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4/2018. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 1. napi 

– közmeghallgatásáról. 

 

Ülés helye:  a Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár nagyterme 

   5945 Kardoskút, Március 15. tér 1. 

 

Jelen vannak: Lengyel György polgármester,  

Kis Bálint,  

Mórocz Lajos,  

Varga Pál települési képviselők. 

  

Tanácskozási joggal meghívottként vannak jelen: 

dr. Lipták Péter jegyző; 

 Radics Vivien, szociális ügyintéző,  

 

Nem tanácskozási joggal állandó meghívottként van jelen: 

Prozlikné Csorba Melinda jegyzőkönyvvezető 

További jelenlévők: 

a mellékletben lévő jelenléti ív szerint 

 

Lengyel György polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, aki 

megjelent ezen a közmeghallgatáson, ami eddig nálunk a megszokott falugyűlés volt. 

Jegyző Úrral és hivatalvezető - helyettes Asszonnyal, munkatársakkal úgy gondoltuk, 

hogy a közmeghallgatást - aminek megtartása jogszabályi kötelezettség - igyekezzünk 

úgy megtartani, hogy legyen látogatottsága is. Ez a fórum alkalmas az eredményességet 

segítő bármilyen probléma, lakossági észrevétel megbeszélésre, a költségvetés tervezet 

megvitatására.  

Lengyel György polgármester: tájékoztat, hogy Pusztai Ádám képviselő úr előre 

jelezte, nem tud a mai ülésen részt venni egészségügyi okokból kifolyólag, továbbá 

megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz 
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javaslatot; választása Mórocz Lajos és Kis Bálint képviselőkre esik, melyet a jelenlevő 

4 testületi tag, 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.  

Javaslatot tesz a megtárgyalandó napirendi pontokra. Aki egyetért a meghívóban 

szereplő 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: 

 

1./ Tájékoztató a 2017. év gazdálkodásáról és a 2018. év tervezetéről 

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

2. / Egyebek 

 

1./ Tájékoztató a 2017. év gazdálkodásáról és a 2018. év tervezetéről  

Előterjesztő: Lengyel György polgármester 

 

Lengyel György polgármester: Köszönti az időközben érkezett lakosokat, a hivatal 

dolgozóit a közmeghallgatáson.  

Lengyel György polgármester megtartja tájékoztatását a mellékletben szereplő 

dokumentum alapján. 

Lengyel György polgármester: Köszönöm a figyelmet, amennyiben az 

elmondottakkal kapcsolatban nincs kérdés, áttérünk a második napirendi pontra. 

2./ Egyebek 

 

Lengyel György polgármester: A napirendi pont keretében kérem a jelenlevőket, hogy 

tegyék fel kérdéseiket, hozzászólásaikat, javaslataikat az elhangzott tájékoztatókkal 
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kapcsolatban, vagy bármilyen más, a falu ügyeit érintő kérést, kérdést, javaslatot. 

Átadom a szót Önöknek. A felmerülő kérdésekre válaszolunk, amennyiben nem tudunk 

kielégítő választ adni, akkor 15 napon belül írásban fogunk válaszolni.  

Szabó Gyula, helyi lakos: Tisztelt Falugyűlés! Köszönöm a tájékoztatást! A 

földutakkal kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy csak azok az utak vannak 

rendben, amelyeket a Kardoskúti Zrt. rendben tart. Ezeket az utakat az 1850-es években 

osztották szét, addig rendben is voltak, míg a Körös-Maros Nemzeti Park tulajdonába 

nem került. A gazdálkodást is tönkretette, hiszen az is meg van határozva, hogy mikor 

mit lehet csinálni. Erre kérném önöket, hogy találjanak megoldást a Körös-Maros 

Nemzeti Parkkal közösen, hogy a gazdálkodás gördülékenyen, hatékonyan 

folytatódhasson. A Baraczkosi dűlő út volt az egyetlen, ami járható volt, de már az sem. 

Így nem lehet gazdálkodni, hogy a Körös-Maros Nemzeti Park minden járható, 

használható dűlő utat lezár. Megkerestem a Körös-Maros Nemzeti Parkot is ez ügyben, 

hogy miért zárják le sorompókkal a dűlő utakat, de érdemleges választ a mai napig nem 

kaptam. Találjunk rá megoldást, arra kérem önöket. Köszönöm, hogy meghallgattak. 

Szemenyei Sándor, helyi lakos: Üdvözlöm a megjelent lakosságot, Polgármester urat, 

Jegyző urat, Hivatalvezető-helyettes asszonyt és a Képviselő-testületet.  Szeretném 

megjegyezni, hogy sokszor látom azt, hiányos a testület. Az a képviselő, aki havonta 

nem jelenik meg az üléseken, annak jár-e a tiszteletdíj?  

Ahogyan polgármester úr is elmondta, a sikeres pályázatok, a közmunkások tisztességes 

munkája meglátszik a falun. Tiszteletet érdemel azon munkások becsületes munkája, 

akik a temető környékét széppé varázsolták, illetve a járdákat is rendbe tették. Hóban-

fagyban dolgoztak.  

A különböző civil egyesületek munkája látszik, nagyon sok színvonalas rendezvénnyel 

örvendeztetik meg a lakosságot. 

 Az orvosi ellátás tekintetében szeretnék véleményt mondani, ha lehet? 

Dr. Oroszi Miklós orvos: Természetesen lehet és megköszönjük. 

Szemenyei Sándor, helyi lakos: Úgy gondolom színvonalasabb orvosi ellátásra lesz 

lehetőség ezen túl a doktor úr személyében. 
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 Örülök, hogy a költségvetés a falu szempontjából jól alakult az elmúlt évben is. 

Beruházások valósultak meg, amiket a lakosság élvezhet is. Az ősszel avatott MOL 

emlékművet véleményem szerint egy nagyobb területre lett volna célszerű elhelyezni, 

nem ide a játszótér közelébe. 

A kerékpár tároló elkészítését is szorgalmaznám, remélem, mihamarabb megvalósul. 

Továbbá úgy gondolom, hogy azokat az önkormányzati lakásokat, amikben nem lakik 

senki azokat értékesíteni kellene, hiszen nincs értelme annak, hogy csak üresen állnak 

és romlik az állaguk. A veszélyes fák felmérését nagyon hasznosnak találom, én is 

jelentettem több általam veszélyesnek tűnő fa helyzetét. Szemétszállítással is meg 

vagyok elégedve, jól működik. További jó munkát kívánok a képviselő uraknak és 

polgármester úrnak egyaránt.  

Andrékó Pálné, helyi lakos: Üdvözlöm a megjelenteket! A József Attila utcán lévő 

járdaépítéssel kapcsolatban kérdezném, hogy kerekes székkel mikor lesz járható? 

Jelenlegi állapotában kerekes székkel nem járható.  

Az orvosi ellátás rendelési időn túl hogyan történik? A 24 órás ügyelet így hogyan 

biztosított a lakosok számára?  

Kocsis Péter, Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület elnöke: Jó estét 

kívánok Mindenkinek! Örvendetes a költségvetés, hogy ilyet tudunk összeállítani, 

ugyanakkor az is örvendetes, hogy ésszerű felhasználás is történik. 

A Fehér- ház kapcsán lennének felvetéseim. Javasolnám, hogy gondolja át a tisztelt 

Képviselő-testület, hogy egyáltalán szüksége van-e a településnek erre a beruházásra? 

Súlyos milliókat beleölni egy ilyen épületbe, ami végül funkció nélkül működne, 

véleményem szerint nem logikus. Millió olyan kérdést vet fel akár az üzemeltetés terén 

is, ami miatt érdemes lenne átgondolniuk. Próbáljuk meg értékesíteni, hátha más 

komolyabban tudná hasznosítani. 

 Fordítsunk inkább nagyobb hangsúlyt a művelődési ház konyhájának korszerű 

felújítására. Több rendezvény lebonyolításhoz elengedhetetlen lenne. Jobban lehet 

hasznosítani. 
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 Azt is át kellene gondolni, hogy szükséges-e ekkora tartalékot felhalmozni, annál is 

inkább, mert több felől lehet hallani, hogy a 2 ezer fő alatti települések önkormányzatait 

meg akarják szüntetni. Mi lesz, ha megszűnik? Gondolják át. 

 Az olvasókör udvarának felújításával teljesen egyetértek, nagyon sok látogatót vonz 

Pusztaközpont, igényes látogatóközpont válhat belőle. Tekintettel arra, hogy a 

közmunkások létszáma egyre csökken, felajánlok, Egyesületünk részéről tíz munkanap 

társadalmi munka keretében. 

Aszályos volt a nyár, több elültetett facsemeténk is veszélybe került az öntözés hiánya 

miatt. Amennyiben a technikai hátteret tudja biztosítani az Önkormányzat, úgy az 

öntözésben tudnak egyesületi tagjaink segíteni. 

A pusztalakodalmat idén is szeretnénk megtartani. Mindenkit szeretettel várunk, amint 

odakerül a sor. Köszönöm szépen. 

Lengyel György polgármester: Egyéb észrevétel, javaslat van-e még?  Amennyiben 

nincs, köszönöm a hozzászólásokat és az elhangzottakra szeretnék reagálni. 

A dűlő utakkal kapcsolatosan arra céloztam, hogy a falu környékén olyan minőségű 

dűlőutak vannak, amik a köves út minőségével is vetekszik. Szabó Gyula helyi lakos 

kérdésére annyit tudok válaszolni, hogy a Nemzeti Park állami tulajdonon gazdálkodó 

szerv és a Nemzeti Park területén az állam az illetékes és a Nemzeti Park gazdálkodik. 

Nem látom akadályát annak, hogy felkérjem a Nemzeti Park igazgatóságát arra, hogy a 

dűlő utak karbantartását végezzék el. 

Szemenyei Sándor úr kérdésére a képviselő-testületi megjelenésekkel kapcsolatban, 

annyit tudok válaszolni, hogy 2017. évben 15 képviselő-testületi ülés volt megtartva, 

amiből egy-két ülésen nem tudott részt venni egy-egy képviselő úr, viszont minden 

esetben határozatképes volt az ülés. Hozzátenném, hogy az esetleges távolmaradás 

egészségügyi vagy munkahelyi elfoglaltságból adódott.  

Örülök, hogy jelezte felénk a veszélyes fák helyzetét. Ugyanígy kérem a lakosságot, 

akár veszélyes fáról legyen szó, akár szolgáltatási meghibásodást tapasztalanak, azt 

elsősorban a megfelelő szolgáltatónál legyenek szívesek jelezni, de természetesen, ha az 

önkormányzatnál jelzik állunk rendelkezésükre és továbbítjuk a szolgáltató felé a 

problémát. Megköszönjük, ha jelzik nekünk. 



6 
 

 A szén-hidrogén termelés emlékművének elhelyezése nagy dilemma volt számunkra is, 

viszont megjegyezném, hogy ez egy jó példa arra, hogy ha bárki jelzi észrevételét a 

folyamatokban, akkor azt figyelembe tudjuk venni, utólag ez csak vélemény marad. 

Szeretném megkérni a lakosságot, hogy ha bármi észrevételük, javaslatuk van, azt 

jelezzék felénk. Figyelembe fogjuk venni.  

Az önkormányzati lakásokkal kapcsolatban született már egy olyan indítvány, miszerint 

az Önkormányzat kiárusítja a nem lakott önkormányzati lakásokat. 

Andrékó Pálné Katika kérdéseire is szeretnék válaszolni. Először is a József Attila utca 

járdájának minőségével kapcsolatos jelzését köszönöm, meg fogjuk vizsgálni, ki fogjuk 

javítani. 

A háziorvosi ellátással kapcsolatban pedig annyit tudok elmondani, hogy jelenleg 

Kardoskút betöltetlen körzet, mindaddig amíg Bradean Constantin doktor úr praxis joga 

le nem jár. Helyettesítéssel látja el az orvosi ellátást Dr. Oroszi Miklós doktor úr. 

Jelenleg délelőttönként tudja ellátni feladatait, azonban minden nap meg tud jelenni a 

településen. Több felettes szervvel is folynak az egyeztetések az orvosi ellátást illetően, 

úgy gondolom, amint már nem csak helyettesítéssel lehet megoldani az orvosi ellátást, 

megoldást tudunk találni majd a felvetett rendelési időre is. Arra kérem önöket, hogy 

addig is jelezzék felénk kérdéseiket, felvetéseiket.  

Andrékó Pálné, helyi lakos: értem, viszont akkor most hova menjenek a lakosok a 

rendelési idő után, ha baj van a másnapi rendelés idejéig? 

Radics Vivien szociális ügyintéző: A Kistérségi Társulás üzemelteti az ügyeletet. 

Ugyanúgy, mint eddig a Kistérségi ügyeleti szolgálatot lehet hívni. Természetesen az 

orvosi ellátás továbbra is 24 órás, ami a háziorvosi rendelési és  készenléti időből, 

valamint a kistérségi ügyeletből áll össze. 

Dr. Oroszi Miklós: A rendelési idő után délután 16 óráig én is elérhető vagyok. Az 

elérhetőségeim a rendelőben fel vannak tüntetve. Orosházáról kijövök nagyon szívesen, 

de vannak olyan helyzetek, amikor elsősorban a mentőt kell kihívni. 

Fontosnak tartom a délelőtti rendelést, már csak azért is, mert ha valamelyik betegemet 

be kell küldjem Orosházára a Kórházba, akkor azt csak délelőtt tudom megtenni, hiszen 



7 
 

délután a Kórházban már csak a sürgősségi osztályra tudják felvenni a betegeket. 

Véleményem szerint a délelőtti rendelés minden szempontból optimálisabb.  

Lengyel György polgármester: Összefoglalva tehát a rendelési idő után doktor úr 

délután 16 óráig, valamint az Orvosi ügyelet a megszokott módon a lakosság 

rendelkezésére áll. 

Kocsis Péter felvetéseire reagálnék még. Köszönöm, hogy őszintén elmondtad 

véleményed a Fehér- ház kapcsán. A kisebb önkormányzatok megszűntetésével 

kapcsolatban valóban terjengnek hírek az országban. Utána kérdeztem már több helyen 

is, többek között a volt orosházi polgármesternél, dr. Dancsó Józsefnél is, így 

tudomásom szerint egyelőre konkrét előterjesztés arra vonatkozóan, hogy a 2 ezer fő 

alatti települések önkormányzatait megszűntessék, nincs. Ilyen tényekkel egyenlőre 

még nem kell szembe nézzünk. A lakosság szám csökkenése viszont jelentős probléma 

,amivel nap, mint nap szembe kell nézzünk. 

Köszönjük a felajánlott segítséget mind az Olvasókör udvarának felújításához, mind 

pedig a facsemeték öntözése tekintetében. Természetesen az ahhoz kapcsolódó 

eszközöket igyekszünk majd biztosítani. 

Van-e valakinek egyéb kérdése, javaslata, észrevétele akár a 2018-as tervekkel 

kapcsolatban is? 

 Amennyiben nincs, tisztelettel megköszönöm, hogy eljöttek, meghallgattak bennünket, 

aktívan részt vettek. Kérem továbbra is önöket, hogy keressenek minket bizalommal. 

 A közmeghallgatást 19,30 órakor bezárom. További eredményes évet kívánok 

mindenkinek és további szép estét.  

 

K.m.f. 

 

Lengyel György           dr. Lipták Péter  

   polgármester               jegyző 

 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

Mórocz Lajos             Kis Bálint 

 képviselő                         képviselő  


