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9/2020. ÖKÜ 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. augusztus 5. 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, 

Skorka Pálné, 

Török Attila 

Kocsis Péter települési képviselők. 

  

Tanácskozási joggal meghívottként vannak jelen:  

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. Tájékoztatja a jelenlevőket, hogy Kis 

Bálint alpolgármester úr előre jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltság miatt nem tud részt venni 

az ülésen, valamint dr. Lipták Péter jegyző úr sem tud jelen lenni. A Kormányhivatal 

tájékoztatása szerint Radics Vivien, mint kirendeltség-vezető helyettesíti Jegyző urat az 

ülésen. 

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

választása Török Attila és Skorka Pálné képviselőkre esik, melyet a jelenlevő 4 testület tag 4 

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 4 jelenlevő tag közül 4 igen szavazattal, 

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

 

 

1.) Szociális alapellátás szakmai programjának és SZMSZ-ének módosítása 

Előterjesztő: Varga Pál polgármester, előkészítette: Pepó Jánosné szakmai vezető 

 

2.) Szociális tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséhez önerő 

biztosításának megtárgyalása 

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

 

3.) Egyebek 

Előterjesztő: Varga Pál polgármester 

 

 

1. Napirendi pont: Szociális alapellátás szakmai programjának és SZMSZ-ének 

módosítása 

Előterjesztő: Varga Pál polgármester, előkészítette: Pepó Jánosné szakmai vezető 

 

Varga Pál polgármester: Augusztus 11-én kormányhivatali ellenőrzés lesz hivatalunknál, 

ami a szociális ágazati munkánkat érinti. Folyamatban van az iratok aktualizálása stb., hogy 

felkészülten tudjuk várni az ellenőrzést. Ehhez szükséges 2 pontban kiegészíteni az alapellátás 

szakmai programjának SZMSZ-t Kettő mondat került bele pluszban. Az erről szóló 

előterjesztést mindenki kézhez kapta, azt megismerhette. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, felvetés? 

 

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

elhangzottakkal, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

 

A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

                                                   78/2020.(VIII.5.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy megismerte és 

1. Kardoskút Község Önkormányzatának szociális 

alapellátás módosított szakmai programját és 

szervezeti és működési szabályzatát jelen 

előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal 

jóváhagyja. 

Felelős: Varga Pál polgármester 

Határidő: azonnal 
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2. Napirendi pont: Szociális tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás 

igényléséhez önerő biztosításának megtárgyalása 

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

 

Varga Pál polgármester: Kiírásra került a szociális célú tűzifa beszerzésének lehetősége, 

hasonló formában, mint a tavalyi évben.  Döntenünk kell abban, hogy akarunk-e idén is 

pályázni, vagy sem. Legutóbbi testületi ülésen elmondtam, hogy 500 mázsa tűzifát kaptunk a 

Kardoskúti Agrár Zrt-től. Azt is tudni kell, hogy amennyiben pályázunk, úgy önerőt is 

biztosítanunk kell hozzá, plusz szállítási költséggel is számolnunk kell, ami hozzávetőlegesen 

400.000.- forintot fog jelenteni. Abban szeretném kérni a véleményeteket, hogy idén is 

pályázzunk-e annak tudatában, hogy lesznek költségeink. Alpolgármester úr és jó magam is 

azon a véleményen vagyunk, hogy igen, pályázzunk. Nem kell megijedni a soktól. Ha több 

van, azt el tudjuk depózni. Lágy lombos tűzifában kell gondolkodnunk. 

 

Kocsis Péter képviselő: Mindenképpen induljunk, pályázzuk meg. A meglévő, már raktáron 

lévő tűzifát, pedig segély formában lehessen kérni. Rászorultsági alapon adjunk lehetőséget 

annak a kiosztására. Pillanatnyilag nincs rá ötletem, hogy hogyan lehet szét osztani. 

 

Varga Pál polgármester: Egyetértek. Amennyiben, nincs további kiegészítés, kérdés, aki 

egyetért az elhangzottakkal, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

 

A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

79/2020.(VIII.5.) 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 lágylombos tűzifára nyújt be támogatási 

igényt,  

2.) az önkormányzat által rendelkezésre bocsátott 

önrész maximális mértékét, 110.490 Ft, azaz 

száztízezer-négyszázkilencven forint összegben 

határozza meg, tárgyévi költségvetése terhére, 

3.) vállalja, hogy a szociális célú lágylombos tűzifában 

részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér, 

4.) felhatalmazza az alpolgármestert a pályázat 

benyújtására és a szükséges jognyilatkozatok 

megtételére. 

 

Határidő: 2020. augusztus 31. 

Felelős: Varga Pál polgármester  
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3. Napirendi pont: Egyebek 

Előadó: Varga Pál polgármester 

 

Augusztus 20-i ünnepség 

Varga Pál polgármester: A legutóbbi soron kívüli ülésen már beszámoltam arról, hogy 

sajnos elmaradnak a jelentkezések a várttól az augusztus 20. napi ünnepséget illetően. 

Minimális emelkedés van, viszont így sem éri el a 60 főt. Jelenlegi helyzetben át kell, hogy 

gondoljuk rendezvényeinket. Bízom abban, hogy a jövőben rendeződik ez a vírusos időszak 

és mindenki visszatérhet a megszokott kerékvágásba. A Kardoskúti Közalapítvány hirdetett 

erre a napra egészségügyi szűrővizsgálatot. Beszéltem a kuratórium elnökével, valamint 

doktornővel is, aki arról tájékoztatott, hogy legalább 40 főnek jelentkeznie kellene a 

szűrővizsgálatra, hogy az rentábilis legyen. 21 fő jelentkezett eddig. A Közalapítvány 

véleménye az, hogy a szűrővizsgálatot nem szervezik meg ekkora érdeklődés mellett. 

Környező települések polgármesterei lemondták az augusztus 20-i ünnepségeiket. Magam 

részéről azt mondanám, hogy hivatkozva arra, hogy környező településeken is elmaradnak a 

rendezvények, a kormányzati kommunikáció is erről szól, ezt az idei évi augusztus 20-i 

ünnepséget halasszuk el, tegyük át a kemenceavatást akár egy kora tavaszi időpontra. 

Várom a véleményetek ez ügyben. 

Kocsis Péter képviselő: Nem erőltetném ezt az augusztus 20-i ünnepség megrendezését. 

Ezt az évet mindenki tudomásul veszi viszonylag, hogy ez az év ez ilyen lesz sajnos. Normál 

időszakban is kevés ember mozdul ki otthonról, nem, hogy ebben az időszakban. Ezt az 

augusztus 20-i ünnepséget tartsuk meg a következő év augusztus 20-án. 

Varga Pál polgármester: Egyetértek. Borika egyeztetett a fellépőkkel, ha ma visszajelzünk 

nekik, akkor tudomásul veszik, nem terhel bennünket plusz költség. 

Török Attila képviselő: Azt gondolom, hogy ezt a programot idén el kell, hogy halasszuk, 

egészségügyi kockázat miatt is. 

Skorka Pálné képviselő: Halasszuk el, sőt véleményem szerint tekintsünk el minden 

rendezvénytől, pontosan azért, mert ha egyetlen egy megbetegedés is kiderül, akkor azt 

inkább ne tudjuk meg, hogy mit jelentene a lakosságnak. Környező települések is elhalasztják, 

vagy éppen meg sem rendezik a rendezvényeiket. Lásd szarvasi Szilvanap, pedig az sem zárt 

helyen van megrendezve. 
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Varga Pál polgármester: Előttünk áll a Fehér-tó Napja is, ahol dottó vonatot is szerveztünk 

be, ráadásul kettőt. Törvény szerint megtartható a rendezvény, de még folynak az 

egyeztetések. Valószínűleg nem kerül majd megrendezésre. 

Többször egyeztettünk Borikával és arra jutott, hogy a nyár végi időszakot arra fogja 

fordítani, hogy az előző két hétben megrendezésre került Erzsébet-táboron felbuzdulva a 

fiatalok köré fog tendálni, mert van igény arra, hogy ezek a gyerekek egy-egy hétvégi 

elfoglaltságon részt vegyenek. Borika erre irányuló programokat szeretne szervezni a 

hétvégékre. Tanévkezdéstől pedig szombati napokra tenné ezeket az alkalmakat. Több, mint 

100 ezer forint értékű társasjátékot sikerült vásárolnunk a művelődési házba, éppen ezért 

klubszoba kialakítás is szóba jött, ahol ezek a fiatalok tudják hasznosan tölteni az idejüket, 

együtt. Ezt csak tájékoztatásként gondoltam elmondani. Arról viszont döntést kellene 

hoznunk, hogy az augusztus 20-i rendezvényt megtartsuk-e avagy sem. Az előbb elhangzottak 

alapján és a Közalapítvány álláspontja alapján is arra a következtetésre jutottam, hogy 

halasszuk el más időpontra ezt a rendezvényt. 

 

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

elhangzottakkal, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

 

A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

                                                   80/2020.(VIII.5.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a járványügyi megelőzés 

biztosítása érdekében a 2020. augusztus 20. napján, 

az Államalapítás ünnepe alkalmából tartandó 

községi rendezvény nem kerül megtartásra. 

 

Felelős: Varga Pál polgármester és Vargáné Neller 

Borbála Tünde művelődésszervező a szerződések 

visszamondásáért 

Határidő: 2020. augusztus 15. 

 

Tájékoztatások 

 

Varga Pál polgármester: Szeretnélek tájékoztatni benneteket, hogy 8 nap szabadságot 

szeretnék kivenni a jövő héttől kezdődően. Itt leszek helyben, hiszen több megbeszélésen stb. 

részt kell vegyek. 
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Radics Vivien kirendeltség-vezető: A szabadság tervezetedben is ugyanígy szerepel a 

szabadságod? Azért kérdezem, mert lehet érdemes róla döntést hozni, ha véletlen nem 

egyezik meg az időpont a tervezett szabadság napokkal. 

 

Varga Pál polgármester: A tervezettben körülbelül 20 napot kellett volna már kivegyek, de 

hármat sikerült eddig. Természetesen hozzunk róla döntést, hogy szabályosan járjunk el. 

 

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

kézfelnyújtással szavazzon! 

 

A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

                                                   81/2020.(VIII.5.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának képviselő-

testülete úgy dönt, hogy Varga Pál polgármester 2020. 

évi szabadságolási ütemtervének módosítását tudomásul 

veszi és az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Lipták Péter jegyző 

 

Varga Pál polgármester: Mindennapjaimat az EFOP-pályázatok teszik ki mostanában, ezért 

a Magyar Falu pályázatok összeállítása részemről kicsit akadozik, de úgy szeretnék elmenni 

szabadságra, hogy minden anyagot összeszedek, ami a pályázat benyújtáshoz szükséges és a 

pályázatíró részére átnyújtom, tehát komplett tervdokumentációt nyújtok majd át neki, a 

feltöltést kell már csak intéznie a megfelelő felületre.  

A buszpályázat benyújtásra került már. Folyamatban van a volt igazgatói szolgálati lakás 

pályázata is, ahol megkaptuk a tervdokumentációt, ami körülbelül 70 oldalas teljes 

dokumentáció árakkal stb. 

 

A kerékpárút benyújtása bonyolultabb, mint volt, mert most az egész kerékpárutat szeretnénk 

felújítani, mert van rá mód és ezért mivel, hogy a tulajdonviszonyok úgy alakulnak, hogy a 

belterületen önkormányzaté, külterületen a Magyart Államé, de telekkönyvben úgy van 

bejegyezve, hogy az egész szakasz az úthoz tartozik, így meg kellett keresni az Békéscsabai 

Közútkezelő Zrt-t, hogy adjanak ki számunkra közútkezelői hozzájárulást, amit fel kell adjunk 

Budapestre az Állami Közútkezelőhöz és majd mikor az visszajön, akkor tudjuk csak 

benyújtani teljes körűen a pályázatot.  

 

A temetővel kapcsolatban tájékoztatlak benneteket, hogy elkészült a tervdokumentáció, amit 

Kovács Sándor tervező 75.000.- forintért készített el. Egy 20 m2 nagyságú, fa szerkezetű, 

fedett kerékpártárolót tervezett, ugyanolyan stílusban, mint ami a művelődési ház udvarán is 

megtalálható, illetve a piac területén is. Beszéltem a napokban a pályázatíróval, aki arról 
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tájékoztatott, hogy a tervezés költségeit el tudjuk majd számolni nyertes pályázat esetén. 

Kovács Sándor építész úgy tervezte meg a kerékpártárolót, hogy a ravatalozóval egy síkban 

fog elhelyezkedni. Ezért jó, hogy szakértő tervezi meg, mert ő tudja, hogy milyen építészeti 

szabályoknak kell megfelelni egy-egy beruházás során. 

 

Egyeztettem az egyházzal és pályázni szeretnének, viszont nincs rá kapacitásuk, ezért 

átvettem tőlük ezt a nemes faladatot és intézem ennek a pályázatnak a beadását, mivel a régi 

temető az ő fenntartásukban van.  

Abban maradtunk az Oros-temető Kft-vel, hogy a régi drótkerítést kovácsoltvas kerítéssel 

váltjuk majd ki, pár rusztikus padot, valamint 2 db elhasznált koszorúnak való edényzetet 

szereznénk be.  

 

A legutóbbi ülésen döntöttünk a közösségi tér és orvosi rendelő pályázatáról, ezek 

folyamatban vannak, amint bővebben tudok beszámolni róluk úgy tájékoztatni foglak 

beneneteket. 

 

Gördülő Fejlesztési Terv 

 

Radics Vivien kirendeltség-vezető: Ma kaptuk készhez az Alföldvíz Zrt-től a 2021-2035-ös 

időszak Gördülő Fejlesztési Tervét. Véleményeznie kell a testületnek és augusztus 30-ig kell 

visszaküldeni az Alföldvíz Zrt-nek. Ha most azt mondja a testület, hogy mivel nem kapta meg 

időben a tervet, így nem hoz róla döntést, akkor tud döntést hoznia soron következő ülésen, 

augusztus 27-én is, belefér a határidőbe. 

Két részből áll a terv. Az egyik az általunk tervezett beruházásokból áll, ami lehet nemleges 

is, ami általában az szokott lenni, míg a másik az Alföldvíz Zrt. által tervezett felújításokból 

és pótlásokból. A rövidtávú tervben szerepel, hogy kettő tűzcsapot fognak kicserélni, 

középtávú tervben gerincvezeték rekonstrukció, bekötések cseréjét tervezik, hosszútávon 55 

db ivóvízhálózati bekötővezetékek cseréjét tervezik.  

 

Varga Pál polgármester: Évről-évre visszatérő döntést kíván. Az Alföldvíz Zrt. szakemberei 

állítják össze. Úgy gondolom, hogy magam részéről el tudom fogadni a szakemberek 

tervezését, már most elfogadásra tudom javasolni. 

 

Kocsis Péter képviselő: Véleményem szerint tárgyalhatjuk most és döntést is hozhatunk 

benne, viszont majd kérem az erről szóló anyagot. 

 

Radics Vivien kirendeltség-vezető: Lemásolom mindenkinek az ülést követően. 

 

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

Alföldvíz Zrt. Gördülő Fejlesztési Tervét a 2021-2035-ös időszakra a megküldött előterjesztés 

szerint, 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: 

 

                                                   82/2020.(VIII.5.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának képviselő-

testülete úgy dönt, hogy Alföldvíz Zrt. Gördülő 

Fejlesztési Tervét a 2021-2035-ös időszakra tudomásul 

veszi és az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.  

 

Felelős: Varga Pál polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

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

megköszönöm az aktív közreműködést a nyílt ülést 9 óra 32 perckor bezárom. 

 

 

K.m.f. 

 

                                                                                            

          Varga Pál                     Radics Vivien  

       polgármester                                                                   kirendeltség-vezető 

 

                                 

                                                                               

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

 

      Török Attila                                                                        Skorka Pálné 

        képviselő                                                                                     képviselő 


