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6/2021. ÖKÜ 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. szeptember 30. napi 

rendes, nyílt testületi ülésén 08:05 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 

Bánfiné Radics Vivien, kirendeltség-vezető 

Kapuné Sin Anikó, pénzügyi főtanácsos  

Zsittnyán Zoltán Alföldvíz Zrt., divízióvezető 

Kocsis Anita, pénzügyi ügyintéző 

 

Nem tanácskozási joggal állandó meghívottként van jelen: 

Prozlikné Csorba Melinda, jegyzőkönyvvezető 

 

Varga Pál, polgármester: Köszönti a megjelenteket, tájékoztat, továbbá megállapítja, hogy 

az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot; választása Kocsis Péter és 

Skorka Pálné képviselőkre esik, melyet a jelenlevő 5 testületi tag, 5 igen szavazattal, 

egyhangúlag, elfogadott.  

  

Varga Pál, polgármester: Javaslatot tesz a megtárgyalandó napirendi pontokra, a 

meghívóban megküldöttek szerint. 

Aki egyetért a módosított napirendi pontok elfogadásával, kézfeltartással szavazzon! 

  

A képviselő-testület a javaslatnak megfelelően, az 5 jelenlevő tag közül 5 igen szavazattal, 

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

 

 

1.) Alföldvíz Zrt. ivóvíz szolgáltatás helyzetének beszámolója 

Előterjesztő: Varga Pál polgármester, előkészítette: Zsittnyán Zoltán divízióvezető 

 

2.) Szociális feladatok ellátásáról szóló beszámoló 

Előterjesztő: Varga Pál polgármester, előkészítette: Prozlikné Csorba Melinda hatósági ügy-

intéző 

 

3.) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 

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

vezető 

 

4.) Az elévülő adótételek nyilvántartásból való kivezetése 

Előterjesztő: Varga Pál polgármester, előkészítette: Kocsis Anita pénzügyi ügyintéző 

 

5.) Egyebek 

Előterjesztő: Varga Pál polgármester 

 

6.) Közmeghallgatás 

Előterjesztő: Varga Pál polgármester 

 

Zárt ülés 

 

 

1.) Szociális kérelmek elbírálása 

Előterjesztő: Varga Pál polgármester, előkészítette: Prozlikné Csorba Melinda hatósági ügy-

intéző 

 

 

 

Két ülés között történtek 

 

Varga Pál polgármester: Szeretnék beszámolni arról, hogy az előző ülésünk óta eltelt idő 

alatt a következő események történtek:  

 

2021. augusztus 25-én Akvamarin projekt kapcsán lakossági tájékoztatót tartott a 

Földgáztároló Zrt. 

2021. augusztus 27-én zenés nyár esti programmal zártuk a nyarat, ami nagyon jól sikerült, 

köszönöm a közreműködők segítségét. 

2021. augusztus 30-án Kraszkó Mihály projektmenedzserrel egyeztetem. 

2021. szeptember 1-én a Gyopárosi Kábeltelevízió Kft-vel egyeztettem az optikai kábellel 

kapcsolatban. 

2021. szeptember 1-én Kovács Sándorral a Lénárt-féle ház kapcsán egyeztetünk, valamint 

ugyanezen a napon Kraszkó Mihállyal tárgyaltam az előttünk álló feladatokról. 

2021. szeptember 2-án ünnepi közgyűlésen vettem részt Orosházán. 

2021. szeptember 3-án – Csanádapácán vettem részt a 200 éves ünnepségen. 
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2021. szeptember 4-én, szombaton Békéscsabán vettem részt a Megyenapon. 

2021. szeptember 7-én Verasztó Gáborral egyeztetem kiadványok kapcsán. 

2021. szeptember 8-án a Tótkomlós – Kardoskút közötti kerékpárút tervegyeztetésén jártam 

Békéscsabán, majd pedig Zalai Mihály elnökúrral egyeztettem. 

2021. szeptember 9-én Közfoglalkoztatási kiállításon vettem részt Békéscsabán. 

2021. szeptember 10-én a MOL kegyeleti tábla avatásán vehettem részt.  

2021. szeptember 14-én DAREH taggyűlésen jártam Békéscsabán. 

2021. szeptember 15-én soron kívüli ülésre kerül sor, óvodavezető kapcsán. 

2021. szeptember 16-án állampolgársági eskütétel volt hivatalunkban. 

2021. szeptember 18-án 50 éves osztálytalálkozón vehettem részt.  

2021. szeptember 21-én KATVÉD vízkárelhárítási ellenőrzés volt hivatalunkban, ahol 

mindent rendben találtak. Ugyanezen a napon óvodai szülői értekezleten vettem részt.  

2021. szeptember 23-án az Alföld Slow turisztikai egyesületnél jártam Gyulán a kerékpárút 

kapcsán. Délután pedig présüzem átadáson vettem részt Csanádapácán. 

2021. szeptember 24-én és 25-én Gádoroson az általunk kölcsön adott sátor állításon 

segítettem, majd pedig az ünnepségen vettem részt. Köszönöm a közfoglalkoztatottak 

munkáját. 

2021. szeptember 25-én a Bodrogi Józsi bácsi és családja szervezésében megrendezésre került 

Fosztókán vehettem részt. 

2021. szeptember 28-án Dávid Zoltánnal és Zsura Zoltánnal egyeztettem kerékpárút kapcsán. 

2021. szeptember 29-én Nyemcsok Jánossal egyeztettem kerékpárút kapcsán. 

 

Kérdés, Felvetés az elhangzottakkal kapcsolatban? 

 

Varga Pál polgármester: Amennyiben nincs kiegészítés, a két ülés között történtekről szóló 

tájékoztatót, aki elfogadja, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

34/2021 (IX.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a két ülés között történtekről szóló 

tájékoztatást elfogadja. 

 

Felelős: Varga Pál, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Lejárt határidejű határozatok  

 

Varga Pál polgármester: a két ülés között lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

számol be: 

A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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Varga Pál polgármester: Amennyiben nincs kiegészítés, a lejárt határidejű határozatokról 

szóló tájékoztatót, aki elfogadja, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

  

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

vazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

35/2021. (IX.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló tájé-

koztatást elfogadja. 

 

Felelős: Varga Pál, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

1.)Napirendi pont: Alföldvíz Zrt. ivóvíz szolgáltatás helyzetének beszámolója 

Előterjesztő: Varga Pál polgármester, előkészítette: Zsittnyán Zoltán divízióvezető 

 

Varga Pál polgármester: Az előterjesztést és beszámolót előzőleg minden képviselőtársam 

kézhez kapta. Kérdezem készítőjét, Zsittnyán Zoltán divízióvezető urat, hogy szóban kíván-e 

kiegészítést tenni? 

Zsittnyán Zoltán Alföldvíz Zrt. divízióvezető: Nincs szóbeli kiegészíteni valóm, köszönöm.   

Varga Pál polgármester: Az átalakulások időszaka zajlik most az Alföldvíz Zrt-nél, ami már 

egy ideje tartde remélem most már meg van az az út, amerre az Alföldvíz Zrt. megy. 

Mindannyiunknak az a célunk, hogy ez a szolgáltatás működjön, sőt jól működjön az itt lakók 

megelégedésére. 

Köszönöm a benyújtott anyagot, egy dolog tűnt fel, még pedig a vízveszteség, mivel az idei a 

háromszorosa a tavalyi évnek. Pár mondatban tájékoztatna bennünket az okáról? 

Zsittnyán Zoltán Alföldvíz Zrt. divízióvezető: Számszaki értelemben teljesen igaz, hogy 

növekvő tendenciát mutat a vízveszteség, de még ezekkel a számokkal is az Alföldvíz Zrt. 

által üzemeltetett települések között a kis veszteségi indexszel rendelkező települések közé 

tartozik Kardoskút. Azokból a rejtett csőtörésekből, meghibásodásokból származik, amik 

alapvetően nagyszámban nem jellemzik Kardoskút települést. A hibastatisztika is mutatja, 

hogy nem a gerincvezetékes meghibásodások, hanem az aknában történő meghibásodások, 

illetve az aknában lévő csövek minősége okozza a meghibásodást. Lehetnek és vannak, olyan 

rejtett meghibásodások, amiket fel kell kutatni, nyilván a rekonstrukciós tervek ezért vannak, 

hogy ezek a rejtett meghibásodások is feltárásra kerüljenek. Ezzel próbáljuk a vízveszteség 

csökkentéseket elérni. A rejtett hibákat úgy tudjuk megtalálni, ha mondjuk feljön a föld 

felszínére a víz, de ez ugye ritkán szokott megtörténni, ilyenkor szokott bekövetkezni az 

éjszakai nullponti fogyasztások mérése, amikor minimálisnak kell lennie alapvetően a 

vízfogyasztásnak. Ebből tudjuk szűkíteni a hibajegyek behatárolását, amit aztán le tudunk 

szűkíteni egy település részre, azon belül egy utcaszakaszra. Ez természetesen időigényes 
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munka. Foglalkozunk vele, nem csak Kardoskúton, hanem más településen is és ez azért 

időigényes feladat.  

Varga Pál polgármester: Ki fizeti a veszteséget? 

Zsittnyán Zoltán Alföldvíz Zrt. divízióvezető: Az gyakorlatilag elmegy a talajba, tehát 

lakosság részére nem jelenik meg teherként. 

Varga Pál polgármester: Képviselőtársaimnak kérdése, felvetése a beszámolóval 

kapcsolatban? 

Kocsis Péter képviselő: Köszönöm a részletes beszámolót. A beszámoló tartalmazza, hogy 

még van azbeszt cement vezeték a talajban. Ennek a kiváltását mikorra tervezik? 

Zsittnyán Zoltán Alföldvíz Zrt. divízióvezető: Önmagában Magyarország ivóvízhálózatát, 

ha tekintjük, az azbeszt csövek még mindig jelen vannak. Maga az azbeszt cement cső többlet 

kockázatot, egészségügyi kockázatot nem jelent. Nyilván már nem alkalmazott technológia. 

Ezeknek a csöveknek a rekonstrukciója, műanyag csőre, vezetékre történő cseréje két fajta 

módon tud megtörténni. Az egyik ütemezetten, források mértékéig, abban a bizonyos gördülő 

fejlesztési tervben, amiről már korábban beszéltem. A másik amikor azbeszt cement csövön 

van meghibásodás, csőtörés és annak javítása számviteli értelemben nem gazdaságos, akkor 

azt a szakaszt cseréljük műanyag csövekre, azonnali rekonstrukció keretén belül, nyilván 

ennek meg vannak a bérleti üzemeltetési szerződésben a megfelelő passzusai.  

Kocsis Péter képviselő: Értem, hogy jó vízveszteségnek számít az, ami településünkön 

előfordul, viszont én így is soknak találom. 

Zsittnyán Zoltán Alföldvíz Zrt. divízióvezető: A vízveszteség csökkentésének úgymond 

záloga is a rekonstrukciós munkálatok elvégzése.  

Kocsis Péter képviselő: Egyébként különösebb gondot nem tapasztaltam a vízellátással 

kapcsolatban, kimondottam szeretem a kardoskúti vizet. 

Zsittnyán Zoltán Alföldvíz Zrt. divízióvezető: Kardoskúton úgy, mint az előző években 

sem, most sem volt műszaki, üzemeltetésbéli fennakadás, probléma, ami nehezítette volna az 

ivóvíz ellátást és annak minőségét. Köszönjük a visszajelzést. 

Varga Pál polgármester: Köszönjük a beszámolót. Kívánom az Alföldvíz Zrt-nek, hogy a 

jövőképe most már hosszú távon alakuljon ki, hiszen ez nem csak önöknek, hanem nekünk is 

megnyugtató, bíztató jövőt jelentene. Egyéb kérdés, felvetés a beszámolót illetően?  

 

Amennyiben nincs további kiegészítés, kérdés, aki elfogadja, az Alföldvíz Zrt. ivóvíz 

szolgáltatás helyzetéről szóló beszámolóót az előterjesztés szerinti tartalommal, kérem, 

kézfelnyújtással szavazzon! 

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
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36/2021. (IX.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy az Alföldvíz Zrt. ivóvíz 

szolgáltatás helyzetéről szóló beszámolóját az 

előterjesztés szerinti tartalommal tudomásul veszi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Varga Pál polgármester 

 

Zsittnyán Zoltán Alföldvíz Zrt. divízióvezetője elhagyja a termet. 

 

2.) Napirendi pont: Szociális feladatok ellátásáról szóló beszámoló 

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

ügyintéző 

Varga Pál polgármester: A beszámolót kézhez kaptuk. Szembe tűnt a beszámolóból, hogy a 

szociális támogatásra adható 2 millió forintos keretünk alig 10%-át használtuk fel. Persze azt 

nem tudhatjuk, hogy milyen évek vannak előttünk, de számomra megnyugtató, hogy 

lakosságunk szociális helyzete javult az elmúlt évekhez képest. Kérdezem képviselő-

társaimat, hogy kérdésük merült-e fel a beszámolóval kapcsolatban, illetve kérdezem 

készítőjét, hogy szóban kívánja e kiegészíteni a beszámolót? 

Prozlikné Csorba Melinda hatósági ügyintéző: Szóban kiegészítésem nincs, kérdés esetén 

szívesen válaszolok. 

Kocsis Péter képviselő: Nekem is feltűnt ez az összeg, de én továbbra is azt fogom javasolni, 

hogy továbbra is biztosítsuk ezt a 2 millió forintos keretet erre a célra. Inkább legyen rá 

forrásunk, mint, hogy év közben kelljen költségvetést módosítani. Egyrészt meglepő ez a 

szám, másrészt örvendetes, hogy nincs annyi rászoruló a faluban. 

Prozlikné Csorba Melinda hatósági ügyintéző: Ez a szám abból is adódik, hogy a 

beszámolóban jelzett időintervallumban, a téli időszakban túlnyomó többségben tüzelőanyag 

iránt nyújtják be kérelmüket a kérelmezők, ami ebben a vizsgált időszakban a Kardoskúti Zrt. 

felajánlásának köszönhetően a költségvetésünket nem érintette, pénzbe nem került az 

önkormányzatnak. A beszámolóban feltüntetésre került külön táblázatban, hogy mekkora 

mennyiségű tűzifa került kiosztásra a jogosultak körében. 

Kocsis Péter képviselő: Köszönöm a kiegészítést, egyébként egy nagyon jól összerakott, 

áttekinthető beszámolót kaptunk, köszönöm. A beszámoló végén olvasható a védőoltás 

költségeinek átvállalása. A 7. osztályosok védőoltásának költségei nem szerepelnek benne? 
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Prozlikné Csorba Melinda hatósági ügyintéző: A védőoltás keretén belül a csecsemőknek 

adható rota vírus elleni védőoltás költségeit vállalja át az önkormányzat, a 7. osztályos korú 

gyermekek kötelező védőoltását az iskolákban, díjmentesen végzik az iskolaorvosok, 

védőnők. Nem önkormányzati hatáskörbe tartozik. 

Kocsis Péter képviselő: Értem. Úgy tudtam, hogy még önkormányzati hatáskörbe tartozik, 

köszönöm a tájékoztatást. 

Varga Pál polgármester: Kérdezem, hogy a képviselőknek van-e a beszámolóval 

kapcsolatban kérdésük, észrevételük?  

Amennyiben nincs további kiegészítés, kérdés, aki elfogadja, a Szociális feladatok ellátásáról 

szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

37/2021. (IX.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a szociális ellátásokról 

szóló beszámoló jelentést elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Varga Pál polgármester 

 

 

3.)Napirendi pont: Csatlakozás a Bursa Hungarica felsőoktatási Önkormányzati Ösz-

töndíjpályázathoz 

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

vezető 

 

Varga Pál polgármester: Évek óta részese Kardoskút ennek az ösztöndíj pályázatnak. Az 

érdeklődés ingadozó. Mindenképpen támogatásra jogosultak azok a gyermekek, akik 

felsőoktatásban vesznek részt. Maga a kiírás nem változott az előző évekhez képest. Tavalyi 

évben három fő vette igénybe.  

Kis Bálint alpolgármester: Támogatom, hogy továbbra is részt vegyünk benne. 

Kocsis Péter képviselő: Szintén. 

Török Attila képviselő: Támogatom. 
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Varga Pál polgármester: Amennyiben nincs további kiegészítés, kérdés, aki elfogadja, hogy 

Kardoskút Község Önkormányzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz az 

előterjesztésben szereplő feltételek szerint, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

38/2021. (IX.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete  

 

1. csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi 

fordulójához,  

 

2. a támogatás forrását az önkormányzat 2022. évi 

költségvetésében a szociális támogatások keretén 

belül biztosítja,  

 

3. felhatalmazza Varga Pál polgármestert a 

csatlakozási nyilatkozat aláírására. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Varga Pál polgármester 

  

 

4.)Napirendi pont: Az elévülő adótételek nyilvántartásból való kivezetése 

 

Előterjesztő: Varga Pál polgármester, előkészítette: Kocsis Anita pénzügyi ügyintéző 

 

Varga Pál polgármester: Az előterjesztést megkaptuk, megismerhettük. Végig nézve 

adónemenként, talán nem olyan kirívóak az összegek, de ha összességében megnézzük, akkor 

ez egy közel másfél millió forintos tétel, amiről lemondunk. Gépjárműadónál 12 tétel van 

közel 200.000.- forint értékben. Ezeket a gépjárműveket nem lehet kivonatni a forgalomból, 

vagy jelezni legalább a kormányhivatal felé, hogy tartozás mutatkozik? Hiszen ezek az autók 

fizikálisan megtalálhatóak. 

 

Kocsis Anita pénzügyi ügyintéző: Értesítőt küldünk ki, ami mellett csekk is van, továbbá az 

értesítő is tartalmazza a fizetéshez szükséges adatokat. Ha az értesítő átvételét követően sem 

rendezi a tartozását, akkor felszólítást tudunk kiküldeni, de ezek a tételek már a NAV-nál 

vannak. 

 

Varga Pál polgármester: Értem. Mert itt tényleg nem azon van hangsúly, hogy sorra 

vonassuk ki a gépjárműveket, csak a közösséget is nézni kell, mert ez így nem fair azokkal 

szemben, akik rendszeresen fizetik. 
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Bánfiné Radics Vivien kirendeltség-vezető: Azt látni kell, hogy itt az a törekvés, hogy mivel 

az elmúlt években több kolléganő váltotta egymást az adó helyen, őszintén megmondva 

örültünk, hogy egyáltalán az értesítőket, csekkeket ki tudtuk küldeni, illetve a rendszert 

valamelyest karban tudtuk, tudjuk tartani. A nagyobb összegű elmaradásokat, előre vettük, 

behajtottuk és most kezdte el a kolléganő a rendszerben kitisztázni ezeket a tételeket, ehhez az 

első lépés az, hogy az elévült tételeket úgymond kigyomlálja a rendszerből és ezután áttérünk 

arra, hogy ha kell, akkor behajtást is foganatosítunk. A beszámolóban tételek szerepelnek, 

viszont kigyűjtöttük azt is, hogy hány fő adózót érint ez évente, mert ez azért kicsit árnyalja a 

képet. Évente átlagosan 2016-ban 27-et, 2015-ben 24-et, 2014-ben 19-et és 2013-ban 16 

adózót jelentett. A tételeknél van, hogy háromszorosan nagyobbak a számok, mert pótlék is 

számítódik utána. A tisztán látás végett ez évente olyan 20-21 fő adózót jelent. 

 

dr. Lipták Péter jegyző: Áttekintettem a beszámolót és ezek a számok egyébként nagyon jó 

számok. Három települést látok és úgy gondolom, hogy ezek a számok erős számok. Iparűzési 

adónál egy tételről beszélünk. Ami a település fő adóbevételének számít és szinte 100%-os 

megtérülésről beszélünk, befolyik a teljes összeg. Ha megnézzük a számokat, akkor ebből az 

1.417.000.- forintból 300.000.- forint csak a pótlék, ami úgy mond talált pénz lenne. 100.000.- 

forint pedig idegen bevételi számlán mutatkozó adat. Persze lehetne javítani ezen a számon. 

Gépjármű adónál nem tudom, hogy felszámolt cégnél lévő autókról beszélünk? 

 

Kocsis Anita pénzügyi ügyintéző: Elhunyt az adózó és mondjuk a hagyatéki leltár 

felvételekor az örökös nem tudott erről a gépjárműről vagy valami oknál fogva nem lett 

felvéve a hagyatéki leltárba és emiatt maradt bent tételként. Illetve felszámolt cégről is van 

szó, ahol az érintett adózó közben elhunyt. 5-6 főt érint. Az iparűzési adónál is azaz egy tétel 

abból adódik. 

 

dr. Lipták Péter jegyző: Azon kell dolgozni, hogy még jobban le tudjuk csökkenteni ezt az 

összeget, de azt gondolom, hogy más települések örülnének ilyen számok láttán. 

 

Varga Pál polgármester: Így világos és érthető, köszönöm a tájékoztatást. 

Valóban sok változás volt az elmúlt időszakban mind adó szinten, mind pedig rendszer 

szinten. Köszönöm a munkátokat. 

 

Kocsis Péter képviselő: Voltam bent Anitánál és a kérdéseimre választ kaptam. Úgy 

gondolom, hogy az utóbbi években valóban sok váltás, változás volt és örülök, hogy végre 

egy végleges adóügyintéző kerül a posztra. Egyszer tisztába kell tenni ezeket a tételeket, hogy 

tiszta lappal lehessen kezdeni és így napra készek lehetünk. Értesítőket lehet kiküldeni, ha 

nem fizeti be akkor pedig felszólítás és így tovább. Azzal is egyetértek, hogy ezek jó számok, 

más település örülne, ha ilyen lenne, de még mindig lehet jobb. 

Meglepődve tapasztaltam, hogy ez a tétel a költségvetésben nincs benne, gyakorlatilag erről a 

képviselő-testület, ha úgy tetszik, nem is tudott. A költségvetés tárgyalásakor erre nem került 

sor, mert a költségvetést tárgyaltuk, nem a mérleget és a mérlegben szerepel ez a tétel csak. 

Szeretném, ha költségvetés tárgyalásakor erről készülne egy kimutatás. 

 

Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos: A zárszámadásban van a mérleg és a zárszámadás 

tartalmát pedig a testület fogadja el. 

 

Kocsis Péter képviselő: Értem, én nem azt mondom, hogy ez hiba, mert nyilván a 

zárszámadási törvénynek meg kell felelni, csak azt kérem, hogy a költségvetés tárgyalásakor 

lássunk erről egy kimutatást a kintlévőségekről. 
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Varga Pál polgármester: Úgy gondolom, hogy költségvetés tervezésekor ezt nem látjuk, 

hiszen a mérleg később készül el. 

 

dr. Lipták Péter jegyző: Ezt évente kell majd felülvizsgáljuk és javaslom, hogy költségvetés 

tárgyalásakor csináljunk egy kimutatást az aktuális helyzetről, ha erre van igény, de jelzem, 

hogy ez a szám soknak tűnik, de egy önkormányzat szemszögéből szinte semmi, egy nagyon 

jó munkáról árulkodik. Sem az előző kolléganők, sem pedig a jelenlegi kolléganők 

munkájában hibát nem látok. A település fő bevételi forrása befolyik. 

 

Kocsis Péter képviselő: Értem, csak előzzük meg, nehogy feltornyosuljon. 

 

Bánfiné Radics Vivien kirendeltség-vezető: Azt tanácsolom, hogy akkor az októberi 

testületi ülésen úgy is szerepel az az előterjesztés, amiben az adókat is végig vesszük, ami 

ugye már a költségvetés tervezéshez is tartozik. Nyilván most nem lesz annyira reprezentatív, 

mivel most beszélünk róla, de a későbbi években lenne jelentősége, hogy ez már tervezéskor 

jelenjen meg. 

 

Kis Bálint alpolgármester: Milyen eszköztárunk van a felszólításon kívül? 

 

dr. Lipták Péter jegyző: A végrehajtás eszközrendszere. Adók módjára történő behajtás, 

bérből való levonás, nyugellátásból történő levonás, ingóság lefoglalás stb. de ezt meghagyjuk 

a végrehajtónak. Tudunk jelzálogjogot alapítani, végrehajtási jogot alapítani ingatlanon, vagy 

ingatlant árverésen értékesíteni, de igazából nekünk az adók módjára történő behajtás az, ami 

a leghatékonyabb, hiszen ingyenes, magunk tudjuk intézni és általában meg is hozza a kívánt 

sikert, viszont, ha egy cég felszámolás alatt van ott nem tudunk igazából mit csinálni, azt az 

összeget le kell írni. 

 

Varga Pál polgármester: Köszönöm a részletes tájékoztatást, így teljesen érthető. 

 

Amennyiben nincs további kiegészítés, kérdés, aki elfogadja az elévülő adótételek 

nyilvántartásból való kivezetéséről szóló határozatot az előterjesztés szerinti tartalommal, 

kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

39/2021. (IX.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzati Képviselő-

testülete megtárgyalta az elévülő tételek 

nyilvántartásból való kivezetéséről szóló 

előterjesztést és az alábbi hozzájárulását adja az Avt. 

19. § (1), (3) és (4) bekezdései, valamint az Art. 202. 

§ (1) bekezdése alapján az elévült követelések és 

tartozások nyilvántartásából való törléséhez, 

adónemenként az alábbiak szerint:  

Adónemenként elévülő hátralék (Ft)   

          Tételek száma  
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Kommunális adó   54 250 Ft 31 db 

Telekadó              145 710 Ft      27 db 

Gépjárműadó     875 964 Ft        46 db 

 

Pótlék            296 740 Ft     76 db  

Helyi iparűzési adó  11 700 Ft          1 db 

Idegen bevétel   95 111 Ft              7 db  

    

Elévülő hátralék összesen: 1 479 475 Ft   Tételek 

összesen: 188 db 

 

Adónemenként elévülő túlfizetés (Ft) 

Kommunális adó  

Iparűzési adó  

Gépjárműadó  

Pótlék  

Idegen bevételek  

Elévülő túlfizetés összesen  

 

Határidő: 2021. december 31.  

Felelős: Varga Pál polgármester és dr. Lipták Péter 

jegyző  

 

 

Kocsis Anita pénzügyi ügyintéző elhagyja a termet. 

 

 

5.) Napirendi pont: Egyebek 

Előterjesztő: Varga Pál polgármester 

 

Magyar Falu Pályázatok kapcsán tájékoztatás 

 

Varga Pál polgármester: Előzetesen tájékoztattalak benneteket, hogy a 

projektmenedzserünkkel nem túl felhőtlenre sikerült a pályázatok elszámolása. Jelenleg ott 

tart a dolog, hogy a tavalyi évben elnyert pályázatok elszámolásának benyújtása megtörtént. 

13-13 pontban hiánypótlásra hívtak fel bennünket. Tegnapi nap folyamán volt a hiánypótlás 

benyújtásának határideje. Projektmenedzser bejött tegnap és be is nyújtotta a hiánypótlást, 

melyről a visszaigazolás beérkezett hozzánk. Azt, hogy mit tartalmazott a benyújtott 

dokumentáció nem tudom, de nem is a mi felelősségünk, mi minden szükséges 

dokumentumot a részére átadtuk. A Minisztérium részére a méltányossági kérelem megírásra 

és elküldésre került, melyben kértem Kormánybiztos urat, hogy fogadja el, hogy késve került 

benyújtásra az elszámolás. Válasz erre még nem érkezett.  
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Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda kapcsán tájékoztatás 

 

Varga Pál polgármester: A két ülés között történtek között említettem, hogy óvodavezető 

asszonynak elfogadtam az írásbeli kérését arra vonatkozóan, hogy visszavonja a lemondását. 

A szülői értekezleten részt vettem és ott is elmondtam a szülőknek, hogy pontot kell tenni 

annak a helyettesítési történetnek a végére, hogy ne kelljen keresgetni munkavállalókat, ha 

valaki éppen lebetegszik az óvodában. Arra jutottunk, hogy helyetteseket fogunk megnevezni 

előre és szerződést kötünk velük, Ez úgy nézne ki a gyakorlatban, hogy ha például dajka 

betegedne le, vagy szabadságon van, akkor arra van három értesíthető személy, aki 

helyettesíteni tudja, óvónő tekintetében pedig kettő fő végzett óvónővel tudunk helyettesítést 

megoldani, tehát ez azt jelenti, hogy a helyettes helyettesének is van már helyettese. Úgy 

gondolom, hogy ennél többet már az óvoda zavartalan működése érdekében, mint fenntartó 

nem tudunk megtenni. A többi már az óvodavezető asszony feladata. A humán erőforrás 

rendelkezésére áll, mi pedig fizetjük a helyettesítéseket.  

 

 

Szociális célú tűzifa 

 

Varga Pál polgármester: Annyiról tájékoztatlak titeket, hogy a tegnapi napon egyeztettem 

erről a gyulai Dalerd Zrt-vel, akik elmondták, hogy a fa mennyiség rendelkezésre áll és arra 

kérnek bennünket, hogy mihamarabb döntsünk erről, hogy a kiszállítás a rossz idő beállta 

előtt megtörténhessen. 

Az előterjesztést kézhez kaptuk megismerhettük, kérem kirendeltség-vezető asszonyt, hogy 

tájékoztasson bennünket a részletekről.  

 

Bánfiné Radics Vivien kirendeltség-vezető: Az előzőleg kiadott előterjesztésben leírtakhoz 

szóbeli kiegészítést nem szeretnék tenni, A tavalyi rendelet került átírásra, az már átment több 

lépcsőn is a támogató szerv részéről, így azt rendben találták, ezért nem volt indokolt a 

változtatás az idei évre sem. Benne maradt, hogy egy körben kerül kiosztásra. Minden évben 

egy cégtől kérünk árajánlatot, mert így érkezik meg leghamarabb hozzánk a fa. Előzőleg 

egyeztettem Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsossal és az összegről nem kell külön döntést 

hozni, mert nem a tartalékból lenne kifizetve, hanem a szociális támogatásra nyújtható 2 

millió forintos keretösszegből.  

 

Kocsis Péter képviselő: Pörgessük minél gyorsabban, hogy minél hamarabb tudjuk a 

kihirdetést, majd pedig az osztást elkezdeni. 

 

Varga Pál polgármester: Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki elfogadja a 

természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás kiszállításából származó költségekkel 

kapcsolatos határozati javaslatot, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 
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A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

40/2021. (IX.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a természetben nyújtott szo-

ciális célú tűzifa támogatás kiszállításának tárgyában 

felkéri Varga Pál polgármestert árajánlat bekérésére, 

a megrendelő kiküldésére, valamint a szükséges jog-

nyilatkozatok megtételére, mely kiszállítás költségeit 

a 2021. évi költségvetési előirányzatok közötti át-

csoportosítással fedezi. 

 

Felelős: Varga Pál polgármester 

Határidő: 2021. október 31. 

 

 

Varga Pál polgármester: Amennyiben nincs további kiegészítés, kérdés, aki elfogadja a ter-

mészetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló rendeletet az 

előterjesztés szerinti tartalommal, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

  

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

vazattal, - egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelete 

 

a természetben nyújtott szociális célú tűzifa 

 támogatás jogosultsági feltételeiről 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.) 

 

 

Közvilágítás 

 

Varga Pál polgármester: Mai napra volt munkaterület átadás-átvétel tervezve, de sajnos ezt 

az MVM nem engedélyezte, mert még nem egyeztünk meg a maradványértékek kifizetéséről. 

Arról van szó, hogy a lekerülő lámpatestek azok a saját tulajdonunkba fognak kerülni. 

A műszaki ellenőrrel egyeztetve, ezek a lámpák nagy részét fel lehet majd szerelni a 

pusztaközponti település részre. Lehetne vitatkozni ezen a 221.000.- forint körüli összegen, de 

úgy gondolom, hogy oly mértékben elhúzódott már így is az MVM-el ez az egyeztetés, hogy 

magam részéről nem szeretném már tovább húzni. Ügyvéd úr átnézte, szerinte rendben van az 

MVM által kiküldött összeg. Arra kérnélek benneteket, hogy tartalékunk terhére fizessük ki 

ezt az összeget és háruljon el minden olyan akadály, ami a kivitelezést nehezíti és 

kezdődjenek meg a munkálatok. 

 

Kocsis Péter képviselő: Fizessük ki. 
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Varga Pál polgármester: Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki elfogadja az 

elhangzottakat,hogy kifizessük ezt a maradványértéket, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

41/2021. (IX.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy az MVM Next 

Energiakereskedelmi Zrt. (1081 Budapest, II. János 

Pál pápa tér 20. Adószám: 26713111-2-44 

Cégjegyzékszám: 01-10-140263) tulajdonát képező 

141 db lámpatestet és azok tartozékait, jelen 

határozat mellékletét képező megállapodásban 

foglaltak szerint megvásárolja 222.921,- Ft + ÁFA, 

azaz kétszázhuszonkétezer-kilencszázhuszonegy 

forint + ÁFA értékben a 2021. évi költségvetési 

tartalék terhére. 

 

Felelős: Varga Pál polgármester 

Határidő: 2021. október 15. 

 

 

Közlekedési táblák kihelyezése 

 

Varga Pál polgármester: Lakossági jelzés érkezett felém az Árpád soron, kérte egy helyi 

lakosunk, hogy megállni tilos táblát helyezzünk ki, hogy a kocsma és a buszmegálló közötti 

területen az út szélén ne lehessen megállni a zöld területen, illetve kérte, hogy a további 

szakaszon se lehessen megállni. Azt én nem tartom célszerűnek, mert az ott lévő vállalkozást 

is veszélyeztetné. 

Alpolgármester úrral arra jutottunk, hogy a zöld terület felől ki lehetne tenni egy megállni 

tilos táblát, viszont én javasolnék a Petőfi utcával szemben, ahogy kifordulunk egy 

közlekedési tükröt, ami belátást biztosítana az Orosháza felőli részre. Illetve egy táblával fel 

lehetne hívni a figyelmet arra, hogy a parkolási lehetőség biztosított a kocsma előtti 

parkolóban. Véleményeteket kérdezem erről. Alpolgármester úrnak volt egy ötlete, hogy a 

mázsaháznál legyen kialakítva parkoló, de a közúttal egyeztettem és olyan kritériumok 

vannak, aminek nem tudunk megfelelni. 

 

Skorka Pálné képviselő: Hiába van a Petőfi utcán is kitéve mindkét oldalon is a megállni 

tilos tábla, nem veszik figyelembe a lakosok. Ha az Árpád soron áll meg nem olyan nagy 

gond, mert azt ki lehet kerülni. 

 

Varga Pál polgármester: A megállni tilos táblákat ki fogom cseréltetni, mert azok a táblák 

amúgy sincsenek jó állapotban és beszélni fogok a körzeti megbízottal, hogy figyeljenek oda 

és figyelmeztessék a lakosokat.  

 

Kocsis Péter képviselő: Pár büntetésnek majd híre megy és akkor majd használni fogják a 

parkolót. Az átmenő forgalomnál valóban indokolt lenne a megállni tilos tábla kihelyezése a 

bal oldali részre, mert az a kilátást kanyarodáskor nehezíti. 
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Kis Bálint alpolgármester: Támogatom, hogy tegyük biztonságossá azt a részt is és hogy ne 

lehetetlenítsük el a vállalkozókat. Láttam már olyan megoldást az országban, hogy a tükör 

alatt egy napelemes, sárga villogó volt felszerelve, ami jobban felhívja a figyelmet a tükörre, 

de ezt a közút biztos tudja. 

 

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

elhangzottakat, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

  

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

42/2021. (IX.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy közlekedési táblákat helyez 

ki az Árpád sor és Petőfi utca kereszteződésébe a 

biztonságos közlekedés biztosítása céljából 

 

Felhatalmazza Varga Pál polgármestert a közlekedé-

si táblák megrendelésére és beszerzésére maximum 

50.000 forint, azaz ötvenezer forint összegben, a 

2021. évi költségvetés terhére. 

 

Felelős: Varga Pál polgármester 

Határidő: 2021. október 25. 

 

 

Akvamarin projekttel kapcsolatban villamoshálózat fejlesztés 

 

 

Varga Pál polgármester: Az Akvamarin projekt kapcsán villamoshálózat fejlesztés fog 

történni az Orosháza- Tótkomlós közötti útról, a templomnál bevezető útszakaszon. Lakossági 

kérés érkezett ennek a tervnek a módosítására. Az imaház mögötti telken van egy trafó és az 

ingatlantulajdonos kérte, hogy ha már úgy is új rendszer lesz, ha mód van rá kerüljön ki az ő 

telkéről. Sajnos a tervezési időszak lezártát követően jelezte felém a problémát, így én is a 

tervező felé, de örömhír érkezett, hogy a Földgáztároló kérte a szolgáltatót, hogy a lakossági 

kérésnek megfelelően tervezzék át ezt a nyomvonalat. Köszönettel tartozunk a 

Földgáztárolónak, hogy ezt a kérést is figyelembe vette. 

 

Kerékpárút 

 

Varga Pál polgármester: Jelenleg TOP plusz kiírásba szeretnénk ugye beletenni ezt a 

Kardoskút-Orosháza közötti kerékpárutat. Megjelentek most már a TOP plusz lehatárolások, a 

járásra vonatkozóan 824 millió forint jut összesen kerékpárutak fejlesztésére. Ez az összeg 

töredéke a járási szinten történt igényeknek, mert az igény 1 milliárd 150 millió forint körül 
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volt, tehát itt már csökkenés tapasztalható, illetve azt is el kell mondani, hogy alul lett 

tervezve a kerékpárutakra szánt összeg, hiszen az eredetileg tervezett 40 millió/km-hez képest 

a realitás 150 millió forint /km. Ebben az összegben benne van a komplett kivitelezés. Ezeket 

a számokat látva elkezdtem egy egyeztetést a járási kistérségi települések polgármestereivel. 

Elsősorban Tótkomlós és Nagyszénás polgármesterei érintettek az ügyben, hiszen ők adtak 

még be igényt erre a forrásra. Tegnapi nap leültünk és megállapodtunk abban, amiben 

négyszemközt Dávid Zoltán polgármester úrral is, hogy próbáljuk közösen elérni azt 

Orosháza városával, hogy a Kardoskút-Orosháza közötti kerékpárutat nemzeti kiemelt 

beruházássá minősítsék. 4,6 km-ről beszélünk. Ez körülbelül 850 millió forint körüli 

beruházást jelent. Ha kiemelt nemzeti beruházássá minősítik, akkor a TOP Pluszból kikerül ez 

a szakasz és a TOP Pluszban erre a támogatásra benyújtott települések között oszlana meg. 

Arról is tájékoztattam a település vezetőket, hogy amennyiben nem minősítik kiemelt nemzeti 

beruházássá ezt a beruházást, úgy a 850 millió forintos teljes összegre pályázni fogunk a TOP 

pluszban továbbra is. Mind a két polgármester úr tudomásul vette és megegyeztünk abban, 

hogy ha a prioritását nézzük a kerékpárutaknak, akkor Kardoskút-Orosháza van a legelső 

helyen. A feladat az, hogy írjak egy levelet Révész Máriusz kormánybiztos úrnak, amit a 

járás, kistérség összes polgármestere aláírásával támogatja ezt az elképzelést, hogy legyen ez 

egy kiemelt nemzeti projekt. Polgármestereken kívül a Körös-Maros Nemzeti Park, Megyei 

Önkormányzat és egy békési turisztikai egyesület, az Alföld Slow egyesületet is kérem, hogy 

írják alá ezt a levelet. Fel szeretném gyorsítani a dolgokat, mert mi van, ha megint 

kimaradunk ebből a forrásból, mikorra tudjuk akkor ezt a kerékpárutat megvalósítani? Úgy 

gondolom, hogy ha több ajtón kopogtatunk, abból baj nem lehet. Azért is vagyok nagy 

bajban, mert nem tudjuk megmondani, hogy ez a 4,6 km-es szakasz mennyibe fog kerülni, 

csak találgatunk. 2017-ben lejárt ez engedélyes tervünk, nem lett meghosszabbítva, de ennek 

az az oka, hogy akkor is súlyos milliókba került volna az építési engedély meghosszabbítása. 

Egyeztettem a KÖVI-Met Kft-vel és kértem őket, hogy egy mai szabványnak megfelelő 

tervdokumentációra küldjenek árajánlatot. Az árajánlat megérkezett, bruttó 14.922.500.- 

forint a teljes szakasz tervdokumentációja. Kértem, hogy bontsák meg Kardoskút és Orosháza 

között és meglepetésemre nem kilométerre kell megosztani ezt az összeget, hanem feladatra 

és Kardoskúton van a nagyobb feladat. A költségmegosztás úgy nézne ki nagyságrendileg, 

hogy Orosháza 5,5 millió forint, Kardoskút 9,5 millió forint lenne. Ez egy következő kérdés 

lesz, hogy ezt önerőből biztosítsuk -e vagy sem. Most azt mondom, hogy ne, először 

próbáljunk meg minden követ megmozgatni, hogy ha más nem legalább a tervek elkészítésére 

kaphassunk forrást. Sokkal tisztább lenne a kép, ha rendelkezésre állna engedélyes terv. 

 

Nemezti Művelődési Intézet 1 millió forintos támogatásáról tájékoztatás 

 

Varga Pál polgármester: 1 millió forintos nagyságrendű támogatásra lehetett pályázni, amit 

programok szervezésére lehet fordítani. A pályázat benyújtásra került és nyertes lett, így 

bruttó 1 millió forintot tudunk majd rendezvényre költeni. A szilvesztert próbáljuk majd egy 

emlékezetes szilveszterré varázsolni ebből az összegből. 
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Hobbi kertekben járható út kialakítása 

 

Varga Pál polgármester: Tájékoztatlak titeket, hogy lakossági kérés érkezett felénk, 

miszerint a hobbikertekben egy útkanyarulat nagyon rossz állapotú és ha bejön az esős idő, 

akkor azt a részt nem lehet megközelíteni. Körülbelül 60.000.- forint értékben vásároltunk a 

Fehér és Fehér Kft-től törtbetont, amit kihoztak teherautóval és amit a köfoglalkoztatottaink 

elsimítottak. Még be sem értem a hivatalba és már láttam egy videót, hogy micsoda szemetet 

hagyott ott az önkormányzat. Viszont azt nem tudta az illető, hogy a munkálatok még ezzel 

nem értek véget, csak az előkészítő munkálatok fejeződtek be. Az esőzés miatt csak a tegnapi 

napon tudott kijönni a Fehér és Fehér Kft. befejezni a munkálatokat. Látni kellet volna azt a 

gépmennyiséget, amivel kivonultak hozzánk. Úgy gondolom, hogy egy sztráda minőségű 

útszakaszt csináltak azon a részen, mindezt nulla forint munkadíjért. Egy köszönő levelet 

fogok írni a Fehér és Fehér Kft-nek. 

 

 

Kardoskút története II. kötet 

 

Varga Pál polgármester: Verasztó Gábor helyi lakost kerestem meg ez ügyben, mivel Buzai 

Csaba és Törköly József 2000-ig tárta fel településünk múltját. Még korábban egyeztettem 

velük is, hogy az elmúlt 20 év történéseit vessék papírra, de ők ezt nem vállalták, mivel óriási 

munka. 

Verasztó Gábor helytörténeti kiadványokat is szokott készíteni.  El tudja vállalni, nettó 

500.000.- forint munkadíjért. A nyomdai költsége 500 példányban 850.000.- forint lenne. 

Döntenünk kellene az ő munkadíjáról, ami az idei költségvetésünkben 250.000.- forintot, a 

jövő évi költségvetésünkben 250.000.- forintot jelentene. 

 

Kis Bálint alpolgármester: Támogatom, mert az utókornak hagyni kell majd valamit és 

minél részletesebb és pontosabb leírás az annál jobb. Azt gondolom, múltunk megörökítése az 

egy jó példa lehet a jövő nemzedéknek. 

 

Skorka Pálné képviselő: Én is támogatom. Azt is gondolom, hogy arra is gondolnunk kell, 

hogy az első részből utánnyomást készíttessünk. 

 

Varga Pál polgármester: Egy budapesti kiadó a Napkút Kiadó azt tervezi, hogy a jövő évi 

könyvhetet Kardoskútra hozná le és ennek apropójából a Kardoskút Története II. című 

kiadványt is bemutathatná. Gáborral egyeztettem erről és kész lenne akkorra a könyvvel. 

 

Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki elfogadja az elhangzottakat, kérem, 

kézfelnyújtással szavazzon! 

  

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
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43/2021. (IX.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy megbízza Verasztó Gábor 

helytörténészt 5945 Kardoskút, Árpád sor 9. szám 

alatti lakost a Kardoskút története II. könyv elkészí-

tésével nettó 500.000 forint, azaz nettó ötszázezer 

forint és járulékai összegben, mely fedezetéül 

250.000 ezer forint és járulékaira a 2021. évi költ-

ségvetési tartalék szolgál, a fennmaradó 250.000 

ezer forint és járulékai a 2022. évi költségvetésbe 

kerül betervezésre. 

 

Felelős: Varga Pál polgármester 

Határidő: 2021. október 25. 

 

Varga Pál polgármester: Verasztó Gábor keresett fel, mert tudomást szerzett Kisné Károlyi 

Marianna országos és egyedülálló porcelánbaba gyűjteményéről, amire méltán lehet büszke 

Kardoskút és szintén a Napkút Kiadó gondozásában szeretné közkinccsé tenni ezt a 

gyűjteményt, illetve egy erről szóló képes bemutató könyvet szeretne. Nagyságrendileg 1 

millió forintba kerülne ez a könyv, ami a nyomdai munkát is magába foglalja, és a jövő évi 

kardoskúti könyvhéten ez is bemutatásra a Kardoskút Történetet II. című könyvvel egy 

időben. Az 1 millió forintos költséghez kér 300.000.- forint támogatási hozzájárulást. A többi 

összeget ő különböző támogatókon keresztül szeretné beszerezni. Kérdezem véleményteket. 

 

Kis Bálint alpolgármester: Személyes érintettségem okán, kérem szavazásból történő 

kizárásomat. 

 

Varga Pál polgármester: Aki elfogadja, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

  

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 0 

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

44/2021. (IX.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának képviselő-

testülete Kis Bálint képviselő döntésből való 

kizárását elfogadja. 

 

Felelős: Varga Pál polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Kis Bálint alpolgármester elhagyja a termet. Az ülés továbbra is határozatképes. Jelenlévő 

képviselők száma: 4 fő. 

 

Varga Pál polgármester: Kérdezem a véleményeteket erről a 300.000.- forintos kérésről. 
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Kocsis Péter képviselő: Támogatom. 

 

Török Attila képviselő: Helyi érték, amit meg kell őrizzünk. 

 

Skorka Pálné képviselő: Támogatom már csak azért is, mert lehet Verasztó Gábor kedvet 

kapna Kardoskút vonatkozásában más kiadványok megírására is. 

 

Varga Pál polgármester: A Kardoskúti Hírmondóban is segít. 

 

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: 

 

45/2021. (IX.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete kifejezi azon szándékát, hogy támogatást 

nyújtson Kisné Károlyi Marianna porcelánbaba 

gyűjteményét bemutató könyv kiadásához.  

 

Felkéri dr. Lipták Péter jegyzőt a támogatás nyújtá-

sának előkészítésére.  

 

Felelős: dr. Lipták Péter jegyző 

 

                                                                  Határidő: 2021. december 31. 

 

 

Kis Bálint alpolgármester csatlakozik az üléshez. Az ülés továbbra is határozatképes. 

Jelenlévő képviselők száma: 5 fő. 

 

 

Kamerarendszer 

 

Varga Pál polgármester: Márta Mihály jelezte felém, hogy az ingatlanán lévő kamera 

üzemeltetési költségeit nem kívánja a továbbiakban fizetni. Kettő ötlete volt a megoldásra. Az 

egyik, hogy az önkormányzat kettő darab napelemet tegyen fel az ingatlanára és a másik, 

hogy havi 4000.-forintot fizessünk neki villanyszámlára. A 4000.- forintot is úgy tudnánk 

kifizetni, ha ő azt kiszámlázná az önkormányzatnak, tehát egyik sem kivitelezhető. 

Éppen ezért kértem a WBS rendszerháztól egy árajánlatot még tavaly decemberben, hogy ezt 

a kamerát a kocsma tetejéről függetlenítsék és a meglévő kamerák képét sugározzák be 

nekünk az önkormányzathoz, függetlenítsük magunkat mindenkitől, az irattárban legyen egy 

monitor, hogy az adott kamerák képét ellenőrizni tudjuk, hogy működnek-e, illetve a 

temetőben lévő kamerák képét is láthassuk. 
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A mai napra ígérték az árajánlatot, de ezideáig nem érkezett meg.  

Elvi döntést szükséges lenne hozni. Fejlesztésre is szorul a rendszer az biztos.  

 

Kocsis Péter képviselő: Azt javaslom, hogy egyelőre szüntessük meg mindet és a 

költségvetés tervezésébe tegyünk bele a megfelelő kamerarendszer kiépítését, ami valóban 

fontos a település szempontjából. 

 

Török Attila képviselő: Arra hajlanék, hogy működjenek ezek a kamerák, hiszen 

közbiztonság szempontjából, jó, hogy vannak. Szakemberrel kellene megnézetni, hová lenne 

érdemes a kamerákat elhelyezni. A meglévő kamerák beszerzése is nagy költséggel járt. 

 

Varga Pál polgármester: Szerintem is külön kellene venni a meglévő kamerákat az új 

kamerarendszer fejlesztéstől. Az MVM -el egyeztettem és most van lehetőség rá, hogy a 

közvilágítás fejlesztés kapcsán a települések egyes részein villanylekötéseket eszközöljenek, 

ami többlet kiadással nem járna. Térjünk vissza rá később. Jelenleg nem bővítenék, mert 

jogilag is elég macerás. A meglévő kamerákat viszont jó lenne stabil működésre fogni. 

Utánajárok a lehetőségeinknek. 

 

Október 23-i ünnepség 

 

Varga Pál polgármester: Közeledik az október 23-i ünnepségünk. Javaslattal élnék, hogy 

október 23-án, szombaton kerüljön megrendezésre az ünnepség az emlékműnél, 9 órakor.  

Borika egyeztetett Csanádapácával és Pusztaföldvárral is, de ők még nem tudták megmondani 

mikorra tervezik az ünnepségüket. Az ünnepi szónok személye kérdéses, de nagyon szívesen 

elvállalom, ha nem jelentkezik rá esetleg valaki. 

 

Egyebek napirendi pontban még valakinek felvetése, kérdése? 

 

Kis Bálint alpolgármester: Szeretném megköszönni az önkormányzat, polgárőrség és turisz-

tikai egyesület támogatását, munkáját a 10-i rendezvényünkön. Akik itt voltak és részt vettek, 

mindenki elismeréssel nyilatkozott. A vendégek között jelen volt a Bánya-, Energia-, és Ipari 

Dolgozó Szakszervezetének elnöke és azt az örömteli hírt kaptam a múlt héten, hogy a 2023-

ban megrendezésre kerülő Országos Központi Bányásznapnak adhat otthont Kardoskút, 

amennyiben vállaljuk. 

 

Varga Pál polgármester: Örömmel halljuk. 

 

Kis Bálint alpolgármester: Lesz bőven tennivalónk. 

 

Kocsis Péter képviselő: Korábban beszéltük, hogy a Földgáztároló Zrt. 10.07-re kérte a faül-

tetést, de nem keresett engem senki onnan. 

 

Ha már faültetésnél tartunk, helyet kell találnunk neki, mert pillanatnyilag 25 db császárfáról 

beszélünk és később nagyságrendileg ugyanennyi fáról beszélhetünk és ezt már fasor jelleggel 
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nem tudjuk ültetni. A mázsaház melletti terület egyik fele építési terület, másik pedig gyep és 

szántva van. Az út felőli részében kezdenénk el telepíteni fákat a gyep részen, így kialakulna 

egy császárfa erdő. Esetleg még az óvoda melletti terület lenne megfelelő. 

 

Varga Pál polgármester: Jelezték, hogy még nem tudnak pontos dátumot mondani. Kértem, 

hogy vegyék fel veled a kapcsolatot ez ügyben. Tegnapi nap folyamán volt nálam Kovács 

Sándor és kértem, hogy az óvoda melletti terület értékbecslését mielőbb indítsa el. Nem tar-

tom elképzelhetetlennek, hogy oda ültessük.  

 

Kocsis Péter képviselő: Májusi testületi ülésen javasoltam, hogy csináljunk egy önkormány-

zati leltárt október hónapban, mert szerintem messzire vagyunk a költségvetésben szereplő 

vagyontól. Állapítsuk meg a tényleges vagyonunkat, állapítsuk meg, hogy mi az, ami hasz-

nálható és mi az, ami készleten szerepel és azt selejtezzük ki, semmisítsük meg. Ami használ-

ható, de mi nem használjuk azt bocsájtsuk értékesítésre. Tegyük tisztába mielőtt a jövő évi 

költségvetést tervezzük. Csináljuk meg. 

 

Varga Pál polgármester: Nagyban csökkenni fog az Alföldvíz Zrt. vagyonátruházásával ez 

az összeg. Jegyző úr kérlek tájékoztass bennünket ezzel kapcsolatban. 

 

dr. Lipták Péter jegyző: Nem tartom indokoltnak. Nincs rá kapacitásunk sem és jogszabály 

sem indokolja, hogy ezt el kellene végezni. Arra meg pláne nincs, hogy elkezdjünk vagyon-

tárgyakat értékesíteni. Négy fővel erre abszolút nincs kapacitás. Ha valaki szeretné ezt meg-

csinálni, akkor segítsen be a hivatalnak, mert a kolléganők ezt ennyi munka mellett nem tud-

ják megoldani és indokolatlan is.  

 

Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos: 2019-ben volt leltár, legközelebb 2022-ben kell 

megcsinálni. 

 

dr. Lipták Péter jegyző: Ez nem egy nagy áruház, ahol árukészletet kell ellenőrizni. 

 

Kocsis Péter képviselő: Biztos vagyok benne, hogy az az összegű vagyonkészlet, ami fel van 

tüntetve, messze menőleg nem igaz. 

 

dr. Lipták Péter jegyző: Ez az összeg a teljes önkormányzati vagyonra vonatkozik, főleg 

ingatlan vagyonra. Van egy Kataszter nevű rendszer, amiben a forgalmi értékeket lehet látni 

és az a törzsvagyon igazából. 

 

Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos: A mérlegnek a főösszege azaz amit látsz is a 

táblázatban, azok rendben vannak. A vagyon kimutatásos táblázat alján van két, három olyan 

sor, hogy nullára leírt és használatban lévő eszközök, ami lehet, hogy már nem reális, de a 

mérlegünket és a tényleges vagyonunkat nem befolyásolja. Azok le vannak íródva, ki vannak 

vezetve a főkönyvből és az analitikából is. 
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Kocsis Péter képviselő: Ezeknek a kivezetett eszközöknek mi a sorsuk? Hol vannak? Senki 

nem tudja? 

 

Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos: De tudjuk. Mondj példát mit keresel. 

 

Kocsis Péter képviselő: Irodabútor, ami kicserélésre került itt az önkormányzatnál, tavaly, 

vagy tavaly előtt. 

 

Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos: Nem lett kicserélve bútor és nem is vettünk, csak 

az anyakönyvi gép fölé lett egy polc csináltatva és egy asztal, az lett bővítve. A hivatalban 

lévő régi székek lettek átcserélve az iskolában lévő újakra, tehát plusz beszerzés nem történt. 

Azok a régi fa székek pedig a Bázisra lettek áthordva. 

 

Varga Pál polgármester: Te most arra gondolsz, ami régen is volt, hogy börzét tartottunk a 

művelődési ház udvarán, ezzel a selejtezett eszközöket értékesíteni tudtuk? 

Az iskolában tele van egy terem számítógéppel, csak éppen azok olyan számítógépek, amiket 

nem lehet használni, maximum elektronikai hulladékként lehet elvitetni. 

Meghirdethetünk egy börzét és értékesíthetjük. 

 

dr. Lipták Péter jegyző: A mérlegkönyv szerint azoknak az eszközöknek az értéke nulla, az 

amortizáció megette, gyakorlatilag nincs az ingóságoknak értéke. Az ingatlanvagyon 

kataszterünk pedig naprakész, és az a valós vagyona az önkormányzatnak, nem pedig a régi 

használhatatlan számítógép, vagy szék, mert azok nulla forintok.  

 

Kis Bálint alpolgármester: Abban egyetértek Péterrel, hogy a felelős gazdálkodásnak az is a 

része, hogy ha valami leértékelődött, vagy nullára írtuk, akkor azt is nyilván kell tartani és azt 

vagy oda kell adni egy alapítványnak, vagy valahova. Legalább is nálunk a munkahelyen ez 

így történik. 

Felajánlom neked Péter, hogy üljünk le, nézzük meg ezeket a dolgokat, kezdjünk el utánajárni 

és próbáljunk meg segíteni, mert az tény, hogy az önkormányzatnak erre kapacitása már 

nincs. Rendbe kell tenni, mert valami vagy van, vagy nincs. Felelős gazdálkodásnak ez az 

alapja. 

 

Kocsis Péter képviselő: Köszönöm, tényleg csak szeretnék tisztán látni. 

 

Varga Pál polgármester: A mai napra kiírtuk a közmeghallgatást, eleget téve jogszabályi 

kötelezettségünknek, de szeretnék javaslatot tenni a már megszokott falugyűlés időpontjára. 

2021. november 25-én lesz testületi ülésünk és aznap délután 18 órára javaslom a szokásos 

falugyűlés időpontját kitűzni a kultúrház nagy termébe. 

 

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
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46/2021. (IX.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzatának képviselő-

testülete úgy dönt, hogy 2021. november 25. 

(csütörtök) napjára 18:00 órai kezdettel falugyűlést 

hív össze.  

 

Felkéri Bánfiné Radics Vivien kirendeltség-vezetőt 

az esemény közzétételére. 

 

Felelős: Bánfiné Radics Vivien kirendeltség-vezető 

Határidő: 2021. október 31. 

 

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

megköszönöm az aktív tanácskozást, a nyílt ülést 9 óra55 perckor bezárom és zárt ülés 

keretén belül folytatjuk a tanácskozást.  

 

 

K.m.f.                                                                                               

   

       Varga Pál                                                 dr. Lipták Péter 

     polgármester                                                                                                 jegyző 

   

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

 

    Skorka Pálné                                                                                                     Kocsis Péter 

       képviselő                                                                                                         képviselő 

                              

 

 

 


