KARDOSKÚT KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2019. JÚLIUS 18. NAPJÁN TARTOTT
RENDKÍVÜLI, NYÍLT KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE

12/2019. ÖKÜ
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. július 18. napi rendkívüli,
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
Radics Vivien szociális ügyintéző, jegyzőkönyvvezető
További jelenlevő:
Dr. Deák György ügyvéd
Varga Pál alpolgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot; választása Pusztai Ádám és Kis Bálint képviselőkre esik,
melyet a jelenlevő 4 testület 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.) Szociális tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséhez önerő
biztosításának megtárgyalása
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Előterjesztő: Varga Pál alpolgármester, előkészítette: dr. Lipták Péter jegyző
2.) Egyebek
Előterjesztő: Varga Pál alpolgármester
1. Napirendi pont: Szociális tűzifa vásárlásához kapcsolódó
igényléséhez önerő biztosításának megtárgyalása
Előadó: Varga Pál alpolgármester és dr. Lipták Péter jegyző

kiegészítő

támogatás

Varga Pál alpolgármester: Mint a korábbi években, idén is kiírásra került ez a pályázat. Tavaly,
tavalyelőtt is nyertünk. Úgy határozott a pályázat kiírója, hogy egy hónappal előre hozza a kiírást a
tavalyi problémák (megfelelő tűzifa mennyiség hiánya) miatt. Bízunk benne, hogy a megvalósítás is
egy hónappal előrébb tud jönni és akkor akár augusztus hónapban be tudjuk szerezni a megfelelő
mennyiségű tüzelőanyag mennyiséget.
Az erről szóló előterjesztést mindannyian kézhez kaptuk. Korábbi években a lágy lombos fafajtát
részesítette előnyben testületünk. A pályázat beadási határideje az ebr42 rendszerben augusztus elseje.
A mai napon felhívtam a DALERD Zrt-t, beszéltem a megyei igazgatóval és arról tájékoztatott, hogy
elsősorban lágylombos tűzifát tudnak biztonságosan részünkre biztosítani. Amennyiben nyertes
pályázatról érkezik majd értesítés és tudni fogjuk a mennyiséget, akkor rövid időn belül vállalni
tudják, majd a kért mennyiség leszállítását.
Az összeget tudjuk, mivel egy nagyon szépen összeállított táblázatot kaptunk. Javaslom, hogy lágy
lombos tűzifát rendeljünk a maximálisan megrendelhető 87 erdei m3 mennyiségben, amihez
biztosítanunk kellene 110.490.- forintos önerőt.
Kis Bálint képviselő: Ugyanezt javaslom.
Pusztai Ádám képviselő: A táblázat megjegyzés rovatában olvasható „/2” irritál. Ez azt jelenti, hogy
a 80 éven felülinél kettővel el kell osztani, mert együtt élnek?
Radics Vivien szociális ügyintéző: Nem. Ez egy statisztikai változás a számításban. Eddig csak a
közfoglalkoztatottakra és idősekre számított és nem volt osztott, viszont most láthatjuk, hogy az aktív
korúakat és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőket is belevették. Ezzel
gyakorlatilag finomították a mutatót, hogy a leginkább rászoruló települések kapják ezt a támogatást.
Varga Pál alpolgármester: Szerintem itt a maximálisan igényelhető támogatást szerették volna ők
megfelezni, mert ha megnézzük, akkor, amit eddig pályáztunk a korábbi években, megközelítőleg a
felét kaptuk meg. A maximálisan igényelhető mennyiség is csökkent ezekkel a mutatókkal.
Radics Vivien szociális ügyintéző: Hamarabb elhozhatjuk a fát, viszont a tüzelőanyag kiosztási
időpontja ugyanúgy február 17.
Varga Pál alpolgármester: Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, 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:
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161/2019 (VII.18.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
belügyminiszter helyi önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag
vásárlásához
kapcsolódó
kiegészítő
támogatásra kiírt pályázata alapján
1.) 87 erdei m3 lágy lombos fafajtára nyújt be támogatási
igényt,
2.) az önkormányzat által rendelkezésre bocsátott önrész
maximális mértékét, 110.490.- forint összegben
határozza meg, tárgyévi költségvetése terhére,
3.) vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől
ellenszolgáltatást nem kér,
4.) felhatalmazza az alpolgármestert a pályázat benyújtására
és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2019. augusztus 1.
Felelős: Varga Pál alpolgármester

2. Napirendi pont: Egyebek
Előadó: Lengyel György polgármester

Bankautomata elhelyezése
Varga Pál alpolgármester: Használati megállapodás aláírására szeretnék kérni felhatalmazást. A
K&H Bankkal többször is egyezettem az ügyben, hogy egy bankautomata kihelyezésre kerüljön
településünkre. Múlt hét pénteki napon a bank budapesti anyafiókjától voltak kint helyszíni szemlén
szakemberek. Több helyszín is felvetődött a bankautomata elhelyezésére. A szakemberek
megvizsgálták és egyetlenegy helyre lehet szabályosan elhelyezni, még pedig a művelődési ház
bejáratától jobbra lévő falra tudják beépíteni. A bankautomata belső része, pedig a most raktárként
funkcionáló helyiségben lenne. Az a helyiség minden előírásnak és szabályozásnak megfelel. Az
automata elhelyezésének teljes költségét a bank vállalja a falbontással és minden egyébbel együtt. A
szerződés tartalmazza, hogy ha bármi oknál fogva a bankautomata elszállításra kerülne, akkor a
rekonstrukciós munkálatokat is a bank végzi el a saját költségére. A megállapodás szól arról is, hogy
ADSL vonalat fognak létesíteni az automatához, tehát távfelügyelettel fog üzemelni. A pénzfeltöltés
pedig munkanapokon fog történni 8 és 16 óra között. Azt a helyiséget pedig, ahol az automata belső
része lesz, ugyanúgy lehet használni tovább raktárnak, semmiféle korlátozás nem akadályozza, hiszen
biztonsági rendszerrel van ellátva.
Anyagilag bennünket az automata áramellátása terhelne.
Kérdezem ügyvéd urat, hogy sikerült-e a szerződést áttekintenie?
Dr. Deák György ügyvéd: Nem volt még rá lehetőségem.
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Varga Pál alpolgármester: Jegyző úr átolvasta, megismerhette. Hozzáfűzni valója esetleg?
dr. Lipták Péter jegyző: Nincsen benne olyan szempontrendszer, amit nem kell elfogadni. Szerintem
alkalmas az aláírásra szerződés. A benne lévő szabályozás teljesen elfogadható a részünkről.
Varga Pál alpolgármester: Köszönöm. Részükről kötelező elhelyezni a bank automatára felhívó
reklámtáblát, mint ahogy minden bank automatánál van ilyen 0-24 órában világító reklámfelirat, amit
a művelődési ház homlokzatára kellene felszerelni. Ehhez kellene a hozzájárulásunk. A településképi
és településrendezési tervünk, rendeletünk szabályozza, hogy milyen módja és lehetőségei vannak
ennek? Ebben kellene valamiféle kompromisszumot kötnünk.
dr. Lipták Péter jegyző: Elsősorban meg kell nézni, hogy mi a pontos szabályozása.
Varga Pál alpolgármester: Ki fognak helyezni egy bankautomata felhívó táblát az OrosházaTótkomlós útszakasz bekötőútnál, hogy itt egy bankautomata üzemel. Tehát azzal számolni kell, hogy
reklámtáblával is jár ez az automata.
Mórocz Lajos alpolgármester: Ha már ezt sikerülne elintézni, hogy pénzfelvételi lehetőséghez juthat
a lakosság, akkor célszerű mérlegelni.
Varga Pál alpolgármester: Úgy gondolom, hogy ez nem lehet akadály.
Kis Bálint képviselő: Megnéztem a szabályozást és úgy gondolom, semmi sem tiltja.
Elolvastam a megállapodás tervezetet. Azt látom, hogy rengeteg kötelezettségünk van benne, azt, hogy
ők mit vállalnak ezért, azon kívül, hogy odateszik és elbontják, az nekem nem derült ki. Egy kérdés
azért foglalkoztat, mert azt írja, hogy „0-24 órában szünetmentes áramforrással kell ellátni.” Ezt ők
fogják kiépíteni?
Varga Pál alpolgármester: Értem, mire gondolsz, hogy az ATM és reklámtábla tápellátását 24 órás
szünetmentes áramkörön kell biztosítani. Egy 16-os kismegszakítót kérnek a lehető legközelebbi
helyről. Felírom és egyeztetem velük ezt a részt. Megbeszéléskor erről nem volt szó. Továbbítom
feléjük az álláspontunkat, hogy ha ilyet szeretnének, akkor szerezzék be és építsék be.
Pusztai Ádám képviselő: Van-e egy alsó határ, aminél, ha kevesebb a forgalom, akkor elviszik az
automatát?
Varga Pál alpolgármester: Azt tudni kell, hogy ez az automata csak bankjegy kiadásra lesz
használható, tehát befizetni nem tudunk majd. Mivel lecserélik ezeket a fajta automatákat olyan
automatákra, amik befizetésre is alkalmasak, így ettől egyelőre nem kell tartani.
Kis Bálint képviselő: A takarékszövetkezetnek sem az volt a problémája, hogy nem volt
pénzforgalom, hanem más egyéb okok miatt döntött úgy, hogy bezárja ezt a bankfiókot. A
mérlegeléshez szükség lenne ahhoz, hogy a lakosság hány százaléka használ K&H- s bankkártyát,
amit nyilván a személyi jogok miatt nem tudhatunk.
Varga Pál alpolgármester: A következő Hírmondóba egy tájékoztató anyagot fog kiadni a K&H
Bank, amelyben szerepelni fog, hogy minden lakosnak nyilatkoznia kell a számlavezető
bankintézeténél, amiben megjelöli a K&H bankot a havi két ingyenes pénzfelvétel, ami havonta
maximum 150.000.- forint lehet. Ha ezt megteszik, akkor teljesen mindegy, hogy milyen
bankkártyával veszi majd fel a pénzét.
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Dr. Deák György ügyvéd: Ha nincs ez a nyilatkozat, akkor is vehet fel más bankintézetnél pénzt az
illető, de az nem lesz ingyenes, díjat számolnak fel.
Varga Pál alpolgármester: Rá fogok kérdezni a vezetőnél a szünetmentes tápegységre. Amennyiben
igénylik, akkor úgy járulunk hozzá, ha ők ezt beszerzik, kiépítik.
Jegyző urat pedig megkérjük, hogy járjon utána a településképi szabályozásnak a reklámfelületeket
illetően.
dr. Lipták Péter jegyző: Szerintem megfelelünk. A rendeletünk leírja, hogy az egy négyzetmétert
nem szabad meghaladnia a cégérnek. Nem műemlék környezetről beszélünk, nem is műemlék épület,
tehát ki lehet tenni a cégért.
Varga Pál alpolgármester: Amennyiben nincs további kérdés, kiegészítés és a Képviselő-testület úgy
dönt, hogy felhatalmaz engem a megállapodás aláírására az előbb felsorolt kérdések tisztázása után,
kérem, kézfelnyújtással, szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
162/2019 (VII.18.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy
1. a tulajdonát képező Kardoskút belterület 40 hrsz. alatt
felvett, természetben az 5945 Kardoskút, Március 15.
tér 1. ingatlan címre, ATM bankautomata
telepítésének céljából, használati megállapodást köt,
határozatlan időre, a K&H Bank Zrt.- vel (1095
Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) az előterjesztésben
szereplő megállapodás szerint,
2. Felhatalmazza Varga Pál alpolgármestert a használati
megállapodást aláírására és a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2019. augusztus 31.
Felelős: Varga Pál alpolgármester
A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési előirányzatainak módosítása
Varga Pál alpolgármester: Jegyző úr közben egy előterjesztést nyújtott be. Mindannyian
megismerhettük. Megkérném Jegyző urat, hogy a szükséges szóbeli tájékoztatást tegye meg.
dr. Lipták Péter jegyző: Köszönöm szépen. Technikai módosításra van szükség. Bérkompenzáció
átvezetés miatt, nyolc plusz kettőezer forintról beszélünk Pusztaföldvár tekintetében.
Varga Pál alpolgármester: Amennyiben nincs kérdés, kiegészítés, aki elfogadja a Csanádapácai
Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési előirányzatainak módosításáról szóló
előterjesztést, a benne szereplő határozati javaslattal, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
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A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
163/2019 (VII.18.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete (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
101.015.000 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. július 29.

Varga Pál alpolgármester: Tájékoztatom a jelenlevőket, hogy a mai napon a WIFI4U pályázat által
elnyert új wifi kiépítése megkezdődött. Elmondásuk szerint a jövő hét végén, de legkésőbb azutáni
héten be is fejeződik a kivitelezés. Lesz egy átadás-átvétel a munkálatok befejezte után, az
önkormányzat és a cég részéről. Fogom majd tájékozatni a testület tagjait, hogy akinek ideje engedi,
vegyen részt ezen az átadáson.
A mai napon elkezdődtek az orvosi rendelőben a klíma berendezések beszerelése.
Varga Pál alpolgármester: Egyebek napirendi pontban van-e esetleg bejelenteni való?
Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, tisztelettel megköszönöm az aktív tanácskozást a nyílt
ülést 15 óra 30 perckor bezárom.
K.m.f.
Varga Pál
alpolgármester

dr. Lipták Péter
jegyző
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Pusztai Ádám
képviselő

Kis Bálint
képviselő
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