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2/2019. ÖKÜ
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. január 22. napi
rendkívüli, nyílt testületi ülésén 15:00 órai kezdettel.

Ülés helye: a Hivatal tanácskozó terme
5945 Kardoskút, Március 15. tér 3.
Jelen vannak:
Lengyel György polgármester,
Varga Pál alpolgármester,
Mórocz Lajos települési képviselő.
Tanácskozási joggal meghívottként vannak jelen:
Dr. Lipták Péter, jegyző
Kapuné Sin Anikó, pénzügyi főtanácsos
Kraszkó Mihály, Kraszkó Projekt Kft. képviselője
Radics Vivien, szociális ügyintéző
Nem tanácskozási joggal állandó meghívottként van jelen:
Prozlikné Csorba Melinda, jegyzőkönyvvezető
Lengyel György, polgármester: köszönti a megjelenteket, továbbá tájékoztatja a
jelenlevőket, hogy Kis Bálint és Pusztai Ádám képviselő urak előzetesen jelezték, hogy nem
tudnak részt venni az ülésen. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv
hitelesítőkre tesz javaslatot; választása Mórocz Lajos és Varga Pál képviselőkre esik, melyet
a jelenlevő 3 testület tag 3 igen szavazattal, egyhangúlag, elfogadott.
Lengyel György, polgármester: Javaslatot tesz a megtárgyalandó napirendi pontokra a
meghívóban megküldöttek szerint.
Aki egyetért a napirendi pontok elfogadásával, kézfeltartással szavazzon!
A képviselő-testület a javaslatnak megfelelően, a 3 jelenlevő tag közül 3 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbiak szerint fogadta el a tárgyalandó napirendi pontokat:

Nyílt ülés
Napirend tervezet:

1. Kiegyenlítő bérrendezési alap pályázat benyújtása
Előterjesztő: Lengyel György polgármester, dr. Lipták Péter jegyző
2. Köztisztviselői illetményalap megállapításáról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Dr. Lipták Péter jegyző
3. Kardoskút Község Önkormányzatának szervezeti és működési szabályairól szóló
22/2014. (XI.5.) rendeletének módosítása
Előterjesztő: Dr. Lipták Péter jegyző
4. Kardoskút Község Önkormányzatának a szociális ellátásokért és a
gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 10/2014. (II.28.)
rendeletének módosítása
Előterjesztő: Dr. Lipták Péter jegyző
5. Egyebek
Előterjesztő: Lengyel György polgármester

Zárt ülés
1.) Szociális kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: A napirendi pontok tárgyalása előtt köszöntöm Kraszkó
Mihály urat, aki a Kraszkó Project Kft. képviselője. A Magyar falvak program
menedzsmentjével foglakozik. Átadnám a szót egy rövid bemutatkozásra.
Kraszkó Mihály, Kraszkó Projekt Kft. képviselője: Először is köszönöm a meghívást és
lehetőséget arra, hogy szóban is bemutathatom a programot. Alpolgármester úr már
Orosházán megismerhette a program főbb elemeit.
2018 tavaszán a magyar kormány célul tűzte ki a magyar falvak felzárkóztatását. Akkor
kidolgozásra került egy program, amely a Modern falvak elnevezést kapta, később módosult a
Magyar Falu Programra. Elérkezett 2019. év eleje, amikor is olyan fázisba ért a program,
hogy a programelemek nagy része pályázhatóvá válik. 2019-ben 14 olyan programelem van,
mely az 5000 fő alatti települések számára elérhetővé válik.
Ilyen elem például a szolgálati lakások programja, aminek keretén belül lehetőség nyílik
különböző szolgálati lakások felújítására 30 millió forint összegig.

Másik fontos program a bölcsődék, óvodák felújítására szolgáló program. Polgármester úrral
egyeztettünk már arról, hogy az óvoda felújítása célszerű lenne. Az erre szánt és pályázható
keretösszeg 50 millió forint, illetve férőhelyenként 4 millió forint.
Egyházi intézmények felújítását szolgáló program elem is pályázhatóvá válik év elején,
ahogyan az egyházi intézményekben létrejövő oktatásokra, kirándulásokra, táborokra lehet
benyújtani igényt, illetve az ahhoz szükséges eszközökre is. További lehetőségként merül fel
ebben a programelemben, hogy az önkormányzat foglalkoztathat egy főt, aki tartja a
kapcsolatot az egyház és az önkormányzat között, úgy, hogy a Magyar Állam ennek a
bizonyos munkavállalónak a garantált bérminimumát állja egészen egy évig. A program nagy
előnye, hogy 2022-ig minden évben kiírásra kerül majd ez a pályázati lehetőség.
A helyi identitástudat mellett, a nemzeti identitástudat erősítését is célul tűzte ki a Kormány.
Ehhez kapcsolódóan a kulturális intézmények, terek felújítására nyílik lehetőség, különböző
programok lebonyolítására, továbbá ugyancsak egy fő foglalkoztatására, aki a programok
szervezését, koordinálást látná el.
A 6. évét betöltött gépjárművek, vagy a háromszázezer kilométer futásteljesítmény feletti
gépjárművek cseréjére lehet pályázni.
Ravatalozók felújítására 30 millió forintos keretet nyújt a pályázat. A 30 millió forintos keret
magába foglalja a vizesblokkok kialakítását, a hűtők felújítását, beszerzését. Ezen felül van
még egy 5 millió forintos egyéb keret, ami lehetőséget biztosít az önkormányzat számára a
járdák, kerítések stb. felújítására.
Tudomásom szerint, ahogy több kisebb teleülésen, úgy Kardoskúton sem sok Start
munkaprogramban foglalkoztatott személy dolgozik, amit a Kormány is lát. Éppen ezért a
pályázat 15 millió forint összegig gépbeszerzést biztosít az önkormányzatoknak.
Röviden, tömören ennyit szerettem volna elmondani. Ahogy polgármester úrnak is jeleztem,
állok segítségükre a továbbiakban is és igyekszem minél frissebb információkkal szolgálni.
Részemről van ehhez a térséghez egy lokálpatrióta identitástudatom, amit igyekszek minél
jobban erősíteni és az Önkormányzatok munkáját abban segíteni, hogy ebben a Magyar Falu
Programban minél sikeresebben, minél eredményesebben tudjanak pályázni.
Miniszterelnökséggel jó viszonyban vagyok, tehát minden adott ahhoz, hogy a 2019. február
közepi kiírásra sikeresen pályázzunk.
Fontos tudnivaló, hogy ez a pályázat 100%-os támogatottságú, önerőt nem igényel és
előfinanszírozott. Az elbírálás a pályázat benyújtását követően 60 napot vesz igénybe. Ezután
egy támogatói szerződés kerül aláírásra, ami után a Magyar Államkincstár kiutalja a
települések számára a megigényelt összeget.
Nem kötelező a kiírásban szereplő összegkereteket felhasználni, elegendő annyira pályázni,
amennyire az önkormányzatnak szüksége van az adott projektelemek megvalósításához.

Lengyel György polgármester: Köszönjük szépen a részletes tájékoztatót. Kérdés merült-e
fel esetleg?
Varga Pál alpolgármester: Több programelemet is kiírtam magamnak, amelyre érdemes
lenne pályázni, a gépjárművek cseréjét kivéve, mert van szerencsénk más pályázaton belül
lecserélni régi járműveinket. Lényegesnek tartom a szolgálati lakások felújítását. Viszont az
orosházi tájékoztatón a rendőri körzeti megbízottak szolgálati lakásainak felújításáról volt szó,
úgy, hogy országosan egységes küllemet szeretnének elérni.
Kraszkó Mihály, Kraszkó Projekt Kft. képviselője: A Miniszterelnökség felé beadott
beadványban a körzeti megbízotti lakások felújítása külön nem szerepel, hanem a szolgálati
lakás program a szolgálati lakásokat egységesen kezeli, pont azért, hogy az adott
munkavállalónak (köztisztviselő, tanár, orvos stb.) vonzóvá tegye az adott településen a
lakhatást.
Létezik egy mintaprogram, ami külön az orvosi dolgokra van kihegyezve. A Makovecz Imre
által tervezett épületeket próbálják népszerűsíteni a különböző településeken mintaprogram
keretén belül. Azokon a településeken, ahol 6 hónapnál régebben betöltetlen orvosi praxisok
találhatók és esetleg vannak olyan orvosok akik, hajlandóak arra, hogy egy Makovecz Imre
által tervezett orvosi lakásban, orvosi komplexumban praktizálnának. Attól, hogy szolgálati
lakásról van szó a Magyar Falu Programon belül, még a körzeti megbízott szolgálati
lakásának felújítása is beleférhet.
Varga Pál alpolgármester: Értem. Az Orosházán tartott tájékoztatón az hangzott el a körzeti
megbízott szolgálati lakásokkal kapcsolatban, hogy az év vége felé lesz betéve ebbe a
programba, illetve az is elhangzott, hogy „Azon személyeknek, akik nélkül nem működik a
falu.” A kettő együtt volt megemlítve akkor. Továbbá arról is szó volt, hogy az orvosi
eszközök beszerzésére, felújítására 2 millió forint összeget biztosítanak.
Kraszkó Mihály, Kraszkó Projekt Kft. képviselője: Így van orvosi rendelő felújításra,
eszközbeszerzésre, építésre is lehet külön-külön pályázni, tehát az egyik nem zárja ki a
másikat. Azaz ha egy önkormányzat a felújítást már elvégezte az adott épületen, attól még
például eszközbeszerzésre pályázhat.
Varga Pál alpolgármester: Köszönöm a tájékoztatót, további kérdésem nincs.
Mórocz Lajos képviselő: Köszönjük a tájékoztatót, mindenképpen át kell gondoljuk alaposan
mielőtt pályáznánk a programban.
Kraszkó Mihály, Kraszkó Projekt Kft. képviselője: Magam részéről annyit tudok
elmondani, hogy tartom a kapcsolatot Polgármester úrral és a jövőben is tájékoztatom a
legújabb információkról.
dr. Lipták Péter jegyző: Körülbelül mekkora összegű támogatásban gondolkodhatunk?

Kraszkó Mihály, Kraszkó Projekt Kft. képviselője: A kormányzat nem szabott meg felső
határt ennek a pályázatnak a benyújtására. Ami azt jelenti, hogy akár mind a 14
programelemre lehet pályázni, viszont úgy gondolom, hogy mivel Magyarországon 2887
olyan település létezik, amely 5000 fő alatti és ugyancsak pályázhat ezekre a
programelemekre, így meglátásom szerint egy közel 120-150 millió forint összeg az amire
biztonsággal lehet pályázni egy település tekintetében. Nem mondom, hogy ez a keret nem
léphető túl bizonyos kereteken belül, de az biztos, hogy itt a legnagyobb hangsúlyt az idő
jelenti, hogy milyen gyorsan tudunk reagálni a pályázati kiírásokra, mert nyilván 2886
potenciális pályázó lehetséges, viszont nem biztos, hogy minden esetben olyan pontos
információkkal és leírásokkal fognak rendelkezni, mint önök.
Mórocz Lajos képviselő: Beérkezési sorrendben történik az elbírálás?
Kraszkó Mihály, Kraszkó Projekt Kft. képviselője: Nagy valószínűséggel igen. A Magyar
Államkincstáron keresztül fog menni az első formai ellenőrzés, azt követően pedig a
Gyopáros Alpár vezette Miniszterelnökségi Hivatalba fog kerülni a pályázat, ahol már egy
ezzel foglalkozó stáb megalakult, akik már egyszer lekoordinálták a Modern Városok
Programot és az ott megszerzett tapasztalatok alapján a lehető leggyorsabban megpróbálják a
beérkezett pályázatokat elbírálni, illetve kihirdetni az eredményeket.
Mivel hazai forrásról van szó, ezért különböző könnyítések is léteznek, hogy minél hamarabb
támogatásban részesülhessenek a nyertes települések. A különböző beruházások könnyített
eljárás során megvalósíthatóak és akár már az ősszel, kézzel fogható jeleit vehetjük annak,
hogy a településen milyen fejlődés fog történni.
Lengyel György polgármester: Azt gondolom a kis településekre bőven ráfér ez a fajta
odafigyelés. Előző évben minden kis település polgármestere kapott egy tájékoztató levelet
Miniszterelnök úrtól a programot illetően. Ezt a lehetőséget nagyon is figyelembe kell venni
és a prioritást mielőbb felállítani.
Köszönjük szépen még egyszer, hogy elfogadta meghívásunkat és tájékoztatott minket a
lehetőségeinkről.
Kraszkó Mihály elhagyja a termet.

1. Napirendi pont: Kiegyenlítő bérrendezési alap pályázat benyújtása
Előadó: Lengyel György polgármester, dr. Lipták Péter jegyző
Lengyel György polgármester: A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal nyújt majd
be pályázatot, amihez a Képviselő-testület hozzájárulása szükséges. Az erről szóló részletes
előterjesztést mindenki kézhez kapta. Kérdés, kiegészítés Jegyző úr részéről?

Dr. Lipták Péter jegyző: 15 és fél fő tekintetében tudjuk benyújtani a pályázatot, azaz a
közös hivatal létszámkeretét érinti. Adóerő képesség szempontjából, Csanádapáca adóerő
képessége a mérvadó, hiszen a legkedvezőbb sávba kerül, azaz 20.000.-Ft/ fő alatt van. 15,5 x
800.000.- forintra tud pályázni a közös hivatal, amelynek az a feltétele, hogy mindhárom
hivatal támogatja a pályázat benyújtását, ezzel támogatva azt, hogy 2019 évben az
illetményalapot 46.380.- forintban állapítja meg, illetve a pályázatban esetlegesen nyert
összegből amennyiben mindhárom testület úgy dönt, akkor a 20%-os alapilletmény emelés is
megoldható lenne ebben a tárgyévben. Ezáltal egy olyan bérszámfejtést készíthetünk ami, úgy
gondolom méltányos a hivatalban dolgozókkal szemben és arányos az elvégzett munkával.
Lengyel György polgármester: Köszönjük szépen. A közös hivatal mindhárom hivatalában
nagyságrendileg azonos mértékű béremelést fog jelenteni?
dr. Lipták Péter jegyző: Teljesen azonos lesz mindhárom hivatalban az emelés, végzettséget
figyelembe véve arányosan 20%-os emelést tervezünk, egységesen minden kollégára
kiterjedően.
Mórocz Lajos képviselő: Amennyiben a pályázat eredménytelenül zárul, akkor is megmarad
a 20%-os alapilletmény emelés?
dr. Lipták Péter jegyző: A Kormányzat ezzel a pályázattal szeretne többletforrást biztosítani
azon önkormányzatok részére ahol az adóerő képesség csekélyebb mértékű, mint más
településeken. Aljegyző asszony telefonon tárgyalt a Magyar Államkincstárral, ahol
tájékoztatták arról, hogy ha nem vétünk a pályázat benyújtásakor formai hibát, akkor ez
lényegében nyert pályázatnak tekinthető és az elnyert összeg kiutalásra kerülhet február
végéig.
Lengyel György polgármester: Köszönjük a kiegészítést, elfogadásra javaslom az
előterjesztés szerinti tartalommal.
Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki elfogadja, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 3 tagja közül 3 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
5/2019. (I.22.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
testülete

Község

Önkormányzat

képviselő-

1. hozzájárul ahhoz, hogy Csanádapáca Község
Önkormányzata, a Magyarország 2019. évi
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. számú
melléklet I. 12. pontja alapján pályázatot nyújtson be

a köztisztviselők
emeléséhez,

illetményének

2019.

évi

2. vállalja, hogy a köztisztviselői illetményalapot a
2019. évre vonatkozóan (2019. január 1. naptól –
visszamenőleges hatállyal) a Kvtv.-ben rögzítetthez
képest legalább 20%-kal emelt összegben, azaz
legalább 46 380 forintban állapítja meg,
3. nyilatkozik, hogy a Csanádapácai Közös
Önkormányzati Hivatal a 2018. évi költségvetési
törvényben
meghatározott
illetményalapot
alkalmazta 2018. július 1-jén.
4. felkéri Csanádapáca Község Önkormányzat
Polgármesterét és a Csanádapácai Közös
Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy a pályázatot
határidőben nyújtsa be.
Határidő: 2019.01.25.
Felelős: dr. Lipták Péter jegyző

2. Napirendi pont: Köztisztviselői illetményalap megállapításáról szóló rendelet
megalkotása
Előadó: dr. Lipták Péter jegyző
Lengyel György polgármester: Az előző napirendi ponttal összefüggésben szükséges
rendeletet alkotnunk. A részletes előterjesztést, valamint rendelet-tervezetet mindenki kézhez
kapta, azt megismerhette. Kérdés merült-e fel?
Amennyiben, nincs kiegészítés, kérdés, aki támogatja a rendelet elfogadását az előterjesztés
szerinti tartalommal, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 3 tagja közül 3 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2019.(I.23.) önkormányzati rendelete
a közszolgálati tisztviselők 2019.évi illetményalapjáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3. Napirendi pont: Kardoskút Község Önkormányzatának szervezeti és működési
szabályairól szóló 22/2014.(XI.5.) rendeletének módosítása
Előadó: Dr. Lipták Péter jegyző
Lengyel György polgármester: Az előzőleg kiosztott előterjesztésben foglaltakhoz
kiegészíteni valója, vagy kérdése valakinek? A jogszabályi előírásoknak meg kell felelnünk,
ezért a rendeletmódosítást elfogadásra javaslom.
Amennyiben, nincs kiegészítés, kérdés, aki támogatja a rendelet elfogadását az előterjesztés
szerinti tartalommal, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 3 tagja közül 3 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019.(I.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 22/2014. (XI.5.) sz.
önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4. Napirendi pont: Kardoskút Község Önkormányzatának a szociális ellátásokért és a
gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 10/2014. ( II.28.) rendeletének
módosítása
Előterjesztő: Dr. Lipták Péter jegyző
Lengyel György polgármester: Előző ülésen részletes tájékoztatást kaptunk kirendeltségvezető helyettestől. Kérdezem jegyző urat és Radics Vivient, hogy egyéb kiegészíteni valójuk
van-e?
Radics Vivien szociális ügyintéző: Egy apróbb kiegészítéssel élnék csak, hogy miután
kiküldtem a mai ülés előterjesztéseit; vettem észre, hogy a rendelet-tervezetben a hatályba
lépés időpontját rosszul tüntettem fel, mert nem a kihirdetést követő napon, hanem 2019.
március hó 1. napjától lép hatályba, tehát ezzel a módosítással szükséges elfogadnia a
Képviselő-testületnek.

Lengyel György polgármester: Köszönjük szépen a kiegészítést. Az előbb elhangzott
kiegészítéssel javaslom elfogadásra az előterjesztésben szereplő rendeletmódosítást.
A Képviselő-testület jelen levő 3 tagja közül 3 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2019.(I.23.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokért és a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló
10/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Napirendi pont: Egyebek
Előadó: Lengyel György polgármester

Háziorvosi szolgálat keretében foglalkoztatott közalkalmazottak bére
Lengyel György polgármester: Bradean doktor úr nyugdíjba vonulásával egy
közalkalmazotti jogviszony szűnt meg, azóta helyettesítéssel történik a szolgálat ellátása,
továbbá az Önkormányzat felelős a praxis fenntartásáért. Ebben a felállásban a nővér és
asszisztencia közalkalmazotti jogviszonyban maradt. Dr. Fodor Zsuzsanna háziorvos külön
szerződés keretében látja el az orvosi feladatokat.
Az orvosi ellátásban ismertté vált „kártyapénz” és a változó számokat mutató gépjármű
alkalmassági vizsgálat szolgáltatási díja is bevételként szolgál, amely összegek a képviselő
testület döntésének megfelelő százalékos felosztásban a dolgozók illetményébe kerül
beépítésre.
Felhívták a figyelmünket, hogy a jogszabályoknak megfelelően kell ezt a feladatot ellátnunk,
melynek az önkormányzat a gazdája a mi helyzetünkben. Szerencsésnek érezhetjük
magunkat, hogy doktornő minden változásról időben informál bennünket, teljesen
együttműködik az önkormányzattal.
Nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy önkormányzatunk kormányzati funkciói,
intézményei, szakfeladatai közül a háziorvosi ellátás jelenleg az, ami rentábilis, jól
finanszírozott. Ez azt jelenti, hogy az NEAK-tól érkezett állandó és fix díjak gyakorlatilag
fedezik a havi kiadási szükségleteket; a dologi és személy jellegű kiadásokat egyaránt.
Mivel több testületi ülésen is elhangzott, hogy előtérbe helyezzük az egészségügyi ellátást,

így került a fogorvosi és háziorvosi ellátás is sokkal jobb helyzetbe az előző éveket
figyelembe véve. Attól még, hogy Kardoskút elöregedő településnek számít, a
gyermekszületések száma az elmúlt években nőtt, aminek nagyon örülünk.
Jelenleg van lehetőségünk az orvosi ellátás fenntartása mellett a fejlesztésére is. Azt
gondolom, hogy lehetőségeinkből adódóan maximalizáljuk a feltételek biztosítását. Amiben
kompetenciánk van az az, hogy a kártyapénz valamint a gépjármű alkalmassági vizsgálati
díjból eredő bevétel százalékos felosztásában döntsünk. A Képviselő-testületi döntés alapján
fogjuk elosztani az háziorvosi szolgálat dolgozói között. Az előterjesztés részét képező
táblázatban olvasható egy részletes javaslat, valamint Kis Bálint képviselő úrtól is érkezett
írásos javaslat a témát illetően, ami ugyancsak kiosztásra került.
Van-e kérdés, felvetés, javaslat ezzel kapcsolatban?
Mórocz Lajos képviselő: Az előbb említetted a fogorvosi ellátást is, az ott dolgozó
asszisztenciára is vonatkozik a felosztás?
Lengyel György polgármester: Nem. A fogorvosi ellátás tekintetében a Pusztaföldvár
Önkormányzata a munkáltató, valamint összevont körzetről van szó. Polgármester úrral
felvettem a kapcsolatot ez ügyben. A fogorvosi ellátásban mind a két képviselő-testület
valamint a polgármesterek kompetensek döntést hozni, de elsősorban a gesztor dönt, hiszen a
finanszírozás is oda érkezik és a finanszírozás feletti többletköltség a két önkormányzat között
oszlik meg arányosan. Elsősorban ott kell kezdeményezzük, amennyiben van ilyen
felvetésünk.
dr. Lipták Péter jegyző: Így van. Jelen pillanatban a fogorvos megkapja az NEAK által
átutalt havi finanszírozási összegből a közalkalmazotti jogviszony szerinti bérét, illetve a havi
teljesítménymutató szerinti összeg 100%-át.
Varga Pál alpolgármester: Természetesen, mint az élet több területén is, meg kell becsülni a
jó munkavállalókat. Egészségügyi ellátásunk finanszírozása rentábilis. Ezzel a döntésünkkel
motiválni tudjuk az ott dolgozókat. Ha pedig erre van is lehetőségünk, akkor azt meg is kell
tenni.
Lengyel György polgármester: A jelenlegi támogatásunk havonta megközelítőleg 1 millió
egy néhány ezer forint körül van, ezt a támogatási összeget nem sokkal haladja meg az
előterjesztésben szereplő javaslatok egyike sem. Nálunk egyedi helyzet alakult ki az
egészségügyi ellátás tekintetében. Az ellátás sok mindentől függ, de elsősorban az orvos
felkészültségétől, ambíciójától és stb. Úgy gondolom a mi helyzetünket tekintve
megállapítható, hogy az orvos élen jár felkészültségben, szakmailag is, ambiciózus és teljes
mértékben reálisan látja el a feladatát és nem elhanyagolható, hogy rendes „gazdája” is az
orvosi ellátásnak. Doktornővel egyeztettem az előterjesztés részleteit, amivel teljesen
egyetért.
Mórocz Lajos képviselő: Az elhangzottak alapján a doktornő részére nem adható, képviselő
társam javaslatában pedig 15% szerepel a doktornő részére.

Lengyel György polgármester: A doktornő szerződésében egy fix díjazás van megállapítva,
azt, hogy az önkormányzat a támogatásból beérkező forrásokat hogyan osztja fel, azt a
képviselő-testület határozza meg, viszont ez a felosztás a doktornő díjazását nem befolyásolja,
csak azt, hogy az önkormányzat a díjazásának hány százalékát fizeti a beérkező támogatásból.
Radics Vivien szociális ügyintéző: Így van, tehát ez a gazdálkodáson fontos tényező, hogy a
doktornő díjazásának mennyi százalékát finanszírozza az önkormányzat a beérkező
támogatásból.
dr. Lipták Péter jegyző: A doktornő megbízási szerződés keretén belül, fix havi megbízási
díj ellenében végzi a feladatát.
Lengyel György polgármester: Aminek külön örülhetünk, hogy a kártya számok nem
csökkennek, a lakosságszámmal ellentétben. Ennek ellenére azt gondolom így lehet
megerősíteni helyben az orvosi praxist.
Két döntést szükséges hoznunk egy határozatban. Az első részben a NEAK-tól, havi
rendszerességgel átvett háziorvosi szolgálat teljesítményarányos díjának – kártyapénz százalékos felosztásáról kell döntsünk; javaslom elfogadásra továbbra is Kis Bálint képviselő
úr levelében olvasható első javaslatot.
Továbbá a térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások befizetett
összegének százalékos felosztásáról is döntenünk kell. (Az önkormányzat által elkészített
javaslatban jogosítvány pénzként van feltüntetve.)
Tudni érdemes ennek az összegnek a felosztásáról adjunktus asszony úgy vélekedett, hogy az
asszisztens és körzeti ápoló között legyen felosztva, a Képviselő-testület döntésének
megfelelően. Erről külön levélben tájékoztatta a Képviselő-testületet, melyet az előterjesztés
is tartalmaz.
Az önkormányzat részéről előkészített javaslat szerint a „jogosítványpénz” 60-40 százalékos
felosztásban szerepel a körzet ápoló és asszisztens között.
Mórocz Lajos képviselő: A munkavállalók munkaideje miatt 60-40 százalék?
Lengyel György polgármester: Megközelítőleg igen.
Mórocz Lajos képviselő: Nem gondolom tisztességes elosztásnak. 55-45 százalékot javaslok.
Varga Pál alpolgármester: Ha megnézzük részletesen, akkor nem nagy összegről beszélünk.
Támogatom az 55-45 százalékos felosztást.
Radics Vivien szociális ügyintéző: A munkaidő alapján lett ez a felosztási javaslat
elkészítve.
Mórocz Lajos képviselő: Értem azt, ami alapján el lett osztva, viszont úgy gondolom, hogy a
jogosítvány pénz nem munkaidőhöz kötött munkát igényel, éppen ezért javaslom az 55-45
százalékban elosztani az ezután járó bevételt.

Lengyel György polgármester: Mórocz Lajos képviselő úr javaslatával egyetértek,
szavazásra bocsátom, az előző javaslattal együtt.
Aki elfogadja, kérem, kézfeltartással jelezze!
A Képviselő-testület jelen levő 3 tagja közül 3 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
6/2019. (I.22.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy
1. a NEAK-tól, havi rendszerességgel átvett háziorvosi
szolgálat teljesítményarányos díjának 100 %-át a
háziorvosi alapellátás bérjellegű kiadásaira fordítja
2019. január 1. napjától az alábbi felosztásban, mely
a 2019. költségvetési rendeletben kerül betervezésre:
- háziorvos 15 %,
- körzetápoló 55 %,
- asszisztens 30 %.
2. a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes
egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló
284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. számú
melléklete szerinti díjak Kardoskút Község
Önkormányzatához történő befizetett összegének
100%-át a háziorvosi alapellátás bérjellegű
kiadásaira fordítja 2019. január 1. napjától az alábbi
felosztásban, mely a 2019. költségvetési rendeletben
kerül betervezésre:
- háziorvos 0%,
- körzetápoló 55 %,
- asszisztens 45 %.
Határidő: 2019. január 31.
Felelős: Lengyel György, polgármester

Lengyel György polgármester: Köszönöm a részletes előkészítő munkát a hivatal részéről.

Együttműködési megállapodás megkötése a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületével

Lengyel György polgármester: A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesület levélben
kereste fel Önkormányzatunkat, melyben a működéshez kérik az Önkormányzatunk
hozzájárulását. A kért támogatás összege 21.000 Ft a 2019. évre vonatkozóan, mely összeg
megegyezik az előző években nyújtott összeggel. Alpolgármester úr és jómagam is több olyan
rendezvényen részt vettünk, ahol bemutatták az egyesület munkáját, amiért elismerésem.
Amennyiben nincs további kiegészítés, kérdés, aki elfogadja, hogy Kardoskút Község
Önkormányzata a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesület vonatkozásában hozzájárulási
szerződést kössön, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 3 tagja közül 3 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
7/2019. (I.22.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat
testülete úgy dönt, hogy

Képviselő-

1. a Falugondnok Duna-Tisza Közi Egyesület pártoló
tagjaként hozzájárul a működéséhez 21.000 Ft, azaz:
huszonegyezer forint összegben a 2019. évi
költségvetés terhére.
2. felhatalmazza Lengyel György polgármestert, az
együttműködési megállapodás megkötésére.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2019.01.31.

Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzati Társaság
Lengyel György polgármester: A gyermek-és Ifjúsági Önkormányzati Társaság levélben
kereste meg önkormányzatunkat, hivatkozva egy korábban megvalósult „Vonzó” elnevezésű
pályázat kapcsán, ami az Orosházi és Szarvasi Járások illetékességi területén is megvalósulni
látszik a közeljövőben.
Mind a két járás illetékességi területén lévő települések
önkormányzatait felkeresik együttműködési szándéknyilatkozat végett, éppen azért, hogy a

pályázatban a települések hozzájárulásával tudjanak pályázni, tehát ezzel kapcsolatban
kötelezettségünk nincs, polgármester aláírhatja, viszont ettől függetlenül a testület véleményét
is kérem.
Az erről szóló előterjesztést mindenki kézhez kapta, megismerhette. Kérdés, felvetés?
Amennyiben nincs további kiegészítés, kérdés, aki elfogadja, hogy Kardoskút Község
Önkormányzata a Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzati Társaság vonatkozásában
együttműködési szándéknyilatkozatot tegyen, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 3 tagja közül 3 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
8/2019. (I.22.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat
testülete úgy dönt, hogy

Képviselő-

1. a Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzati Társaság
munkáját együttműködési szándéknyilatkozattal
támogatja,
2. felhatalmazza Lengyel György polgármestert, az
együttműködési szándéknyilatkozat megtételére.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2019.01.31.

Lengyel György polgármester: Jövő hét csütörtökön kerül sor a soros képviselő-testületi
ülésre, ahol többek között a 2019 évi költségvetésünk I. fordulóját is tárgyaljuk.
A Belügyminisztérium által kiírt pályázat, valamint a Leader-pályázat van még függőben,
arról bővebb tájékoztatást nem tudok adni.
Egyebek napirendi pontban valakinek felvetése?
Varga Pál alpolgármester: 2019.02.28. napján tartandó rendes Képviselő-testületi ülésen
nem tudok részt venni, így azzal a kéréssel élnék, hogy amennyiben nem indokolja semmi a
28-i ülés megtartását akkor egy nappal szeretném ha előbb ülnénk össze tanácskozásra, tehát
2019. 02.27. napján.
Lengyel György polgármester: Természetesen amennyiben nincs kizáró ok, úgy előző nap is
megtartható az ülés. Javaslom, hogy erre következő ülésen térjünk majd vissza.
A közmeghallgatás időpontja pedig 2019. 02.07. 18 óra. Kérem Képviselő társaimat, az ügy
fontosságára való tekintettel megjelenni szíveskedjenek.

Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, tisztelettel megköszönöm az aktív tanácskozást a
nyílt ülést 15 óra45 perckor bezárom.

K.m.f.
Lengyel György
polgármester

dr. Lipták Péter
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Mórocz Lajos
képviselő

Varga Pál
alpolgármester

