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1/2022.  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. január 24. napi 

rendkívüli, nyílt testületi ülésén. 

 

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: 

                                          Bánfiné Radics Vivien kirendeltség-vezető, 

                                     

Nem tanácskozási joggal állandó meghívottként van jelen: 

                                    Prozlikné Csorba Melinda, jegyzőkönyvvezető, hatósági ügyintéző 

 

Varga Pál polgármester: Köszönti a megjelenteket, tájékoztat, hogy Kis Bálint 

alpolgármester úr előre jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni. Megállapítja, hogy a 

testületi ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot; választása Kocsis 

Péter és Skorka Pálné képviselőkre esik, melyet a jelenlevő 4 testület tag, 4 igen szavazattal, 

egyhangúlag, elfogadott.  

 

Javaslatot tesz a megtárgyalandó napirendi pontokra az előzetesen megküldött meghívó 

szerint.  

Aki egyetért a napirendi pontok elfogadásával, kézfeltartással szavazzon! 

 

A képviselő-testület a javaslatnak megfelelően, az 4 jelenlevő tag közül 4 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbiak szerint fogadta el a tárgyalandó napirendi pontokat: 

 

Nyílt ülés 

 

1. napirendi pont: Kardoskút, Sport dűlő – Kelet sor – Észak utca – Dél utca földút 

stabilizáció című útépítési tervdokumentáció elkészítésének megrendelése 
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1. Napirendi pont: Kardoskút, Sport dűlő-Kelet sor-Észak utca-Dél utca földút stabilizáció 

című útépítési tervdokumentáció elkészítésének megrendelése 

Előterjesztő: Varga Pál polgármester  

 

Varga Pál polgármester: Előző ülésen már beszámoltam nektek arról, hogy Magyar Falu 

Program keretén belül lehetőségünk nyílna a Sport dűlő, Kelet sor- Észak utca- Dél utca 

földút szilárd burkolattal történő stabilizálására, amennyiben nyer a pályázat. 

A pályázat benyújtásához elengedhetetlen a tervdokumentáció benyújtása.  

Sürget bennünket a pályázat benyújtási határideje, éppen ezért szükséges döntenünk abban, 

hogy a tervdokumentációt megrendeljük-e. 

A KÖVIMET Kft. megküldte az árajánlatát, amit ki is küldtem nektek a pénteki napon. 

Tájékoztatlak, hogy körvonalazódott a költségvetésünk jelenlegi állapota. Csütörtökön fogunk 

a munkaterv szerinti testületi ülésen részletesebben beszélni róla, de úgy gondoltam, hogy 

most is tájékoztatlak benneteket.  

Különböző okok miatt a tartalékunk jelenleg 1 millió forint. Maga a tartalék egy virtuális 

összeg, hiszen van tartalékunk és van maradvány értékünk. Szorosan összefügg a kettő, mert 

az egyikből lesz a másik. Tavaly 86 millió forintos maradvánnyal zártuk az évet. A 

tartalékunk tízen millió forint körül szoktuk tervezni. Az idei év költségvetését tervezve, 

aláterveztük a bevételünket. Például az iparűzési adó 96 millió forintra realizálódott tavaly, de 

idén 70 millió forintra állítottuk be, hogy inkább év közben érjen bennünket kellemes 

meglepetés. A munkabérek növekedése nagyjából 30 millió forintos nagyságrendet ugrott 

meg, ami eddig 60 millió forint volt, az most 90 millió forint. A közös hivatalhoz való 

hozzájárulásunk tavaly 5 millió forint volt, most pedig 11 millió. Ha ezeket összeadjuk, akkor 

már ott tartunk 50-60 millió forintnál. Beterveztünk a költségvetéstervezetbe minden olyan 

fejlesztést, javaslatot, ami szóba került már korábban, ami körülbelül 10 millió forintos 

nagyságrendet jelent. Ez egy borúlátó költségvetéstervezet, éppen azért, mert ha meg fölé 

tervezünk és jön egy nem várt kiadás, az igazi érvágás lenne. Azt el kell mondjam, hogy a 

környező településeken nemhogy megtakarítással, hanem komoly anyagi gondokkal 

küzdenek. A kormányzati béremelések óriási terhet jelentenek nekünk is. Azt már látjuk, hogy 

a polgármesterek bérkiegészítése, illetve az összes dolgozó garantált bérminimumra történő 

kiegészítése szintén finanszírozásra kerül az államtól várhatóan, ami nagyságrendileg 9 millió 

forintot jelent, amit ugyanúgy a tartalékunkba tudunk betenni.  

Az biztos, hogy az 1 millió forintnál sokkal több tartalékunk van, de azt is tudnotok kell, hogy 

több tízmillió forinttal megnőtek a kiadásaink és ez a jövőre nézve vetít komor képet.  

Azért legfőképpen, mert az iparűzési adó bevételeinket tekintve láthatjuk, hogy bevételeink 

apadnak. 

Ha ugyanolyan bevételünk lesz, mint tavaly, akkor abból a munkabéreket tudjuk kifizetni, 

mást nem. 

Közüzemi díjak is emelkedtek, szerencsére a napelemes beruházásaink jónak bizonyultak és 

ott még vannak potenciáink.  

Csütörtöki ülésen mindenre ki fogunk térni bővebben. 

Visszatérek ülésünk apropójára. Ahogy említettem megérkezett a KÖVIMET Kft-től az 

árajánlat. Szűkös a pályázat benyújtására fennálló határidő, hiszen február 4-én a komplett 

pályázatot be kel nyújtani. Tervezőt találni egy ekkora volumenű tervdokumentáció 
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elkészítésére nagyon nehéz, főleg úgy, hogy KÉ-K elnevezésű jogosultsággal rendelkező 

tervező által készített tervdokumentáció szükséges. Erre a legalkalmasabb Moldován Attila 

tervező, akivel a kerékpárút tervet is csináltattuk. Rengeteg Magyar Falu Pályázatban készíti a 

terveket más településeken is. Mond a tervező egy árat és ha nyer a pályázat, ha nem azt a 

díjat akkor is ki kell fizetni.  Nekünk pedig egy olyan konstrukciót ajánlott fel a tervező úr a 

régi jó kapcsolatnak köszönhetően, hogy az általa küldött árajánlat 50%-a sikerdíjas lesz, azaz 

a tervdokumentáció elkészülésekor az árajánlatban szereplő összeg 50%-át kell kifizetnünk, a 

másik felét pedig csak akkor, ha nyertes lesz a benyújtott pályázat. Ez egy korrekt ajánlat, úgy 

gondolom. A munka nagyságrendjét figyelembe véve, arra kért, hogy ma délig jelezzek vissza 

döntésünkről, mivel nagyon sok munkája van és a rövid határidő miatt minél hamarabb meg 

kell kezdeni a munkát. 

Alpolgármester úrral az ülést megelőzően telefonon beszéltem. Mindenképpen támogatja, 

hogy valósítsuk meg ezt a tervdokumentációt az előbb részletezett feltételekkel, mivel ezt a 

tervdokumentációt bármikor fel fogjuk tudni használni, akkor is, ha ez a pályázat valami 

oknál fogva mégsem nyer. 

Azt érdemes tudni, hogy a műszaki ellenőri díjat is tartalmazza a pályázat, tehát annak a 

költségét is pályázati pénzből lehet finanszírozni, arra sem kellene külön forrást biztosítani. 

Szabályzatunk azt mondja ki, hogy polgármesteri hatáskörben 500.000.- forint összegig 

dönthetek, azon felül Képviselő-testületi döntés szükséges.   

Átadom a szót nektek. 

 

Török Attila képviselő: Le is írtam, de itt is elmondom, hogy ez a tervdokumentáció, ha 

most nem is akkor másik pályázat kapcsán is rendelkezésünkre fog állni. Ezeknek az utaknak 

a felújítása úgy gondolom, hogy szükséges. 

 

Varga Pál polgármester: Igen. Tudom, hogy az nem lakott övezet és nem tartozna az 

önkormányzat feladatkörébe, viszont azt tudni kell, hogy ott is élnek lakosaink és ha tudunk 

javítani ezáltal az ő életminőségükön, akkor igenis kötelességünk ezt megtenni. 

 

Török Attila képviselő: Ugyanígy gondolom és támogatom. 

 

Skorka Pálné képviselő: Támogatom, mert előbb-utóbb biztos, hogy fel tudjuk használni a 

terveket. A hobbikerteknél egyre gyakoribb több településen, hogy életvitelszerűen élnek 

lakosok és tudok olyanról is, ahol a hobbikertet rendes belterületi ingatlanná minősítették. Azt 

is tudom, hogy semmi sem garantálja, hogy nyer a pályázat, de ha nem próbáljuk meg, akkor 

nem fogjuk tudni. Úgy látom, hogy a lakosságszám is nő, ezzel még vonzóbbá tehetjük a 

települést. 

 

Varga Pál polgármester: Stagnál a lakosságszám, 819- 820 fő között, de legalább nem 

csökken, ami nagyon jó. 

 

Kocsis Péter képviselő: Nem vita tárgya, hogyha tudunk, akkor lépjünk az újítás terén. 

Majdnem minden utunk szilárd burkolatú, ha úgy vesszük, csak ezek az utak „lógnak” ki a 

sorból. Fenntartásaim vannak az 1 millió forintos tartalékkal, és azt is értem, hogy ez csak egy 
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költségvetési tervezet, de akkor is. Megmarad a fenntartásom továbbra is, de támogatom, 

hogy adjuk be a pályázatot és rendeljük meg az ahhoz szükséges tervdokumentációt.  

 

Varga Pál polgármester: Anikó nagyon alapos munkát végzett a költségvetési tervezet 

elkészítésével, viszont azt tudni kell, hogy még sok olyan elemet tartalmaz, amit már tudunk, 

hogy pályázat keretén belül el lehet majd számolni, de a legrosszabb lehetőségekkel 

számoltunk, hogy ne év közben érjen bennünket negatív meglepetés. 

Magyarán erre meg van a költségvetésünkben az összeg, csak másra van csoportosítva. 

Szerintem márciusban fog teljes egészében realizálódni a költségvetésünk. 

Nagyon örülök, hogy lakossági igény is felmerült költségvetésünket illetően. Vivien részére 

jelezte egy lakos, hogy szükséges a Petőfi utca végén lévő zártkertekbe is utcanév jelölőket 

kihelyezni, valamint a mentő volt, hogy nem talált oda. Továbbá felém érkezett jelzés, hogy a 

Kossuth utcán szeretnék, ha lenne járda kiépítve, ahogy a Rózsa utcán is. 

Azt elmondtam a lakosnak, hogy azt sajnos mi magunk biztos, hogy nem fogjuk tudni 

megcsinálni, mert nincsen rá ember. Ma reggel volt egy vállalkozó nálam és kértem, hogy 

mérje fel a munkát és adjon rá egy árajánlatot. 

 

Kocsis Péter képviselő: Az a rosszabb eset, hogy ahol van építve járda, ott is az úton mennek 

a lakosok. 

 

Varga Pál polgármester: Megkeresés érkezett a rendőrség részéről, egyelőre csak szóban, 

hogy a buszöböl és a Fehértó étterem között megállnak az autók, amit büntethetne a 

rendőrség, ezért kérnék, hogy egy forgalom elől elzárt területet fessünk fel. Megkerestem a 

Közutat, ahol azt a tájékoztatást kaptam, hogy ha mi kérjük, akkor ők megcsinálják. 

Kértem a kapitányságot, hogy részletesen írják le mire gondolnak, mit szeretnének, hogy 

megvalósítsunk és úgy járunk el.  

 

Varga Pál polgármester: Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki egyetért azzal, hogy a 

megrendeljem a KÖVIMET Kft árajánlatában szereplő munkát az előbbiekben részletezett 

feltételekkel, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! 

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

ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

7/2022.(I.24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy  

1. megbízza, a Kardoskút, Sport dűlő-Kelet sor-

Észak utca-Dél utca földút stabilizáció útépítési 

tervdokumentáció elkészítésével, a KÖVIMET 

Mérnöki Tervező és Szolgáltató Kft. (5600 

Békéscsaba, Szabadság tér 8. 1/2., a beérkezett 

árajánlatnak megfelelően, bruttó 2 053 590 forint, 
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azaz kettőmillió-ötvenháromezer-ötszázkilencven 

forint összegben a 2022. évi költségvetés terhére. 

2. Felhatalmazza Varga Pál polgármestert a 

megrendelés elküldésére, a szerződés aláírására. 

                                                           Felelős: Varga Pál polgármester 

                                                           Határidő: azonnal és folyamatos 

 

 

Varga Pál polgármester: Köszönöm a képviselők aktív közreműködését, a zárt ülést 09 óra 

57 perckor bezárom. 

 

 

K.m.f. 

 

     Varga Pál                                       Bánfiné Radics Vivien 

   polgármester                                                                                    kirendeltség-vezető  

 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

  Skorka Pálné                                                                Kocsis Péter 

     képviselő                                                      képviselő 

 

 

 

 


