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8/2020. ÖKÜ 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. július 28. napi 

rendkívüli, nyílt testületi ülésén 9:00 órai kezdettel. 

 

 

Ülés helye:  a Hivatal tanácskozó terme 

 5945 Kardoskút, Március 15. tér 3. 

 

Jelen vannak:  

Varga Pál polgármester, 

Kis Bálint alpolgármester, 

Skorka Pálné, 

Török Attila 

Kocsis Péter települési képviselők. 

  

Tanácskozási joggal meghívottként vannak jelen: 

dr. Lipták Péter jegyző  

Radics Vivien kirendeltség-vezető 

Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos 

                                   

Nem tanácskozási joggal állandó meghívottként van jelen: 

Prozlikné Csorba Melinda, jegyzőkönyvvezető 

 

 

Varga Pál, polgármester: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot; választása Kocsis Péter és Skorka 

Pálné képviselőkre esik, melyet a jelenlevő 5 testület tag 5 igen szavazattal, egyhangúlag, 

elfogadott.  

  

 Varga Pál 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 5 jelenlevő tag közül 5 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbiak szerint fogadta el a tárgyalandó napirendi pontokat: 
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Nyílt ülés 

 

Napirend tervezet: 

 

 

1.) Magyar Falu Program Művelődési Ház felújítása pályázattal kapcsolatos 

döntések meghozatala 

Előterjesztő: Varga Pál polgármester, előkészítette: Radics Vivien kirendeltség-vezető 

 

2.) Az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: Varga Pál polgármester, előkészítette: Radics Vivien kirendeltség-vezető 

 

3.) Egyebek 

Előterjesztő: Varga Pál polgármester 

 

Zárt ülés 

 

 

1.) Szociális kérelmek elbírálása 

Előterjesztő: Varga Pál polgármester, előkészítette: Prozlikné Csorba Melinda igazgatási 

ügyintéző 

 

 

1. Napirendi pont: Magyar Falu Program Művelődési Ház felújítása pályázattal 

kapcsolatos döntések meghozatala 

Előterjesztő: Varga Pál polgármester, előkészítette: Radics Vivien kirendeltség-vezető 

 

Varga Pál polgármester: Folyamatosan tájékoztattalak benneteket a Magyar Falu 

Programban beadott pályázatokról és legutóbbi ülésünkön döntöttünk arról, hogy a nyertes 

pályázatnak köszönhetően az orvosi rendelő felújítás munkálataira a pályázatot kiírhatjuk. 

Majd hamarosan megtudtuk, hogy a közösségi terünk felújítására benyújtott pályázat is 

pozitív elbírálásban részesült, így közel 30 millió forintból újulhatnak meg a művelődési ház 

kiszolgáló egységei, épületei, illetve a belső tér is valamelyest. Azt kértem tőletek, hogy 

ezeket a munkálatokat egy lépésben hirdessük meg. Ezért szükséges döntést hoznunk ebben a 

mai napon. Korábban volt róla szó, hogy minden nagyobb volumenű felújításba vonjunk be 

szakértő segítséget, így azt javasolnám, hogy erre a projektre is Kovács Sándor építész urat 

kérjük fel, aki már korábban több projektünknél helyt állt. Több olyan hibát orvosolni tudtunk 

az észrevételei alapján, ami a későbbiekben gondot okozott volna. 

Árajánlatot kértünk a műszaki ellenőri munka ellátására és ezt bruttó 635.000.- forintban 

került benyújtásra. Ez az összeg a mérnöki kamarai ajánlás alatt van, tehát nagyon kedvező 

árat terjesztett elénk Építész úr. 
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Döntést szükséges hoznunk arról, hogy kiírjuk a nyertes pályázatunk műszaki tartalmát a 

támogatói okirat alapján, illetve arról is, hogy megbízzuk ennek a munkának az ellenőrzésével 

Kovács Sándor építészt bruttó 635.000.- forint értékben. 

 

Az elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdés, felvetés? 

 

Kis Bálint alpolgármester: A műszaki ellenőri díj valóban megegyezik, vagy még alatta is 

van a jelenleg alkalmazott díjazással. Azt, hogy műszaki ellenőrt alkalmazzunk a 

kivitelezésekor továbbra is támogatom és javaslom, mert minden egyes -esetleges vitás 

helyzetben - az ő dokumentumai védenek bennünket. 

 

Varga Pál polgármester: A műszaki ellenőr díja az idei költségvetési tartalékunk terhére lesz 

megállapítva, illetve akkor a pályázati kiírást pedig szabályzataink szerint kerül kiírásra. 

 

Amennyiben, nincs további kiegészítés, kérdés, aki egyetért az elhangzottakkal, kérem, 

kézfelnyújtással szavazzon! 

 

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

                                                   72/2020.(VII.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, a Közösségi tér ki-és átalakítás és 

foglalkoztatás - 2020 MFP-KTF/2020 kódszámú 

pályázati kiírásra benyújtott, 3094337007 

iratazonosító számú nyertes pályázata tárgyában, 

hogy 

1. az építési felújítás műszaki ellenőri feladatainak az 

ellátása érdekében megbízza a Kovács Kft-t (cím: 

5900 Orosháza, Rákóczi u. 16. műszaki ellenőr 

névjegyzék szám: ME-É-I-MÉK-04-10019, 

adószám: 11051914-3-04)  500.000 Ft, + ÁFA, azaz 

bruttó 635.000 Ft, azaz: hatszázharmincötezer forint 

összegben a 2020. évi költségvetési tartalék terhére, 

 

2. Felkéri Dr. Deák György ügyvédet a vállalkozási 

szerződés előkészítésére, 

 

3. Felhatalmazza Varga Pál polgármestert a szerződés 

megkötésére, 
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4. Felkéri Varga Pál polgármestert a beszerzési eljárás 

megindítására, az ajánlattételi felhívás kiküldésére, 

valamint a bíráló bizottság felállítására.  

 

Felelős:Varga Pál, polgármester 

Határidő: 2020. szeptember 30.  

2. Napirendi pont: Az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről szóló rendelet 

módosítása 

Előterjesztő: Varga Pál polgármester, előkészítette: Radics Vivien kirendeltség-vezető 

 

Varga Pál polgármester: A Petőfi utca 16. szám alatti ingatlan, volt igazgatói bérlakás 

kapcsán javaslom, hogy bérlakásról, szolgálati lakássá vezessük át rendeletünkben az 

ingatlant. Magyar Falu Programmal kapcsolatos lehetőség miatt szükséges. Ugyanis kiírtak 

most az utóbbi hetekben több pályázati lehetőséget, amiből egy szolgálati lakásokra 

vonatkozik. Először a rendőr szolgálati lakás jutott eszembe. Felvettem a kapcsolatot ez 

ügyben Rendőrkapitány úrral, mivel a szolgálati lakás tulajdonjoga ugye a miénk, viszont 

bérlőkijelölési joga a kapitányságnak van. Kapitány úr arról tájékoztatott, hogy maximum 1 

évre adnak ki igazolást bérlő kijelölési jog lemondásról, viszont a pályázat öt éves fenntartást 

ír elő. A KMB-s iroda is egyben van a lakással, ezért az is problémát okoz. Ezért esett a 

választás a volt igazgatói bérlakásra. A pályázati kiírásban pontosan meg van szabva, hogy ki 

költözhet a lakásba. Jegyző úr pozitívan fogadta az irányú kérésemet, hogy kössünk egy 

megállapodást, hogy amennyiben pozitív lesz a pályázat elbírálás, úgy Jegyző úr a családjával 

Kardoskútra költözne. Kérdés, felvetés? 

 

Kocsis Péter képviselő: Szeretném megnézni az ingatlant. Természetesen pályázzuk meg, és 

ha sikerül, akkor annak csak örülhetünk. Az pedig külön öröm lenne, ha Jegyző úr családjával 

ide költözne. 

 

Amennyiben, nincs további kiegészítés, kérdés, aki egyetért az elhangzottakkal, kérem, 

kézfelnyújtással szavazzon! 

 

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta: 

                   

12/2020. (VIII.4.) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről szóló 14/2017. (V.30.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.) 
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3. Napirendi pont: Egyebek 

Előadó: Varga Pál polgármester 

 

Varga Pál polgármester: A szolgálati lakás pályázat kiköti, hogy tervező által készített 

tervdokumentációt kell benyújtani a pályázat beküldésekor. Éppen ezért árajánlatot kértem 

Kovács Sándor építész úrtól, aki bruttó 300.000.- forint értékben tudja vállalni a munkát. 

Ezért az összegért egy teljes tervdokumentáció lesz a kezünkben. Ennek az árajánlatnak az 

elfogadását szeretném kérni tőletek, amit az idei évi költségvetési tartalékunk terhére 

biztosítanánk. 

Kocsis Péter képviselő: Egyértelmű, hogy szakmai segítség szükséges, tehát javaslom 

elfogadni az ajánlatot. 

Varga Pál polgármester: Amennyiben, nincs további kiegészítés, kérdés, aki egyetért az 

elhangzottakkal, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

 

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

                                                   73/2020.(VII.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, a Szolgálati lakás MFP-SZL/2020 

kódszámú pályázati kiírásra 

1. az építészeti pályázati dokumentáció 

elkészítésének érdekében megbízza a Kovács 

Sándor e.v. (cím: 5900 Orosháza, Szőlő krt. 2.) 

bruttó 300.000 Ft, , azaz bruttó háromszázezer 

forint összegben a 2020. évi költségvetési tartalék 

terhére. 

 

2. Felkéri Dr. Deák György ügyvédet a vállalkozási 

szerződés előkészítésére. 

 

Felelős:Varga Pál, polgármester 

Határidő: 2020. szeptember 30.  

 

Varga Pál polgármester: Az utóbbi időben több olyan megkeresés érkezik 

önkormányzatunkhoz, amihez műszaki szakember támogatása szükséges. Gondolok itt akár 

településképi véleményezre stb. Úgy gondolom, hogy ez sem a polgármester vagy a hivatali 
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apparátus feladatkörébe tartozik. Arra gondoltam, hogy Kovács Sándor építész úrral kössünk 

egy keretszerződést, aminek a kifizetése minden év decemberében valósulna meg. Az egyes 

munkákra megadja az aktuális árat és ezt év végén számolnánk el. Ehhez kérek engedélyt 

tőletek, hogy ezt a fajta keretszerződést megköthessem építész úrral. Szakértői keretszerződés 

lenne. 

Kis Bálint alpolgármester: Régebben volt olyan, hogy építésügyi előadó. Ez már nincs, 

megszűnt?  

dr. Lipták Péter jegyző: 2020. március 1-el a járási hivatalok hatáskörébe került. Település 

szinten már nincsenek ilyen típusú ügyintézési lehetőségek. Műszaki ügyintéző van, csak 

építésügyi hatósági tevékenységet már nem gyakorolhatnak. 

Varga Pál polgármester: Mindemelett pedig polgármester feladata kiadni ezeket az 

engedélyeket.  

Aki egyetért azzal, hogy önkormányzatunk egyedi keretszerződést kössön Kovács Sándor 

építésszel a műszaki szakfeladatok ellátására, kérem kézfelnyújtással szavazzon! 

 

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

                                                   74/2020.(VII.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy  

1. az önkormányzat településképi véleményezési 

eljárásával, valamint a településrendezési és 

helyi építészeti szabályzaton alapuló 

önkormányzati építészeti feladatok ellátása 

érdekében keretszerződés keretében határozatlan 

időre vonatkozóan, megbízza a Kovács Sándor 

e.v. (cím: 5900 Orosháza, Szőlő krt. 2.) 

eljárásonként egyedi ajánlat alapján, melynek 

fedezete a 2020. évi költségvetési tartalék terhére 

kerül biztosításra. 

 

2. Felkéri Dr. Deák György ügyvédet a vállalkozási 

szerződés előkészítésére. 

 

Felelős:Varga Pál, polgármester 

Határidő: 2020. szeptember 30.  
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Magyar Falu Pályázatok 

 

Varga Pál polgármester: 22 pályázat lett meghirdetve a Magyar Falu Program keretén belül. 

Amire csak volt lehetőségünk, arra be is nyújtottuk a pályázatainkat, viszont eljutottam arra a 

pontra, hogy már látom kapacitásunk végét. Úgy gondolom, hogy jövőre is lesz év, ezeket a 

pályázatokat 4-5 évig a kormányzati kommunikáció szerint ki fogják írni. Prioritásba kell 

tegyünk bizonyos pályázati hirdetéseket, magyarán nem mindent kell nekünk most azonnal, 

mert energiáink végesek. Amihez szeretném kérni a hozzájárulásotokat, az az önkormányzati 

kerékpárút. Belterületi kerékpárutunk fejlesztése jelenleg még várólistás. Ez a mostani kiírás 

konkrétan kerékpárutakra szól, tehát újat is lehet építeni, de 50 millió forint a maximálisan 

elnyerhető támogatás és méterben kell megadni az új kerékpárút hosszát. Ebből az 50 millió 

forintból maximum arra lesz lehetőségünk, hogy beadjuk annak a kerékpárútnak a 

tervdokumentációját, ami jelenleg rendelkezésünkre áll és érvényes, amit a KÖVI-MET Kft 

tervezett nekünk az előző pályázathoz. Adjuk be ennek a belterületi kerékpárútnak a 

megújítására a pályázatot, mert másra nem lesz elég ez az 50 millió forint. A kerékpárutak 

tervezése is hatalmas pénzekbe kerül, nemhogy a kivitelezés. 

Következő prioritás számomra a szolgálati lakás, hogy ott minden rendben legyen. A 

következő a temető fejlesztése, amit 5millió forintból lehetne megvalósítani. Az előző ülésen 

beszéltünk arról, hogy egy fa szerkezetű, fedett kerékpártárolót lenne érdemes elkészíteni, 

amit körülbelül 3-3,5 millió forintból lehetne megvalósítani. Adjunk be rá pályázatot, hiszen 

100%-os intenzitású és önerőt nem igénylő pályázatról beszélünk. Az egyházat is fogom 

ösztönözni, hogy padokra, hulladékgyűjtő edényzetekre, stb. adjanak be pályázatot, ha lehet. 

Az idei évben ki is merülne a Magyar Falu Programban beadható pályázataink száma.  Ha 

reálisan látom a helyzetünket, akkor körülbelül évente maximum két-három nyertes 

pályázatunk lehet. Ha ezt nézem, akkor mi már átléptük ezt a számot, túlléptük 

lehetőségeinket. Gondolkoztam még óvoda tornaterem felújításán is, mert a hozzá tartozó 

mosdót is fel lehet újítani a pályázat keretén belül. Azt gondolom ezt is tegyük át jövőre.  

Összesen 11 aktív pályázatunk lesz beadva a pályázható 22-ből ez is egy szép szám, ha 

esetleg csak egyet vagy kettőt nyerünk is úgy gondolom, hogy szépen teljesítettünk.  

Folyamatban vannak lezárt pályázataink, aminek most kezdődnek meg az elszámolásai, ami 

óriási munkát igényel. 

 

Török Attila képviselő: Hatalmas adminisztrációs munkák vannak egy- egy pályázattal, nem, 

hogy ennyivel.  

 

dr. Lipták Péter jegyző: Több pályázatot is meg kell célozni, de nem mindet, hiszen minden 

településnek kötött kvótája van. 

 

Kocsis Péter képviselő: Óriási feladat lesz az utómunka is. 

 

Varga Pál polgármester: Tájékoztatással szerettem volna élni felétek pályázataink kapcsán. 

Van egy olyan felhatalmazásom tőletek, miben a Magyar Falu Programokban pályázatokat 

nyújthatok be, természetesen a képviselő-testület teljeskörű tájékoztatása mellett. Jó-e akkor 
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véleményetek szerint az az irány, hogy még ezt a négy pályázatot nyújtsuk be és a többit 

pedig következő évre hagyjuk? 

Kis Bálint alpolgármester: Lehet egyszerre két helyen pályázni? Gondolok itt a 

kerékpárútra. 

dr. Lipták Péter jegyző: Azt kell megvizsgálni, hogy hrsz-t érinthet maga a beruházás. 

Kiírás függő igazából. 

Varga Pál polgármester: Megnéztük, belefér a pályázati kiírásba. Egy helyrajzi számon 

szerepel a belterületi kerékpárutunk, de ez csak táblától-tábláig, tehát ami a táblától kimegy a 

temetőig, az már nem fért bele a belterületi kerékpárút pályázatba, ebbe viszont bele fog férni, 

mert nincs megszabva, hogy belterületi, vagy külterületi kerékpárútról van szó; a lényeg, hogy 

önkormányzat, vagy közút tulajdonában lévő terület legyen. 

Kocsis Péter képviselő: Ha mind a kettő nyerne, akkor az egyiktől visszalépünk. 

Varga Pál polgármester: Az egyik pályázatunk várólistás, illetve erről a másik pályázat 

benyújtásakor nyilatkoznunk kell, hogy van-e már benyújtva másik pályázatunk és az milyen 

elbírálási szakaszban van. 

A tanyagondnoki buszpályázattal kapcsolatban annyit mondanék el, hogy kettő cégtől van 

árajánlatom, a Fordtól és a Volkswagentől. Körbe is adom megtekintésre az ajánlatokat. A 

Ford klasszisokkal jobb felszereltségű buszt tud adni ugyanazon az áron, mint a Volkswagen.  

Egyház támogatási kérelme 

Varga Pál polgármester: Az egyház támogatási kérelemmel fordult felénk, melyről már 

szóban tájékoztattalak benneteket. Egyhangúlag támogattátok. Mivel ez az összeg érinti 

költségvetésünket, így szükséges döntést hoznunk róla. 

 

Aki egyetért azzal, hogy önkormányzatunk az Orosházi Evangélikus Egyházközséget 

279.000.- forinttal támogassa, kérem kézfelnyújtással szavazzon! 

 

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

                                                   75/2020.(VII.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a Kardoskúti Evangélikus 

Templom tetőszerkezet közép szelemen cseréjének 

céljára 279.000 Ft, azaz: kettőszázhetvenkilencezer 

forint összegben támogatja az Orosházi Evangélikus 

Egyházközséget (képviseli: Ördög Endre igazgató 

lelkész.) székhely: 5900 Orosháza Thék Endre u. 2. , 
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adószám: 19980333-2-04,) a 2020. évi költségvetési 

tartalék terhére. 

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási 

szerződés megkötésére. 

 

Felelős: Varga Pál polgármester 

Határidő: 2020. augusztus 31. 

 

 

Varga Pál polgármester: Légi szúnyogirtásról posztolnak több helyen. Többen is kérdezték 

tőlem, hogy településünkön várható-e ilyen féle szúnyoggyérítés. Katasztrófavédelemmel már 

február környékén is egyeztettem. Azt az információt kaptam, hogy írni kell egy levelet a 

megyéhez, amiben kérnénk a légi szúnyoggyérítést. Mivel nem vagyunk se turisztikai övezet, 

sem vízparti település, így hátul kullogunk valahol a várólistán. Viszont az jutott eszembe, 

hogy más önkormányzatok, települések összefogtak és levelet intéztek a miniszterhez ez 

ügyben. Arra gondoltam Pusztaföldvárral és Csanádapácával közösen akár mi is tehetnénk 

ezt, amiben kérjük a közös légi szúnyoggyérítést. Azt tudni kell, hogy ez megosztaná a falut, 

mert lesz, aki azt mondja, hogy még véletlenül se használjunk légi gyérítést, mert elpusztít 

mindent. Ez sem egyszerű, éppen ezért kérem a véleményeteket, hogy keressem meg a másik 

két önkormányzatot vagy se? 

Véleményem szerint egy földi szúnyoggyérítés augusztus környékén többet jelentene és a 

többi rovarra, állatra sem lenne olyan veszélyes, mint a légi szúnyogírtás.  

 

Kocsis Péter képviselő: A légit nem támogatom, a földit igen, de azzal, hogy lassabban 

menjen át az utcákon, mert így nem feltétlenül hatásos az irtás. 

 

Varga Pál polgármester: Bogármérnökséggel kialakult egy jó kapcsolatunk, megkérem őket, 

hogy lassabban haladjanak el az utcákban az eredményesebb szúnyoggyérítés érdekében. 

 

Kis Bálint alpolgármester: A földi gyérítés után úgy éreztem, hogy kevesebb lett a szúnyog, 

de sajnos a jelenlegi időjárás is a szúnyogok szaporodásának kedvez, amiből adódik, hogy 

akár kéthetente lehetne a szúnyogokat írtani. Gyéríteni mindenképpen kell.  

 

Török Attila képviselő: Szerintem nem kellene megvárni az augusztus közepét, mert addigra 

elszaporodnak és sok kellemetlenséget okoznak. Volt eső és meleg is, ami nyilván kedvez 

nekik. 

 

Skorka Pálné képviselő: A lakosság komfortérzetének is jót tenne a gyérítés.  

 

Varga Pál polgármester: Anikó meg tudnád nézni, hogy mennyibe került a múltkori 

szúnyoggyérítés? 

 

Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos: 167.000.- forint volt. 
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Kocsis Péter képviselő: Rendeljük meg minél hamarabb. 

 

Augusztus 20-i rendezvény 

 

Varga Pál polgármester: Tegnapi napon beszéltem környező települések polgármestereivel 

és 10 polgármesterből 8 azt mondta, hogy nem tartanak augusztus 20-i ünnepséget. Ez a nap 

körülbelül 800.000.- forintos kiadást jelentene. Nem az összeggel van bajom, csak eddig 30 fő 

jelentkezett a térítésmentes étkezésre is. Azt látom, hogy nem mernek kimozdulni, illetve 

többen megkérdezték, hogy nálunk lesz, annak ellenére, hogy kormányzati kommunikáció 

szerint az augusztus 20-i ünnepségek elmaradnak, viszont az nem volt hozzátéve, hogy az az 

állami ünnepségekre vonatkozik. Polgármesterek többsége nem rendez ünnepséget. Szerintem 

várjuk meg az augusztus 5-öt, ami a jelentkezési határidő és a jelentkezők számától függően 

hozzunk egy döntést arra vonatkozóan, hogy tartunk-e augusztus 20-i ünnepséget. 

 

Kis Bálint alpolgármester: Szerintem félnek az emberek. Nem tudhatjuk előre, hogy hol üti 

fel a fejét ez a vírus, de onnan kezdve, hogy egy eset is lesz, az lesz, hogy felelőtlenül járt el a 

testület. Nem kellene erőltetni az idei évben az ilyesfajta rendezvényeket.  

 

Varga Pál polgármester: Az előadókkal Borika egyezetetett, tehát ha időben lemondjuk a 

rendezvényt, úgy anyagi kárunk nem keletkezik. Maradjunk annyiban, hogy augusztus első 

napjaiban egyeztessünk ezzel kapcsolatban. Szeretném, hogy legyen megtartva, de azért nem 

minden áron.  

 

Rendelő bejárója 

 

Varga Pál polgármester: Műszaki ellenőrrel egyeztettem és jogos volt a felvetés az előző 

ülésen, hogy bonthatónak kell lennie és esztétikailag is jobb, ha térkövezzük a köztereinket. 

Kettő ajánlatot kértem be, holnapi nap folyamán jön mind a két vállalkozó felmérni a 

munkálatokat, amelynek a kivitelezését mindketten tudják vállalni szeptember hónapra.  

 

 

Elhanyagolt porták 

 

Varga Pál polgármester: Megkérem Radics Vivient, hogy tájékoztasson bennünket. 

 

Radics Vivien kirendeltség-vezető: Idén már nem vártuk meg a bejelentéseket, hiszen évek 

óta tudjuk, hogy melyek a problémás porták. Hivatalból kiküldtük a felszólítást, összesen 6 

személynek a földkönyv adatai alapján.  Három héten belül mindegyik levél visszajött 

hozzánk „Nem kereste” jelzéssel. Ilyenkor jogi szempontból kézbesítettnek kell minősíteni, 

gyakorlatban viszont azt jelenti, hogy át sem vették a levelet. Miután beállt a kézbesítési 

vélelem, ismét kiküldünk nekik egy levelet, ami arról szól, hogy felszólítjuk arra, hogy tegye 
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rendbe a portáját. Valószínűleg azt sem veszi át, újabb három hét eltelik, mire visszajön a 

levél. Utána mivel meg van a jogalapunk arra, hogy növényvédelmi bírságot szabjunk ki, 

illetve, hogy önkormányzatunk rendbe tegye az adott területet és kiszámlázzuk annak 

költségeit. Az erről szóló értesítést ismét levélben kiküldjük nekik, ami szintén nem vesznek 

át és újabb három hét telik el, visszajön a levél. Közben munkatársaink legalább egy napig az 

adott területen dolgoznak. Ezt követően felszólításokat küldhetünk ki, hogy fizesse be a 

bírságot, de ugyanúgy nem fogja átvenni a levelet, ahogy előzőleg sem. Ekkor átadjuk 

Ügyvéd úrnak behajtásra. Ha van látható jövedelem, akkor egy idő után behajtja, ha tudja. 

Kérdésünk az lenne felétek, hogy belekezdjünk-e egy ilyen eljárásba a gazos porták esetében, 

vagy valamilyen hatékonyabb meglátásotok van erre vonatokozóan? Tudom, hogy ez minden 

településen egy neuralgikus pont, viszont tennünk kellene valamit ez ellen és ezért fontos a 

közös gondolkodás. 

 

Varga Pál polgármester: Szóban egyre több bejelentés érkezik, írásban kevésbé. 

Felvállalhatjuk, hogy levágjuk, csak az a portatulajdonos, akinek le kellenen vágni a füvet, 

majd jót nevet a markába, hogy az önkormányzat levágta a füvet. Jegyző úr? 

 

dr. Lipták Péter jegyző: Ráterhelném az ingatlanra a tartozást, amit végrehajtás, valamint 

árverés követ majd és valaki megveszi majd az adott ingatlant, remélhetőleg olyan, aki nem 

hanyagolja majd el. 

 

Kocsis Péter képviselő: Ha levágjuk valakinek a portáján a gazt, akkor más is jogosan 

felháborodhat, hogy akkor az ő portáján miért nem vágjuk le? 

 

dr. Lipták Péter jegyző: Ahol levágatjuk a gazt, ott a munkaköltséget ráterheljük az adott 

ingatlan tulajdonosára. Ha pedig nem tesz eleget a fizetési kötelezettségének, úgy Ügyvéd úr 

meg indítja a megfelelő eljárást. Előbb-utóbb árverés lesz a vége. 

 

Varga Pál polgármester: Jól át kell gondoljuk és szükséges jól leszabályozni is. Azt is 

látom, hogy tenni kell valamit, viszont a közfoglalkoztatottaink így is le vannak terhelve. 

 

Kis Bálint alpolgármester: Az a baj, hogy jogilag meg van kötve a kezünk.  Csak az lehet a 

megoldás, amit Jegyző úr mondott. Itt csak az a kérdés, hogy van-e rá kapacitásunk. Mert 

körülbelül 20 ingatlant kapásból tudok mondani, ahol szükség lenne a munkájukra, viszont 

emellett az állomány mellett örülhetünk, hogy ilyen szépen rendben tartják a közterületeinket 

és nem várható el, hogy még mások portáját is ők tartsák rendben. Volt régebben olyan, hogy 

bejelentés alapján egy cég jött ki, aki rendbe tette az adott portát és kiszámlázták, ráterhelték 

az ingatlan tulajdonosra. 

 

dr. Lipták Péter jegyző: Ez most is működik, parlagfű esetén. Külső vállalkozó bevonására 

viszont jelen esetünkben is van lehetőség.  
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Varga Pál polgármester: A következő, soros testületi ülésre utána járunk, hogy körülbelül 

mennyi ingatlant érintene. Keresünk egy vállalkozót, aki ezzel foglalkozik. 

 

Tájékoztatással szeretnék még élni a képviselő-társak felé. A Kardoskúti Agrár Zrt. keresett 

meg engem még a pandémia kezdetekor, hogy fakivágást terveznek a Zrt. területén. Nagy 

mennyiségű fát termelnének ki, amit felajánlanak településünknek. Az elmúlt hónapokban a 

mindennapi munkájuk mellett közmunkásaink ezeket a fákat összevágták, behordták a „bázis 

„területére. A múlt héten a teljes mennyiség elhozatalra került. A Zrt. lemérte, több, mint 700 

mázsa tűzifát kaptunk. Ebből körülbelül 200 mázsa gally volt, amit rögtön rászoruló 

családoknak szállítottunk ki. Így is több, mint 500 mázsa tűzifa került depózásra, ez 

körülbelül 2 millió forint értékű tűzifát jelent. Természetesen megköszöntem személyesen és 

írásban is igazgató úrnak a felajánlást. 

Köszönettel tartozom a közfoglalkoztatásunkban dolgozó kollégáknak, valamint Süle Imrének 

és Nagy Sándornak is munkájukért. 

 

Közfoglalkoztatottaink két éve kaptak utoljára munkaruhát, amik elhasználódnak a 

mindennapi munka során. 

Közmunka program keretén belül nem tudunk munkaruhát vásárolni, tehát azt önerőből kell 

biztosítsuk számukra. Kérelemmel fordultak felénk, hogy munkaruhát biztosítsunk számukra. 

Ez egy teljes munka ruházatot, munkavédelmi cipót, illetve 2 db pólót jelentene.  

 

Varga Pál polgármester: Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, tisztelettel 

megköszönöm az aktív közreműködést a nyílt ülést 10 óra 13 perckor bezárom és zárt ülés 

keretén belül folytatjuk a tanácskozást. 

 

 

K.m.f. 

                                                                                            

          Varga Pál                  dr. Lipták Péter 

       polgármester                                                                              jegyző 

 

                                 

                                                                               

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

 

      Kocsis Péter                                                                         Skorka Pálné 

        képviselő                                                                                     képviselő 


