KARDOSKÚT KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2019. SZEPTEMBER 26. NAPJÁN
TARTOTT
RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

14/2019. ÖKÜ
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. szeptember 26. napi
rendes, nyílt testületi ülésén 15:00 órai kezdettel.

Ülés helye: a Hivatal tanácskozó terme
5945 Kardoskút, Március 15. tér 3.
Jelen vannak:
Varga Pál alpolgármester,
Mórocz Lajos alpolgármester,
Kis Bálint,
Pusztai Ádám képviselők
Tanácskozási joggal meghívottként vannak jelen:
dr. Lipták Péter , jegyző
Kapuné Sin Anikó, pénzügyi főtanácsos
Zsittnyán Zoltán, divízióvezető, Alföldvíz Zrt.
Vargáné Neller Borbála Tünde művelődésszervező
Radics Vivien, szociális ügyintéző
Nem tanácskozási joggal állandó meghívottként van jelen:
Prozlikné Csorba Melinda, jegyzőkönyvvezető
További jelenlevő:
Fekete Zita
Kocsis Péter, Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület elnöke, helyi lakos

Varga Pál alpolgármester polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az
ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot; választása Kis Bálint és Pusztai
Ádám képviselőkre esik, melyet a jelenlevő 4 testületi tag, 4 igen szavazattal, egyhangúlag,
elfogadott.
Varga Pál alpolgármester: 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.) Alföldvíz Zrt. ivóvíz szolgáltatás helyzetének beszámolója
Előterjesztő: Varga Pál alpolgármester, előkészítette: Zsittnyán Zoltán divízióvezető
2.) Szociális feladatok ellátásáról szóló beszámoló
Előterjesztő: Varga Pál alpolgármester, előkészítette: Prozlikné Csorba Melinda igazgatási
ügyintéző
3.) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz
Előterjesztő: Varga Pál alpolgármester
4.) Iskolai felvételi körzet véleményezése

Előterjesztő: Varga Pál alpolgármester
5.) Egyebek
Előterjesztő: Varga Pál alpolgármester
Zárt ülés
1.) Szociális kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Varga Pál alpolgármester, előkészítette: Prozlikné Csorba Melinda igazgatási
ügyintéző

Lejárt határidejű határozatok és két ülés között történtek
Varga Pál alpolgármester a lejárt határidejű határozatokról számol be.

164/2019 (VIII.14.): Kardoskút Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött,
hogy a választási eljárásról szóló 2013. XXXVI. törvény 23. §-a értelmében a Helyi
Választási Bizottság tagjának megválasztja:
• Jámborcsik Gyöngyi, Kardoskút, Béke u. 10.
• Csizmadia Mária Etelka 5945 Kardoskút, Petőfi u. 9.
• Novák István 5945 Kardoskút, Ady sor 22.
• Szabóné Miklós Ildikó, Kardoskút, Táncsics u. 11.
• Tibáné Hamvasi Zsuzsanna Edit, Kardoskút, Petőfi u. 14. szám alatti lakosokat.
Az esküt letették, a munkát elkezdték.

165/2019 (VIII.14.) Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
1. megbízza, a Kardoskút Árpád sor, 4427-es jelű Orosháza – Tótkomlós – Mezőhegyes
összekötő út mentén lévő, meglévő kerékpárút felújításának tervezése érdekében, a
KÖVIMET Mérnöki Tervező és Szolgáltató Betéti Társaságot (5600 Békéscsaba,
Gyümölcsös utca 25.) , a beérkezett árajánlatnak megfelelően, bruttó 444.500.- forint, azaz
négyszáznegyvennégyezer-ötzsáz forint összegben a 2019. évi költségvetési tartalék terhére.
2. Felhatalmazza Varga Pál alpolgármestert a megrendelés elküldésére, a szerződés aláírására.
A dokumentáció megérkezett.

170/2019. (VIII.29.) Kardoskút Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
választási eljárásról szóló 2013. XXXVI. törvény 23. §-a értelmében a Helyi Választási Bizottság
póttagjának megválasztja:
• Móga Petra Tímea 5945 Kardoskút, Tanya 258.
• Kürtiné Rácz Anikó 5945 Kardoskút, Petőfi utca 7.
• Ramaszné Tóth Ibolya Sarolta 5945 Kardoskút, Liget sor 1/A. alatti lakosokat.
Az esküt letették, a munka elkezdődött.

171/2019. (VIII.29.) Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 1.) a
MFP-OUF/2019. azonosító számú „Magyar Falu Program óvoda udvar alprogram” keretében
pályázatot nyújt be játszótéri eszközök beszerzése céljából, 2.) a beruházás megvalósítása érdekében
támogatási igényt nyújt be maximum bruttó 5.000.000 Ft mértékig, 3.) felhatalmazza az
alpolgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.
A pályázat benyújtásra került.

172/2019. (VIII.29.) Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
1.) a MFP-ÖTU/2019. azonosító számú „Magyar Falu Program önkormányzati utak felújítása
alprogram” keretében pályázatot nyújt be meglévő kerékpárút felújítása céljából,
2.) a beruházás megvalósítása érdekében támogatási igényt nyújt be maximum bruttó
30.000.000 Ft mértékig,
3.) felhatalmazza az alpolgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok
megtételére.
A pályázat benyújtásra került.

173/2019. (VIII.29.) Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
1.) Az emberi erőforrások minisztere –a belügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel
egyetértésben –Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 4. a) pont szerint Közművelődési érdekeltségnövelő
támogatásra kiírt pályázat keretében támogatási igényt nyújt be közművelődési előadások
technikai hátterének fejlesztése céljából,
2.) a beruházás megvalósítása érdekében támogatási igényt nyújt be bruttó 541 803 Ft, azaz
ötszáznegyvenegyezer-nyolcszázhárom forint összegben, amelyhez 100.000 Ft, azaz százezer
forint összegben önrészt biztosít a 2019. évi költségvetési tartalék terhére,

3.) felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok
megtételére.
A pályázat benyújtásra került.
174/2019. (VIII.29.) Kardoskút Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött,
hogy közterületen kihelyezendő hulladékgyűjtő edények beszerzése céljából, bruttó 50.000
forintot biztosít a 2019. évi költségvetési tartalék terhére.
Az edényzetek beszerzése megtörtént.
Az elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdés?
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:
182/2019. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
164/2019. (VIII.14.)sz., 165/2019. (VIII.14.)sz.,
170/2019. (VIII.29.)sz., 171/2019. (VIII.29.)sz.,
172/2019. (VIII.29.)sz., 173/2019. (VIII.29.)sz.,
174/2019. (VIII.29.)sz., KT határozatok végrehajtásáról
szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Varga Pál, alpolgármester
Határidő: azonnal
Varga Pál alpolgármester: Szeretnék beszámolni arról, hogy az előző ülésünk óta eltelt idő alatt a
következő események történtek:
Az elmúlt hónap a Magyar Falu Programról szólt. Időm nagy részét ezeknek a pályázatoknak a
benyújtására fordítottam. 11 pályázat került benyújtásra.
2019.szeptember 3-án beszerelésre kerültek a fogorvosi rendelőbe az új bútorok, illetve a művelődési
házban a színházterem ajtók újultak meg. Ugyanezen a napon a díszpolgári ünnepség egyeztetése
történt meg.
2019. szeptember 7-én, szombaton a Nyugdíjas Vers- és Prózaíró pályázat díjkiosztó ünnepsége zajlott
a művelődési házban. Úgy gondolom, hogy évről-évre tudjuk tartani ezt a színvonalat és örülök, hogy
ezt a neves rendezvényt meg tudjuk tartani. Köszönöm a szervezésben és a lebonyolításban is Borika
munkáját.

2019. szeptember 11-én, Békéscsabán részt vettünk a közfoglalkoztatási kiállításon önkormányzatunk
munkatársaival, illetve a közfoglalkoztatott kollégákkal. A Közfoglalkoztatási kiállításon mutattuk
meg Kardoskút értékeit. Egy tartalmas napot tudhatunk magunk mögött.
2019. szeptember 12-én DAREH taggyűlésen vettem részt. Sajnos több határozatképtelen taggyűlés
volt az előző hónapokban. A mai napon sikerült határozatképesen döntenünk több kérdésben is.
Ugyanezen a napon CALENDULA megbeszélés volt a Művelődési házban településünk fejlődése
témában. Kellemesen csalódtam ebben az estében. Úgy gondolom, hogy olyan emberek voltak jelen,
akik gondolataikkal hozzájárultak ahhoz, hogy hogyan lehetne ezt a települést átformálni,
megmozdítani..Október 10-én lesz a következő alkalom. A Kodolányi János Egyetemről érkeznek
szakemberek, akik az elhangzottak alapján tanulmányt készítenek majd arról, hogy milyen távlati
tervei lehetnek egy ilyen adottságokkal rendelkező településnek, mint Kardoskút.
2019.szeptember 13-án földmérővel egyeztettem az önkormányzati ingatlanok tereprendezése
kapcsán. Felmerült a védőnői lakással kapcsolatban, hogy nem úgy szerepelnek a határvonalak a
térképen, mint ahogyan az a valóságban van jelenleg. Az ülés folyamán még visszatérünk erre.
2019.szeptember 14-én, szombaton mérnökképzés évnyitóján vettem részt az orosházi Táncsics
Mihály Gimnáziumban. Kardoskútnak is óriási lehetőség az, hogy karnyújtásnyira van az itt élő fiatal
és idősebb korosztálynak is, hogy akár gépészmérnöki diplomát szerezhessen.
Továbbá ezen a napon Óvodai jótékonysági bálon vettem részt,a mi egy nagyon szép rendezvénynek
bizonyult.
2019.szeptember 19-én, soron kívüli testületi ülést tartottunk, ahol mindannyian jelen voltunk.
2019.szeptember 21-én, szombaton a XX. Fehér- tó napja zajlott, több mint 4000 résztvevővel, több
mint 1000 gépjárművel. Úgy gondolom, hogy ismét egy színvonalas rendezvényt tudhat maga mögött
a Körös Maros Nemzeti Park Igazgatósága és Önkormányzatunk. Tirják László igazgató úrral
időközben tárgyaltunk, egyeztettünk. Átbeszéltük, hogy mik voltak a pozitívumok, vagy miken
kellene javítani, de mindketten egyetértettünk abban, hogy ez egy nagyon-nagyon jó példája annak,
hogy önkormányzat és nemzeti park hogyan tud előremenően közösen együtt gondolkodni.
A mai napon DAREH taggyűlésen vettem részt Békéscsabán. Végre határozatképes volt a grénum.
Több kérdésben is döntöttünk, de úgy gondolom, hogy Kardoskút tekintetében fontos lehet az az, hogy
zöld hulladék gyűjtésére szolgáló edényzetek fognak kiosztásra kerülni településünkön, lakosságszám
arányosan. Körülbelül 40-50 darab zöld edényzetet tudnak biztosítani településünknek. A két
határozati lehetőség közül azért erre tettem a voksomat, mert így településünkre is kerülnek ki ezekből
az edényzetekből, nem csak a nagyobb településekre. Jövő hónapban el is kezdik az edényzetek
kiszállítását.
Mai napon több, EFOP pályázatos egyeztetésen vettem részt. Több részletében is mérföldkőhöz
érkezik a pályázat. Úgy gondolom mind az EFOP-os munkatársak, mind pedig az önkormányzat is
azon van, hogy mindenféle akadályt leküzdjünk. Mindez érinti az óvodát, településünkön élő
lakosokat, intézményeinket egyaránt.
Jövő hét csütörtökön faültetés lesz, amihez EFOP-os pályázatból tudunk beszerezni 12 db gömbkőrist
és 60 darab rózsát.

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:

183/2019. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete a két ülés között történt eseményekről szóló
tájékoztatást elfogadja.
Felelős: Varga Pál, alpolgármester
Határidő: azonnal

1. Napirendi pont: Alföldvíz Zrt. ivóvíz szolgáltatás helyzetének beszámolója
Előterjesztő: Varga Pál alpolgármester, előkészítette: Zsittnyán Zoltán divízióvezető

Varga Pál alpolgármester: Az erről szóló részletes előterjesztést előzetesen mindenki
megkapta. Kérdezem, a jelenlévőket, hogy kérdés, kiegészítés van-e a beszámolóval
kapcsolatban?
Kis Bálint képviselő: Részletesen tartalmaz mindent az előterjesztés az elvégzett munkákról
és a tervekről. Annyit szeretnék javasolni az önkormányzatnak és az Alföldvíz Zrt-nek, hogy
egyeztessék a közmű térképeket, ugyanis most voltak a faluban lekötés módosítások és
abszolút nem tartalmazza a térkép a keresztező hírkábelt, a keresztező gázvezetéket és
vízvezetékek helyét is pontatlanul tartalmazza. Ahhoz, hogy pontosabb munkát lehessen
végezni, szükséges az egyeztetés.
Zsittnyán Zoltán, az Alföldvíz Zrt. divízióvezetője: A közműnyilvántartást tekintve a
faluban lehetnek olyan pontok, ami nem feltétlenül ott van a valóságban, mint ahogy a rajzon
van. Minden egyes beavatkozásnál, rekonstrukciós munkálatoknál, vagy bármilyen
fejlesztésnél a munkálatok része a tározók bemérése, és ezekkel a mérésekkel gyakorlatilag
tudjuk pontosítani a meglévő közműhálózatnak a nyomvonalát, amit a térképészek fel tudnak
használni arra, hogy ellenőrzik és a szükséges módosításokat elvégzik.
Pusztai Ádám képviselő: Köszönjük az előterjesztést. Sokkal bővebb és sokkal részletesebb
tájékoztató volt, mint amit eddig kaptunk.
Mórocz Lajos alpolgármester: Így van. Köszönjük. Ezeket az eternit csöveket
szándékukban áll- e a jövőben kicserélni, ha igen, akkor milyen határidővel?
Zsittnyán Zoltán, az Alföldvíz Zrt. divízióvezetője: Természetesen. Ezeknek a
rekonstrukcióknak az elsődleges forrása az önkormányzat és az Alföldvíz Zrt. között
megkötött bérlet-üzemeltetési szerződésben lévő bérleti, most már használati díj elnevezésű

pénzügyi források, tehát ezek a források állnak rendelkezésre a tervezett rekonstrukciók
elvégzésére. A forrás keretéig tudjuk ezeket a tervezett munkálatokat elvégezni. A másik
lehetőség az, ha úgynevezett hibaelhárítással összefüggő, értéknövelő felújítási rekonstrukciós
műveleteket kell elvégeznünk. Tehát, ha érkezik hozzánk egy bejelentés, hogy folyik valahol
a víz, akkor mi kimegyünk a helyszínre, feltárjuk azt a hibahelyet. Mindegyik hibaelhárítási
munkaként van feltüntetve, viszont ha látjuk azt a helyen, hogy annak a javítása nem
gazdaságos ott helyben, mert nagyobb szakaszt kell cserélni, kiváltani, akkor azt a
későbbiekben meg fogjuk tenni, és nyilván a szerződésben foglaltak szerint fogunk eljárni,
majd az a későbbiekben, féléves ciklusokban számlázásra kerül.
Mórocz Lajos alpolgármester: Köszönjük.
Varga Pál alpolgármester: Magam részéről szeretném megköszönni, az a partnerséget, amit
jómagam is az Alföldvíz Zrt. részéről tapasztaltam. Akármilyen kérdéssel, vagy problémával
fordultam Önhöz, vagy önökhöz, mindig készséggel álltak hozzám. Kardoskút tekintetében
elmondható, hogy az ivóvíz minősége megfelelő, sőt lehet jobb, is mint a környező
településeken. Az Állami Gazdaság település részen viszont ez nem mondható el. Körülbelül
25 fő körüli lakosság él, ahol nincs megoldva az egészséges ivóvíz helyben való eljuttatása.
Sok helyről megközelítettük ennek a kérdésnek a lehetőségeit. Az Alföldvíz Zrt. segítőkészen
állt hozzánk, amit ezúton is köszönök. Képviselő-társaim ismerik a helyzetet. Sem az
Alföldvíz Zrt-én, sem pedig az önkormányzaton nem múlik semmi. Úgy gondolom, hogy
törvényi kötelezettségeinknek eleget teszünk.
Segítségét szeretném kérni, hiszen kaptunk egy levelet a Csongrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól. Nemrégiben visszakerült használatunkba egy vízmű telep,
amelynek része kettő darab kút is. Ezeknek a kutaknak a vízjogi üzemeltetési
engedélyeztetéséről szeretnék tájékoztatást kérni. Voltak már önök részéről itt Kardoskúton
megbeszélésen, ahol azt az ígéretet kaptuk, hogy majd ez irányban segítenek nekünk. Nem
szeretnénk megszüntetni a két kútnak az üzemeltetését, tovább szeretnénk vinni. Most nem
szeretnék öntől pontos válaszokat kapni. Fogjuk keresni ezzel kapcsolatban Önt is, ha
megengedi. Esetleg ha most tudna pár szóban tájékoztatni bennünket, hogy mivel jár, ha
megszüntetjük, vagy mivel jár, ha megtartjuk a kutakat, akár az anyagi vonzatával
kapcsolatban is tudna pár szót mondani, azt megköszönnénk.
Zsittnyán Zoltán, az Alföldvíz Zrt. divízióvezetője: Természetesen utánanézünk és
segítünk, amiben tudunk. Nyilván a vízi közmű vagyonelemek, amelyek az önkormányzat
tulajdonában vannak, ezek nincsenek gyakorlatilag már a közmű használatában és a bérletüzemeltetési szerződésben foglaltak szerint, ezeket az üzemen kívül lévő, vízi közmű
vagyonelemeket visszaadjuk az önkormányzatok részére, attól függ, hogy milyen tulajdonosi
szerkezet van. Természetesen ezeknek a kutaknak a további üzemben tartása tulajdonosi
döntés. Az engedélyeztetés időszakában látni fogják, hogy több esetben felmerül majd a
vízkészlet használat mennyiségére stb. vonatkozó adatok, amiket hatóság kérni fog önöktől.
Az Alföldvíz Zrt-nél van olyan részleg, ami az engedélyeztetéssel foglalkozik. Keressenek
nyugodtan engem, segítem összehozni az érintett feleket.
Varga Pál alpolgármester: Köszönjük szépen, ezzel élni fogunk.

Amennyiben nincs kérdés, további kiegészítés, aki elfogadja az Alföldvíz Zrt. ivóvíz
szolgáltatás helyzetéről 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:
184/2019. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az Alföldvíz Zrt. ivóvíz
szolgáltatás helyzetéről szóló beszámolóját az
előterjesztés szerinti tartalommal tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Pál alpolgármester
Zsittnyán Zoltán, az Alföldvíz Zrt. divízióvezetője elhagyja a termet.

2.) Napirendi pont: Szociális feladatok ellátásáról szóló beszámoló
Előterjesztő: Varga Pál alpolgármester, előkészítette: Prozlikné Csorba Melinda igazgatási
ügyintéző
Varga Pál alpolgármester: Az írásos, minden részletre kiterjedő beszámolót mindannyian
megismerhettük. Kérdezem készítőjét, hogy szóban kíván-e kiegészítést tenni?
Prozlikné Csorba Melinda, igazgatási ügyintéző: Köszönöm nem; kérdés esetén szívesen
válaszolok.
Varga Pál alpolgármester: Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki elfogadja a Szociális
feladatok ellátásáról 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:
185/2019. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a szociális ellátásokról
szóló beszámoló jelentést elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Pál, alpolgármester

3.) Napirendi pont: Csatlakozás A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatához
Előterjesztő: Varga Pál alpolgármester
Varga Pál alpolgármester: Az elmúlt időszakban minden évben csatlakozott hozzá az
önkormányzat, javaslom elfogadásra.
Kis Bálint képviselő: Továbbra is támogatásra javaslom, és ha tudjuk, ösztönözzük a
fiatalokat, hogy minél többen jelentkezzenek a pályázathoz.
Amennyiben nincs további kiegészítés, kérdés, aki elfogadja, hogy Kardoskút Község
Önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hugarica ösztöndíjpályázathoz, kérem, kézfelnyújtással
szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
186/2019. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
1. csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi
fordulójához,
2. a támogatás forrását az önkormányzat 2020. évi
költségvetésében a szociális támogatások keretén
belül biztosítja,
3. felhatalmazza Varga Pál alpolgármestert a
csatlakozási nyilatkozat aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Varga Pál alpolgármester

4.) Napirendi pont: Iskolai felvételi körzet véleményezése
Előterjesztő: Varga Pál alpolgármester
Varga Pál alpolgármester: Az erről szóló előterjesztést mindenki kézhez kapta.
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:
187/2019. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Békés Megye
Kormányhivatal által megküldött, az előterjesztés
mellékletét képező Orosházi járásra vonatkozó
iskolai felvételi körzet-tervezetét jóváhagyja.
Felelős: dr. Lipták Péter jegyző
Határidő: 2019. október 31.
elektronikus kézbesítésére

a

határozat

5.) Napirendi pont: Egyebek
Előterjesztő: Varga Pál alpolgármester

Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési előirányzatainak
módosítása
Varga Pál alpolgármester: Az előterjesztést mindenki kézhez kapta. Bérkompenzáció, Jó
adatszolgáltató önkormányzatok támogatása és a választások lebonyolítására kapott
többletköltség miatt kell jelenleg módosítanunk.
A Jó adatszolgáltató támogatásoknál kiemelném, hogy önkormányzatunk is képviseltette
magát Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos által. Ezáltal is gratulálok, dicséret illeti őket.
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:
188/2019. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta
„a
Csanádapácai
Közös
Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös
Hivatal) 2019. évi költségvetési előirányzatainak
módosítása” tárgyú előterjesztést és az alábbi
határozatot hozza:
A Képviselő-testület:

1.

Az előterjesztés 1. mellékletének megfelelő
tartalommal
103.640.000
Ft
költségvetési
főösszeggel elfogadja a Csanádapácai Közös
Önkormányzati Hivatal 2019. évi módosított
költségvetési előirányzatait.

2.

Felkéri a jegyzőt, hogy a Közös Hivatal módosított
költségvetését a soron következő költségvetési
rendelet módosítás során Csanádapáca Község
Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletébe
építse be.
Felelős: dr. Lipták Péter jegyző
Határidő: 2019. október 9.

Kardoskút belterület 198. hrsz., 200.hrsz önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok
telekhatár rendezése
Varga Pál alpolgármester: Gyakorlatban az orvosi rendelő, védőnői lakás, illetve Pusztai
Ádám képviselő által lakott szolgálati lakás telekhatárainak rendezéséről van szó. Előző
testületi ülésen ingatlan eladással kapcsolatban felmerült, hogy rakjuk jogilag is tisztába a
három ingatlan telekhatárait, magyarul vezessük be a telekkönyvekbe is a jelenlegi állapotot.
Illetve az orvosi rendelő mögötti részt telekrendezésileg vonjuk össze a védőnői szolgálati
lakással, tehát ott teleknövekedés jön létre ez által. A vásárlót tájékoztattam arról, hogy ezzel
a telekhatár rendezéssel megváltoznak a korábban kialakult ajánlatok, hiszen a telek nagyobb
lesz, így amennyiben helyesen fognak szerepelni a telekkönyvben ezek a határok, úgy a
korábban megkért ajánlatokhoz képest egy módosító ajánlatot kell bekérnünk. Az értékbecslő
tud majd pontos értékekkel szolgálni. A telekhatár rendezés tárgyában döntenünk szükséges a
földmérés összegéről, ami bruttó 210.000.- forint.
Kis Bálint képviselő: Említetted, hogy tájékoztatva lett a vevő a változásról. Ez a
tájékoztatásírásban történt?
Varga Pál alpolgármester: Nem, szóban.
Kis Bálint képviselő: Javaslom, hogy írásban is történjen meg. Ezen kívül egyetértek a
telekkönyvi rendezéssel és a szükséges költségkeret megállapítását javaslom biztosítani.
Varga Pál alpolgármester: 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:

189/2019. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Kardoskút belterület 198
hrsz; 199 hrsz és 200 hrsz földrészletek telekhatár
rendezése tárgyában megbízza a Global-Geo 2014.
Bt. (5931 Nagyszénás, Béke utca 7. B. ép. 1. em. 4.)
a beérkezett árajánlatnak megfelelően bruttó
210.000.-, azaz kettőszáztízezer forint összegben a
2019. évi költségvetési tartalék terhére.
A Képviselő-testület felhatalmazza Varga Pál
alpolgármestert a megrendelés elküldésére, a
szerződés megkötésére.
Felelős: Varga Pál alpolgármester
Határidő: 2019. október 31.
Rendőri szolgálati lakással kapcsolatos döntések meghozatala
Varga Pál alpolgármester: A két ülés között történek között említettem, hogy a Magyar Falu
Programban több pályázati lehetőséggel éltünk. A tegnapi napon jelent meg a következő
pályázati lehetőség a Magyar Falu Programban, ahol a szolgálati lakások felújítására lehet
pályázni.
Úgy gondolom, hogy minden olyan forrást meg kell ragadni, ami településünk értékét növeli.
Főleg, hogy ez egy ismét 100%-os intenzitású pályázat. Maximum 30 millió forintot lehet erre
a célra igénybe venni. Kivitelezőkkel, rendőrrel, pályázatíróval fel vettem a kapcsolatot. 2019.
október 24. a pályázat benyújtási határideje. Természetesen itt is, mint minden
pályázatunknál, szeretném, ha időben benyújtásra kerülne. Kérdés, észrevétel esetleg?
Kis Bálint képviselő: Csak, hogy tisztán lássak. 100%-os intenzitású, tehát önrészt nem kell
vállaljunk, nem vállalunk a következő testület számára elkötelezettséget? Ez az egyik
kérdésem, a másik pedig az, hogy van egy szolgálati lakásunk, amiben rendőr lakik. Ezzel a
szolgálati lakással elsősorban a rendőrségnek elsődleges lakó kijelölési joga van? Tehát az
önkormányzat felújítja, de ezt az ingatlant csak a mindenkori rendőrnek tudjuk kiadni?
Varga Pál alpolgármester: Igen, rendőr szolgálati lakásként fog üzemelni, viszont akkor is
az önkormányzatunk tulajdona marad.
Fűtéskorszerűsítés, nyílászáró csere, háztartási gépek beszerzésére is lehetőséget nyújt a
pályázat. Meglévő garázs felújítása is megoldható, amennyiben az elnyert anyagi keret
elegendő lesz rá.
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:

190/2019. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy
1.) a MFP-SZL/2019. azonosító számú „Magyar
Falu Program szolgálati lakás alprogram” keretében
pályázatot nyújt be a Kardoskút, Petőfi utca 66.
szám alatti, 261 hrsz ingatlannak, mint rendőrségi
szolgálati lakás felújítása céljából,
2.) a beruházás megvalósítása érdekében támogatási
igényt nyújt be maximum bruttó 30.000.000 Ft
mértékig,
3.) felhatalmazza az alpolgármestert a pályázat
benyújtására és a szükséges nyilatkozatok
megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2019. október 31.
Varga Pál alpolgármester: Körzeti megbízottunk jelezte felénk, hogy a használatban lévő
nyomtatója most már olyan rossz fizikai állapotban van, hogy nem látja el a feladatát, tehát
üzemképtelen lett. A rendőrség jelezte, hogy nem tudnak biztosítani jelenleg eszközt a
munkavégzéshez. Úgy gondolom, hogy a rendőri munka elválaszthatatlan része településünk
életének. Ha már egy-két oldalt is helyben szükséges kinyomtatnia, akkor az már gondot
okoz. Jelenleg itt az önkormányzatnál nemrégiben cseréltünk nyomtatót. Itt az
önkormányzatnál nincs felesleges nyomatónk, amit esetleg odaadhatnánk. Utánanéztem a
nyomtatók árainak és javaslom, hogy a 2019. évi költségvetési tartalék terhére bruttó 30.000.forintos maximális összegig vásároljunk egy nyomtatót és használatra adjuk át a körzeti
megbízottnak.
Kis Bálint képviselő: Ha az önkormányzatnál nincs olyan eszköz, amit fel tudunk ajánlani
használatra, akkor támogatom a nyomtató beszerzését.
Varga Pál alpolgármester: 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:
191/2019. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a helyi körzeti megbízotti
munka ellátásának biztosítása érdekében, nyomtató

beszerzése céljából, összesen bruttó 30.000 forint,
azaz harmincezer forint összeget biztosít a 2019. évi
költségvetési tartalék terhére.
A Képviselő-testület felhatalmazza Varga Pál
alpolgármestert a megrendelés elküldésére, valamint
az eszköz dokumentált formában történő átadásátvételére.
Felelős: Varga Pál alpolgármester
Határidő: 2019. október 10.

A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló rendelet
módosítása
Varga Pál alpolgármester: Örömmel mondhatjuk el, hogy a tegnapi napon megérkezett 64
erdei m3 tűzifa telephelyünkre. Korábbi rendeletünkben november 15. lenne a kérelem
benyújtásának határideje, ezáltal csak a november végi testületi ülésen tudna döntést hozni az
akkori Képviselő-testület a már itt lévő fáról, ami azt jeleneti, hogy december elején, közepén
tudnánk megkezdeni a kiosztást. Arra gondoltam, hogy a november 15-i dátumot hozzuk
előre október 22-re, így a testület az október végi soros ülésén már tud dönteni a beérkezett
kérelmekről. November első napjaiban pedig meg lehet kezdeni a kiosztást. Radics Vivien
utánajárt a Belügyminisztériumnál, hogy semmiféle gondot nem okoz, ha előrébb hozzuk a
kérelem benyújtásának határidejét. A lényeg, hogy 2020. február 17. napjáig kiosztásra
kerüljenek tűzifák.
Megfelelően kell, kommunikáljuk a lakosság felé azt, hogy előrébb lett hozva a kérelem
benyújtásának határideje, de ez már a hivatal feladata.
Amennyiben nincs további kiegészítés, kérdés, aki elfogadja a természetben nyújtott szociális
célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló rendelet módosításáról szóló módosító
rendeletet 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 rendeletet alkotta:
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelete
a természetben nyújtott szociális célú tűzifa
támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 14/2019. (IX.03.) rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Közfoglalkoztatás programra vonatkozó döntés meghozatala
Varga Pál alpolgármester: 2019. október 31. napjával lejár a jelenlegi járási start
munkaprogram határideje, tehát az általunk jelenleg foglalkoztatott 6 főnek megszűnik a
munkaviszonya. Egyeztettem a munkaügyi központ munkatársaival, jelenleg Kardoskút
tekintetében- adó erőképességünk nagysága miatt- start munkaprogramot nagy
valószínűséggel nem tudunk indítani. Közmunkásokra nagy szükségünk van, úgy gondolom.
Hosszú távú közfoglalkoztatásban lenne célszerű gondolkozni. Az erről szóló bővebb
tájékoztatást mindenki kézhez kapta. Azt érdemes tudni, hogy jelen pillanatban erre van
lehetőségünk, így 2019. november1. napjától 2020. február 29. napjáig tudunk foglalkoztatni
6 főt. Az előterjesztés melléklete tartalmazza a bérköltségek összegét is az előbb elmondott
időszakra vonatkozóan. Azt tudni érdemes, hogy eszköztámogatásra nincs lehetőség.
Javaslom, hogy a 2019. évi költségvetési tartalékunk terhére bruttó 160.000.- forintot és a
2020.évi költségvetésünkben 500.000.- forintot biztosítson a testület. Azért fontos erről most
dönteni, mert a következő soros testületi ülés 2019.október 31. és a kérelmet legkésőbb
október közepéig be kell nyújtatnunk. Úgy gondolom, ezzel nem rovunk nagy terhet a
következő testületre sem, hiszen ha reálisan gondolkodunk, akkor közmunkások nélkül
nehezen lehetne megoldani jelenleg és a jövőben is az ilyen irányú közfeladatainkat.
Kérdés, javaslat az elhangzottakkal kapcsolatban?
Kis Bálint képviselő: Azt gondolom, hogy felelősen gondolkodva a 6 főnek a munkáját
biztosítani kell. Azt gondolom, hogy ez az összeg nem fogja megingatni Kardoskút
költségvetését. Részemről felelősséggel tudom vállalni azt, hogy támogatom a javaslatot.
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:
192/2019. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat képviselőtestülete
1.) megismerte és elfogadja a 2019. november 1.
napjától 2020. február 28. napjáig tartó hosszú távú
közfoglalkoztatás
programra
vonatkozó
költségtervet, támogatja a kérelem benyújtását.
2.)
A
Képviselő-testület
a
program
megvalósításához szükséges önerő vonatkozásában
bruttó 160.000 forint, azaz százhatvanezer forint
összeget biztosít a 2019. évi költségvetési tartalék

terhére, továbbá bruttó 500.000 FT, azaz ötszázezer
forint összeget a 2020. évi költségvetésben biztosít.
Felelős: Varga Pál alpolgármester
Határidő: 2019. október 31.
Varga Pál alpolgármester: Mai napon hoztak be hozzám a szülők egy levelet, amit kértek,
hogy olvassak fel a Képviselő-testületnek.
Varga Pál alpolgármester felolvassa a levelet, ami a jegyzőkönyv részét képezi.
Varga Pál alpolgármester: Egyéb felvetés a jelen levők közül?
Radics Vivien szociális ügyintéző: Kettő tájékoztatással szeretnék élni. Az egyik, hogy a
Kormányhivatal megvizsgálta a korábbiakban elfogadott Településkép Arculati Kézikönyvet,
illetve a rendeletünket, észrevételeket fogalmazott meg, amit eljuttatunk a tervezőnek, aki
módosításokat hajtott végre benne, ezáltal újra indul az egész folyamat, tehát újra
engedélyeztetni kell, lakossági fórumot tartani, majd pedig kerül a testület elé.
A másik, hogy Kis Bálint képviselő úr a korábbi üléseken a közúttal kapcsolatos kérdésről
érdeklődött. Egyeztettünk velük. Náluk eljárás van folyamatban az autók tárolásával
kapcsolatban. Megtekintették korábban a helyszínt, ismerik a problémát. Arra kértek
bennünket, hogy türelemmel legyünk, addig, amíg náluk befejeződik az eljárás és utána
megvizsgáljuk, hogy az önkormányzatnak milyen lehetőségei vannak.
Kis Bálint képviselő: Köszönöm a tájékoztatást.
Varga Pál alpolgármester: Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, tisztelettel
megköszönöm az aktív tanácskozást, a nyílt ülést 15 óra 45 perckor bezárom, és a testület zárt
ülés keretében folytatja a munkát.
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