KARDOSKÚT KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2018. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT
RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

11/2018. ÖKÜ
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. június 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,
Mórocz Lajos,
Pusztai Ádám,
Kis Bálint települési képviselők.
Tanácskozási joggal meghívottként vannak jelen:
dr. Lipták Péter , jegyző
Kapuné Sin Anikó, pénzügyi főtanácsos
Patócs Éva óvodavezető
Dr. Czecher Péter rendőrkapitány
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 Varga Pál alpolgármester úr előre jelezte
távollétét. Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot; választása Kis Bálint és Mórocz Lajos
képviselőkre esik, melyet a jelenlevő 4 testületi tag, 4 igen szavazattal, egyhangúlag,
elfogadott.
Lengyel György, polgármester: Javaslatot tesz a megtárgyalandó napirendi pontokra,
továbbá javaslattal él az időközben beérkezett előterjesztést napirendi pontba venni. Aki
egyetért a módosított 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.) Rendőrségi beszámoló Kardoskút község közbiztonságának 2017. évi helyzetéről és
a közbiztonság érdekében tett intézkedésről
Előterjesztő: Lengyel György polgármester, előkészítette: Dr. Czecher Péter, rendőrkapitány
2.) Kardoskúti Polgárőr Egyesület beszámolója
Előterjesztő: Lengyel György polgármester, előkészítette: Török Attila, elnök
3.) Óvodavezetői pályázat elbírálása
Előterjesztő: Lengyel György polgármester, előkészítette: dr. Lipták Péter jegyző
4.) Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat
vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2013.
(XII.19.) számú rendeletének módosítása
Előterjesztő: Lengyel György polgármester, előkészítette: dr. Lipták Péter jegyző
5.) Egyebek
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
Zárt ülés
1.) „Kardoskút Községért” és „Év embere” kitüntetés odaítélése
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
2.) Szociális kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Lengyel György polgármester, előkészítette: Prozlikné Csorba Melinda
igazgatási ügyintéző

Lejárt határidejű határozatok és két ülés között történtek
Lengyel György polgármester a két ülés között lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
számol be:
109/2018. (V.24.)KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt,hogy 1. a Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült 2017. évi
átfogó értékelést az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja,
2. az értékelésről 2018. május 31-ig tájékoztatja a Békés Megyei Kormányhivatal Szociálisés Gyámhivatalát. A beszámoló továbbításra került a megadott határidőn belül.
110/2018. (V.24.)KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a
továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta a „Beszámoló a Csanádapácai Közös

Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös Hivatal) 2017. évi költségvetésének
végrehajtásáról”
tárgyú
előterjesztést
és
az
alábbi
határozatot
hozza:
AKépviselő-testület:
1. Az előterjesztés 1. mellékletének megfelelő tartalommal 87.968.000 Ft-tal elfogadja a
Közös Hivatal 2017. évi módosított bevételi előirányzatait és 87.967.356 Ft-tal annak
teljesítési
adatait.
2. Az előterjesztés 2. mellékletének megfelelő tartalommal 87.968.000 Ft-tal elfogadja a
Közös Hivatal 2017. évi módosított kiadási előirányzatait és 87.589.486 Ft-tal annak
teljesítési
adatait.
3. A 2017. december 31-i fordulónapra elkészített mérleg főösszegét a 3. mellékletben
foglaltak
szerint
1.869.555
Ft-tal
hagyja
jóvá.
4. 2017. évre a Közös Hivatal engedélyezett záró létszám előirányzatát 22 fővel, átlagos
statisztikai állományi létszámát 21 fővel a 4. mellékletben foglalt részletezettségnek
megfelelően
határozza
meg.
5. A Közös Hivatal pénzeszközei változásának levezetését 2017. évben az 5. melléklet szerint
jóváhagyja.
6. A Közös Hivatal 2017. évi maradványát a 6. mellékletben foglaltak szerint 377.870 Ft-ban
határozza
meg.
7. Felkéri a jegyzőt a Közös Hivatal zárszámadási adatainak Csanádapáca Község
Önkormányzat 2017. évi zárszámadási rendeletébe történő beépítésére. A rendeletbe történő
beépítés megtörtént.
113/2018. (V.24.)KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy
dönt, hogy a Kardoskút, belterület 203 hrsz, 229/1 hrsz és 229/2 hrsz ingatlanok
értékbecslésének elkészítésének céljából megbízza, a beérkezett árajánlatnak megfelelően, a
Leszing Kft.-t (5600 Békéscsaba, Andrássy u. 11.) 130.000 + ÁFA, azaz bruttó 165.100 Ft,
azaz bruttó százhatvanötezer-száz forint összegben a 2018. évi költségvetési tartalék terhére.
Felhatalmazza Lengyel György polgármestert a szerződés megkötésére. A szerződés
megkötésre került, az értékbecslés elkészült.
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:
118/2018. (VI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 109/2018. (V.24.)sz., 110/2018.
(V.24.)sz., 113/2018. (V.24.)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:
2018. május 28-án Orosházán vettem részt DAREH taggyűlésen. Az ott elhangzottak után a
mai ülésre beérkezett előterjesztést tárgyalni fogjuk az ülés folyamán.
2018. május 29-én Ivóvízminőség Javító Társulási ülésén jártam, szintén Orosházán. A
program lezárult, a monitoring időszak vette kezdetét.
2018. május 30-án összehívásra került az Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás, mely ülésen
a kistérségek polgármesteri vettek részt. Az orvosi ügyelet kiterjesztéséről tárgyaltunk.
2018. június 8-án folytatódott az előbb említett tárgyalás Mezőkovácsházán, ahol már a
mezőkovácsházi és a Dél-Békési Kistérségi Társulásokkal az Orosházi Többcélú Kistérségi
Társulás közösen ülésezett. Jelen volt Simonka György országgyűlési képviselő is, aki Békés
megye közútjainak felújítási terveivel kapcsolatban, illetve a Calendula-tervvel kapcsolatos
aktualitásokról tartott részletes tájékoztatót. Az ülés során az orvosi ügyelet kiterjesztésének
megvalósításáról volt szó. Szakmai és stabilitási okok miatt lenne célszerű a kiterjesztés és
egy diszpécser központtal fenntartani az ügyeletet, azonban az előzetes számítások szerint a
finanszírozás szempontjából nem mutatnak kedvező feltételeket, így egyelőre még további
számítások és tárgyalások szükségesek a megvalósításhoz.
2018. június 9-én D. Tóth Máté körzeti megbízott és Süle Imre műszakvezető közösen járták
be településünk közútjait. Az önkormányzat kezelésében lévő utak jelzőtábláinak,
jogszabályoknak való megfelelésének jártak utána. Jegyzőkönyv is készült, amelyben 13
pontban került feljegyzésre javítandó hiba, mint például táblába benyúló faágak eltávolítása,
kopott jelző táblák cseréje stb. A jegyzőkönyvben felsorolt útszakaszok közül a külterületi
útszakaszok a Közútkezelő Zrt. kezelésében vannak, így azokról a mai napon értesítettük az
illetékest a munkálatok mielőbbi elvégzése végett.
Néhány héttel ezelőtt a Rotary Club orosházi klubjától kerestek fel és felajánlottak 3-4 helyet
az idei Rotary- táborba, ami a jövő hét folyamán kerül megrendezésre Gellértegyházán.
Elsősorban olyan felső tagozatos, általános iskolás gyermekek vehetnek részt, akik
valamilyen tanulmányi vagy sport versenyen kiemelkedő helyezést értek el. A szülők által
benyújtott adatok alapján ebben az évben Kardoskúton 7 gyermek ért el kimagasló eredményt.
Őket írásban felkerestük, hogy kívánnak-e élni a tábor lehetőségével, közülük pedig egy
gyermek fog részt venni a jövő heti táborban.
2018. június 14-én Dr. Fodor Zsuzsanna adjunktus asszonnyal folytattam megbeszélést a
háziorvosi rendeléssel kapcsolatban.
A hónap folyamán Szarvasra kaptam meghívást a tanyagondnoki pályázatokkal kapcsolatos
megyei értekezletre, ahol alpolgármester úr képviselt. Az előreláthatólag júliusra tervezett
rendkívüli testületi ülésen alpolgármester úr fog bővebb tájékoztatást adni az ott
elhangzottakról.

Közfoglalkoztatással kapcsolatban tájékoztatnám a jelenlevőket, hogy nemrégiben volt
ellenőrzés. Az ellenőrzés során mindent rendben találtak. A pusztaközponti Olvasókör
területén a térburkolat több mint 2/3-a elkészült, így a Pusztalakodalomra már igénybe vehető
az udvar. Reményeink szerint a jövő hónapban tartandó Pusztatalálkozóra a belső udvari rész
is teljesen elkészül majd.
A Körös-Maros Nemzeti Park megrendelt önkormányzatunktól több mint 5000 darab térkövet
és az ehhez tartozó szegélyköveket, ugyanis egységesség elve szerint ugyanilyen térkővel
kívánják kirakni a Múzeum előtti területet is. Ezáltal egy egységes arculatot kap az a terület
is.
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:
119/2018. (VI.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: Rendőrségi beszámoló Kardoskút község közbiztonságának 2017.
évi helyzetéről és a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
Előterjesztő: Lengyel György polgármester, előkészítette: Dr. Czecher Péter, rendőrkapitány

Lengyel György polgármester: Az erről szóló előterjesztést előzetesen mindenki megkapta,
Kérdezem készítőjét, szóban kíván-e kiegészítést tenni?
Dr. Czecher Péter, rendőrkapitány: Igen, szeretnék élni a lehetőséggel. Kardoskút bűnügyi
helyzete 2017-ben is kedvező volt. Ha a mellékletben szereplő táblázatokra vetünk egy
pillantást, látható, hogy az elmúlt 8 év statisztikája körülbelül egyforma tendenciára utal. 2017
évben összesen nyolc rendőri intézkedésre került sor. Összességében azt tudom mondani,
hogy Kardoskút község bűnügyi helyzetet és ez által a közbiztonsága is nagyon jó. A
közlekedési baleseti helyzetet tekintve viszont változás mutatkozott a 2016-os évhez képest.
2017. évben 4 személyi sérülést okozó közúti baleset is történt, amely kirívó az előző éveket
figyelembe véve. Magyarázattal nem tudok szolgálni, keressük az okát, eddig nem jöttünk rá,
mi okozta ezeket a számokat. A kimagaslóan sok közúti balesetek száma egész Békés
megyére jellemző volt az elmúlt évben. Annyit érdemes tudni, hogy a közúti balesetek

megelőzésében a Rendőrség csak az egyik tényező, ami tőlünk telik azt megtesszük. Ennyit
kívántam elmondani, amennyiben van kérdés szívesen válaszolok.
Lengyel György polgármester: Köszönjük szépen. Kérdés van-e esetleg?
Kis Bálint képviselő: Előterjesztéssel kapcsolatban nincs kérdésem, nagyon részletes és
mindenre kiterjedő anyagot ismerhettünk meg. Kérdésem az lenne, hogy van-e esetleg
előrelépés a kamerarendszert illetően? Tehát, hogy a kamerával felvett adatok bekerüljenek a
Rendőrkapitányságra?
Dr. Czecher Péter, rendőrkapitány: Orosháza Város Önkormányzatával közösen kellene
megoldást találnunk a problémára, de eddig még megfelelő megoldás nem született.
Mórocz Lajos képviselő: Tapasztalatom szerint egyre kevesebb sebességméréssel lehet
találkozni a faluban. Mi az oka ennek? Véleményem szerint ez oka lehet a közúti balesetek
növekedésének.
Dr. Czecher Péter, rendőrkapitány: Pár éve bevezetett, köznyelven „szupertrafi”
elnevezésű védelmi rendszereket elsősorban az autópályákra, főközlekedési utakra és a
kétszámjegyű utakra engedélyezik. Mozgó trafik kihelyezése is megtörtént, tehát civil
autókba helyezték ezeket a készülékeket, amely mozgás közbeni sebességellenőrzésre is
alkalmas. Békés megyében is került ilyen autó kihelyezésre.
Pusztai Ádám képviselő: Migránskérdésben történt-e változás?
Dr. Czecher Péter, rendőrkapitány: A migráció mértéke visszaszorult. Migránshelyzetről
nem tudok beszámolni.
Lengyel György polgármester: Kis Bálint képviselő úr felvetette a térfigyelő kamerákat. Az
Árpád sor és a Petőfi utca sarkán lévő térfigyelő kamera, amely a kerékpártárolót figyeli, az a
Kuti kocsma tetőrendszerében került kialakításra és kiderült, hogy valami oknál kifolyólag
nem kapott egy pár hete áramot, erre időközben azt a megoldást találtuk, mint fenntartók,
hogy egy külön almérőt és különálló áramforrást alakítottunk ki az adott helyszínen. Az
Önkormányzat felügyelete alatt áll a rendszer, éppen ezért célszerű lenne, ha az Orosházi
Rendőrkapitányságra is befuthatnának az adatok.
Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki elfogadja a Kardoskút község közbiztonságának
2017.évi helyzetéről szóló rendőrségi 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:
120/2018. (VI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy Kardoskút község
közbiztonságának 2017. évi helyzetéről és a

közbiztonság érdekében tett intézkedésről szóló
beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Lengyel György, polgármester
Lengyel György polgármester: Köszönjük rendőrkapitány úrnak a részletes, mindenre
kiterjedő munkát és azt, hogy személyesen is megtisztelte ülésünket.
Dr. Czecher Péter, rendőrkapitány: Én köszönöm a lehetőséget, további jó tanácskozást
kívánok.
Dr. Czecher Péter, rendőrkapitány elhagyja a termet.
2.) Napirendi pont: Kardoskúti Polgárőr Egyesület beszámolója
Előterjesztő: Lengyel György polgármester, előkészítette: Török Attila, elnök
Lengyel György polgármester: Az írásos, minden részletre kiterjedő beszámolót
mindannyian megismerhettük. Kérdés esetleg merült-e fel? Úgy gondolom korábban a
Képviselő-testület már elismerte a Kardoskúti Polgárőr Egyesület munkáját. Az erről szóló
beszámolót elfogadásra javaslom.
Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki elfogadja a Kardoskúti Polgárőr Egyesület 2017.
évi munkájáról 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:
121/2018. (VI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Kardoskúti Polgárőr
Egyesület beszámolóját az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: Tájékoztatom a jelen levőket, hogy sajnos az elektromos
kerékpárokra a Kardoskúti Polgárőr Egyesület nem tudott pályázni a Leader-pályázat keretén
belül, mivel arra a pályázat nem adott lehetőséget, így az elnök úrnak javasoltam, hogy
amennyiben még releváns forduljon a Képviselő-testülethez ismételt kéréssel.

Információim szerint Patócs Éva pályázó előre jelezte, hogy később érkezik az ülésre, ezért
javaslom a 4. napirendi ponttal folytatni a tanácskozást, majd a pályázató érkezése után
visszatérni a 3. napirendi pont tárgyalásához.
4.) Napirendi pont: Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének az
Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 20/2013.(XII.19.) számú rendeletének módosítása
Előterjesztő: Lengyel György polgármester, dr. Lipták Péter jegyző
Lengyel György polgármester: Az írásos előterjesztést mindenki megkapta, megismerhette,
kérdezem jegyző urat, kíván-e szóban kiegészítést tenni?
dr. Lipták Péter jegyző: Nincs kiegészíteni valóm, a törvényeknek megfelelő módosítások
történtek.
Lengyel György polgármester: dr. Deák György ügyvéd úr is átnézte, megismerte az
anyagot, abban kivetni valót nem talált. Ahogy az előterjesztésben is olvasható a volt orvosi
szolgálati lakás, továbbá az ifjúsági szálló, mint korlátozottan forgalomképes ingatlanok az
üzleti ingatlanok közé sorolása szükséges az esetleges értékesítés útján történő hasznosítás
érdekében.
Szeretném megjegyezni, hogy egy nem kardoskúti születésű, nem kardoskúti lakos jegyezte
meg az ifjúsági szállóval kapcsolatban, hogy hiba lenne nem magvalósítani a szállót. Azt
gondolom, hogy ismerjük az anyagi lehetőségeinket, tisztában vagyunk vele, hogy milyen
turisztikai vagy idegenforgalmi jellegű pályázatok léteznek, továbbá azt is, hogy az
iskolaépületünk sajnos elvesztette funkcióját. Ez az épület is korlátozott forgalomképességű
épület, melynek elhelyezkedése, infrastruktúrája, parkosított környezete stb. mind-mind
amellett szól, hogy amennyiben lesz lehetőségünk Kardoskúton szálláshely kialakítására, úgy
azt ebben az épületben lenne célszerű megvalósítani. Javaslom, hogy gazdálkodjunk meglévő
ingatlanjainkkal, amelyekkel pedig nem tudunk, azoknak próbáljuk meg megóvni az állagát.
Az önkormányzat költségvetésének, valamint a település méretének függvényében ez a helyes
irány véleményem szerint.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs további kiegészítés, kérdés, aki elfogadja
a Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról, a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2013.(XII.19.) számú
rendeletének módosításáról szóló előterjesztést, 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
8/2018. (VII.2.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló
20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

5.) Napirendi pont: Egyebek
Előterjesztő: Lengyel György polgármester

Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Lengyel György polgármester: Az erről szóló előterjesztés előzetesen kiküldésre került, azt
mindannyian megismerhettük. Kettő határozati javaslatot tartalmaz, amelyről döntést kell
hoznunk. Kérdezem jegyző urat van-e kiegészíteni valója az előterjesztést illetően?
dr. Lipták Péter jegyző: A módosítás oka az, hogy a közterület-felügyelői státusz át fog
kerülni a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal egésze alá. A másik módosításra pedig
azért van szükség, mert Pusztaföldváron egy álláskört ketté fogunk bontani egy 30 órás
pénzügyi ügyintéző és egy 10 órás ügykezelői álláshelyre. Kardoskutat közvetlenül nem érinti
a módosítás, viszont mindhárom Képviselő-testületnek együttesen szükséges döntést hoznia.
Lengyel György polgármester: Kérdés merült-e fel? Amennyiben nincs további kiegészítés,
kérdés, aki elfogadja a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának
módosítását, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
122/2018. (VI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határoz, hogy
1. a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal
alapító okiratának módosítását az 1. melléklet szerint
jóváhagyja, így az egységes szerkezetű alapító
okiratot a 2. melléklet szerinti formában és
tartalommal elfogadja,
2. felkéri a Csanádapácai Közös Önkormányzati
Hivatal jegyzőjét, hogy az egységes szerkezetű

Alapító Okiratot a MÁK Törzskönyvi nyilvántartása
és az intézmény részére küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Lipták Péter jegyző
Lengyel György polgármester: Továbbá aki elfogadja a Csanádapácai Közös
Önkormányzati Hivatal fenntartásáról szóló megállapodást, kérem kézfelnyújtással
szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
123/2018. (VI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a Csanádapácai
Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásáról szóló
megállapodást.
Felelős: dr. Lipták Péter jegyző
Határidő: azonnal

DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Lengyel György polgármester: Az erről szóló előterjesztést megkaptuk, azt mindenki
megismerhette. A két ülés között történtek során említettem, hogy részt vettem egy
taggyűlésen ahol az előterjesztésben részletesen körülírtakról volt szó. Alapvetően a
módosítás indoka a társulás tagjainak aktualizálása. Kérdés, felvetés?
Amennyiben nincs további kiegészítés, kérdés, aki elfogadja a DAREH Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról 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:
124/2018. (VI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint a Délkelet-Alföld Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulás tagönkormányzata
1. Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat képviselőtestületének, Csárdaszállás Községi Önkormányzat
képviselő-testületének, Gyomaendrőd Város

Önkormányzat képviselő-testületének, Kaszaper
Község Önkormányzat képviselő-testületének,
Kondoros Város Önkormányzat képviselőtestületének, Körösladány Város Önkormányzat
képviselő-testületének, Mezőkovácsháza Város
Önkormányzat képviselő-testületének és Szarvas
Város Önkormányzat képviselő-testületének a
Társuláshoz történő csatlakozását jóváhagyja,
2. a Társulás Megállapodás módosítását a határozat
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, és
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási
Megállapodás módosítást a Társulás Elnökének
felhívására aláírja.
3. felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatáról a
Társulás Elnökét tájékoztassa.
Felelős: Lengyel György polgármester.
Határidő:2018. július 12.
Településképi Arculati Kézikönyv
Lengyel György polgármester: Tájékoztatnám a Képviselő-testületet, hogy a Településképi
Arculati Kézikönyvvel kapcsolatban azt a feladatot kaptuk, hogy véleményezzük azt,
amennyiben pedig szükségesnek találjuk úgy módosítási javaslatot tehetünk és annak
megfelelően javításra kerül a Településképi Arculati Kézikönyv. Az erről szóló írásos
előterjesztést kézhez kaptuk, azt mindannyian megismertük. Varga Pál alpolgármester úr
észrevételezett néhány dolgot, többek között, azt, hogy a kiadvány elején a címer nem
Kardoskúté, illetve, hogy a kiadvány más településeken készült fotókat is tartalmaz.
Összességében elfogadásra javasolta. Ha van most esetleg észrevétel a kiadványt illetően azt
akár lehet jelezni most is , amennyiben viszont nincs, úgy javaslom, hogy a jövő hét folyamán
nyújtsa be írásos észrevételét az ki élni kíván ezzel a lehetőséggel. Erről döntést nem
szükséges hoznunk.
Radics Vivien szociális ügyintéző: Így van. Erről döntést nem szükséges hoznia a Képviselőtestületnek. A jövő hét folyamán megküldjük az addig esetlegesen beérkezett véleményeket is
a lakossági fórumon elhangzottakkal együtt. Reményeink szerint nem sokára elkészül a teljes
anyag és a Képviselő-testület elé kerülhet.
Honvédelmi Intézkedési Terv
Lengyel György polgármester: A Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda tekintetében Patócs
Éva óvodavezető asszony elkészítette az óvoda „Honvédelmi Intézkedési Tervét”, melyet a
Képviselő-testületnek szükséges jóváhagynia. Az erről szóló előterjesztést mindenki kézhez
kapta. Merült- e fel kérdés?

Amennyiben nincs további kiegészítés, kérdés, aki elfogadja a Honvédelmi Intézkedési Terve
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:
125/2018. (VI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megismerte és elfogadja a Kardoskúti
Napköziotthonos Óvoda Honvédelmi Intézkedési
Tervét.
Határidő: azonnal
Felelős: Lengyel György, polgármester
Esélyegyenlőségi program
Lengyel György polgármester: A Helyi Esélyegyenlőségi Program aktualizálása vált
szükségessé, melyet jogszabály ír elő. Az előző részletes anyagot Vargáné Neller Borbála
Tünde készítette el. Tudni érdemes, hogy a feladatellátáshoz szükséges végzettséggel ő
rendelkezik. Külön munkával, utánajárással jár ez a feladat, éppen ezért javaslom, hogy
megbízási díj ellenében kérjük fel Vargáné Neller Borbála Tündét a feladatelvégzésre.
Amennyiben nincs további kiegészítés, kérdés, aki elfogadja, hogy Vargáné Neller Borbála
Tündét bízzuk meg a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatával, kérem,
kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
126/2018. (VI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt,
1.) hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Program ( a
továbbiakban: HEP) felülvizsgálatával megbízott
Vargáné Neller Borbála Tünde részére egyszeri
bruttó 30.000.- forint, azaz bruttó harmincezer forint
megbízási díjat állapít meg,
2.) felhatalmazza Lengyel György polgármestert,
hogy a feladatok ellátására megbízási szerződést
kössön Vargáné Neller Borbála Tündével.

3.) A Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)
elkészítési díjának pénzügyi fedezete a 2018. évi
költségvetési tartalék terhére kerül beállításra és
kifizetésre.
Határidő: 2018.július 31.
Felelős: Lengyel György polgármester
Lengyel György polgármester: A Gombkötő Bt.-vel határozatlan idejű szerződése van az
önkormányzatnak az önkormányzati ingatlanok berendezéseinek fűtési, szennyvíz- és
vízhálózatának karbantartási feladatainak ellátására. A Gombkötő Bt. tulajdonosa jelezte,
hogy szeretné megszűntetni vállalkozását. Különböző adminisztrációs terhek miatt döntött
úgy, hogy nem szeretné tovább fenntartani a Bt-t. Ezáltal az önkormányzatunkkal kötött
szerződés is megszűntetésre kerül, viszont nekünk a karbantartási feladatok elvégzésére
megfelelő szakembert kell találjunk.
Javaslom, hogy a Gombkötő Bt-vel fennálló
szerződésünket 2018. június 31. napjával szüntessük meg.
Amennyiben nincs további kiegészítés, kérdés, aki elfogadja, hogy a Gombkötő Bt-vel
fennálló szerződésünket 2018. június 31-i hatállyal megszűntessük, kérem, kézfelnyújtással
szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
127/2018. (VI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy
1.) a Gombkötő Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társasággal (5945 Kardoskút,
Táncsics M. u. 13.) kötött üzemeltetési és
karbantartási szerződését, 2018. július 1.
napjától, közös megegyezéssel, megszünteti.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Lengyel
György
polgármestert
a
szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2018.06.31.
Felelős: Lengyel György polgármester
Továbbá javaslom, hogy Gombkötő Lajos helyi lakossal kössünk megbízási szerződést
határozott időtartamra az önkormányzati ingatlanok épületgépészeti karbantartási
munkálataira.

Amennyiben nincs további kiegészítés, kérdés, aki elfogadja, hogy Gombkötő Lajos helyi
lakossal megbízási szerződést kössünk határozott időre, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
128/2018. (VI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy
1.)
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
tulajdonában lévő ingatlanainak fűtési és víz-,
gázvezeték rendszerének felhasználói vezetékeinek,
berendezéseinek üzemeltetési, karbantartási és
ellenőrzési munkálatainak elvégzése céljából,
megbízási szerződést köt Gombkötő Lajos Istvánnal
(5945 Kardoskút, Táncsics M. u. 13.) 2018. július
01. napjától 2018. december 31. napjáig, határozott
időtartamra, havi bruttó 46.000.- forint, azaz bruttó
negyvenhatezer forint megbízási díj ellenében,
melynek járulékai a Megbízót terhelik.
2.) felhatalmazza Lengyel György polgármestert a
megbízási szerződés megkötésére.
Határidő: 2018.június 30.
Felelős: Lengyel György polgármester

Művelődési Ház konyha, zöldség előkészítő és raktár kialakítása
Lengyel György polgármester: Szeretnék tájékoztatást adni a Képviselő-testületnek a június
végi záró egyenlegek kapcsán. Jelenleg 48 millió forint áll rendelkezésünkre a számlánkon, ez
a megfelelő gazdálkodásunk eredménye. Az idei évre tervezett, prioritás szerinti fejlesztések
folyamatban vannak, vagy már be is fejeződtek. Ilyen például a fogorvosi eszközpark teljes
felújítása, cseréje. A beszerzett eszközök jól üzemelnek, egy Belügyminisztérium által kiírt
pályázat elbírálására várunk még, ahol a rendelővel kapcsolatos burkolatok, hiányzó eszközök
beszerzésére pályáztunk korábban. Emellett pedig még a közösségi konyhánk kialakítására
van hatályos engedélyünk, melynek kivitelezése hagy még kívánni valót maga után. A
zöldség előkészítő és a raktár kialakítása nem történt még meg teljesen. Az ÁNTSZ
előírásainak megfelelő kivitelezéshez kaptam egy árajánlatot egy helyi vállalkozótól. Az
elvégzendő munka összköltsége 1.236.379.- forint. Emellett szükség lenne víz-és
szennyvízhálózat kialakítására, csapok felszerelésére stb. Téli időszak előtt valószínűleg nem
fogja tudni megkezdeni a munkálatokat a vállalkozó. A vízszereléssel kapcsolatban kérek
még árajánlatokat, hiszen ahhoz, hogy döntést tudjunk hozni, ismernünk kell a költségek

nagyságrendjét. Javaslom , hogy szeptember, októberi ülések valamelyikén térjünk vissza erre
a témára és akkor a számok ismeretében tudunk döntést is hozni, amennyiben ez mindenkinek
megfelel.

Kerékpártároló fedése
Lengyel György polgármester: A kerékpártárolók kihelyezése megtörtént az Árpád sor és a
Petőfi utca sarkán, a buszmegálló mellett. Úgy látom, a lakosság nagy számban használja is a
tárolókat, aminek örülök. A kerékpártárolók fedésére még februárban kaptunk árajánlatokat,
illetve a falugyűlésen is elhangzott a kerékpártárolók fedésére irányuló igény a lakosság
részéről. Három árajánlat érkezett be . A legkedvezőbb árajánlatot a Full Bútor Kft.-től kaptuk
egy 40 m2-es tetőre vonatkozóan, ugyan olyan kivitelezésben , mint ahogyan a piactéri tetők
is készültek. Az árajánlat 1.034.600.- forint+ÁFA összegről szól, illetve a vállalkozó 3 év
garanciát vállal a szerkezet és a felületkezelésre. Érdemes tudni, hogy az árajánlat a februári
árakat tartalmazza, annak ellenére, hogy a fa ára stb. időközben nőtt, de a különbözet
kifizetésétől a vállalkozó elállt és az eredeti árajánlatát tartja fenn. Célszerűnek tartom minél
előbb megrendelni és kivitelezni a kerékpártároló fedését. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés?
Kis Bálint képviselő: Hogy áll a keretünk jelenleg?
Lengyel György polgármester: 48 millió forint van a számlánkon jelenleg, ebből ugye az év
folyamán az előzőekben felsorolt munkálatok költsége lejön majd.
Kis Bálint képviselő: Értem, igazán a 2018. évi költségvetési tartalékunk összegére
gondoltam. Továbbá úgy gondolom a Művelődési háznál kialakításra váró konyha,
zöldségfeldolgozó stb. tekintetében több árajánlat bekérése lenne szükséges majd.
Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos: 47.760.000.- forint volt a tartalékunk, ebből
2.200.000.- forintot költöttünk. Körülbelül 45.500.000.- forint a 2018. évi tartalék előirányzat.
Lengyel György polgármester: Erre van egy beszerzési szabályzatunk, aminek ismertetésére
megkérem Radics Vivien szociális ügyintézőt.
Radics Vivien szociális ügyintéző: A beszerzési szabályzat értékkategóriákat határoz meg,
tovább azt, hogy mi szükséges hozzá. 100.000.- forint alatt szóbeli utasítás alapján történhet a
beszerzés, 100.000 - 3.000.000.- forint között megrendelést kell küldeni, továbbá 3.000.0008.000.000.-forint összegű beruházás esetén pedig három árajánlat szükséges. Gyakorlatilag a
beszerzési szabályzat nem írja elő, hogy ekkora értékkategóriánál három árajánlat bekérése
lenne indokolt, szükségszerű. Ettől függetlenül lehet, viszont nem kötelező.

Lengyel György polgármester: Értem képviselő úr felvetését, viszont ez egy speciális
kivitelezést igénylő feladat, amelyre úgy gondolom az ajánlattevő árajánlata megfelelő. Ettől
függetlenül, ha Képviselő-testület ragaszkodik még két árajánlat bekéréséhez a konyhát
illetően, annak sem látom akadályát.
Kis Bálint képviselő: A képviselői munkát nem lehet úgy végezni, hogy az mindenki
számára megfelelő legyen, ezért biztos, hogy lesznek kérdések a lakosságtól, éppen ezért is
gondolom úgy, hogy érdemes több vállalkozót stb. megkérni árajánlattételre. A legfontosabb
indoka pedig részemről az, hogy a beérkezett árajánlatban nem szerepel a konyha víz- és
szennyvízhálózatának kialakítása.
Lengyel György polgármester: Örülök a felvetésnek, azért is vetettem fel a kérdést, hogy
meg tudjuk vitatni. Véleményem szerint térjünk vissza erre későbbi üléseink valamelyikén.
Kis Bálint képviselő: Visszatérve a kerékpártároló fedéséhez, mindenképpen támogatom a
megvalósítást és a legkedvezőbb árajánlatot adó Full Bútor Kft. ajánlatát elfogadni.
Lengyel György polgármester: Egyetértek, javaslom a három árajánlat alapján a Full Bútor
Kft-t megbízni a kerékpártároló fedésének kivitelezésével. Amennyiben nincs további
kiegészítés, kérdés, aki elfogadja, hogy a Full Bútor Kft-t bízzuk meg a kerékpártároló
fedésének kivitelezésével, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
129/2018. (VI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy
1.) a Full Bútor Kft-t (5945 Kardoskút, József A. u.
14.) bízza meg 40 m2 kerékpártároló
tetőszerkezetének elkészítésével, felületkezelés
és szerkezet tekintetében 3 év garanciával, az
előzetesen megküldött árajánlatnak megfelelően,
1.034.600 Ft + Áfa, azaz egymillióharmincnégyezer-hatszáz
forint
+
ÁFA
összegben a 2018. évi költségvetési tartalék
terhére.
2.) Felhatalmazza Lengyel György polgármestert
a szerződés megkötésére.
Határidő:2018. július 31.

Felelős: Lengyel György polgármester

Patócs Éva óvodavezető megérkezik az ülésre.
Lengyel György polgármester: Tekintettel a gazdálkodásunkra, a Képviselő-testület is
kihúzhatja magát, hogy a biztonságos működésünk megoldott. Azzal együtt, hogy a veszélyes
fák kivágásától kezdve nagyon sok mindent valósítottunk meg, a járdák, belterületi utak is
használhatóak, az önkormányzati feladatok jól működnek a maguk módján, így javasolni
szeretném, hogy ebben az évben jelenleg 6 hónapra a közalkalmazottak részére fizessünk
Cafeteriát, mégpedig havi bruttó 8.000.- forint értékben. 15 alkalmazottat érint, tehát 15 x
8.000.- forintot, azaz 966.390.-forintot.
Ismereteim szerint a jövő évben változásokon fog keresztül menni a Cafeteria rendszere is,
így javaslom, hogy a jövő évi költségvetés tervezésénél vegyük azt figyelembe.
Pusztai Ádám képviselő: Köztisztviselők kapnak ilyesfajta jutalmat?
Lengyel György polgármester: A köztisztviselők cafeteria rendszerét más jogszabály
szabályozza.
Amennyiben nincs további kiegészítés, kérdés, aki elfogadja, hogy az Önkormányzat
közalkalmazottai Cafeteriában részesüljenek a 2018. évben, kérem, kézfelnyújtással
szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
130/2018. (VI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt,
1.) hogy az Önkormányzat nem feladatellátásra
foglalkoztatott munkavállalói részére béren kívüli
juttatásként juttatott pénzösszeg kifizetése céljából,
készpénz cafeteria formájában, egyszeri alkalommal
2018. évre vonatkozóan, határozott hat havi
időtartamra, 2018. április 1. napjától 2018.
szeptember 30. napjáig havi bruttó 8.000 Ft, azaz
bruttó nyolcezer forint, összesen bruttó 48.000 Ft,
azaz bruttó negyvennyolcezer forint összeget juttat
egy főre vetítve,
2.) így a fenti célra összesen – járulékkal növelten –
bruttó 966.390 Ft, azaz: Kilencszázhatvanhatezerháromszázkilencven forintot biztosít a 2018. évi
költségvetési tartalék terhére.

Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2018. szeptember 30.
Lengyel György polgármester: Tájékoztatom a jelenlevőket, hogy a Fehér-tó napjára
megrendelt DOTTÓ kisvonat díja a tavalyihoz képest nem változott, a januárban a
költségvetésbe tervezett összeg mértéke nem növekedett, így azt a Fehér-tó napjára meg is
rendeltem.
3.) Napirendi pont: Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői pályázat
elbírálása
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
Lengyel György polgármester: Időközben megérkezett Patócs Éva óvodavezető asszony,
így javaslom folytatni az ülést a 3. napirendi pont tárgyalásával. Szeretném megkérdezni
Patócs Évát, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy nyílt ülésen tárgyaljuk ezt a napirendi pontot?
Patócs Éva óvodavezető: Természetesen igen.
Lengyel György polgármester: Köszönöm. Az előterjesztést és határozati javaslatokat
minden képviselő társam kézhez kapta az ülést megelőzően, azt megismerhette.
Időközben a Képviselő-testület által megbízott háromtagú szakmai bizottság által szervezett
személyes meghallgatás megtörtént. A bíráló bizottság részéről jelen van Pusztai Ádám,
kérdezem, hogy kíván-e szóban kiegészítést tenni?
Pusztai Ádám képviselő: Az előterjesztés minden részletre kiterjedő, annyit elmondanék
szóban, hogy javasoljuk Patócs Éva megbízatását a következő időszakra is. Két év alatt
nyújtott szakmai munkája támasztja alá a belé vetett bizalmunkat.
Lengyel György, polgármester: Köszönöm. Amennyiben van kérdés a pályázó felé azt most
megtehetik képviselő társaim.
Kis Bálint képviselő: Az előterjesztés minden részletre kiterjedő. A szakmai bizottság
javaslatában bízok. Az a kérdés merült csak fel bennem, hogy jelenleg mennyi a
gyermeklétszám az óvodában?
Patócs Éva, óvodavezető: Jelenleg 15 fő, várhatóan szeptembertől 16 főre gyarapodunk.
Mórocz Lajos képviselő: Mennyi az a létszám, amitől csoportot lehet bontani?
Patócs Éva, óvodavezető: Jogszabályban vannak lefektetve a csoportbontás szabályai, úgy
emlékszem 20-25 főtől lehet csoportot bontani. 25 főtől lehet jegyzőtől engedélyt kérni a
csoport egyben tartására vagy szétbontására.

Lengyel György polgármester: Ismerteti a határozati javaslatokat.
dr. Lipták Péter jegyző: Az a meglátásom, hogy a 4 hónap próbaidő ebben a helyzetben nem
releváns, annak elhagyását javaslom , hiszen az óvodapedagógusi jogviszonya fennáll a
pályázónak, csak az óvodavezetői – magasabb vezetői- szintet kell megállapítani jelen
esetben.
Pusztai Ádám képviselő: Ugyanez a meglátásom, hiszen ha éppen úgy döntene a pályázó,
hogy nem vállalja az óvodavezetői feladatok ellátását, akkor is megmaradna az
óvodapedagógusi közalkalmazotti jogviszonya.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs további kiegészítés, kérdés, aki elfogadja,
a módosított határozati javaslatot a Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda Óvodavezetői
álláshelyének betöltése tekintetében, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
131/2018. (VI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bek. f) pontja
alapján Patócs Évát 2018. július 02-től – 2023. július
1-ig, 5 éves határozott időtartamra, megbízza az
Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői feladatainak
ellátásával.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2018.06.30.
Lengyel György polgármester: Aki elfogadja a második 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:
132/2018. (VI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Patócs Éva illetményét a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
irányadó rendelkezései alapján havi bruttó 380.804.Ft-ban állapítja meg, az alábbiak szerint:
Garantált illetmény 309.956 ,-Ft
Magasabb vezetői pótlék 71.050 ,-Ft
Összesen: 381.006,-Ft.

A képviselő-testület felkéri Lengyel György
polgármestert, hogy a nyertes pályázó esetében a
szükséges munkáltatói intézkedések megtételéről
intézkedjen.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2018.06.30.
Lengyel György polgármester: Aki elfogadja a harmadik 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:
133/2018. (VI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta Patócs Éva óvodavezető
költségtérítésére vonatkozó javaslatot és úgy
határoz, hogy részére a 1995. évi CXVII. törvény
25. § (2) bekezdés bb) pontja szerinti 15 Ft/km saját
gépjárművel történő munkába járás költségén felül,
2018. július 2. naptól bruttó 25 Ft/km összegű 15
Ft/km feletti költségtérítést állapít meg. A
költségtérítést utólag, tárgy hónapot követő hónap 5.
napjáig kell kifizetni.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lengyel György polgármester
Lengyel György polgármester: Kérdezem Patócs Évát, kíván-e valamit megjegyezni,
hozzáfűzni?
Patócs Éva, óvodavezető: Elsősorban köszönöm a bizalmat, megpróbálom folytatni a
megkezdett munkát.
Lengyel György polgármester: Egyebek napirendi pontban van-e még esetleg felvetés,
kérdés?
A MÁV Zrt. Szegedi Igazgatóságán még év elején jeleztem, hogy a váróteremnél lévő padok
nagyon rossz állapotban vannak, azok használhatatlanok. Ezek után két pad kihelyezésre
került a MÁV Zrt. által.
Az AGRO-M Zrt. energetikusa, Szűcs Géza a mai napon keresett fel telefonon és tájékoztatott
arról, hogy sikerült az áramszolgáltatónál egy olyan magasabb vezetővel felvennie a

kapcsolatot, akivel tud érdemben tárgyalni az Állami gazdaság villanyhálózatával
kapcsolatban. Viszont egy hét haladékot kért, hiszen szabadságát tölti.

Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, tisztelettel megköszönöm az aktív tanácskozást, a
nyílt ülést 16 óra 25 perckor bezárom, és a testület zárt ülés keretében folytatja a munkát.

K.m.f.
Lengyel György
polgármester

dr. Lipták Péter
jegyző
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Kis Bálint
képviselő

Mórocz Lajos
képviselő

