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1/2018. ÖKÜ 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. január 15. napi 

rendkívüli, 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, 

Mórocz Lajos képviselők. 

  

Tanácskozási joggal meghívottként vannak jelen: 

Dr. Lipták Péter jegyző 

Megyeriné Lepsényi Aliz aljegyző  

Radics Vivien szociális ügyintéző 

                                   

Nem tanácskozási joggal állandó meghívottként van jelen: 

Prozlikné Csorba Melinda, jegyzőkönyvvezető 

 

Lengyel György polgármester: köszönti a megjelenteket, továbbá tájékoztatja a jelenlevőket, 

hogy Kis Bálint és Pusztai Ádám képviselő urak előre jelezték, hogy nem tudnak részt venni az 

ülésen. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot; 

választása Mórocz Lajos és Varga Pál képviselőkre esik, melyet a jelenlevő 3 testület tag 3 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 3 jelenlevő tag közül 3 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbiak szerint fogadta el a tárgyalandó napirendi pontokat: 

 

 

 

 

 

 



 

Nyílt ülés 

Napirend: 

 

1.) A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének 

megállapítása 

Előadó: dr. Lipták Péter jegyző és Megyeriné Lepsényi Aliz aljegyző 

 

2.) Egyebek 

Előadó  : Lengyel György polgármester 

 

Zárt ülés 

 

1.) Szociális kérelmek 
Előterjesztő: Radics Vivien szociális ügyintéző 

 

 

1. Napirendi pont: A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi 

költségvetésének megállapítása 

 Előadó: dr. Lipták Péter jegyző és Megyeriné Lepsényi Aliz aljegyző 

 

Lengyel György polgármester: Képviselő-testület előzőekben megkapta az írásos 

előterjesztést, kérdezem készítőit, aljegyző asszonyt és jegyző urat kívánnak-e kiegészítést 

tenni? 

 

dr. Lipták Péter jegyző: Nem kívánok kiegészítést tenni. 

 

Megyeriné Lepsényi Aliz aljegyző: Köszönöm. Nem kívánok én sem kiegészítést tenni. 

 

Mórocz Lajos képviselő: Az írásos anyagot megkaptam, kérdésem, kiegészíteni valóm nekem 

sincs, elfogadásra javaslom. 

 

Varga Pál alpolgármester: Egyetértek az előttem szólóval. Elfogadásra javaslom én is. 

 

Lengyel György polgármester: Az előterjesztésben olvasható, hogy mindhárom 

Önkormányzatnak hozzá kell járulnia a hivatal működtetéséhez, illetve az ASP-rendszer 

bevezetése és az azzal járó többletmunka teszi indokolttá a létszámot. Amennyiben nincs 

kiegészítés, kérdés, aki elfogadja a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi 

költségvetésének megállapításáról szóló előterjesztést, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

 

A Képviselő-testület jelen levő 3 tagja közül 3 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 



1/2018. (I.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 

megtárgyalta „a Csanádapácai Közös 

Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös 

Hivatal) 2018. évi költségvetésének megállapítása” 

tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

A képviselő-testület: 

 

1. A Közös Hivatal 2018. évi bevételi és kiadási 

előirányzatainak főösszegét 96 481 000 Ft-ban 

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 2018. évi 

költségvetési rendeletébe történő beépítésére. 

 

Felelős: dr. Lipták Péter jegyző 

Határidő: 2018. február 15. 

  

 

2. Napirendi pont: Egyebek 

Előadó: Lengyel György polgármester 

 

Lengyel György polgármester: Egyebek napirendi pontban van-e esetleg bejelenteni való? 

Tájékoztatásul szeretnék annyit mondani, hogy a Kardoskút Község Önkormányzat 2018. évi 

költségvetésével kapcsolatban megkezdtük a tervezést, a Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda 

és az Orvosi Rendelő tekintetében megtörténtek a jegyzőkönyvek felvételei. A Művelődési Ház 

tekintetében pedig folyamatban van, viszont úgy gondolom, hogy a következő soros testületi 

ülésünkre, 2018. január 25. napjára elkészül, azt követően pedig a közmeghallgatáson második 

körben is megtárgyalásra kerülne. 

Mórocz Lajos képviselő: Annyit fűznék hozzá, hogy véleményem szerint az idei évben 

érdemes lenne a kerékpártárolót elkészíteni, illetve a Művelődési Ház raktárépületét rendbe 



kellene rakni. Véleményem szerint nem lenne horribilis összeg. Közfoglalkoztatottakra lehet 

számítani a kivitelezésben? 

Lengyel György polgármester: Sajnos nem valószínű, hogy lehet számolni velük, mert a 

tervekhez képest is alacsony a létszám. Viszont úgy hallottam, hogy például a Művelődési Ház 

vonatkozásában is érkeztek civil felajánlások. 

Varga Pál alpolgármester: Így van, sok helyi lakos, vállalkozó jelezte, hogy szívesen segítene. 

Az idei költségvetésre bennem is megfogalmazódott pár ötlet. Mórocz Lajos képviselő úrral 

egyetemben úgy gondolom, hogy a Művelődési Ház konyháját érdemes lenne felújítani, már 

csak a rendezvények lebonyolítása végett is. Erre előzetesen kértem árajánlatot, amely január 

20. napja körül véleményem szerint meg is érkezik. Továbbá érkeztek olyan felajánlások a 

Művelődési Ház előcsarnok és-folyosó felújítása, valamint a nagy terem parkettázásának 

tekintetében, hogy amennyiben érkezik a felújításokhoz szükséges anyag, úgy térítésmentesen, 

munkájukkal hozzájárulva megvalósíthatóvá válna a felújítás. Véleményem szerint érdemes 

lenne elgondolkozni rajta és ha nem is idén de jövőre megvalósítani törekedjünk. A kerékpár 

tároló elkészítését lehet jövőre érdemesebb lenne betervezni. 

Lengyel György polgármester: Köszönöm a hozzászólásokat. Javaslom, hogy térjünk vissza 

rá a közelgő január 25-i soros testületi ülésen. Egyebek napirendi pontban van-e még felvetés? 

Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, tisztelettel megköszönöm az aktív tanácskozást a 

nyílt ülést 15 óra 20 perckor bezárom, és a testület zárt ülés keretében folytatja a munkát. 

 

 

K.m.f.    

 

                                                                                            

   Lengyel György                           dr. Lipták Péter 

     polgármester                                                                                    jegyző 

 

                                                  

 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

 

 

      Mórocz Lajos                                                                                             Varga Pál 

         képviselő                                                                                            alpolgármester 


