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4/2022. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. február 3. napi 

– közmeghallgatásáról. 

 

Ülés helye:  a Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár nagyterme 

   5945 Kardoskút, Március 15. tér 1. 

 

Jelen vannak: Varga Pál polgármester,  

Skorka Pálné,  

Török Attila települési képviselők. 

Tanácskozási joggal meghívottként vannak jelen: 

dr. Lipták Péter jegyző; 

 Bánfiné Radics Vivien, kirendeltség-vezető, jegyzőkönyvvezető 

További jelenlévők: 

a mellékletben lévő jelenléti ív szerint 

Varga Pál polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, aki megjelent 

ezen a közmeghallgatáson, melynek megtartása jogszabályi kötelezettség. Ez a fórum 

alkalmas az eredményességet segítő bármilyen probléma, lakossági észrevétel 

megbeszélésre, a költségvetés tervezet megvitatására.  

Továbbá megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőkre 

tesz javaslatot; választása Skorka Pálné és Török Attila képviselőkre esik, melyet a 

jelenlevő 3 testületi tag, 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.  

Javaslatot tesz a megtárgyalandó napirendi pontokra. Aki egyetért a meghívóban 

szereplő napirendi pontok elfogadásával, kézfeltartással szavazzon! 

A képviselő-testület a javaslatnak megfelelően, a 3 jelenlevő tag közül 3 igen 

szavazattal, egyhangúlag, az alábbiak szerint fogadta el a tárgyalandó napirendi 

pontokat: 

 

1./ Tájékoztató a 2021. év gazdálkodásáról és a 2022. év tervezetéről 

Előterjesztő: Varga Pál polgármester 

2. / Egyebek  
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Varga Pál polgármester: Az első napirendi pontban megtartom előadásomat. 

Azt kérném, hogy az esetlegesen felmerülő kérdéseket jegyezzék fel, vagy jegyezzék 

meg. A kérdéseket, észrevételeket az egyebek napirendi pontban tehetik majd fel.  

 

                                                                                                                                                 

1./ Tájékoztató a 2021. év gazdálkodásáról és a 2022. év tervezetéről  

Előterjesztő: Varga Pál polgármester 

 

Varga Pál polgármester megtartja tájékoztatását a mellékletben szereplő dokumentum 

alapján. 

2./ Egyebek 

Varga Pál polgármester: A napirendi pont keretében kérem a jelenlevőket, hogy 

tegyék fel kérdéseiket, hozzászólásaikat, javaslataikat az elhangzott tájékoztatóval 

kapcsolatban, vagy bármilyen más, a falu ügyeit érintő kérést, kérdést, javaslatot. 

Átadom a szót Önöknek.  

Bánfiné Radics Vivien kirendeltség-vezető: Annyi kiegészítést tennék, hogy a 

felmerülő kérdésekre az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata alapján 

lehetőség szerint azonnal választ kell adnunk, amennyiben ez nem lehetséges, úgy az 

adott kérdésre 15 napon belül írásban válaszolunk. Erről soron következő képviselő-

testületi ülésen tájékoztatást kell adni, illetve ahogy minden testületi ülésen, úgy a 

közmeghallgatáson is jegyzőkönyv készül. Felhívnám a figyelmüket, hogy a 

közmeghallgatás nyílt ülés, így az erről szóló jegyzőkönyv a honlapra is fel fog kerülni. 

Arra kérnék mindenkit, hogy ha van olyan, aki időközben érkezett az ülésre és nem volt 

lehetősége a jelenléti ívet aláírni, az legyen kedves pótolni azt a közmeghallgatás végén. 

Süle Antal, helyi lakos: Még talán november környékén beszéltünk a piacnál, hogy 

valamit kitalál az önkormányzat, hogy a piac zárt legyen téli időszakban. Tervbe van 

véve, vagy csak nem került szóba? 

Varga Pál polgármester: A kollégákkal voltunk kint a helyszínen és valószínűleg nád 

szövettel vagy valamiféle olyan anyaggal fogjuk borítani, a téli időszakra gondolva, 

amit a nyári időszakban le lehetne venni, hogy járjon a levegő a nyári meleget 

figyelembe véve. 

Süle Antal, helyi lakos: Köszönöm. 

Zsigovics Imréné, helyi lakos: Mi történt az önkormányzattal, hogy a tavasszal nagyon 

későn rakták ki a padokat, most meg még mindig nincsenek behordva? Tönkre fognak 
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menni így, de legalább valami borítást kaptak volna, mert a fa szerkezet könnyen 

meszesedik és ezáltal rongálódik. 

Varga Pál polgármester: Abszolút jogos a felvetés. Hibáztunk. Jeleztem többször a 

kollégáknak, hogy ezeket a padokat be kell vinni időjárástól védett helyre. Erre jobban 

kell figyelnünk a jövőben, felhívom a kollégák figyelmét erre ismét.  

Ramaszné Tóth Ibolya helyi lakos: Nagyon örülök annak, hogy van remény arra, hogy 

a parókia épülete megújul, hiszen tudomásom szerint Kardoskút első épületéről van szó. 

Varga Pál polgármester: Így van. Örülök annak, hogy nem műemlék jellegű az épület, 

mert így sem egyszerű a felújítása, de ha műemlék védelemmel lenne ellátva, akkor 

végeláthatatlan lenne a felújítás. Ha sor kerül a felújításra, akkor viszont el kell 

gondolkodjunk azon, hogy műemlék nyilvántartásba vegyük, mert akkor különböző 

pályázati forrásokra tudunk pályázni.  

Zsigovics Imréné, helyi lakos: Azt szeretném még elmondani, hogy kapunk bizonyos 

szórólapokat, ingyenes hallásvizsgálatra, amit Békéscsabán és Gyulán lehet végeztetni. 

Lehetne szervezni esetleg olyat, hogy amennyiben összegyűlik annyi ember akkor egy 

kis busszal, vagy autóval elvinnének bennünket ilyen vizsgálatra? 

Ramaszné Tóth Ibolya helyi lakos: Erről már hallottam, ez olyan szempontból egy 

kicsit becsapás, hogy az embereket oda csődítik és láss csodát, mindenki hallássérült. 

Nem is egészségügyi intézet végzi, nekik ebben az az üzlet, hogy a hallókészüléket 

eladják. Nekem ez a véleményem erről. 

Zsigovics Imréné, helyi lakos: Azért vetettem fel, mert nem közvetlen településen 

végzik, hanem Békéscsabán és Gyulán. 

Varga Pál polgármester: Amennyiben van erre igény, akkor természetesen, ahogy 

ortopédiai és szemvizsgálat is volt, ennek sem látom akadályát. Meg fogjuk keresni rá a 

lehetőségeket, utánajárni és akkor, ha van rá igény akkor megpróbáljuk. Az a baj, hogy 

kicsik vagyunk, mindig azt kérdezik, hogy hány főt érinthet a vizsgálat és meghallják, 

hogy kicsi maga a település, egyből visszakoznak, hogy eljöjjenek. Meg kell próbálni 

ettől függetlenül. 

Zsigovics Imréné, helyi lakos: Vérvételre is kijönnek, mert szükség van rá. Fordítva 

nem lehetne?  

Varga Pál polgármester: A vérvétel nem ingyenes. Úgy jönnek ki házhoz, ha fizet érte 

az ember. Mi itt Kardoskúton elindítottuk az ingyenes vérvételt, ami hetente, vagy két 

hetente van az Egészségházban. Ha erre is van igény, akkor azt örömmel vesszük és 

megnézzük a lehetőségeket kollégáimmal. 

Egyébként a Közalapítvány szokott szervezni különböző egészségnapot, amikor 

szerteágazó szűrővizsgálatokon lehet részt venni itt helyben. Javaslom a 

Közalapítványnak, hogy a hallásvizsgálat is kerüljön bele a szűrővizsgálatok közé. 



4 
 

Zsigovics Imréné, helyi lakos: Köszönöm szépen. 

Ramaszné Tóth Ibolya helyi lakos: Nincs akadálya, de csak és kizárólag hivatalos 

egészségügyi szerven keresztül lesz megszervezve, nem egy vállalkozáson keresztül. 

Varga Pál polgármester: Egyetértek. Ennek a megszervezése nem kis munka és nem 

kevés pénz, amit az önkormányzat hozzátesz, de azt gondolom, hogy ha már egy-két 

embernél a szűrővizsgálatokkal ki lehet szűrni egy-egy problémát, akkor már megérte, 

mert az egészségünk a legfontosabb. 

Varga Pál polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, felvetés, tisztelettel 

megköszönöm, hogy eljöttek, meghallgattak bennünket, aktívan részt vettek. 

 Kérem továbbra is önöket, hogy keressenek minket bizalommal. 

 A közmeghallgatást 20:00 órakor bezárom. További eredményes évet kívánok 

mindenkinek és további szép estét.  

K.m.f. 

 

    Varga Pál                  dr. Lipták Péter  

   polgármester          jegyző 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

   Skorka Pálné              Török Attila 

      képviselő                    képviselő  


