ezt a közel 5 millió forintos beruházást mind a két cég előfinanszírozza, tehát az
önkormányzatunk költségvetését nem érinti. Ami nagyon fontos, hogy mind a két cég
lenyilatkozta, hogy vállalja a felelősségét annak, hogy a kivitelezés mindenben megfelel a
pályázati kiírásnak.
Innentől kezdve sem pénzügyi, sem szakmai felelőssége nincs az önkormányzatnak.
A Vodafone és a Wavecom nyújtotta be ajánlatát. Hasonló paramétereket tartalmaz mind a
két ajánlat. Előnyösebbnek találom a Wavecom ajánlatát, már csak azért is, mert kétszer is
eljött bejárni a területet, kihívásnak érezték a minél nagyobb felületen történő lefedettséget,
amit a pályázati anyagukban is olvashattátok. Véleményem szerint a Vodafone egy kicsit
elrugaszkodott a realitásoktól. Korábban már beszéltünk arról, hogy esetleg ezt a rendszert fel
lehetne majd használni egy kamerarendszer kiépítésekor. Áttanulmányozva az ajánlatokat,
magam részéről a Wavecom ajánlatát fogom támogatni, ha döntésre kerül a sor.
A lefedettségen van nálam a hangsúly. A Vodafone csak a Művelődési ház, valamint az
Önkormányzat lefedettségét vállalta, míg a Wavecom vállalta a mi célkitűzéseinket, illetve
kedvezőbb áron is, mint amit megenged a pályázat. Az ajánlat tartalmazza, hogy egy
biztonsági tartalékot is képeztek.
50 napon belül mind a két cég vállalta a kivitelezést.
Lengyel György polgármester: Van-e kérdés esetleg? Az előterjesztésben olvasható minden,
amit alpolgármester úr is elmondott. Nyilván a nagyobb lefedettség előnyösebb lehet. A
jövőben IP kamera rendszer kialakítása sem lenne hátrány. Javaslom, hogy a Wavecom
ajánlatát fogadjuk el.

Amennyiben nincs további kiegészítés, kérdés, aki elfogadja, hogy a Wavecom ajánlatát
fogadjuk el, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
102/2019.(III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a WIFI4EU pályázat
keretén belül kiépíteni kívánt informatikai rendszer
tárgyában megbízza a WaveCom Informatikai Kft.
(5420 Túrkeve, Széchenyi u. 4.) a beérkezett
árajánlatban foglaltaknak megfelelően, a pályázatra
vonatkozó támogatási szerződésben foglaltak
szerint.
A Képviselő-testület felhatalmazza Lengyel György
polgármestert a megrendelés elküldésére, a
szerződés megkötésére.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2019.04.15.
Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár nagytermének és színpadjának aljzat
burkolat cseréje
Lengyel György polgármester: A 2019. évi költségben terveztük. Alpolgármester úr járt
utána a lehetőségeknek és szakemberek ajánlották az úgynevezett LVP padlót. Utána jártam
más település szakembereinél, akik belső építészek, hogy még is mi a véleményük róla.
A laminált parkettával szemben, mindenki ezt a burkolatot javasolta közületbe. Fahatású
műanyag lap, aminek vannak különböző vastagságú kopó rétegek vannak rányomva. hasonló,
mint, hogy ha hajópadló lenne lerakva, csak nem fából, hanem műanyagból. Kiegyenlített
aljzatbetonra ragasztják le. Elméletileg, legjobb tudomásunk szerint annak idején az
aljzatkiegyenlítés megtörtént, mikor a parketta cseréje is. Ez természetesen csak a parketta
felszedésekor fog kiderülni, hogy mennyire alkalmas az az alap ennek a burkolatnak a
lerakásához. Elméletileg nagyon időtálló burkolat. Egyszerűbben lehet takarítani is. Vízzáró
réteggel van ellátva.
Mórocz Lajos képviselő: Van erre vállalkozó is, aki ezzel foglakozik?
Varga Pál alpolgármester: Igen három árajánlat érkezett be. A dr. Padlótól Hatos úr
vállalkozó mérte fel a helyszínt, javasolta, hogy ha már úgy is cserélve lesz az aljzatburkolat,
akkor azokat a csúnya oszlopfedéseket már ne hagyjuk ott és cseréljük ki azt is. Az árajánlat
természetesen már annak fedését is tartalmazza. Amennyiben a dr. Padló árajánlatát fogadjuk

el, ami egyébként a legkedvezőbb is, akkor annak a hat oszlopnak a fedését is elvégzik és még
így is bőven a 2 millió forintos keret alatt maradunk.
Lengyel György polgármester: Azért gondoltam behozni a Képviselő-testület elé, hogy
felhatalmazást kapjak a megrendelésre. A mellékelt árajánlatok alapján javaslom a Hat
Aladdin Kft. –től megrendelni a munkálatokat.
Mórocz Lajos képviselő: Az ajánlat kitér arra, hogy mennyi idő alatt tudják elvégezni a
munkát?
Varga Pál alpolgármester: Szóban azt mondták, hogy egy hét alatt tudják vállalni a
feladatot. Mindenképpen egyeztetni kell a programokat.
Vargáné Neller Borbála Tünde művelődésszervező: Azt nem szabad figyelmen kívül
hagyni, hogy a régi parketta felszedésére is kell időt hagyni, hiszen a munkálatokat a „tiszta
terepen” vállalják. Úgy gondolom, hogy egy kettő, kettő és fél hét bezárásra szükség lesz.
Esetleg arra az időre lehetne időzíteni a mozgáskorlátozott mosdó kialakítását.
Lengyel György polgármester: Az ajánlat 60 napig érvényes. Borikával már egyeztettem,
talán május lenne az az időszak, amikor célszerű lenne beiktatni ezt a munkálatot.
Kocsis Péter , a Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület elnöke: A parketta
felszedésében egyesületünk is tud segíteni.
Lengyel György polgármester: Köszönjük. Amennyiben nincs további kiegészítés, kérdés,
aki elfogadja, hogy a Dr. Padlótól rendeljük meg a munkálatokat, kérem, kézfelnyújtással
szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
103/2019. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Móra Ferenc Művelődési
Ház és Községi Könyvtár (5945 Kardoskút, Március
15. tér 1.) ingatlan nagyterem és színpad padlózat
cseréjének tárgyában megbízza a Hati-Aladin Kft.
(5900 Orosháza, Aradi u. 48/A.) a beérkezett
árajánlatban
foglaltaknak
megfelelően,
mindösszesen bruttó 1 741 570 Ft, azaz egymillióhétszáznegyvenegyezer-ötszázhetven
forint
összegben, a 2019. évi költségvetés terhére.

A Képviselő-testület felhatalmazza Lengyel György
polgármestert a megrendelés elküldésére, a
szerződés megkötésére.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2019.04.15.

Olvasókör belső festése
Lengyel György polgármester: Ugyan a költségvetés tervezésekor az utolsó forduló
táblázatában szerepelt az Olvasókör belső festése, viszont akkor úgy döntöttünk, hogy majd
mikor aktualitását nyeri, döntünk róla. Most aktuálissá vált. 500 ezer forint értékig terveztük
volna be a költségvetésbe. Szeretném, ha felhatalmazna a Képviselő-testület a festési
munkálatok megrendelésére.
Amennyiben nincs további kiegészítés, kérdés, aki elfogadja, kérem, kézfelnyújtással
szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
104/2019.( III.28.) sz. Képviselő-testületi
határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Pusztaközponti Olvasókör
(5945 Kardoskút, Tanya 251.) ingatlan belső
helyiségeinek
festése/meszelése
tárgyában
megbízza Szabó és Társa Bt. (5945 Kardoskút,
Táncsics u. 11.) mindösszesen bruttó 500 000 Ft,
azaz ötszázezer forint összegben, a 2019. évi
költségvetési tartalék terhére.
A Képviselő-testület felhatalmazza Lengyel György
polgármestert a megrendelés elküldésére, a
szerződés megkötésére.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2019.04.15.

Pusztaközponti Olvasókörhöz bevezető útalap
Lengyel György polgármester: Három cégtől kértem árajánlatot 35cm vastagságú szórt
útalapra, zúzott kővel lezárva, 3m 30 cm szélességben. Tükröt szednének ki és az előző

vegyes töltést szeretném felajánlani helyi gazdálkodóknak, hogy ha szükségük van rá, akkor
használják fel.
Fontosnak tartottam szakmai segítséget kérni abban, hogy milyen útalapot érdemes készíteni,
annak érdekében, hogy a jövőben akár egy szilárd burkolatot is lehessen rá helyezni. Fontos
lesz a kivitelezővel történő egyeztetések során kitérni a megfelelő időzítésre.
Lengyel György polgármester: Kettő orosházi cég nyújtotta be árajánlatát. az egyik a Fehér
& Fehér Útépítő Kft, - akit szeretnék majd javasolni-, a másik pedig az OROS GROUP Kft, a
harmadik pedig egy budapesti cég, akik árajánlatában kiszállási költség is szerepel. Javaslom,
hogy a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó Fehér & Fehér Útépítő Kft. ajánlatát fogadjuk el és
kérjük fel a munkálatokra.
Amennyiben nincs további kiegészítés, kérdés, aki elfogadja, hogy Kardoskút Község
Önkormányzata a Fehér & Fehér Útépítő Kft. árajánlatát fogadja el, kérem, kézfelnyújtással
szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
105/2019.( III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Pusztaközponti Olvasókör
(5945 Kardoskút, Tanya 251.) ingatlan előtt vezető
önkormányzati út stabilizálásának tárgyában
megbízza a Fehér&Fehér Útépítő Kft-t (5900
Orosháza, Szőlő krt. 9.) a beérkezett árajánlatban
foglaltaknak megfelelően, mindösszesen bruttó
2 254
000
Ft,
azaz
kettőmilliókettőszázötvennégyezer forint összegben, a 2019.
évi költségvetés terhére.
A Képviselő-testület felhatalmazza Lengyel György
polgármestert a megrendelés elküldésére, a
szerződés megkötésére.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2019.04.15.
Lengyel György polgármester: Költségvetésünkben szerepel még az olvasókörnél lévő
kemence tetejét nyeregtetőssé alakítani, úgy, hogy az végig érjen minden irányból. Ezt a
nyeregtetőt meghosszabbítanánk a tervek szerint, 6 méterrel ott, ahol a burkolat már elkészült,
tehát ott is lehet majd még főzni.
Be lett füvesítve az udvar, ki lett egyengetve a talaj, termőföldet vittünk oda, új kerítés épült,
új kapuval. Azt gondolom, hogy ennek az útnak is úgy célszerű elkészülnie, hogy a Fehér-tó
napjára már kész legyen. Úgy érzem az Olvasókört így teljesen rendben tudhatjuk majd.

Majális
Lengyel György polgármester: A Majális kapcsán arra gondoltam, hogy egy jelképes átadót
az udvarnak érdemes lenne csinálni. Megtisztelni azokat, akik ebben részt vettek.
Olyan felvetéssel szeretnék élni, hogy a Majálison a zenekart az önkormányzat biztosítsa.
Felvettem a kapcsolatot egy zenekarral, akik bruttó 50.000.- forintért vállalnák a zenélést.
Három órás repertoárral rendelkeznek.
Azt nem értettem, hogy korábban elhangzott az, hogy az önkormányzat kiszállt a Majális
szervezéséből. Nem gondolom, így hiszen az önkormányzat dolgozói, Süle Imréék is
segítenek az előkészületekben, mint például az asztalok felállításában stb. Úgy gondolom a
különböző programok kapcsán is tudunk együttműködni, ahogy eddig is. úgy tudom a helyi
turisztikai egyesület nem pályázta meg ezt a Majálist az önkormányzatnál sem, máshol sem.
Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy mit gondolnak erről, megrendelhetem-e Majálisra a
zenekart bruttó 50.000.- forintért az Önkormányzat részéről?
A Majális évről-évre nagyon jó rendezvény, ahová családok látogatnak ki, mindenki jól érzi
magát.
Mórocz Lajos képviselő: Támogatom.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs további kiegészítés, kérdés, aki elfogadja,
hogy az Önkormányzat bruttó 50.000.- forintért zenekart kérjen fel a 2019. évi Majálisra,
kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
106/2019.(III.28.)sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Kardoskúti Faluszépítő és
Turisztikai
Egyesülettel
közösen
szervezett
Pusztaközponti Olvasókör udvarán, 2019. május 1.
napján megrendezésre kerülő Majális rendezvényre
bruttó 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint összeget
biztosít zenekar felkérése céljából, a 2019. évi
költségvetési tartalék terhére.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: azonnal

Önkormányzat közterületein ültetett fák öntözése
Lengyel György polgármester: Előző évben Kocsis Péter vállalta személyesen a
közterületen ültetett fák öntözését az Árpád soron és a temetőnél ültetett tölgyest, hársfát,
illetve a teljes sövény öntözését.
Kocsis Péter felhívta a figyelmet arra, hogy mekkora aszály van és akár már ma el kellene
kezdeni az öntözést.
Péter, ha úgy gondolod, hogy élnél ezzel a felajánlással ebben az évben is, akkor azt szívesen
vennénk.
Kocsis Péter, a KFTE elnöke: Úgy gondolom, hogy az öntözést a jövő héten meg kell
kezdeni, hiszen csapadékhiányban szenvednek a fák. Tavaly ugyan májusban kezdtük az
öntözést, de akkor csapadékos volt a tavasz ezen időszaka. A sövény is gyönyörűen
megerősödött, ha nem szeretnénk, hogy a szárazság miatt kipusztuljon, akkor öntözni kell
minél előbb.
Természetesen vállalom, ha ugyanúgy az önkormányzattól megkapom az öntözéshez
szükséges felszereléseket.
Lengyel György polgármester: Az egyik legfontosabb kérdés, hogy megfelelnek-e neked az
előző évi feltételek?
Kocsis Péter, a KFTE elnöke: Igen megfelel, még Süle Imrével kell egyeztetnem, hogy
mikor tudják a felszereléseket biztosítani számomra.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs további kiegészítés, kérdés, aki
elfogadja, hogy Kardoskút Község Önkormányzata megbízási szerződést kössön Kocsis
Péterrel az öntözési feladatok ellátására, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
107/2019. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a közterületi fásítás öntözési
feladatainak
ellátása
érdekében,
határozott
időtartamra, 2019. április 1. napja és 2019.
augusztus 31. napja közötti időszakra vonatkozóan,
heti egy napon napi bruttó 5800 Ft, azaz bruttó
ötezer-nyolcszáz forint összegben, teljesítési
igazolás ellenében, megbízza Kocsis Pétert (5945
Kardoskút, Rózsa u. 14.).
A Képviselő-testület felhatalmazza Lengyel György
polgármestert az szerződés megkötésére.

Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2019. március 31.
KIA tehergépjármű cseréje
Lengyel György polgármester: Terveztük a KIA tehergépjármű cseréjét 2 millió forintig az
ez évi költségvetésünkben. Értéket jelent valamilyen szinten a meglévő KIA is. Utána
néztünk, hogy használtautó piacon milyen áron lehetne értékesíteni. Optimális esetben
beszámítják, viszont ez az autó eladására egy esély van, hogy friss műszakival rendelkezik.
Tapasztaltuk múlt év végén, hogy gyalázatos ajánlatokat kaptunk rá. Oláh Kálmán
polgármester úrral tanácskoztam ez ügyben, mert a Csanádapácai önkormányzatnak nagyon
sikeres volt a használtautó vásárlása nem rég.
Szolnok mellett van egy nagy forgalmú cég akik jó állapotú külföldről behozott autókkal
foglakoznak. Célszerű olyan szerelővel elmenni az autóvásárláskor, aki computerrel meg
tudja nézni és leellenőrizni, hogy valóságnak megfelel-e a kilométeróra állása és stb.
Csanádapácán jó a tapasztalat, ebbe szeretnék kapaszkodni, Felhatalmazást kell, kérjek a KIA
tehergépjármű értékesítésére, hiszen önkormányzati nagy értékű eszközről van szó. Először
egyik javaslatom az lenne, hogy Varga Pál alpolgármester urat hatalmazzuk fel arra, hogy a
KIA beszámítási árának járjon utána, hiszen a gépjármű park állapotát ő tartja rendben és
egyben felelős is érte. Másik javaslatom pedig az, hogy az Önkormányzat 2019 évi
költségvetésében elfogadott összegig, a megfelelő funkciókat ellátó gépjármű beszerzésére.
Amennyiben nincs további kiegészítés, kérdés, aki elfogadja, hogy Kardoskút Község
Önkormányzata a tulajdonában lévő KIA tehergépjárműmet értékesítésének előkészületeit
kezdjük meg, valamint felhatalmazza Varga Pál alpolgármestert a szükséges intézkedések
megtételére, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
108/2019. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy
1. a HLW-020 forgalmi rendszámú KIA K2700
típusú gépjármű értékesítésének céljából az
esetleges beszámítási összegre ajánlatot kér,
3. felhatalmazza Varga Pál alpolgármestert a
beszámítás értékének meghatározásához szükséges
intézkedések megtételére.

Határidő: értelem szerint folyamatos
Felelős: Varga Pál alpolgármester
Lengyel György polgármester: továbbá, aki elfogadja, hogy Kardoskút Község
Önkormányzata a 2019 évi költségvetési tervben meghatározott összegig megfelelő
funkciókat ellátó tehergépjárművet vásároljon, valamint felhatalmazza Varga Pál
alpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
109/2019.(III.28. sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
1. úgy határoz, hogy az önkormányzati karbantartási
feladatok céljának megfelelő funkciókkal rendelkező
tehergépjármű beszerzését kezdeményezi, úgy, hogy a
legnagyobb vételi árat 2 000 000 Forintban határozza
meg, a 2019. évi költségvetésben foglaltak alapján,
2. felhatalmazza Varga Pál alpolgármestert a vásárlást
előkészítő szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint folyamatos
Felelős: Varga Pál alpolgármester

Civil pályázat
Radics Vivien szociális ügyintéző: Tájékoztatással élnék, hogy folyamatban van a civil
szervezetek támogatására vonatkozó pályázat kiírásunk, amit 2019. március 30 napjáig lehet
benyújtani. Érkeztek is be kérelmek.
Az előző testületi ülésen tájékoztattuk a Képviselő-testületet, hogy az Orosházi Véradó
állomás nyújtott be egy megkeresést, arra vonatkozóan, hogy egy klímát szeretnének
beszerelni, ehhez keresnek támogatókat. Akkora a Képviselő-testület felhívta a figyelmüket a
erre a pályázati lehetőségünkre. Ez megtörtént. Ezt követően jelezték azt, hogy tekintettel
arra, hogy nem saját épületükbe és nem saját tevékenységükre lenne benyújtva a pályázat, így
azt nem tudják beépíteni a civil pályázatba.
Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány képviseletében az Orosházi Mentőállomás
mentőautóival kapcsolatban érkezett egy megkeresés, defibrillátort szeretnének vásárolni,

ehhez kérik a települések támogatását. Felhívtuk a figyelmüket ugyanerre a kiírásunkra, hogy
tanulmányozzák és mérlegeljék a lehetőségeiket.
Lengyel György polgármester: Várjuk a pályázatukat, a defibrillátor fontos minden
mentőautóba, és ha tudjuk, támogatjuk.
A klímaberendezésre visszatérve pedig valószínűleg nem fognak így benyújtani pályázatot.
Egyebek napirendi pontban bejelenteni valója valakinek?
Varga Pál alpolgármester: Tájékoztatnám képviselőtársaimat arról, hogy a
költségvetésünkben tervezett edzőtermi eszközök megérkeztek a mai napon. Novák Istvánnal
egyeztettem, a jövő hét elején szakmai segítséget fog nyújtani, hogy működőképes állapotba
hozzuk ezeket az eszközöket. Akár a Kihívás napján egy kisebb átadási ceremóniát is
szervezhetnénk.
A játszótéri eszközök kapcsán a tavalyi évben érkezett egy bírság és felszólítás. A
biztonságosabbá tétel érdekében Mórocz Lajos képviselő úr ajánlotta fel segítségét, azzal,
hogy esztergál megfelelő eszközöket hozzá. Vélhetően jövő héten el is készül. Az egész
folyamat nem lesz kész, mert az hosszabb folyamat lesz, de már elkezdtük a hibák
kiküszöbölését.
Vállaltam az informatikai rendszerek, hálózat karbantartását, hálózat fejlesztését. Az ehhez
szükséges eszközök megérkezetek és beszerelésre kerültek. Az önkormányzat informatikai
rendszere, most már egy stabil, biztonságos alapokon fekszik. Egy eszköz vár még
beszerelésre, de a közeljövőben az is megtörténik.
Az Ifjúsági klub gyönyörűen szépül, aktívan dolgoznak benne, főleg az Őzse apuka. Úgy
gondolom, hogy egy nagyon igényes helyet alakítanak ki.
Úgy tudom, hogy szeretnék majd a Képviselő-testülete meghívni egy kisebb átadási
ünnepségre.

Orvosi rendelő hardver fejlesztése
Lengyel György polgármester: Az orvosi rendelő új szoftvere kapcsán egy szakember volt
kint a rendelőben, aki javasolta hardver fejlesztését. 98. 000.- forintos árajánlat érkezett erre.
Szükség lenne rá, hiszen az új szoftvert, programot segítené. Felmerült az is, hogy előírás lesz
az új operációs rendszer, azaz a Windows 10.
Varga Pál alpolgármester: Az Önkormányzattól kézhez kaptam az árajánlatot. Ezt követően
egyeztettem az árajánlatot adó céggel. A cég azt nyilatkozta, hogy ezek a szoftverek
szükségesek hozzá. Az árajánlatban szerepel a Windows 10, áttelepítési költség, tehát minden
benne van. Jelenleg Windows 7 van a rendelőben, ahhoz viszont, hogy fejlődjünk szükséges a
Windows 10.
Lengyel György polgármester: Köszönjük szépen a tájékoztatást. Javaslom, hogy a
háziorvos által benyújtott, árajánlattal alátámasztott szoftverfejlesztést támogassuk 100.000.-

forint értékig a 2019. évi költségvetési tartalék terhére. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
110/2019. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Háziorvosi szolgálat
(5945 Kardoskút, Petőfi u. 12.) informatikai
fejlesztése tárgyában megbízza a Zsóker-2005 Kft.
(5900 Orosháza, Kossuth u. 6-8.) a beérkezett
árajánlatban
foglaltaknak
megfelelően,
mindösszesen
bruttó
94
900
Ft,
azaz
kilencvennégyezer-kilencszáz forint összegben, a
2019. évi költségvetési tartalék terhére.
A Képviselő-testület felhatalmazza Lengyel György
polgármestert a megrendelés elküldésére, a
szerződés megkötésére.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2019.04.15.
Lengyel György polgármester: Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, tisztelettel
megköszönöm az aktív tanácskozást, a nyílt ülést 16 óra 35 perckor bezárom.

K.m.f.
Lengyel György
polgármester

dr. Lipták Péter
jegyző
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Mórocz Lajos
képviselő

Pusztai Ádám
képviselő

