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9/2022. ÖKÜ
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május 25. napi
rendes, nyílt testületi ülésén 09:30 órai kezdettel.
Ülés helye: a Hivatal tanácskozó terme
5945 Kardoskút, Március 15. tér 3.
Jelen vannak:
Varga Pál polgármester,
Kis Bálint alpolgármester,
Skorka Pálné
Kocsis Péter települési képviselők.
Tanácskozási joggal meghívottként vannak jelen:
Dr. Lipták Péter, jegyző,
dr. Francziszti-Lazányi Magda kirendeltség-vezető
Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos,
Vargáné Neller Borbála Tünde művelődésszervező
Dr. Fűziné Dimák Regina az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és
Családsegítő Szolgálata képviselője
Patócs Éva óvodavezető
Nem tanácskozási joggal állandó meghívottként van jelen:
Prozlikné Csorba Melinda, hatósági ügyintéző, jegyzőkönyvvezető
Varga Pál, polgármester: Köszönti a megjelenteket. Tájékoztat, hogy Török Attila képviselő
munkahelyi elfoglaltsága okán nem tud részt venni az ülésen. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot; választása Kocsis Péter és Skorka
Pálné képviselőkre esik, melyet a jelenlevő 4 testületi tag, 4 igen szavazattal, egyhangúlag,
elfogadott.
Varga Pál, polgármester: Javaslatot tesz a megtárgyalandó napirendi pontok módosítására.
Aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontok módosításával, kézfeltartással
szavazzon!
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A képviselő-testület a javaslatnak megfelelően, a 4 jelenlevő tag közül 4 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbiak szerint fogadta el a tárgyalandó napirendi pontokat:
Nyílt ülés
1.) Beszámoló az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és
Családsegítő Szolgálata 2021. évi munkájáról
Előterjesztő: Varga Pál polgármester, előkészítette: Halustyik Éva intézményvezető
2.) Döntés a kardoskúti általános iskola 2023/24. tanévben történő újraindításához az
Orosházi Evangélikus Egyházközség felé tett szándéknyilatkozattal kapcsolatban
Előterjesztő: Varga Pál polgármester, előkészítette: Varga Pál polgármester
3.) Beszámoló a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról
Előterjesztő: Varga Pál polgármester, előkészítette: Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos
4.) Beszámoló a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének
végrehajtásáról
Előterjesztő: Varga Pál polgármester, előkészítette: dr. Lipták Péter jegyző
5.) A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési
előirányzatainak módosítása
Előterjesztő: dr. Lipták Péter jegyző
6.) Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült 2021. évi átfogó
értékelés megtárgyalása
Előterjesztő: Varga Pál polgármester, előkészítette: Bánfiné Radics Vivien szociális
ügyintéző
7.)2022. évi Idősek Napja előkészítése
Előterjesztő: Varga Pál polgármester, előkészítette: Vargáné Neller Borbála közművelődési
szakember
8.) Egyebek
Előterjesztő: Varga Pál polgármester
Zárt ülés
1.) Szociális kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Varga Pál polgármester, előkészítette: Prozlikné Csorba Melinda hatósági
ügyintéző
Varga Pál polgármester: Engedjétek meg, hogy a kiküldött napirendi pontok tárgyalása előtt
a két ülés között történtekről számoljak be.
2022. április 30- án a Székács József Evangélikus iskola ballagási ünnepségén vettem részt,
ahol Kardoskutat képviselhettem.
2022. május 1-én Majálison vettem részt Pusztaközponton, köszönjük a Faluszépítő és
Turisztikai Egyesület szervezését.
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2022. május 5-én megkezdődött az általános iskola szakhatósági bejárása.
2022. május 9-én Civil szervezetek tagjaival szintén iskolai bejáráson vettem részt. A jövő hét
szombaton megrendezésre kerülő bál részleteit egyeztettük le.
2022. május 10-én Dr. Bak Péter, a NAK megyei igazgatója járt nálam, ahol a gazdákat érintő
változásokról egyeztettünk.
2022. május 11-én Dareh Bázis Zrt. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos egyeztetésen vettem
részt Orosházán.
2022. május 12-én Patócs Éva óvodavezető asszonnyal tartottam egyeztetést az óvodai évvel
kapcsolatban.
2022. május 13-án Soron kívüli ülést tartottunk.
2022. május 14-én Novák Katalin köztársasági elnök asszony beiktatásán vettem részt
polgármester kollégákkal együtt.
2022. május 17-én Telekom-os egyeztetés zajlott a településünkkel kapcsolatos optikai
hálózat kiépítésével kapcsolatban, illetve ugyanezen a napon közfoglalkoztatási ellenőrzést
tartott a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya, ahol
mindent rendben találtak.
2022. május 18-án szülői megbeszélés volt az iskola nyitással kapcsolatban.
2022. május 19-én ivóvíz-minőség javító konzorciumi ülésen vettem részt Orosházán. Az
ivóvíz-minőség javító program véget ért, ami december 31-vel ki is fut és maga a konzorcium
is megszüntetésre fog kerülni.
2022. május 21-én Pusztaföldvári közösségi rendezvényen képviseltem településünket,
polgármester úr meghívásának eleget téve.
2022. május 23 -án Telekom tervegyeztetés történt meg a délelőtt folyamán, ahol a kivitelező
már teljes tervdokumentációval érkezett, valamint délután az MFGT Aquamarin projekt
tájékoztatója történt meg, ezt követően pedig a Telekom részéről a kivitelező cég tartott egy
általános lakossági tájékoztatót.
2022. május 24-én Dénes Sándor az Alföldvíz Zrt-től a Gördülő-fejlesztési tervről tartott
egyezetetést, amiről majd az egyebekben tájékoztatlak benneteket bővebben.
Ezt követően pedig Kovács Sándor épírtész úrral dr. Pokorádi főorvos úrral tárgyaltunk az
iskola nyitás kapcsán az épület átalakításáról, illetve Plesznik Ágnes élelmiszerláncbiztonsági
felügyelővel egyeztettünk, majd pedig a katasztrófavédelemhez mentünk át, ahol Lászik
Gábor tűzoltó alezredessel az épület katasztrófavédelmi biztonságáról egyeztettünk.
Varga Pál polgármester: Kérdés? Felvetés az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben
nincs kiegészítés, a két ülés között történtekről szóló tájékoztatót, aki elfogadja, kérem,
kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
80/2022. (V.25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete a két ülés között történtekről szóló
tájékoztatást elfogadja.
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Felelős: Varga Pál, polgármester
Határidő: azonnal

1.) Beszámoló az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és
Családsegítő Szolgálata 2021. évi munkájáról
Előterjesztő: Varga Pál polgármester, előkészítette: Halustyik Éva intézményvezető
Varga Pál polgármester: Az írásos beszámolót kézhez kaptuk. Halustyik Éva
intézményvezető asszonyt dr. Fűziné Dimák Regina helyettesíti az ülésen. Megkérem, hogy
amennyiben kiegészíteni valója van., azt tegye meg.
dr. Fűziné Dimák Regina az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és
Családsegítő Szolgálat képviselője: Kiegészíteni valóm azzal kapcsolatban van, hogy
szerencsére nyert az Erzsébet tábor pályázatunk, ami alapján 6 kardoskúti gyermek fog ezen
részt venni és lehetséges, hogy busz ügyben segítséget fogunk kérni majd. Sikeresen
pályáztunk az élelmiszerbankhoz is, ami azt jelenti, hogy az orosházi LIDL áruházlánc
minden nap megkapjuk a 20kg-100kg-i terjedő adományt, amiben péksütemények, tartós
élelmiszerek kerülnek. A szétosztást természetesen úgy szervezzük, hogy Kardoskút is
részesüljön ebből az adományból. Örülünk, hogy így is tudunk segíteni a rászoruló
családokon. Kardoskúton a kollégák együttműködése nagyon jó, gondolok itt a
tanyagondnokra és a hivatal munkatársaival is. Kérdés esetén szívesen válaszolok.
Varga Pál polgármester: Köszönjük a kiegészítést. Mikor még tanyagondnok voltam, akkor
a Tesco-val volt hasonló megállapodás.
dr. Fűziné Dimák Regina az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és
Családsegítő Szolgálat képviselője: Igen, viszont az a Nagycsaládosok Egyesületén
keresztül került kiosztásra, több szervezet részére, ez az adomány csak a miénk, mi osztjuk
szét a rászoruló családok között. Minőségi különbség van a két élelmiszerlánc között.
Varga Pál polgármester: A napirenddel kapcsolatban kérdés, felvetés?
Kocsis Péter képviselő: Köszönjük az átfogó, mindenre kiterjedő anyagot. a beszámolóban
feltüntetésre került, hogy a 0-14 éves közötti gyermekek száma 102 fő, ami jó alapot adhat a
következő napirendi ponthoz. Ami sajnálatos, hogy a 15-18 év közötti még mindig nagyon
alacsony, 35 fő.
Varga Pál polgármester: Igen, ez a demográfiai mélypontnak köszönhető. A születések
száma sajnos még mindig elmarad a környező településekéhez képest, de a nullánál az egy is
több. Szakmai ellenőrzésre is sor került, ahol azt kifogásolták, hogy maga az iroda nem
akadálymentesített.
dr. Fűziné Dimák Regina az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és
Családsegítő Szolgálat képviselője: Igen, a jegyzőkönyvet megkaptuk az ellenőrzésről,
viszont végzést még nem, így bővebb információval azt követően tudok szolgálni.
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Varga Pál polgármester: Annyit hozzátennék még a beszámolóhoz és a munkátokhoz, hogy
Rozika munkájával maximálisan elégedett vagyok, mindenről részletesen tájékoztatva
vagyok.
Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki elfogadja az Orosházi Kistérség Egyesített
Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata 2021. évi munkájáról szóló beszámolót
az előterjesztés szerinti tartalommal, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
81/2022. (V.25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az Orosházi Kistérség
Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő
Szolgálata 2021. évi munkájáról szóló beszámolót az
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Pál polgármester
dr. Fűziné Dimák Regina az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és
Családsegítő Szolgálat képviselője elhagyja a termet.
2.) Napirendi pont: Döntés a kardoskúti általános iskola 2023/24. tanévben történő
újraindításához az Orosházi Evangélikus Egyházközség felé tett szándéknyilatkozattal
kapcsolatban
Előterjesztő: Varga Pál polgármester, előkészítette: Varga Pál polgármester
Varga Pál polgármester: Még a rajtnál sem vagyunk, de nagyon fontosnak találtam, hogy a
szülői igény után csak akkor hozzam be a Képviselő-testület elé ezt a szándéknyilatkozatot,
amikor már minden féle elvi akadályt látok elhárulni előttünk. Több szakhatósági bejáráson
vagyunk túl és nyugodt szívvel mondhatom azt, hogy semmiféle akadálya nincs annak, hogy
az épületben, különböző átalakítások után az iskola elindulhat a 2023-2024-es tanévtől
kezdődően. Kardinális kérdés a népegészségügy, mivel nagyon sok előírásnak kell megfelelni,
hogy a mai szabályoknak meg tudjunk felelni. Mindenben maximálisan partner a hatóság.
Három lábú ez a lóca. A legfontosabb a szülői akarat. A legutóbbi szülői értekezleten
örömmel láttam azt, hogy a szülőknél kitartás van ezzel kapcsolatban. Az egyház részéről,
Ördög Endre részéről azt látom, hogy ugyanolyan lelkes, mint amilyen én vagyok és ott van a
serpenyő másik oldala, Nagy Róbert az Evangélikus iskola igazgatója, aki pedig a realitás
talaján áll és azt mondja, hogy ő nem ígérget, viszont azon lesz, hogy itt jövő szeptemberben
elindulhasson az iskola. Ez a serpenyő szerintem így volt kiegyenlítve, hiszen kell, aki a mi
álmodozásunkat vissza tudja rántani a realitás talajára. Most jutottunk el odáig, hogy
szándékot nyilatkoztathatunk ki az evangélikus egyház felé, hogy tárgyalásokat szeretnénk
elindítani és mindent megteszünk azért, hogy jövőre itt helyben az általános iskola
elindulhasson. Amint ezt a nyilatkozatot megtesszük, úgy Ördög Endre is megteszi ugyanezt
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és továbbítja kérésünket az anyagegyház felé. Az anyaegyház felé már megtettük mi is ezt a
lépést, egyeztettem az oktatási osztály vezetőjével, aki részemre írásban az anyaegyház
szándékát pozitívnak értékelte, tehát úgy gondolják, mennyiben pénzügyi, gazdasági,
demográfiai alapokkal alá tudjuk támasztani, úgy az ő részükről nem lesz probléma, de ez
csak egy elvi nyilatkozat. Az orosházi gyülekezet az anyaegyház meg fogja tenni ezt a
nyilatkozatot, ami után szeptemberben várható az országos presbitériumi ülés, a döntés pedig
decemberre. Szakemberekkel meg fogják vizsgálni a helyet, demográfiát, pénzügyeket,
amiket a következő testületi üléseken számszerűsíteni is kell, el fognak jönni testületi ülésekre
is. Az biztos, hogy elhangzott, hogy 8-9 gyermek lenne, akkor már egy pedagógus bére már
rentábilis. Számtalan szálon kötődünk ehhez az iskola indításhoz, de tételezzük fel, hogy
valami oknál fogva nem sikerül még sem ez az iskola indítás és felújítjuk azt az épületrészt,
úgy gondolom, hogy túl nagy hibát nem követünk el, hiszen az aza épület már megérett arra,
hogy felújításra kerüljön, felelősek vagyunk érte, hiszen a településünk vagyona. A tegnapi
népegészségügyi megbeszélésen is elhangzott, hogy ha ezekkel a tervekkel elkészül ez a
felújított rész, akkor ez a mai napi követelményeknek megfelel, tehát tudnánk más célra is
használni, de természetesen nem ez a cél, hanem hogy gyermekekkel töltsük meg az épületet.
A szándéknyilatkozat kapcsán kérdés, észrevétel?
Kocsis Péter képviselő: Részemről maximálisan támogatom, hogy elinduljon az iskola és
utána a fennmaradás is legyen tartós. A gyerek létszám adott, hiszen az óvodában 26 fő
gyermek van, ami bizakodásra ad okot és optimizmusra ad okot, hogy csináljuk. Ha úgy
alakul, hogy még sem tudjuk elindítani, akkor továbbra is egy időseknek szóló, nyugdíjas
napköziotthont szorgalmaznék, tekintve, hogy elég magas az idősek létszáma, bár az iskola a
fő cél.
Skorka Pálné képviselő: Egyetértek az elhangzottakkal és támogatom a
szándéknyilatkozatot. A szülői értekezleten jelen voltam és a szülők részéről maximális
támogatást tapasztaltam. A szülők nagy része olyan, akiknek a szülei a kardoskúti iskolába
jártak, elköltöztek nagy városba, de visszatértek és most a gyermekeiket ide íratnák be az
iskolába, ami jó érzéssel tölt el, hiszen olyan szülőkről beszélünk, akik már próbálták a
nagyvárost és még is ide húz vissza a szívük.
Varga Pál polgármester: Korábban írásban megnyilatkoztattam a helyi szülőket és 20
gyermeknek van aláírt nyilatkozata, tehát már most látjuk előre a négy év múlva elsős
gyerekeket. Az iskola indításnál 10 fővel számoltunk/ osztály. Úgy lesz kialakítva ez a 4
tanterem, hogy 40 fővel számolunk., ha maximális létszámban indulna el. Adja az ég, hogy
így legyen és ezen a számon még tudjunk növelni. A szülőin kértem igazgató urat, hogy ne
legyen gyűjtő iskola. Igazgató úr is elmondta, hogy volt olyan diákjuk, aki nagyobb létszámú
osztályban rossz magatartást tanúsított, aztán átrakták kis létszámú osztályba és példamutató
magatartásban és tanulásban is.
Kis Bálint alpolgármester: Maximálisan támogatom, hogy elinduljon az iskola, hiszen ez a
feladatunk, ezért választottak meg minket. Vannak bennem vegyes érzelmek, de bizakodó
vagyok. Az fog dönteni, hogy milyen minőségű oktatást tudunk majd biztosítani. A szülőket
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ez fogja befolyásolni. Egyre többen gondolják úgy, hogy itt akarják gyermekeiket iskolába
járatni. Nagy lépés lesz előre a település szempontjából is, hogy ha ismét lesz iskolánk. Az is
jó, hogy van óvodánk és úgy néz kis, hogy jól is működik, reméljük, hogy az iskola is jó lesz.
hasznosítás millió és egy van, de azt gondolom, hogy az iskola legyen az első. Támogatom a
szándéknyilatkozat kiadását.
Kocsis Péter képviselő: A szülői értekezleten is elhangzott, hogy a nagy iskola nem tudta
eddig, hogy ez milyen ékszerdoboz, akár környezet óra megtartására is egy-egy osztályt, ha
kihoznak egy-egy órára. Akár madárgyűrűzést megtartani stb. Akár nagy forgalom is lehet itt.
Varga Pál polgármester: Óriási felelősségünk van az iskola indítással, de azzal is, hogy
azonos szinten induljon. Nem mi leszünk a fenntartók, de árgus szemekkel kell figyeljük az
iskola működését és nem szabad elengedni a kezét. Jó kezekben van maga az indítás.
Kocsis Péter képviselő: A finanszírozása lesz még komoly tárgyalás, ha odakerülünk.
Kis Bálint alpolgármester: Az idősek otthonában mikor gondolkodtunk, láttuk, hogy
mekkora akadályok gördültek elénk, akár a hatóságok részéről is, de itt úgy látom, hogy
gördülékenyen mennek a dolgok ez idáig.
Varga Pál polgármester: Maximálisan egyetértek, ugyanígy látom. Történelmi jelentőségő
döntés előtt állunk az biztos.
Amennyiben nincs további kiegészítés, kérdés, aki elfogadja a előterjesztésben található
szándéknyilatkozatot kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
82/2022. (V.25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy
1. kinyilvánítja azon szándékát miszerint 2023.09.01.
naptól a kardoskúti általános iskola alsó tagozata az
Orosházi Evangélikus Egyházközség fenntartásában
működő Székács József Evangélikus Óvoda,
Általános Iskola és Gimnázium (Székhely: 5900
Orosháza,
Bajcsy-Zsilinszky
u.
1.
szám)
telephelyeként működhessen az 5945 Kardoskút,
Kossuth utca 2. számú önkormányzati tulajdonú
ingatlan területén,
2. az 5945 Kardoskút, Kossuth utca 2. számú
önkormányzati tulajdonú ingatlant és abban található
összes ingóságot - 2023.09.01. naptól - az Orosházi
Evangélikus
Egyházközség
térítésmentes
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használatába adja, köznevelési feladatok ellátása
érdében,
3. jóváhagyólag elfogadja az iskola egyházi
fenntartásából eredő és a világnézeti oktatással járó
követelményeket, és a Székács József Evangélikus
Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium házirendjét,
4. megbízza Varga Pál polgármestert, hogy a fenntartó
felé a képviselő-testület támogató döntését
tolmácsolja és felhatalmazza a további szükséges
egyeztetésekre, illetve jognyilatkozatok megtételére.
Felelős: Varga Pál polgármester
Határidő: 2023.05.31.
3.) Napirendi pont: Beszámoló a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról
Előterjesztő: Varga Pál polgármester, előkészítette: Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos
Varga Pál polgármester: Képviselők előzetesen írásban megkapták az előterjesztést. ÜB
tárgyalta, kérem elnökasszonyt, hogy tájékoztasson bennünket javaslatukról.
Skorka Pálné ÜB elnök: Ügyrendi Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek és javasolja a rendelet megalkotását.
Varga Pál polgármester: Köszönöm. Ehhez túl sok mindent hozzáfűzni nem lehet.
Amennyiben nincs további kiegészítés, kérdés, aki elfogadja az előterjesztésben található
2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2022. (V.26.) számú önkormányzati rendelete
a 2021. évi zárszámadásról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
4.) Napirendi pont: Beszámoló a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi
költségvetésének végrehajtásáról
Előterjesztő: Varga Pál polgármester, előkészítette: dr. Lipták Péter jegyző
Varga Pál polgármester: A tavalyi év eredményeit foglakja magában az előterjesztés, amit
mindannyian megismerhettünk. Kérdezem képviselő-társaimat, hogy kérdés, felvetés a
napirendi ponttal kapcsolatban van-e?
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Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki elfogadja a Csanádapácai Közös Önkormányzati
Hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti
tartalommal, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
83/2022. (V.25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta a „Beszámoló a Csanádapácai Közös
Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös
Hivatal)
2021.
évi
költségvetésének
végrehajtásáról” tárgyú előterjesztést és az alábbi
határozatot hozza:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Az előterjesztés 1. mellékletének megfelelő
tartalommal 97.430.000 Ft-tal elfogadja a Közös
Hivatal 2021. évi módosított bevételi előirányzatait
és 97.428.702 Ft-tal annak teljesítési adatait.
Az előterjesztés 2. mellékletének megfelelő
tartalommal 97.430.000 Ft-tal elfogadja a Közös
Hivatal 2021. évi módosított kiadási előirányzatait
és 95.977.187 Ft-tal annak teljesítési adatait.
A 2021. december 31-i fordulónapra elkészített
mérleg főösszegét a 3. mellékletben foglaltak szerint
2.742.326 Ft-tal hagyja jóvá.
2021. évre a Közös Hivatal engedélyezett záró
létszám előirányzatát 18 fővel, átlagos statisztikai
állományi létszámát 18 fővel a 4. mellékletben
foglalt részletezettségnek megfelelően határozza
meg.
A Közös Hivatal pénzeszközei változásának
levezetését 2021. évben az 5. melléklet szerint
hagyja jóvá.
A Közös Hivatal 2021. évi maradványát a 6.
mellékletben foglaltak szerint 1.451.515 Ft-ban
határozza meg.
Felkéri a jegyzőt a Közös Hivatal zárszámadási
adatainak Csanádapáca Község Önkormányzata
2021. évi zárszámadási rendeletébe történő
beépítésére.
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Felelős: dr. Lipták Péter jegyző
Határidő: 2022. május 31.
5.) Napirendi pont: A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi
költségvetési előirányzatainak módosítása
Előterjesztő: dr. Lipták Péter jegyző
Varga Pál polgármester: Az előterjesztést időben kézhez kaptuk. Jegyző urat kérdezem,
hogy van-e kiegészíteni valója?
dr. Lipták Péter jegyző: Az előterjesztés tartalmaz minden releváns információt.
Varga Pál polgármester: Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki elfogadja a
Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési előirányzatainak
módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
84/2022. (V.25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta
„a
Csanádapácai
Közös
Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös
Hivatal) 2022. évi költségvetési előirányzatainak
módosítása” tárgyú előterjesztést és az alábbi
határozatot hozza:
A Képviselő-testület:
1.

Az előterjesztés 1. mellékletének megfelelő
tartalommal
121.571.000
Ft
költségvetési
főösszeggel elfogadja a Csanádapácai Közös
Önkormányzati Hivatal 2022. évi módosított
költségvetési előirányzatait.

2.

Felkéri a jegyzőt, hogy a Közös Hivatal módosított
költségvetését a soron következő költségvetési
rendelet módosítás során Csanádapáca Község
Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletébe
építse be.
Felelős: dr. Lipták Péter jegyző
Határidő: 2022. május 31.
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6.) Napirendi pont: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült 2021.
évi átfogó értékelés megtárgyalása
Előterjesztő: Varga Pál polgármester, előkészítette: Bánfiné Radics Vivien szociális
ügyintéző
Varga Pál polgármester: Az anyagot megkaptátok. Úgy gondolom, hogy semmilyen kirívó,
az előző évekhez képest számottevő változást nem tapasztalhattunk ebből az anyagból.
Kérdés, észrevétel?
Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki elfogadja a Gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról készült 2021. évi átfogó értékelést az előterjesztés szerinti tartalommal,
kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
85/2022. (V.25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy
1. a Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról készült 2021. évi átfogó értékelést az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal
elfogadja,
2. az értékelésről 2022. május 31-ig tájékoztatja a
Békés Megyei Kormányhivatal Szociális- és
Gyámhivatalát.
Határidő: 2022. május 31.
Felelős:
dr.
Francziszti-Lazányi
Magda,
kirendeltség-vezető a beszámoló továbbításáért
7.) Napirendi pont: 2022. évi Idősek Napja előkészítése
Előterjesztő: Varga Pál polgármester, előkészítette: Vargáné Neller Borbála közművelődési
szakember
Varga Pál polgármester: Kérdezem készítőjét, hogy kíván-e szóban kiegészítést tenni?
Vargáné Neller Borbála közművelődési szakember: Az előterjesztés minden részletre
kiterjedően készült, várom az esetleges kérdéseket.
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Varga Pál polgármester: Alpolgármester úr évek óta ennek a rendezvénynek az ötletgazdája
és kezdeményezője, kérdezem, hogy vannak-e kérdései.
Kis Bálint alpolgármester: Teljesen rendben van. Az előterjesztésben szerepel, hogy 10:30kor kezdeni kell, ahhoz, hogy az előadók programját ne borítsuk fel. Meddig tudnak részt
venni?
Vargáné Neller Borbála közművelődési szakember: A fellépő az 50 perces előadás után
már megy is mert Szegeden tanít, tanítanak és vissza kell érniük, csak így tudják vállalni.
Maradhat, hogy a 60 év felettiek?
Kis Bálint alpolgármester: Köszönöm. Igen, szerintem ez bevált szokás, hogy a 60 év
felettieket látjuk vendégül.
Varga Pál polgármester: Javaslom, hogy a 2022. 12.31. napjáig 60 évet betöltő időseket is
hívjuk meg.
Kis Bálint alpolgármester: Azon lehetne elgondolkodni, hogy az idősek is 1-1 verssel, vagy
előadással felléphetnek, ha szeretnének. Jó volt látni előző években is, hogy szellemileg
frissek, szeretnének tenni a közért stb.
Varga Pál polgármester: Kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban?
Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki elfogadja a 2022. évi Idősek Napja előkészítését
az előterjesztés szerinti tartalommal, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
86/2022. (V.25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a 2021. évi Idősek Napja
előkészítéséről szóló beszámolót az előterjesztés
szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Pál polgármester
Varga Pál polgármester: Nem napirendi pont, de megkérlek Borika, hogy az idei falunap
előkészületeiről is tájékoztass bennünket.
Vargáné Neller Borbála közművelődési szakember: A falunapi előkészületek tájékoztatása
előtt, szeretnélek tájékoztatni benneteket, hogy az idei Erzsébet-tábor pályázat benyújtásra
került, eredmény még nincsen. Július utolsó hetében és augusztus első hetében szeretnénk az
Erzsébet-tábort megvalósítani és nagy örömömre szolgál, hogy 30 gyermek jelezte, hogy részt
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tud venni a táborokban. Évről-évre egyre nagyobb az érdeklődés. Arról kaptam tájékoztatást,
hogy amit beadtam pályázat, az formailag, szakmailag megfelel az előírásoknak, mert azt már
leellenőrizték. Remélem, hogy idén is sikerül megnyerni a pályázatot. Megemelték a keretet
is, ami azt jelenti, hogy 20.000.-Ft/ hét/ gyermek, az az összeg, amiből tudunk gazdálkodni.
A falunap is most már az utolsó simítgatásokban van. Meg fogom küldeni a napokban a
végleges, összeállított programot. Modellező klub is bemutatóval érkezik, illetve három nagy
zenekarunk lesz, előtte Dankó Szilvia érkezik, illetve Budapestről az állami népi együttes,
szerződtetett művészei fognak érkezni, akik a délutáni gyerekműsort is csinálják majd. Tápai
Tamás „Tapi”, motoros fogja a motoros show-t bemutatni. A helyi hirdetések fognak
következni, hogy meghirdetjük például a főzőversenyt a csapatoknak, hogy 5kg húst fogunk
adni stb. A kérdésem az lenne, hogy akkor, ha nem helyi csapat jelentkezik, akkor ott nem
biztosítjuk díjmentesen az 5kg húst?
Kis Bálint alpolgármester: Amennyiben a közös önkormányzat területéről érkezenek
főzőcsapatok, úgy azt tudom támogatni, tehát Csanádapáca, Pusztaföldvár, Kardoskút.
Varga Pál polgármester: Egyetértek vele.
Szeretném, ha a Falunap egyik eleme lenne az, hogy néhai Ramasz Imre halálának 10.
évfordulójának tiszteletére egy emléktáblát avatnánk a hivatal épületén. Délutáni órákban egy
rövid megemlékezésre gondolok. Az emléktáblát elkészíttetnénk. Délután 6 óra lenne legjobb
időpont.

8.) Napirendi pont: Egyebek
Előterjesztő: Varga Pál polgármester
Magyar Falu Program – Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés
Varga Pál polgármester: Jegyző úr összeállította a pályázati anyagot. Ugye itt edző termi
eszközökre. Három cégnek kiment az árajánlat bekérés, amiből egy cég közölte, hogy a
jelenlegi kaotikus viszonyok miatt nem tud ilyen áron eszközöket beszerezni, a többi pedig
ajánlatot sem tett, így eredménytelennek kell nyilvánítom ezt a pályázati fordulót és
következő 3-4-5 céget fogunk megkeresni árajánlat kéréssel és a következő testületi ülésre
behozzuk.
Magyar Falu Program – Járdafelújítás
Varga Pál polgármester: Ebben már korábban döntött a testület, ahol a Fehér és Fehér Kft-t
bíztuk meg a kivitelezéssel, de akkor nem érkezett be három megfelelő ajánlat a műszaki
ellenőri feladatok ellátására. A pályázaton belül 100.000.- forintot nyertünk műszaki
ellenőrre. Az árajánlat kérés kiment, megérkezett 3 érvényes árajánlat is. Megkérem
kirendeltség-vezető asszonyt, hogy ismertesse az ajánlatokat.
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dr. Francziszti-Lazányi Magda kirendeltség-vezető: Három érvényes ajánlat érkezett be
határidőig. Moldován Attila e.v. br. 280.000.- os ajánlatot, még a Békés Útterv Kft. részéről
br. 431.800.- forintos ajánlat érkezett, illetve a PUVIR Kft. részéről br. 381.000.- forintos
ajánlat érkezett. Mindezt összevetve a legjobb ajánlatot Moldován Attila e.v. nyújtotta be.
Varga Pál polgármester: Azt tudni kell, hogy Moldován Attila végzi a kerékpárút terveinek
elkészítését is, tehát egy nagyon jó szakemberről beszélünk. Valószínűleg ez az ár is ezért
ilyen kedvező. Amennyiben az ő ajánlatát fogadjuk elé, akkor is 180.000.- forint önerőt mellé
kell tegyünk. Korábban beszéltük, hogy ezek olyan munkák, amik bízunk benne, hogy évekre
meghatározzák településünk összképét, aminek a minősége nagyon fontos. Több, mint 5
millió forintos beruházásról beszélünk. Javaslom, hogy szakember vegyen részt a
folyamatokban. Kérdés, felvetés?
Kocsis Péter képviselő: Kivitelezés mikorra várható?
Varga Pál polgármester: Úgy emlékszem, hogy október a járdafelújítás, a szolgálati lakás
pedig november, de mind a két vállalkozó minél hamarabb szeretnék befejezni.
Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki elfogadja, hogy Moldován Attila e.v. ajánlatát
fogadjuk el és bízzuk meg a műszaki ellenőri feladatok elvégzésével, kérem, kézfelnyújtással
szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
87/2022. (V.25) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete
úgy
dönt,
az
„MFP-BJA/2022
Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása”
kódszámú pályázati kiírásra benyújtott, 3366198219
iratazonosító számú nyertes pályázata tárgyában,
hogy
1. az építési felújítás műszaki ellenőri feladatainak
az ellátása érdekében megbízza Moldován Attila
e.v.-t (cím: 1036 Budapest, Kiskorona utca 6. II.
emelet 11. ajtó, műszaki ellenőr, adószám:
66666738-1-41)
bruttó
280.000
Ft,
azaz
kettőszáznyolcvanezer forint összegben, amelyből
180.000 Ft, azaz egyszáznyolcvanezer forintot a
2022. évi költségvetési tartalék terhére biztosít,
2. Felkéri Dr. Deák György ügyvédet a megbízási
szerződés előkészítésére,
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3. Felhatalmazza Varga
szerződés megkötésére.

Pál

polgármestert

a

Felelős: Varga Pál polgármester
Határidő: azonnal
Magyar Telekom-os oszlopsor
Varga Pál polgármester: A település teljes bel és pusztaközponti külterületén optikai szálat
húz ki a Magyar Telekom. Olyan optikai szál lesz, ami még nagyon kevés településen van
jelen. Ez egy olyan fejlesztés, amivel egy sokkal modernebb, fejlettebb technológiát ér el
Kardoskút. Meg van a Démász engedélye arra, hogy felengedik a meglévő oszlopokra ezt az
optikai kábelt, mert kiengedtek minket ebből a szuper internet programból, ami 25 évre
gátolta volna, hogy ide új fejlesztés érkezzen. A Magyar Telekom részéről kérdésként merült
fel a Petőfi utcán az Agrár Zrt-től kezdődően az egész Petőfi utcai rész optikai hálózattal
történő kiépítése, mert túl széles az út és az egyik oldaltól a másikig nem tudja kifeszíteni az
optikát biztonsággal, így 12-14 db oszlopot helyezne el a Magyar Telekom pluszba ezen a
területen, természetesen az észszerűség határain belül, hogy ne zavarják az összképet. A hobbi
telkeket is kiépítik, illetve kértem, hogy az állami gazdaság részt is vegyék bele a kiépítési
munkálatokba.
Megvizsgálták a kérést és mivel 5-10 év múlva kerül bele Kaszaper is ebbe a hálózatba, így
gazdaságilag csak akkor éri majd meg nekik azt a részt kiépíteni. Keresik a lehetőséget a
megvalósításra előbb, de hiú ábrándokba senkit sem akarnak kergetni.
Ahova villany megy a Prozlik tanyától a makói úti végpontig, beleértve a hobbi telkeket is,
oda minden egyes ingatlanhoz kiépítik a hálózatot, amire lehet csatlakozni, ha a lakos úgy
gondolja, hogy neki a Magyar Telekom által kiajánlott csomag valamelyike megfelel. A
lehetőség mindenkinek adott lesz. A településnek és a lakosságnak ez egy fillérjébe nem
kerül. Azok a villanyoszlopok, amik már elkoptak stb., azokat saját költségükön cserélik.
Fejlődik a település, olyan hálózat lesz kiépítve, ami mindent elbír. Intézményeink nagy
sebességű stabil internetet fognak kapni, illetve felajánlották a free-wifit, amennyiben a
lakosság, település eldönt, hogy melyiket használják. Ugyanazok az árak fognak vonatkozni
Kardoskútra is mint ami már Budapesten, vagy Győrben. A lakosságot szóróanyagokkal stb.
fogják tájékoztatni és a lakosság majd eldönti, hogy melyik szolgáltatót fogja választani. Az
oszlopok kihelyezése úgy gondolom, hogy még mindig egy elfogadható változás, ahhoz
képest, hogy mit ad a jövőben. Lehetőség nyílik a lakosság részére, hogy dönteni tudjon
szolgáltatók között. Elvi döntést szükséges hoznunk erről, hogy a terveket úgy készítsék elő.
HÉSZ, Településrendezési terv
Varga Pál polgármester: Az előzőekben elhangzottak miatt is a településrendezési tervünket
vizsgáljuk, mivel kaptuk már azt a 21 millió forint+ ÁFA ajánlatot. Sok helyen kutakodtam,
kértem tanácsokat. Jegyző úr már kiküldte három cégnek is a tárgyalásra való felhívást,
csomagban a három település tekintetében. A HÉSZ-ünk 2002-ben tartalmazta a távközlési
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igényekre vonatkozó fejezetet, ami csak azt tartalmazza, hogy helyben jelenleg nincs igény
távközlési hálózat kiépítésére, amennyiben lesz akkor azt majd az akkori vezetés eldönti.
Kovács Sándor építész úrral egyeztettem ez ügyben, aki arról tájékoztatott, hogy meg kell
felelni minden mai követelményeknek, annyi, hogy a magassága nem érheti el a 40 métert.
dr. Lipták Péter jegyző: A három megkeresett cégtől egy válaszolt, de irreális összeget írt, a
másik kettő cégtől még várjuk a választ.
Varga Pál polgármester: Azt tudjuk, hogy 500.000.- forintra lehet pályázni, viszont azért a
21 millió+ÁFA összeg mellett ez még eltörpül.
Alapjaiban kell majd átgondolni a jövő évi költségvetésünket. Nagyon sok rész van, amihez
hozzá kell nyúlnunk, de valamit, valamiért.
Telekértékesítés
Varga Pál polgármester: Kettő pályázat érkezett be. Megkérem kirendeltség-vezető
asszonyt, hogy tájékoztasson bennünket.
dr. Francsziszti-Lazányi Magda kirendeltség-vezető: Mind a két Pályázatot, ugyanaz a
pályázó nyújtotta be. Az egyiket 337-es hrsz-ú, a másikat 338-hrsz-ú telekre. A pályázat a
kiírásnak megfelelően került benyújtásra, csatolta az szükséges dokumentumokat.
dr. Francsziszti-Lazányi Magdolna kirendeltség-vezető felolvassa a benyújtott pályázat részét
képező kérelmet.
Kinyilatkozták, hogy tudomásuk van róla, hogy beépítési kötelezettségük van, amire 4 év áll
rendelkezésre, illetve a helyben lakást.
Varga Pál polgármester: A két gyermek építene ezen a telkeken és hoznák ide
vállalkozásukat, ami egy otthon végezhető szellemi munkavégzést jelent. Mikor megérkezett
a két kérelem, akkor megnéztük, hogy azok a telkek haszonbérbe vannak adva az Agrár zrtnek. Ahogy beérkezett a két kérelem megkerestem Csete Zoltán igazgató urat, hogy a két
telek vonatkozásában gond lenne-e, ha visszavennénk., Azt mondta, hogy semmi akadálya,
csak a haszonbérleti szerződést módosítsuk., illetve erre az évre ne kérjünk érte haszonbérleti
díjat, ami úgy gondolom, hogy reális. A zrt. vállalta, hogy kitárcsázza a lucerna vágás után.
Mi a véleményetek? Adunk-e kedvezményt?
Kis Bálint alpolgármester: Miért kellene kedvezményt adnunk?
Varga Pál polgármester: Nem kell, de adható.
dr. Francsziszti-Lazányi Magda kirendeltség-vezető: A kedvezményt kaphatja, így szól a
rendelet is, ha a Képviselő-testület úgy dönt, de azt ő nem jelölheti meg.
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Varga Pál polgármester: Nekem a kedvezmény abból állna, ha mondjuk írja, hogy
gyermekei vannak, itt telepednek le stb.
dr. Lipták Péter jegyző: Egy gondom van csak, hogy nem a kötelezett adta be a kérelmet.
dr. Francsziszti-Lazányi Magda kirendeltség-vezető: Nem tudjuk majd, hogy a
felépítmény kinek a nevén lenne majd.
dr. Lipták Péter jegyző: Annak kellene benyújtania, aki kötelezettséget vállal a beépítésre.
Varga Pál polgármester: Pontosítás miatt elhalaszthatjuk a döntést.
Kocsis Péter képviselő: Nem erőltetném a kedvezményt, ismeri a rendeletet és nem jelölte
meg a kedvezményre irányuló kérését.
Kis Bálint alpolgármester: Így van, mert a kiírásban benne van, hogy megjelölheti. Adjuk
vissza pontosításra.
Varga Pál polgármester: Rendben, akkor megkérlek Magdi, hogy ennek járj utána.
dr. Francsziszti-Lazányi Magda kirendeltség-vezető: A kötelezettséget és nyilatkozatokat a
kérelmező vállalta, ő veszi meg a telkeket.
Varga Pál polgármester: Vehet két telket a rendelet szerint?
dr. Lipták Péter jegyző: Amennyiben vállalja a kötelezettséget mindkét telekért, úgy igen.
Varga Pál polgármester: Úgy gondolom, hogy nekünk arról kell döntenünk, ami előttünk
van. van egy helyi lakos, aki két telekre nyújtott be vételi ajánlatot és kedvezményt nem jelölt
meg. Utána már most, hogy hogyan épít rá, miből már az ő gondja, nem a mienk, nekünk nem
arról kell döntenünk. Ha ő vállalja, hogy megvásárolja a telkeket, telkenként 250.000.forintért és vállalja a 4 éven belüli beépítési kötelezettséget, akkor ennek részemről akadálya
nincs.
dr. Francsziszti-Lazányi Magda kirendeltség-vezető: Az önkormányzatnak ellenőriznie is
kell majd, hogy a kötelezettségének eleget tett-e.
Varga Pál polgármester: A kiírásnak megfelelően lett benyújtva a pályázat, tehát ennek
igazából akadálya nincsen.
dr. Lipták Péter jegyző: Azt gondolom, hogy igen, a kiírásnak megfelelően nyújtotta be a
kérelmező, csak tisztázni kellene, hogy valóban így gondolta-e ahogyan a pályázatban
szerepel, tisztában van-e a kötelezettségeivel, nehogy ellentmondás legyen belőle.
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dr. Francsziszti-Lazányi Magda kirendeltség-vezető: Időközben egyeztettem a pályázóval,
aki azt mondta, hogy így szeretné ahogy benyújtotta és tudomásul veszi, és tudja, hogy az ő
nevén lesz a telek és az ő nevén lesz a felépítmény is. A kedvezménnyel kapcsolatban annyit
mondott, hogy ha lesz akkor jó, ha nem akkor is jó.
Varga Pál polgármester: Javaslom elfogadni a pályázatot és értékesíteni számukra
telkenként br.250.000.- forint értékben.
Amennyiben nincs kiegészítés,
kézfelnyújtással szavazzon!

kérdés,

aki

egyetért

az

elhangzottakkal,

kérem,

A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
88/2022. (V.25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete dönt arról, hogy
1. a Kardoskút, belterület 337 hrsz-ú, 800 m2
alapterületű ingatlan értékesítésére vonatkozó
(Kardoskút Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2022.(III. 25.) önkormányzati
rendelete) pályázati eljárás nyertese Hanó Ferencné
Szecskó Mária 5945 Kardoskút, Ady sor 24. szám
alatti lakos,
2. értékesíteni kívánja részére az 1. pontban
megjelölt ingatlant bruttó 250.000 Ft, azaz
kettőszázötvenezer
forint
eladási
áron,
vételárkedvezményt nem állapít meg,
3. felhatalmazza Varga Pál polgármestert az ingatlan
adásvételére vonatkozó szerződéssel kapcsolatos
nyilatkozatok megtételére, valamint a szerződés
megkötésére a pályázati eljárási szabályok, valamint
a benyújtott ajánlatban foglaltak szerint.
Felelős: Varga Pál polgármester
Határidő: értelem szerint
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Továbbá a Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
89/2022. (V.25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete dönt arról, hogy
1. a Kardoskút, belterület 338 hrsz-ú, 1000 m2
alapterületű ingatlan értékesítésére vonatkozó
(Kardoskút Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2022.(III. 25.) önkormányzati
rendelete) pályázati eljárás nyertese Hanó Ferencné
Szecskó Mária 5945 Kardoskút, Ady sor 24. szám
alatti lakos,
2. értékesíteni kívánja részére az 1. pontban
megjelölt ingatlant bruttó 250.000 Ft, azaz
kettőszázötvenezer
forint
eladási
áron,
vételárkedvezményt nem állapít meg,
3. felhatalmazza Varga Pál polgármestert az ingatlan
adásvételére vonatkozó szerződéssel kapcsolatos
nyilatkozatok megtételére, valamint a szerződés
megkötésére a pályázati eljárási szabályok, valamint
a benyújtott ajánlatban foglaltak szerint.
Felelős: Varga Pál polgármester
Határidő: értelem szerint

Varga Pál polgármester: Javaslom, hogy a Kardoskúti Zrt.-vel kötött haszonbérleti
szerződést szüntessük meg a kérésüknek megfelelően az érintett 5 telek tekintetében és az idei
évben annak az 5 teleknek a haszonbérleti díját engedjük el.
Amennyiben nincs kiegészítés,
kézfelnyújtással szavazzon!

kérdés,

aki

egyetért

az

elhangzottakkal,

kérem,

A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
90/2022. (V.25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete dönt arról, hogy
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1. Kardoskút Község Önkormányzata módosítja a
Kardoskúti Zrt.-vel fennálló haszonbérleti
szerződést, mely szerint a Kardoskút 334, 335,
336, és 338 helyrajzi számú ingatlanok a
haszonbérleti szerződés lejárati ideje előtt
kikerülnek a haszonbérlet köréből,
2. Kardoskoskút Község Önkormányzata eltekint a
fenti ingatlanokat terhelő, 2022. évre esedékes
bérleti díj teljes összegétől,
3. felhatalmazza Varga Pál polgármestert a
módosító szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatok
megtételére.
Felelős: Varga Pál polgármester
Határidő: értelem szerint

Óvoda - nyári nyitva tartás, szabadságolás
Varga Pál polgármester: Köszönöm Éva, hogy eljöttél. A Képviselő-testületnek küldtél 4
Excel táblát, amiben felvázoltad a különböző lehetőségeket. Ha jól láttam, akkor a nyitva
tartás idejében, illetve a helyettesítéseknél van változás. Egy 5-ik verziót mondanék, amit már
egyeztetünk korábban, hogy nyári diákmunkással tudnánk feltölteni ezt a létszámot és akkor
nem kellene helyettesítést fizetni.
Patócs Éva óvodavezető: Rendben, csak az egészségügyi előírásokat betartva.
Varga Pál polgármester: Természetesen. Anikót megkértem, hogy számszerűsítse az órákat,
mivel vannak különböző helyettesítési keretek betervezve.
Patócs Éva óvodavezető: Helyesbíteni szeretnék, hogy a 7-16 óráig jelzett nyitvatartási
időben elírtam és nem 12 óra, hanem 10 óra a helyettesítési órák száma júliusban.
Varga Pál polgármester: Erzsébet-táborra lett volna lehetőség pályázni, de ez most
kimaradt. Szülői igény fel lett-e mérve, hogy a nyári időszakban hány szülő igényelné?
Patócs Éva óvodavezető: Konkrétan még nem mértem fel, csak az eddigi tapasztalatok
alapján sejtjük, hogy most is olyan 10-12 gyermek lesz a nyáron.
Varga Pál polgármester: Amennyiben fel lesz mérve, akkor én javasolnám a csökkenetett
nyitvatartást.
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Patócs Éva óvodavezető: Rendben. Nem akartam előre szaladni ezzel. Az eddigi tapasztalat
szerint reggel 7-kor érkeznek a gyerekek és 16, 16:15-ig elviszik őket. Az óvoda nyitvatartási
ideje pedig 7-17 óráig van.
Varga Pál polgármester: A fennmaradó időben amikor már nincs gyermek, hogy akkor
azokat mínuszoljátok, vagy még akkor van olyan teendő, amit gyermekek mellett nem lehet
megoldani?
Patócs Éva óvodavezető: Az irodai munkában igyekszem utolérni magamat. Belső takarítás,
az öltöző és közvetlen a bejáratnál, amikor az utolsó gyermeket is elviszi a szülő.
Varga Pál polgármester: Ezt csak azért mondom, mert mindig annyira kivan számolva az ott
dolgozók munkaideje és forintra pontosan ki van számolva a túlórák ideje, hogy akár odavissza is működhetne ez a történet és akkor, ha elment az utolsó gyermek is az oviból akkor
keletkezhetnének mínusz órák is. Ne csak a pluszokat, hanem a mínusz órákat is vezessük. A
hivatalban is a fizikai munkásoknál szokott úgy nevezett „csúsztatás” lenni, hogy mikor esős
nap van és nem tudnak kint dolgozni, akkor azokat az órákat máskor dolgozzák le. Ezekben a
nehéz időkben erre figyeljünk oda, mert a helyettesítésre tervezett keret már lassan elfogy, ki
lettek fizetve túlórákra és még előtte vagyunk a nyári szabadságoltatásoknak, amik meg
fogják terhelni a költségvetésünket.
A szülői igény felmérése lenne legfontosabb, azt kellenen megvizsgálni, hogy mondjuk elég
lenne -e napi 4 óra, vagy egész napos ellátásra van igény, mert akkor tervezzünk úgy.
Patócs Éva óvodavezető: Az óvoda nyári zárva tartásánál is mi mind a ketten szabadságon
voltunk. Két hét a tisztasági festésre, takarítás.
Varga Pál polgármester: Értem. Ha lesz jövőre is Erzsébet-tábor akkor arra mindenképpen
pályázni kell az óvodának is, ha már idén elmaradt, mert élményhez jutnak a gyerekek és nem
beszélve arról, hogy forráshoz is. Anikó tudtál számszerűsíteni?
Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos: Fontos kérdés, hogy dajkával, vagy óvónővel
történne a helyettesítés?
Patócs Éva óvodavezető: Dajkával.
Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos: Rendben. Akkor
1. verzió 7-16 óráig br. 96.000.-/3 hó,
2. verzió 630-1700 óráig br.178.200.-/3 hó,
3. verzió 630-1630 óráig br. 153.000.-/3 hó,
4. verzió 630- 1600 óráig br. 119.400.-/3 hó.
Varga Pál polgármester: Értem. Nem ebbe fog az önkormányzat belerokkanni, csak ha az
egész évet nézzük, akkor már ennek többszöröse lett kifizetve helyettesítésre, túlórára.
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Azért is mondtam, hogy ebben kellene egy ésszerű kompromisszumot kötni. A betegséggel
kapcsolatos helyettesítéssel túl sokat nem tudunk kezdeni, ez sajnos egy ilyen év volt. Eddig
300.000.- forint volt betervezve túlórákra és már közel fél millió forintnál járunk.
Megduplázódik a túlórák kifizetését. Leveledben írod, hogy mivel növekszik a gyermek
létszám még óraszám növekedést is kérsz a dajkáknak. Itt akkor már csoport bontásról is
beszélsz esetleg?
Patócs Éva óvodavezető: Nem tudom, hogy szeptemberig, hogy alakul a létszám, hogy lesz-e
még beiratkozó.
Mostani számítás szerint leszünk 25-en szeptembertől a sajátos nevelésű gyermekekkel együtt
és novemberben még lesz kettő beiratkozó. Úgy gondolom, hogy a kettő 8 órás dajka
megoldás lehetne. A maximális csoportlétszám 25 fő a törvény szerint. e felé lehet menni kéthárom fővel menni minisztériumi engedéllyel. 30 főnél már bontani szükséges a csoportot.
Varga Pál polgármester: Ott a pedagógus létszámot is növelni kell?
Patócs Éva óvodavezető: Ott meg lehet oldani, ha két dajka van, hogy két pedagógus
megosztja a csoportot délelőtt és délután pedig dajkával. Az is attól függ, hogy mennyi lesz a
bent alvó, napközis gyermek. Ezek alternatívák, amikkel számolni szükséges.
Varga Pál polgármester: Bízom benne, hogy lesz diákmunka és akik rendelkeznek
egészségügyi kiskönyvvel. Javaslom, hogy a szülőket nyilatkoztassuk meg és ésszerű keretek
között próbáljuk meg ezt a nyarat végig vinni. A következő évi költségvetésnél pedig az
óvodát érintően lesznek olyan javaslataim, amiket a költségvetésbe be tudunk építeni.
Patócs Éva óvodavezető: Mire nyilatkoztassam a szülőket? Arra, hogy igénylik-e egyáltalán
az óvodát, vagy már nyitvatartási időkkel együtt?
Kocsis Péter képviselő: Nyitvatartási idővel.
Varga Pál polgármester: Köszönjük, hogy összeállítottad az anyagot, így tudunk tervezni
előre. Adja az ég, hogy csoportot tudjunk bontani, mert az azt jelenti, hogy sok gyermek,
szülő választja az óvodánkat.
Alföldvíz Zrt.
Varga Pál polgármester: Az Alföldvíz Zrt-től visszakaptunk több évre visszamenőleg
elmaradt, ezáltal felgyülemlett bérleti díjat, több mint 6 millió forint összegben. Ennek az
elköltése csak víziközművel kapcsolatos munkálatokra számolható el. Van gördülő fejlesztési
tervünk, amiben meg van szabva, hogy milyen munkálatokat kell elvégeznie az Alföldvíz Zrtnek. Megalakult a Nemzeti Közművek, amibe az Alföldvíz Zrt. is beolvadt.
Ha van olyan gondolatunk, hogy ezt a több, mint 6 millió forintot víziközműre elköltjük és az
Alföldvíz Zrt-t bízzuk meg a rekonstrukciós feladattal, akkor ezt az összeget nem kell
visszaadni, mivel le tudjuk igazolni, hogy ennek a célnak megfelelően költöttük el ezt a pénzt.
Egyeztettem az Alföldvíz Zrt. képviselőjével Dénes Sándor úrral, aki tájékoztatott, hogy van
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kapacitása az Alföldvíz Zrt-nek a Gördülő Fejlesztési tervben egyébként is előírt
munkálatokra, víz bekötésekre stb. Itt jött az apropó, hogy az általános iskolánál egyébként is
a két tűzcsap nem felel meg a tűzvédelmi szabályoknak és a z óvodánál is egy kültéri, nagy
teljesítményű tűzcsapot telepítsünk, így a mai napi előírásoknak megfelelő tűzcsappal
rendelkeznénk. Dénes Sándor biztosított, hogy semmi akadálya annak, hogy ebből a
keretösszegből ezt megvalósítsák, valamint a megmaradt pénzből az összes a Gördülő
Fejlesztési tervben előírt bekötő vezetékekeit is ki tudják cserélni. Ehhez az a kérés, hogy egy
döntést hozzunk, miszerint a rendelkezésünkre álló bérleti díjat, azaz 6,2 millió forint, önerőt
nem igénylő, fejlesztési beruházáshoz használjuk fel.
Amennyiben nincs kiegészítés,
kézfelnyújtással szavazzon!

kérdés,

aki

egyetért

az

elhangzottakkal,

kérem,

A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
91/2022. (V.25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete dönt arról,
1. hogy a rendelkezésére álló, Alföldvíz Zrt. által
visszamenőleg megfizetett bérleti díj teljes
összegét, 6.200.000 Ft-ot, azaz hatmilliókettőszázezer forintot, önerőt nem igénylő, a
Gördülő Fejlesztési tervben előírt fejlesztési
munkálatokra, valamint egy kültéri, nagy
teljesítményű tűzcsap telepítésére használja fel.
2. felhatalmazza Varga Pál polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Varga Pál polgármester
Határidő: értelem szerint

Tájékoztatások
Varga Pál polgármester: Korábban már képviselő-testület is döntött arról, hogy a Magyar
Közút kezeléséből visszavesz utat, valamint út padkát. Az út sínen van, de az útpadkának egy
hasznosítási formát kell kitaláljunk. A közút azt mondta, hogy legyen járda, de a
Pusztaközponthoz vezető úton nem biztos, hogy tudnánk járdát kialakítani. Jegyző úrral arról
beszéltünk, hogy lehet azt nem vennénk vissza. Ez még folyamatban van.
TOP Plusz pályázattal kapcsolatban tájékoztatlak benneteket, hogy a pályázat benyújtása
folyamatban van, egy hónapos csúszás van, ami azt jelenti, hogy valószínűleg a május 15-i
beadás határideje, június 15-re fog tolódni.
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Más bejelentés, felvetés?
Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, tisztelettel megköszönöm az aktív tanácskozást, a
nyílt ülést 11 óra 15 perckor bezárom és a tanácskozást zárt ülés keretében folytatjuk tovább.

K.m.f.

Varga Pál
polgármester

dr. Lipták Péter
jegyző
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Skorka Pálné
képviselő

Kocsis Péter
képviselő
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