KARDOSKÚT KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2019. JANUÁR 31. NAPJÁN TARTOTT
RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

3/2019. ÖKÜ
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. január 31. napi
rendes, nyílt testületi ülésén 15:25 órai kezdettel.

Ülés helye: a Hivatal tanácskozó terme
5945 Kardoskút, Március 15. tér 3.
Jelen vannak:
Lengyel György polgármester,
Varga Pál alpolgármester,
Pusztai Ádám
Mórocz Lajos
Kis Bálint települési képviselők.
Tanácskozási joggal meghívottként vannak jelen:
Dr. Lipták Péter, jegyző
Kapuné Sin Anikó, pénzügyi főtanácsos
Vargáné Neller Borbála Tünde, művelődésszervező
Patócs Éva óvodavezető
Kocsis Péter, Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület elnöke
Nem tanácskozási joggal állandó meghívottként van jelen:
Prozlikné Csorba Melinda, jegyzőkönyvvezető
Lengyel György, polgármester: Köszönti a megjelenteket továbbá megállapítja, hogy az
ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot; választása Pusztai Ádám és Kis
Bálint képviselőkre esik, melyet a jelenlevő 5 testületi tag, 5 igen szavazattal, egyhangúlag,
elfogadott.
Lengyel György, polgármester: Javaslatot tesz a megtárgyalandó napirendi pontokra, a
meghívóban megküldötteket módosítva azzal, hogy a 6. napirendi pontot zárt ülésen
tárgyaljuk.
Aki egyetért a módosított napirendi pontok elfogadásával, kézfeltartással szavazzon!
A képviselő-testület a javaslatnak megfelelően, az 5 jelenlevő tag közül 5 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbiak szerint fogadta el a tárgyalandó napirendi pontokat:

Nyílt ülés
Napirend tervezet:
1.) Kardoskút Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetése (I. forduló)
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
2.) Kulturális rendezvények időpontjának meghatározása
Előterjesztő: Lengyel György polgármester, előkészítette: Vargáné Neller Borbála Tünde
művelődésszervező
3.) 2018. évi belső ellenőrzési terv végrehatásáról szóló beszámoló
Előterjesztő: dr. Lipták Péter jegyző
4.) A 2019. évi igazgatási szünetről szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: dr. Lipták Péter jegyző
Kardoskút Község Önkormányzatának szervezeti és működési szabályairól szóló
22/2014. (XI.5.) rendeletének módosítása
Előterjesztő: Dr. Lipták Péter jegyző

5.)

6.) Kardoskút Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata
Előterjesztő: dr. Lipták Péter jegyző
7.) Egyebek
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
Zárt ülés
1./ Az önkormányzat tulajdonát képező 229/1 hrsz ingatlan értékesítése
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
2./ Szociális kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Lengyel György polgármester, előkészítette: Prozlikné Csorba Melinda igazgatási
ügyintéző

3.) Szociális célú tűzifa iránti kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: Az ingatlanértékesítés kapcsán zárt ülést rendelek el, tekintettel arra,
hogy közvagyonról van szó, amivel az önkormányzat rendelkezni kíván. Természetesen minden
zártülési napirendi pont most kerül megtárgyalásra.

Lengyel György polgármester zárt ülést rendel el, a Képviselő-testület zárt ülés keretén
belül folytatja a tanácskozást.
Vargáné Neller Borbála, Patócs Éva, Kocsis Péter elhagyják a termet.
A zárt ülést követően továbbra is határozatképes, és megegyező létszámban folytatódik a nyílt
ülés 16 óra 35 perckor.

Lejárt határidejű határozatok és két ülés között történtek
Lengyel György polgármester: Szeretnék beszámolni arról, hogy az előző ülésünk óta eltelt
idő alatt a következő események történtek:
2018. december 4-én DAREH közgyűlésen vettem részt, ahol az előző év költségvetésének
beszámolójáról és az idei év költségvetési tervezetéről kaptunk tájékoztatást.
2018.december 5-én Ivóvíz Minőség Javító Társulási ülés volt. Most a monitoring időszak
van folyamatban, a pályázat szerint előírt feladatokat kell a társulásnak megvalósítania.
2018.december 10-én a Békés Takarék Pénzintézettől keresett fel személyesen és tájékoztatott
arról, hogy a kis települések bankfiókjait 2019. február 15. napját követően meg fogják
szüntetni. Azzal indokolták döntésüket, hogy a kis bankfiókok, többek között a kardoskúti is
deficittel működik.
2018. december 11-én a Magyar Falu Programmal kapcsolatban Kraszkó Mihály úr
tájékoztatott a jövőbeni pályázati lehetőségekről.
2018. december 14-én Többcélú Társulási ülésen vett részt alpolgármester úr.
2019. január 9-én Kistérségi megbeszélésen vettem részt, melyet a kistérség polgármesterei
hívtak össze. Az ülésen abban maradtunk, hogy a tagdíj emelkedni fog 50.- forinttal.
2019. január 12-én megszervezte a MATASZ vezetősége, Kardoskutat érintve a Doni
emléktúrát. Valamennyi doni hős emléke előtt koszorúval tisztelegtünk. A Művelődési háztól
egészen Pusztaközpontig tartott a ment, majd ezt követően Orosháza felé vették útjukat.
Ezen a rendezvényen a MATASZ nemzetközi szervezete is részt vett, Németországból is
érkeztek vendégek.
2019. január 16-án a Vodafone képviseletében keresett fel bennünket személyesen két úr ,
akikkel a Wifi4U pályázattal kapcsolatban tartottunk informális megbeszélést, ahol Varga Pál
alpolgármester úr is jelen volt.
Ugyancsak azon a napon Miklós Károly úrral folyatattunk megbeszélést az idei falunapunkkal
kapcsolatban. Korábban már a nemzetközi néptánc szervezésével kapcsolatban járt már
falunkban. Úgy látszik, hogy idén újra feleleveníthetjük ezt a szokást és több tánccsoport,
valamint fúvós zenekarok is bemutatkoznak majd a falunapon. Összesen körülbelül 200 fő
megjelenését biztosítja majd a rendezvényen. Erről bővebben Vargáné Neller Borbála Tünde
művelődésszervező ad majd tájékoztatást.
2019. január 17-én Zvara Róberttel egyeztettem előzetesen, aki klímaberendezésekkel
foglalkozik. A Polgármesteri hivatal, valamint az Egészségház épületét mértük fel. Az előző
évben folytatott igényfelmérésekkor fogorvos úr jelezte, hogy a fogorvosi ellátáshoz
szükséges lenne légkondicionálóra, hiszen igen meleg van nyáron a kezelő helyiségben.
Árajánlat bekérését kezdeményeztem, ami már az idei évi költségvetés tervezetben szerepel.

A mai napon pedig Wave Point cég képviselőjével tartottunk ugyancsak informális
megbeszélést a Wifi4U pályázat kapcsán.
2019. január 20-án volt a Magyar Kultúra napja melynek apropóján a Kardoskúti Főnix
Amatőr Színjátszó Egyesület bemutatta azokat az előadásokat először a nyilvánosság előtt,
amivel a fővárosi Nemzeti Színházba is készültek, az követően pedig közel 70 fővel vettünk
részt a Nemzeti Színház előadásain, ahol az egyesület is bemutatkozott. Úgy érzem, hogy
függetlenül attól, hogy nem verseny volt, Kardoskút tarolt és büszkék lehetünk a színjátszó
csoportra, hiszen nem kis erőfeszítésbe kerültek az előkészületek.
Lengyel György polgármester: Az elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdés? Amennyiben
nincs kérdés, további kiegészítés, aki elfogadja az elhangzottakat, kérem, kézfelnyújtással
szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
53/2018. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete a két ülés között történt eseményekről szóló
tájékoztatást elfogadja.
Felelős: Lengyel György, polgármester
Határidő: azonnal
Lengyel György polgármester a két ülés között lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
számol be:
181/2018. (X.25.)KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy 1.) visszavonja a 143/2018. (VIII.9.) számú határozatát,
2.) a Kardoskút 263/2 - 263/3 hrsz-ú beépítetlen terület; 263/4 hrsz-ú 85,28 AK szántó; 266/1
hrsz-ú beépítetlen terület; 266/2 hrsz-ú tanya; 266/3 hrsz-ú beépítetlen terület; 266,4 hrsz-ú
közterület megnevezésű, összesen 3.9455 hektár önkormányzati tulajdonú ingatlanok
vonatkozásában haszonbérleti szerződést kíván kötni 2019. január 1. és 2023. december 31.
közötti időtartamra, 40.000 Ft+ÁFA/hektár bérleti díj összegben a Kardoskúti Zrt-vel (Cg:
04-10-001557, adószám: 11960812-2-04, statisztikai szám: 11960812-0146-114-04) 5945
Kardoskút, Petőfi u. 2. – képviseli: Csete Zoltán elnök-igazgató).
3.) Felhatalmazza Lengyel György polgármestert a szerződés megkötésére.
A szerződés megkötésre került.
190/2018. (X.29.)KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy az Önkormányzat alkalmazottai részére jutalmak kifizetése céljából bruttó
781.250 Ft, azaz: hétszáznyolcvanegyezer-kettőszázhuszonöt és a vonatkozó szociális
hozzájárulási adó 152.344 Ft, azaz százötvenkettőezer-háromszáznegyvennégy forintot,

azaz összesen 933.594 Ft,azaz kilencszázharmincháromezer-ötszázkilencvennégy forintot
biztosít a 2018. évi költségvetési tartalék terhére.
A jutalmak kifizetése megtörtént.
191/2018. (X.29.)KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy hogy jutalmak kifizetése céljából bruttó 375.000 Ft, azaz:
háromszázhetvenötezer és a vonatkozó szociális hozzájárulási adó 73.125 Ft, azaz
hetvenháromezer-százhuszonöt
forintot,
azaz
összesen
448.125
Ft,
azaz
négyszáznegyvennyolcezer-százhuszonöt forintotátad Csanádapáca Község Önkormányzatán
keresztül intézményfinanszírozásként a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal részére,
a 2018. évi költségvetési tartalék terhére.
A kifizetés megtörtént.
192/2018. (X.29.)KT Határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-területe
úgy döntött, hogy dr. Lipták Péter jegyző részére bruttó 75.000 Ft, azaz: hetvenötezer és a
vonatkozó szociális hozzájárulási adó 14.625 Ft, azaz tizennégyezer-hatszázhuszonöt forintot,
azaz összesen 89.625 Ft, azaz nyolcvankilencezer-hatszázhuszonöt forintot jutalom kifizetése
céljából, átad Csanádapáca Község Önkormányzatán keresztül intézményfinanszírozásként a
Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal részére, a 2018. évi költségvetési tartalék
terhére.
A kifizetés megtörtént.
193/2018. (X.29.)KT Határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda alkalmazottai részére jutalmak
kifizetése céljából bruttó 225.000 Ft, azaz: kettőszázhuszonötezer és a vonatkozó szociális
hozzájárulási adó 43.875 Ft, azaz negyvenháromezer-nyolcszázhetvenöt forintot, azaz
összesen 268.875 Ft, azaz kettőszázhatvannyolcezer-nyolcszázhetvenöt forintot átad
intézmény finanszírozásként a Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda részére, a 2018. évi
költségvetési tartalék terhére.
A jutalmak kifizetése megtörtént.
195/2018. (X.29.)KT Határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy Lengyel György polgármester részére bruttó 101.500 Ft, azaz: százegyezerötszáz és a vonatkozó szociális hozzájárulási adó 19.793 Ft, azaz tizenkilencezerhétszázkilencvenhárom forintot, azaz összesen 121.293 Ft, azaz százhuszonegyezerkettőszázkilencvenhárom forintjutalom kifizetését állapítja meg a 2018. évi költségvetési
tartalék terhére.
A kifizetés megtörtént.

199/2018. (XI.15.)KT Határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-területe
úgy döntött, hogy 1.) a VP6-19.2.1.-49-10-17 azonosító számú „Civil szervezetek,
önkormányzatok kis értékű beruházásainak a támogatása - 2. célterület keretében pályázatot
nyújt be rendezvényt szolgáló eszközök beszerzése céljából ,
2.) a beruházás megvalósítása érdekében támogatási igényt nyújt be maximum bruttó
2.000.000 Ft mértékig, amelyhez legfeljebb 15% mértékig önrészt biztosít a 2018. évi
költségvetési tartalék terhére,
3.) felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok
megtételére.
A pályázat benyújtása, valamint a szükséges dokumentumok beküldésre kerültek.
207/2018. (XI.29.) KT Határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő hardver eszközök
karbantartása és szervizelése, a rendszer szoftver elemeinek karbantartása és felügyelete,
továbbá a rendszer felügyeletére és fejlesztésére vonatkozó tanácsadás és konzultáció céljából
2019.január 1. és 2019. december 31. közötti időszakra vonatkozóan havi bruttó 40.000.Ft;azaz: negyvenezer forint összegben megbízza Varga Pált (5945 Kardoskút, Liget sor 3.)
A Képviselő-testület felhatalmazza Lengyel György polgármestert a szerződés megkötésére.
A szerződés megkötésre került.
208/2018. (XI.29.)KT Határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. úgy döntött, hogy a Kardoskút Község Önkormányzat által nyújtott szociális alapellátások
– szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgálat – területén felmerülő
szakmai munka felügyeletével kapcsolatban megbízza Pepó Jánosné egyéni vállalkozót
(Székhely: 5668 Nagybánhegyes, Petőfi u.36.) 2019.01.01-től 2019.12.31-ig, havi bruttó
65.000.- Ft, azaz: hatvanötezer forint megbízási díj ellenében, mely magába foglalja az
utazási költségtérítést is.
2. felhatalmazza Lengyel György polgármestert a megbízási szerződés megkötésére.
A megbízási szerződés megkötésre került.
209/2018. (XI.29.)KT Határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy 1.) Kardoskút Község Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanainak
fűtési és víz-, gázvezeték rendszerének felhasználói vezetékeinek, berendezéseinek
üzemeltetési, karbantartási és ellenőrzési munkálatainak elvégzése céljából, megbízási
szerződést köt Gombkötő Lajos Istvánnal (5945 Kardoskút, Táncsics M. u. 13.) 2019. január
1. napjától 2019. december 31. napjáig, határozott időtartamra, havi bruttó 46.000 forint, azaz
bruttó negyvenhatezer forint megbízási díj ellenében, melynek járulékai a Megbízót terhelik.
2.) felhatalmazza Lengyel György polgármestert a megbízási szerződés megkötésére.
A megbízási szerződés megkötésre került.

211/2018. (XI.29.)KT Határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. úgy dönt, hogy az 5945 Kardoskút belterület 229/1 helyrajzi számú ingatlant
önkormányzati szempontból kiemelt jelentőségűnek minősíti, 2. így tekintettel a törvényben
meghatározott forgalmi értéket meg nem haladó forgalomképes önkormányzati vagyon
értékére, pályázati versenyeztetési eljárás útján kívánja értékesíteni az 5945 Kardoskút
belterület 229/1 helyrajzi számú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát, minimum bruttó 500.000.forint eladási áron. 3. felhatalmazza Lengyel György polgármestert a szükséges intézkedések
és jognyilatkozatok megtételére.
A szükséges intézkedések és jognyilatkozatok megtételre kerültek.
212/2018. (XI.29.) KT Határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, hogy az 5945 Kardoskút belterület 229/1 helyrajzi számú ingatlan
pályázati versenyeztetési eljárás útján történő értékesítésre kiírt pályázati hirdetményt a
határozat mellékletét képező formában, az elhangzott kiegészítésekkel elfogadja.
A pályázati hirdetmény közzétételre került határidőn belül.
213/2018. (XI.29.) KT Határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, hogy 1. az Egészségház (5945 Kardoskút, Petőfi u. 12.), a Móra Ferenc
Művelődési Ház és Községi Könyvtár (5945 Kardoskút, Március 15. tér 1,), valamint a
Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda (5945 Kardoskút, Kossuth u. 4.) ingatlanok
riasztórendszereinek részleges felújítása és távfelügyelet biztosítása tárgyában megbízza az
Orguard Őrző-védő és Szolgáltató Kft.-t (5900 Orosháza, Bercsényi u. 9.) a beérkezett
árajánlatnak
megfelelően,
összesen
bruttó
443.992
Ft,
azaz
bruttó
négyszáznegyvenháromezer-kilencszázkilencvenkettő forint összegben, valamint a
távfelügyelet díja havonta nettó 5600 Ft+ÁFA, azaz nettó ötezer-hatszáz forint + ÁFA
összegben a 2018. évi költségvetési tartalék terhére.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Lengyel György polgármestert a megrendelés
elküldésére, a szerződés megkötésére.
A szerződés megkötésre került. A riasztórendszerek felújítása megtörtént.
214/2018. (XI.29.)KT Határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,
úgy döntött, hogy
1. megállapodást köt a Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtárhoz (5945
Kardoskút, Március 15. tér 1.) tartozó hátsó épület („tekepálya”) középső helyiségének
használata tárgyában Őzse Richárd (5945 Kardoskút, Petőfi u. 61. szám) lakossal, annak
érdekében, hogy a helyi fiatalok számára kulturált kikapcsolódási helyszínt biztosítson,
elősegítve ezzel a közösségépítés helyi folyamatát, 2. felkéri dr. Lipták Péter jegyzőt a
megállapodás előkészítésére, 3. felhatalmazza Lengyel György polgármestert a megállapodás
aláírására.
A megállapodás előkészítése megtörtént.

215/2018. (XI.29.) KT Határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a Belügyminisztérium Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. számú mellékletének I. 9. pontjában
szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
támogatás jogcímen elnyert, a 2018. szeptember 28. napján kelt BMÖGF/69-58/2018.
iktatószám alatti miniszteri döntés szerint, a BMÖGF/69-59/2018. azonosítóval ellátott
támogatói okirat alapján, bruttó 981.075 Ft, azaz kilencszáznyolcvanegyezer-hetvenöt forint
összegű, vissza nem térítendő, 103 erdei m3 lágylombos tűzifa tüzelőanyag támogatás
vonatkozásában, valamint a Belügyminisztérium Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi CX. törvény 3. számú mellékletének I. 9. pontjában
szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
támogatás jogcímen BMÖGF/69-67/2017. azonosítóval ellátott támogatói okirathoz
kapcsolódóan a Kormány a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a települési
önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatás nyújtásáról szóló 1152/2018. (III.27.) Korm. határozatában hozott döntése alapján
elnyert, a BMÖGF/63-12/2018. azonosítóval ellátott támogatói okirat alapján, bruttó 337.820
Ft, azaz háromszázharminchétezer-nyolcszázhúsz forint, vissza nem térítendő, 19 erdei m3
keménylombos tűzifa tüzelőanyag kiegészítő támogatás vonatkozásában,
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy
1. tekintettel a DALERD Délalföldi Erdészeti Zrt. (6721 Szeged, Zsótér u. 4/b.) 2018. október
31. napján kelt, 2018. november 7. napján érkezett 297/2018. iktató számon megküldött
tájékoztatására, miszerint az igényelt 103 erdei m3 lágylombos tűzifa tüzelőanyag
mennyiségből 72 erdei m3 mennyiséget tud biztosítani, valamint az igényelt 19 erdei m3
keménylombos tűzifa tüzelőanyag mennyiséget nem tudja biztosítani, melyről szóló
tájékoztatás, valamint a biztosított mennyiségre vonatkozó szerződés a határozat mellékletét
képezi,
2. a lehetőségek részletes megvizsgálása után, az ésszerű és józan keretek között történő
beszerzés hiánya miatt, nem tudja vállalni a fent megjelölt pályázatokban foglalt fennmaradó
mennyiségek beszerzését és kiosztását,
3. továbbá tekintettel arra, hogy a bekövetkezett változás érdemben érinti a tevékenység
teljesítését és eredeti céljának megvalósulását, a képviselőtestület felhatalmazza dr. Lipták
Péter jegyzőt, hogy a támogatói okiratokban foglaltaknak megfelelően 10 napon belül a
Belügyminisztériumot, mint Támogatót, értesítse.
A Belügyminisztérium értesítése határidőn belül megtörtént.
3/2019. (I.08.) KT Határozat: 1. Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
(a továbbiakban: Képviselő-testület) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdése alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó
szociális ellátások ellenértékének megállapításához az egyes ellátások önköltségét a
következők szerint határozza meg:
a. A Képviselő-testület a szociális étkeztetés egy napra jutó szolgáltatási önköltségét
ellátottanként 750,- Ft-ban állapítja meg.

b. A Képviselő-testület az óvodai ellátás egy napra jutó szolgáltatási önköltségét
ellátottanként 630,- Ft-ban állapítja meg.
2. A Képviselő-testület az intézményi térítési díjakat az elfogadott szolgáltatási önköltség és
az állami támogatás különbözetének figyelembevételével állapítja meg. 2019. évre szociális
étkeztetés személyi térítési díjat nem emel.3. Felhatalmazza dr. Lipták Péter jegyzőt a
rendelet-módosítás előkészítésére.
A rendelet módosítás előkészítése határidőn belül megtörtént.
Amennyiben nincs kiegészítés, a tájékoztatót, aki elfogadja, kérem, kézfelnyújtással
szavazzon!

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
54/2019. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete a lejárt határidejű határozatokról szóló
tájékoztatást elfogadja.
Felelős: Lengyel György, polgármester
Határidő: azonnal

1. Napirendi pont: Kardoskút Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetése (I.
forduló)
Előterjesztő: Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: A Kardoskút Község Önkormányzatának 2019. évi
költségvetését az Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Kérdezem az Ügyrendi Bizottság elnökét
javaslatáról.
Pusztai Ádám ÜB elnök: Igen, tárgyaltuk. Az Ügyrendi Bizottság alapvetően jónak ítéli meg
a 2019-es költségvetés tervezetét,néhány aprónak tűnő, de a lakosokat érintő kiegészítést
tettünk.
Az önkormányzat közalkalmazotti, illetve munkatörvénykönyves munkavállalóinak
szeretnénk legalább egy évre a cafetériát, mint béren kívüli juttatást visszaállítani.
Munkaruhával kapcsolatban is vetettünk fel ötletet, viszont jelenleg nincs szabályozva, így

annak szabályozásának utána kell járni. Nem tudom, hogy az óvodában a munkaruházatról
van-e valamiféle szabályzat?
Patócs Éva óvodavezető: Külön nincs szabályozva, munkaruházati boltban vásároljuk meg a
szükséges munkaruhákat. A konyhán dolgozóra külön szabályzat vonatkozik.
Pusztai Ádám ÜB elnök: A Békés Takarékszövetkezet bezárása kapcsán jutottunk arra, hogy
megoldást kell találnunk arra, hogy a lakosok hozzáférhessenek a pénzükhöz helyben is.
Javasoljuk a civil szervezeteknek adható támogatásának mértékét 1,5 millió forintra emelni.
Továbbá az Egészségházban az EKG berendezés korszerűsítését, esetleg cseréjét vetettük fel.
Lengyel György polgármester: Az Ügyrendi Bizottsági ülésen elhangzott még többek között
az önkormányzati gépjárművek műszaki vizsgáztatásának és szervízelési díjának költségeit
célszerű lenne tervezni. Ezzel kapcsolatban Varga Pál alpolgármester urat kérem fel arra,
hogy járjon utána a költségeknek azért, hogy tudjuk tervezni a költségvetésben. Cafetéria
vonatkozásában Jegyző úr jegyezte meg azt, hogy cafetéria szabályzat elfogadására is szükség
lesz.
Elhangzott még a közalkalmazottak és munkatörvénykönyves dolgozók vonatkozásában
szolgálati szabályzat megalkotása, amely a munkaruházatot szabályozza. Felkérjük dr. Lipták
Péter jegyző urat a szabályzatok előkészítésére.
Pusztai Ádám képviselő: Az óvodában is célszerű lenne elkészíteni.
dr. Lipták Péter jegyző: Így van, ott külön kell készíteni.
Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos: Az óvodának védőruha szabályzata van,
munkaruha szabályzata még nincs, ugyanúgy, mint az önkormányzatnak.
dr. Lipták Péter jegyző: Ki jogosult védőruhára jelen pillanatban?
Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos: Az orvosi rendelő alkalmazottai, az óvoda
dolgozói, valamint a HSG-ben dolgozók.
Lengyel György polgármester: a 2019.évi költségvetésben látható, hogy kicsivel több, mint
60 millió forintos tartalékkeretet tudunk képezni, amennyiben fejlesztéseket nem tervezünk
be.
Készült egy táblázat, amit minden képviselő társam kézhez kapott. Az önkormányzati
intézmények igényeit tartalmazza, amit az előző év igényfelmérésekor vettünk fel.
Az Ügyrendi Bizottság ülésén elhangzott, hogy a dologi kiadások tervezésére nagyobb
hangsúlyt kellene fektetni, hiszen mindig bázis alapon történik a tervezés. Tehát a dologi
kiadások tervezésénél érdemes lenne az igényeket az intézményvezetőknek, az ott
dolgozóknak jobban felmérni és együtt átbeszélni, átnézni.
Úgy gondolom, ennek eredménye is lehet, hiszen az önkormányzat zöld övezet fenntartásánál,
karbantartásánál is ezt a fajta tervezést vezettük be és a megrendelések is globálisan
történnek,készletnyilvántartást is vezetnek.

A költségvetésünk 45 millió forintos költségvetési hiánnyal került tervezésre. Az EFOP-os
pályázatok „játszanak” a számok között. Ha az EFOP-os pályázatot félretesszük, akkor
tulajdonképpen egy 12.700.000.- forintos hiány keletkezne, amely hasonló az előző évi
költségvetéshez.
Azonban a költségvetési tartalékunk nőtt, amely adódik a jó gazdálkodásunkból, illetve az
iparűzési adó bevételből. Mindettől függetlenül - már csak azért is, mert volt erre példa 4-5
évvel ezelőtt- veszélyeztetve is lehet a költségvetésünk, ez a veszély most nem áll fenn. Mi
egyelőre fizetőképesek vagyunk, tartalékot tudunk képezni. Közel 10 millió forinttal járulunk
hozzá minden évben a kötelező szolidaritási alaphoz.
Egyetértek az Ügyrendi Bizottság ülésén elhangzottakkal és Kis Bálint képviselő úr
javaslatával, miszerint igyekezzünk úgy gazdálkodni, hogy a faluban maradandó értékeket,
beruházásokat teremtsünk, ami fejleszti a falu közellátását.
A táblázatban szerepelnek olyan elemek, amelyek az írásos költségvetési előterjesztésben még
nem szerepelnek. Azt lehet látni, hogy több helyen összeget nem tartalmaz a táblázat, hiszen
folyamatban vannak az árajánlatok beérkezése. Elsősorban egy prioritást kell felállítanunk.
Azért is tartom fontosnak, mert előttünk áll egy falugyűlés, ami kvázi a költségvetésünk
tervezésének második fordulója. Szeretném azt, hogy a február végi ülésen már döntést
tudjunk hozni arról, hogy ebben az évben mit tervezünk be a költségvetésbe.
Azt gondolom, hogy ilyen pénzmaradvánnyal és ilyen – lehetséges tartalékkerettel, bátran
kijelenthetjük, akár a falugyűlés előtt is és akár Kardoskút jövőjének is azt, hogy a jelenlegi
Képviselő-testület nem egy lerabolt és kiaknázott költségvetést ad át, hanem egy erős
költségvetést megfelelő tartalékkal fejlesztésekhez, pályázatokhoz megfelelő önerővel tudja
átadni.
A fejlesztések kapcsán az a megoldás is lehetséges, hogy a falugyűlést követően állítanánk fel
ezt a prioritást. Kíváncsi vagyok véleményekre, ezért átadnám a szót. Most állítsunk fel
prioritást, vagy a falugyűlést követően?
Mórocz Lajos képviselő: Véleményem szerint a falugyűlésre már úgy kellene, menjünk,
hogy van elképzelésünk.
Lengyel György polgármester: A falugyűlésen a fejlesztési elképzeléseinket sorolnánk fel,
amiket ismertetnék, a véleményezést követően készülne egy jegyzőkönyv, amit figyelembe
tudnánk venni a tervezésnél.
Mórocz Lajos képviselő: Szerintem ez a táblázat maradjon meg alapnak és a falugyűlésen
esetlegesen felvetődő fejlesztésekkel, ötletekkel bővítenénk, utána pedig megvitatnánk a
kérdést. Szerintem hagyjuk függőben a dolgot.
Lengyel György polgármester: Fontosnak tartom a lakosság véleményét, ami a falugyűlésen
ki is nyilváníthatnak. Jegyző úr is meg tud erősíteni benne, hogy nem minden településen
ekkora a létszám a közmeghallgatások során. Ennek örülnünk kell, mert így a

közmeghallgatásnak van relevanciája. Kapuné Sin Anikó főtanácsost kérdezem arról, hogy
technikai akadályát látja-e ezáltal a költségvetés tervezésénél.
Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos: Számszerűségre szükségem van a következő
fordulóig, azaz a következő ülésre is beépíthető.
Lengyel György polgármester: Nagyságrendileg összeállítjuk, hogy összességében milyen
összeggel kell, számoljunk fejlesztések tekintetében, pontosan azért, hogy mindannyian
lássuk azt, hogy mennyi tartalékunk marad akkor, ha fejlesztéseket végzünk.
Korábban volt róla szó, hogy például a DOTTÓ vonat, vagy akár a nyugdíjas kirándulások
költségei is kerüljenek bele a költségvetésbe. Úgy gondolom, át kell gondoljuk tételesen, hogy
mire mennyit költünk.
Akkor leszünk jó gazdák, ha tudunk tervezni. Az intézmények részéről úgy gondolom az
igények körvonalazódtak, azokat a dologi kiadásainkban lehetne tervezni. arra törekednünk,
hogy a február végi ülésen egy olyan költségvetést tudjunk elfogadni, amihez tudjuk is a
magunkat az év során.
Szívesen veszem, ha a Képviselő-testület tagjai felkeresnek egy-egy ötletükkel.
Kis Bálint képviselő: javaslom, hogy nézzünk utána annak, hogy milyen pénzintézettel és
milyen megállapodást lehetne kötni annak érdekében, hogy az idősek is könnyen
hozzáférhessenek a pénzükhöz, természetesen csak a lehetőségeink határain belül.
Jegyző úr tájékoztatott minket arról, hogy azt nem tudhatjuk, hogy a faluban hány főt érint ez
a változás, hiszen banktitoknak minősül. Ettől függetlenül egyetértek Pusztai Ádám
képviselővel abban, hogy ezzel a problémával foglalkoznunk kell.
Azzal is egyetértek, hogy a cafetériát, mint béren kívüli juttatást visszaállítsuk legalább erre
az évre a közalkalmazottak és munkatörvénykönyves munkavállalók részére.
Azt tudjuk, hogy 2019. január 1. napjával az adótörvény megváltozott, tehát adózó jövedelem
alá került a cafetériának majdnem minden eleme, kivéve a SZÉP kártya. Nézzük meg, hogy
milyen költségekkel jár ez részünkről és tájékoztassuk és esetleg tudunk-e javaslatot tenni az
érintett munkavállalók felé, hogy milyen fajtáját, elemét válasszák a juttatásnak.
dr. Lipták Péter jegyző:A szabályzat tartalmazni fogja, hogy milyen szempontrendszer van,
és a dolgozó választhatja ki, hogy számára melyik a kedvező.
Kis Bálint képviselő: Köszönöm. Pont erre gondoltam, hogy adjunk segítséget abban, hogy a
juttatásból a lehető legkevesebbet veszítse el. Civil szervezetek támogatásának emelését
támogatom azzal a kitétellel, hogy civil szervezet ne végezhessen olyan munkát, amely
egyébként az önkormányzat hatáskörébe tartozik.
A táblázat kapcsán annyit tudok elmondani, hogy sok pontosítani valót látok benne, viszont jó
kiindulási alapnak gondolom. A hivatal szakértő segítségére szükség lesz, hogy a táblázatban
feltüntetett elemek közül melyek azok, amiket pályázat keretén belül is megvalósíthatóak

lesznek. Az EKG-val kapcsolatos felvetést úgy gondolom, doktornővel célszerű egyeztetni,
hiszen ő látja pontosan, hogy szükség van-e rá. Két pályázati lehetőség is előttünk áll ez
ügyben. Az egyik a Három generáció az egészségért program, amit főként az alapellátásban
résztvevőknek írtak ki, a másik pedig, hogy a doktornőt megkérdezni arról, hogy időközben
jutott-e tudomására NEAK-tól felvehető támogatás, amely még több bevételhez juttathatja az
egészségügyi szolgáltatást.
A táblázat kapcsán még annyit, hogy azzal nem követünk el hibát, sőt, ha az árajánlatokat
bekérjük az egyes elemek tekintetében.
A fogorvosi röntgent doktor úr hol alkalmazná? Kardoskúton vagy Pusztaföldváron?
Lengyel György polgármester: Kizárólag Kardoskútról beszélünk a mi esetünkben. Nincs
röntgen Pusztaföldváron. Ahogy említetted is felmérjük a pályázati lehetőségeinket, ilyen
például a Magyar Falu Program.
Kis Bálint képviselő: Azokat a kérdéseimet, amik még felmerültek bennem írásban el fogom
küldeni. Egyetértek az itt felsorolt tételekkel, viszont a táblázatot pontosítani kell. Ilyen
például az edzőterem kihasználtságának felmérése, az ifi klubhelyiség kialakításának mi a
műszaki tartalma. Ezek mind olyan kérdések, amire választ kell, kapjunk ahhoz, hogy a
fejlesztéseket, bővítéseket elkezdhessük. Egyetértek Kapuné Sin Anikó pénzügyi
főtanácsossal, hogy pontos számokra van szüksége, ahhoz, hogy azok beépítésre
kerülhessenek a költségvetésbe, természeten azt kitalálni nem tudja, így addig csak bázis
alapon tud tervezni. A táblázat jó alap, ezért arra kérem a képviselő társaimat, hogy minél
részletesebben készítsük el a tervezetet.
Varga Pál alpolgármester: Egyetértek az ÜB által felsoroltakkal, amelyek kiegészítenék a
nagyon részletes költségvetési tervezetet. Kiemelném az 5 évvel ezelőtt megszűnt cafetéria
rendszert, ami a közalkalmazottakat érintette. Az idei költségvetésünk megengedhetné azt,
hogy ezt a béren kívüli juttatást, legalább erre az egy évre ismét biztosítani tudjuk a
közalkalmazottak és munkatörvénykönyves munkavállalóknak. Részemről a „mindenkibe” a
polgármester úr is beletartozik. Azonban sajnálatos módon társadalmi megbízatású
polgármesternek nem adható cafetéria, ahogyan a társadalmi megbízatású polgármester bére
sem emelkedik az idén se. Megvizsgáltuk azt, hogy az esetleges cafetéria visszavezetése
milyen költséget jelentene az önkormányzatnak. 16 főt érintene a juttatás, nagyságrendileg
2.900.000.- forint költséget jelentene. Több verzióban is gondolkodtunk, hogy hogyan lehetne
a kollegákat jutalmazni, úgy, hogy ne vigye el hasznot. A cafetéria maradt az egyetlen, ahol
kedvező adózással tudnánk honorálni a dolgozókat.
Az EKG készülékkel kapcsolatban annyit tudok elmondani, hogy polgármester úr egyeztetett
minden intézmény vezetőjével, nem merült fel akkor ezzel kapcsolatban kérdés, mindettől
függetlenül érdemes rá visszatérni, hiszen az egészségügyi ellátást tudnánk javítani.
A táblázattal kapcsolatban szeretném, ha legalább arra kitérnénk, hogy mi az, ami biztos
megvalósítható és érdemes vele foglakozni, vagy mi az, ami nem, és akkor már jobban tudunk

tervezni. Magam részéről minden felsorolt fejlesztést, beruházást támogatni tudok, hiszen
mind a falunk érdekét képviseli.
A művelődési ház nagytermének és színpadjának cseréje nagy tétel, hiszen 2,5 millió forintra
lett betervezve. Hozzátenném, hogy ez a költség csak az anyagár és Szabó László helyi
vállalkozó, civilként felajánlotta szakmai segítségét, tudását, hogy az idei évben ez lenne a
felajánlása a település felé, hogy ingyen, térítés nélkül vállalja a parketta lerakását. Körülbelül
fél millió forintos munkadíjról beszélünk. A védőnőnél a hallás és szemvizsgáló készülékek
beszerzése évek óta probléma. Szerencsére egyre több gyermek születik, így véleményem
szerint indokolt lenne beszerezni.
A KIA cseréje is égetővé vált. Nagyon fontos lenne döntést honunk ezzel kapcsolatban is.
Akkor lennék nyugodt, ha a nagy számokat tartalmazó tételek tekintetében konszenzusra
tudna jönni a testület. Ez egy iránymutatásként szolgálhatna a falugyűlésen is. Köszönöm
szépen.
Lengyel György polgármester: A cafetéria rendszerre visszatérve, a SZÉP kártyára
vonatkozóan készült el a számítás, hiszen annak a legkedvezőbb az adózása, valamint a
maximálisan adható bruttó értékeket tartalmazza az előzetes számítás.
Varga Pál alpolgármester: Maximálisan adható bruttó 200.000.- forint, aminek értéke függ
attól, hogy hány órában van foglakoztatva a munkavállaló; így alakul a 2.900.000.- forintos
összköltség.
Pusztai Ádám képviselő: Hány százalék az adója?
Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos: 34,1 %.
dr. Lipták Péter jegyző: A legkedvezőbb még mindig a sport belépőkre adható juttatás. A
SZÉP kártyára adható juttatás legfelső határa bruttó 200.000.- forint a komplett közszférában.
Mórocz Lajos képviselő: Vargáné Neller Borbálát kérdezem arról, hogy hová gondolta
pontosan a mosógép elhelyezését?
Vargáné Neller Borbála Tünde, művelődésszervező: Gombkötő Lajos felmérte a
lehetőségeket és az öltözők felé vezető félemeleten van egy eldugott kis tér, ahol a
vízvezetéknek van kivezető eleme is. Ráccsal le is lehet választani.
Lengyel György polgármester: Össze kell, hogy foglaljuk, amik elhangoztak. Van egy
nagyobb elem a táblázatban, még pedig a klímaberendezések kialakítása. Nagyobb összeget
jelent. Ezek a klíma berendezések már hűtő, fűtő berendezésekként is üzemeltethetőek.
Amennyiben úgy gondoljuk, hogy nekünk mind a kettőre szükségünk van, úgy téliesített
szettet kell beépíttetnünk. Klíma berendezésenként 47 ezer forint+Áfa költséget jelent. Nem
hiszem, hogy ezen gondolkodnunk kell, mert egyelőre a gáz árak és a fűtés költségek mind az
Egészségház, mind pedig a Hivatal épületében fenntarthatóak.
A fogorvos úr jelezte, hogy szükség van légkondicionálóra a kezelőtérben, valamint a
váróteremben. Az egészségház védőnői, illetve háziorvosi rendelőjében is végeztünk

felmérést, ott azt a tájékoztatást kaptuk, hogy ott még nagy melegben sem megy feljebb 25
foknál a hőmérséklet, tehát ott nincs szükségük légkondicionálóra.
A téliesített szett nélkül körülbelül 149.527.- forintba kerül.
Ebből lenne célszerű minden helyiségbe beszerelni egyet.
Első körben az orvosi rendelőnél, a fogorvosnál és amennyiben úgy gondoljuk a
váróteremben is érdemes lenne beszerelni egyet-egyet, valamint a hivatalnál a folyosóra
kellene egyet beszerelni. Nagyságrendileg a két épületre vonatkozóan 425 ezer forint plusz
beszerelési költséget jelentene.
Kis Bálint képviselő: Egyetértek alpolgármester úrral, hogy fő irányvonalnak jó a táblázat és
a költségvetési tervezet, a falugyűlést követően, pedig ha érkezik nagyobb, markánsabb
költséget jelentő tétel akkor azt még lehetőségeinkhez képest tudjuk tervezni. Elfogadom a 2,
5 millió forintos anyagárat is csak lássunk róla árajánlatot.
Lengyel György polgármester: Pénzügyi lehetőségeinket figyelembe véve azt javaslom,
hogy mikor a február végi testületi ülésen véglegesítjük a költségvetést, az önkormányzat által
felvetett fejlesztéseket,beruházásokat is, akkor amire addig pályázati lehetőség nem adódott,
azt tervezzük be az idei költségvetésbe. Amennyiben időközben akár a Három generáció
program, akár a Magyar Falu program, vagy Leader-pályázatban nyílik lehetőségünk a
megvalósításra, úgy nyilvánvalóan pályázat keretén belül fejlesztünk. Több szempontot is
vizsgálni kell még a táblázattal kapcsolatban, viszont jól látható, hogy az adott feladatok
felelősei is meg vannak nevezve, akik folyamatosan dolgoznak azon, hogy minél részletesebb,
egészebb képet láthassunk a táblázatban feltüntetett fejlesztések terén.
Kocsis Péter, a KFTE elnök: Az Egészségházban a fogorvosi rendelő van a leghűvösebb
oldalon. Hogy lehet az a legmelegebb az épületben?
Varga Pál alpolgármester: Nincs függöny az ablakon, rolót pedig nem engedélyezi az
ÁNTSZ. Annyira betűz a nap, hogy gyorsan megköt a tömőanyag.
Kocsis Péter, a KFTE elnök: Köszönöm, így érthető.
Lengyel György polgármester: Az elhangzottakkal kapcsolatban, a költségvetést érintően
merült-e fel kérdés?
A civil szervezeteknek adható támogatás keretösszegének emelésével én is egyetértek.
Döntést szükséges hoznunk. Az előterjesztés tartalmaz egy határozati javaslatot.
Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki elfogadja a Kardoskút Község Önkormányzatának
2019. évi költségvetés tervezetét az Ügyrendi Bizottság által tett kiegészítésekkel együtt,
kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

55/2019. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2019. évi költségvetés tervezetét
megvitatta és (az alábbi módosításokkal) elfogadta:
1. Civil szervezetek támogatásának előirányzata
1.500.000 forinttal kerüljön megemelésre,
2. 2019. évre cafeteriára vonatkozó előirányzat
biztosítása az önkormányzatnál és intézményénél
foglalkoztatott
közalkalmazottak
és
munkatörvénykönyve
szerinti
munkavállalók
részére,
3. valamint a határozat mellékletét képező táblázatban
foglaltak vonatkozásában további árajánlatok
beszerzését követő beépítése a 2019. évi
költségvetésbe.
A tervezetet megfelelő alapnak tartja további
kidolgozásra, továbbá közmeghallgatás keretében
történő ismertetésre.
Határidő:
2019. február 15.
Felelős: Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: Köszönöm a hivatal munkáját az előkészítésben.
Tájékoztatásképpen készültem, egy pár adattal, hogy az intézmények, vagy kormányzati
funkciók milyen mértékben vannak finanszírozva.
Az óvodai nevelésnél, így, hogy nőtt a gyermeklétszám még 4,5 millió forintot kell az állami
támogatások mellé rakni az önkormányzatnak.
A művelődési háznál 12,2 millió forintot. Közös Hivatalnál közel 13 millió forint, úgy, hogy
egy fővel kvázi emelkedik a létszám.
Képviselő-testület, polgármester 7,7 millió forint, plusz a munkatörvénykönyves
munkavállalók, zöld övezet karbantartásával foglakozók stb. 9 millió forint. Háziorvos 3,6
millió forint. Fogorvos 1,7 millió forint a terv. Tanyagondnok 2 millió forint, Házi
segítségnyújtás 3,8 millió forint. Szociális étkeztetés 2,5 millió forint. Összesen 60 millió
forintos költséget jelent, amelyet az Önkormányzat saját bevételéből finanszíroz. Éppen ezért
tartom fontosnak, hogy törekedjünk arra, hogy az önkormányzati kötelezően ellátandó
feladatok legyenek elsősorban ellátva, azt fejlesszük, bővítsük és a lakosság számára
biztosítsuk a maximumot. Gondolok itt például az ATM üzemeltetésére. Természetesen, ha
módunkban áll a problémát megoldani, akkor tegyünk érte. Erre remek példa a tanyagondnoki
szolgálat, hiszen nem kötelezően ellátandó önkormányzati feladat, még is azt gondolom, hogy
bőségesen ki van használva a kapacitása és a finanszírozása sem elhanyagolható, az ahhoz

kapcsolódó pályázatok közel 10 millió forintos fejlesztésekre adott lehetőséget az elmúlt évek
során.
2. Napirendi pont: Kulturális rendezvények időpontjának meghatározása
Előadó: Vargáné Neller Borbála Tünde művelődésszervező

Lengyel György polgármester: A képviselők előzetesen írásban megkapták az előterjesztést.
Kérdezem készítőjét óhajt-e szóban kiegészítést tenni?
Vargáné Neller Borbála Tünde művelődésszervező: Az előterjesztésben szerepelnek a főbb
programok időpontjai, havi felbontásban. Fontos lenne a nemzeti ünnepek időpontjának
konkrét meghatározása. Az előterjesztés tartalmazza az ezzel kapcsolatos javaslataimat.
Felvettem a kapcsolatot Bartos Gyula színművésszel, akit felkértem, ha teheti lépjen fel
településünkön is színvonalas előadásával. Szükséges döntést hoznunk a március 15-i
ünnepség szónokával kapcsolatban?
Lengyel György polgármester: Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy szükséges,
akkor hozhatunk róla döntést, ha nem ragaszkodik hozzá a testület, akkor külön beszélhetünk
róla.
Vargáné Neller Borbála Tünde művelődésszervező: Orosházi Egészségfejlesztési Iroda
keresett fel, miután adjunktus nő tájékoztatott arról, hogy fognak majd keresni.
Február 19-én egy díjmentes előadás részesei lehet a lakosság. Egészségmegőrzés kapcsán
egy dietetikus fog előadást tartani, pszichológiai tanácsadáson vehetnek részt az érdeklődők,
gyerekek, felnőttek részére egyaránt. Akár egy 10 alkalmas mozgásos programot is
szervezhetünk majd a településre, viszont ennek részletei még nem ismertek.
Az éves programtervre visszatérve, igyekszem minden olyan lehetőséget megragadni, hogy
díjmentesen tudjunk programokat a településre hozni. Tavalyi évben az önkormányzat
megállapodást kötött a Dél-Alföldi Regionális Közművelődési Egyesülettel, egy pályázat
kapcsán, amely sikeresen zárult, így a 2019. február 23-án tartandó községi farsangi
ünnepséghez tudunk olyan eszközöket kérni, mint például kinti játszóház, egyéb játékokat
hoznak, népművészeti kiállítás tekinthető majd meg.
Falunap előkészületeivel kapcsolatban annyit tudok elmondani, hogy az orosházi Lovassport
Egyesülettel folyamatban vannak az egyeztetések.
Polgármester úr beszélt már arról, hogy volt megbeszélésünk a Nemzetközi Néptánc és
Fúvószenekari gálával kapcsolatban. 5 külföldi csoport fog nálunk szerepelni, csoport létszám
is már majdnem 100%-os, 232 fő külföldi fog érkezni és 6 fő fesztivál személyzet. Nyilván
civilek segítségével lesz célszerű koordinálni az itt létüket, de úgy gondolom ez nagyon nagy
szó ,ha ezt így meg tudjuk majd oldani.
A falunap esti időpontjára Horányi Juli előadóművészt gondoltam meghívni. A fellépési díja
250.000.-/ óra , melyhez Verasztó Lajos úr 50.000.- forinttal kíván hozzájárulni.

Lengyel György polgármester: Képviselő-testület részéről van-e kérdés, javaslat?
A falunap előkészítésébe a Képviselő-testület is be van vonva, így mivel a 20. falunapról
beszélünk, azt gondolom, hogy egy nagyobb zenekart is érdemes lenne felkérni a délutáni,
esti órákra.
Varga Pál alpolgármester: Ez a 20. falunapunk lesz. Örülnék, ha még színvonalasabb lenne
az előző évekhez képest is. Ha nagyobb zenekarban is gondolkodunk, akkor ne várjuk meg
mindig a testületi üléseket egy-egy zenekar vonatkozásában, hiszen így könnyen elmegy
mellettünk az idő. Ha február végéig nem szervezünk le egy nagyobb zenekart, akkor félő,
hogy nem is lesz nagy zenekarunk, lehet már így is késésben vagyunk. Ne várjunk a testület
döntésére, hanem bízzuk ezt azokra, akik a szervezésben aktívan részt vesznek.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs további kiegészítés, kérdés, aki elfogadja
a Kulturális rendezvények időpontjának meghatározásáról szóló beszámolót a megjelölt
módosításokkal, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
56/2019. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Kulturális rendezvények
időpontjának meghatározásáról szóló beszámolót
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Lengyel György polgármester
(A kulturális rendezvények időpontjának tervezete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3. Napirendi pont: 2018. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló beszámoló
Előadó: dr. Lipták Péter jegyző
Lengyel György polgármester: képviselők előzetesen írásban megkapták az előterjesztést.
Kérdezem készítőjét kíván-e kiegészítést tenni.
dr. Lipták Péter jegyző : Nem kívánok kiegészítést tenni, az előterjesztés teljes és érthető.
Ha van kérdés szívesen válaszolok.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs további kiegészítés, kérdés, aki elfogadja,
a 2018.évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló beszámolót, kérem, kézfelnyújtással
szavazzon!

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
57/2019. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a 2018. évi belső ellenőrzési
terv végrehajtásáról szóló beszámoló jelentést a
témavizsgálat és az átfogó ellenőrzés tárgykörben
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Lipták Péter jegyző
4. Napirendi pont: A 2019.évi igazgatási szünetről szóló rendelet megalkotása
Előadó: dr. Lipták Péter jegyző
Lengyel György polgármester: A képviselők előzetesen írásban megkapták az előterjesztést.
Kérdezem a készítőjét, szeretne-e kiegészítést tenni?
dr. Lipták Péter jegyző: Elnézést kérek, de az előterjesztésben a dátumot elírtam,viszont a
rendelettervezetben már a helyes dátum szerepel.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki elfogadja a 2019.
évi igazgatási szünetről szóló előterjesztést, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:
Kardoskút Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
4/2019. (II.05.) önkormányzati rendelete
a 2019. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
5. Napirendi Pont: Kardoskút Község Önkormányzatának szervezeti és működési
szabályairól szóló 22/2014.(XI.5.) rendeletének módosítása
Előadó: dr. Lipták Péter jegyző
Lengyel György polgármester: A rendeletmódosításnak jogszabályi feltételei vannak,
Jegyző úr mellékelte is a szakmai segítségnyújtásról szóló levelet előterjesztésében.
Kiegészíteni való?

dr. Lipták Péter jegyző: Egy mondatot volt szükségszerű kivenni a rendeletből, így már
viszont megfelelő lesz.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki elfogadja a
22/2014.(XI.5.) rendelet módosításáról szóló előterjesztést, kérem, kézfelnyújtással
szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:
KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2019. (II.05.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ
22/2014. (XI.5.)
SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
7. Napirendi pont: Kardoskút
Szabályzatának felülvizsgálata
Előadó: dr. Lipták Péter jegyző

Község

Önkormányzatának

Közbeszerzési

Lengyel György polgármester: Felülvizsgálata jogszabályi kötelezettség. Van-e kérdés ezzel
kapcsolatban?
Amennyiben nincs további kiegészítés, kérdés, aki elfogadja, Kardoskút Község
Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálatáról szóló előterjesztést,
kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
58/2019. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat képviselőtestülete a jelen határozat 1. mellékletét képező
Közbeszerzési Szabályzatot jóváhagyólag elfogadja,
2019. február 1. nap hatálybalépés mellett.
Határidő: azonnal
Felelős: Lengyel György polgármester és dr. Lipták
Péter jegyző

8. Napirendi pont: Egyebek
Előadó: Lengyel György polgármester
BETLEHEM
Lengyel György polgármester: Helyi civil szervezetek részéről érkezett egy kérelem,
miszerint a lakosság és civil szervezetek együttműködésével igény merült fel az adventi
időszak alatt az adventi koszorú mellett felállított mobil betlehem felállítására. Előzetes
számítások szerint 200.000.- forintból valósítható meg az építmény.
dr. Lipták Péter jegyző: Mivel az önkormányzat lesz a tulajdonosa a mobil betlehemnek, így
célszerű beépíteni a 2019. évi költségvetésbe.
Lengyel György polgármester: Véleményem szerint egyelőre tegyük bele a költségvetés
tervezetét képező táblázatba.
Járási Startmunka program

Lengyel György polgármester: A költségvetés tervezésében olvashattátok a 2019 évi járási
startmunka programra vonatkozó paramétereit, Ezzel párhuzamosan minden év januárjában a
munkaügyi központ kéréssel fordult hozzánk, hogy az önkormányzat a megvalósításhoz
szükséges önerőt biztosítja. Erről döntést szükséges hoznunk, hiszen a Belügyminisztérium
ezt külön kéri minden évben lenyilatkozni.
Amennyiben nincs további kiegészítés, kérdés, aki elfogadja, hogy Kardoskút Község
Önkormányzata a Járási Startmunka programhoz az önerőt biztosítja 2019 évben is, kérem,
kézfelnyújtással szavazzon!

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
59/201. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat képviselőtestülete
1.) megismerte és elfogadja a 2019. évi járási
startmunka programokra vonatkozó programtervet,
támogatja a kérelem benyújtását és pozitív elbírálás

esetén az esetlegesen
eljárások megindítását.

szükséges

beszerezési

2.)
A
Képviselő-testület
a
program
megvalósításához szükséges önerőt a 2019. évi
költségvetésben biztosítja.
Határidő: 2019.01.31.
Felelős: Lengyel György polgármester
Orosházi Kistérségi Többcélú Társulás megállapodás módosítás
Lengyel György polgármester: Az erről szóló előterjesztést mindenki kézhez kapta.
Előzőekben erről már beszámoltam, legfontosabb módosítás az az, hogy 50.-forintra
emelkedik a tagdíj 2019. január 1. napjától az Orosházi kistérség mind a 9 településénél.
Ezzel tudjuk biztosítani, hogy az orvosi ügyelet, ugyanúgy tudjon továbbra is gyermekorvost
foglakoztatni.
Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki egyetért a módosítással az előterjesztés szerinti
tartalommal, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
60/2019. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat képviselőtestülete úgy dönt, hogy az Orosházi Kistérség
Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal
elfogadja.
Határidő: 2019.01.31.
Felelős: Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: A Magyar Falu Programmal kapcsolatban egyre szorosabb a
határidő, február 15-én nyílnak meg az első pályázati lehetőségek. Kértünk be árajánlatokat,
viszont eddig az ülésig kettő darab árajánlat érkezett be.
Szóban szeretnék egy határozati javaslatot előterjeszteni, mégpedig, hogy Kardoskút Község
Önkormányzat Képviselő- testülete kezdeményezi és támogatja, hogy az Orosháza –
Kardoskút-Tótkomlós Mezőhegyes kerékpárút építése kerüljön bele a Békés Megyei
fejlesztési stratégiába és felkéri a polgármestert, hogy az Orosházi Kistérségi Többcélú

Társulás vezetőségénél kezdeményezze, hogy a társulás is támogató döntést hozzon ezzel
kapcsolatban.
Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, aki egyetért a határozati javaslattal, kérem,
kézfelnyújtással szavazzon!

A Képviselő-testület jelen levő 5 tagja közül 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
61/2019. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt,
1. kifejezi azon szándékát, hogy a következő
tervezési ciklus fejlesztéseit tartalmazó Békés
Megyei Területfejlesztési Programba, illetve
Stratégiába, valamint a kapcsolódó fejlesztési
dokumentumokba kerüljön beépítésre az
Orosháza-Tótkomlós-Mezőhegyes településeket
összekötő kerékpárút megvalósításának terve.
2. Felhatalmazza Lengyel György polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2019. február 15.

WIFI4U
Lengyel György polgármester: A Wifi4U pályázat kapcsán Varga Pál alpolgármester úr egy
térképmásolatot készített számunkra, ahol bejelölte a wifi hot spotok lehetséges helyét.
Megkérem alpolgármester urat, hogy tájékoztasson bennünket.
Varga Pál alpolgármester: Előzménye az, hogy településünk 15 ezer eurót, közel 5millió
forintot nyert a WIFI4U pályázaton kültéri, közösségi terek, valamint, intézmények belső
tereinek ingyenes wifi hálózat kiépítésére.
Két cég kereste fel eddig személyesen önkormányzatunkat, mindkét esetben polgármester
úrral tárgyaltunk a cégek képviselőivel. Az egyik a Vodafone, a másik a Wavecom Kft.

Az irányvonal az, hogy ingyenes wifi pontokat telepítene az általunk kiválasztott cég az
Európai Unió által finanszírozott összegből. Az önkormányzat a kivitelező cég
kiválasztásában játszik szerepet.
Mind a két cég képviselője kijelentette, hogy amennyiben elnyerik a kivitelezést, úgy ők
maguk fognak szerződést kötni az Európai Unióval, így ők lesznek a kivitelezésért felelősök
is. Vállalták az 5 millió forintos előfinanszírozást, tehát településünknek egyik cégnél sem
jelent önerőt. Az önkormányzat által is használt üvegszálas internetet használnák, ami akár
300/300- as sebességet is el tud látni, nem úgy, mint az otthoni, ami csak 50 mbit. Egyik
szolgáltató sem a saját internetét használná, így véleményem szerint nyerhetünk is az üggyel,
hiszen így több pénzt „takarítanánk” meg és költhetnénk több féle hot spotra, vagy más
berendezésre, ami a pályázatban foglaltaknak megfelel.
A cégek képviselőivel abban maradtunk, hogy a Képviselő-testületnek elsősorban abban
szükséges döntést hoznia, hogy a település mely pontjaira kívánnak wifi hot spotokat
telepíteni kül és bel tér vonatkozásban egyaránt.
Tárgyalások során arra jutottunk, hogy először egy fontossági sorrendet kell felállítanunk,
hiszen nem tudhatjuk előre, hogy mi fér majd bele ebbe az 5 millió forintba.
A térképmásolaton azokat a helyeket jelöltük be, fontossági sorrendben, ahová érdemes lenne
ezeket a hot spotokat telepíteni.
Ahogy már több ülésen is elmondtam, érdemes lenne úgy elhelyezni a spotokat, hogy egy
későbbi pályázat keretén belül akár web kamera rendszert is kiépíthetnénk.
A hot spotok helyét meg kell, indokoljuk, hiszen közösségi téren kell elhelyezni őket. A
Petőfi utca végén indokolt lenne a jövőben, ugyanis remélem, hogy sikerül majd
megvalósítani, hogy a „Bázis „ helyén gyermektábort létesítsünk.
Beltéri hot spotot a művelődési házban célszerű elsődlegesen, ifjúsági klub tekepálya része
stb.
Első feladatunk az lenne, hogy egy sorrendet állítsunk fel akár az előterjesztett térképen lévő
tervezet változtatásával is, hogy ezt tudjuk továbbítani a cégek felé, akik ezt követően tudnak
árajánlattal élni felénk.
Tárgyalások során kitértünk a garanciára is. A Vodafone 3 év garanciát vállalt, természetesen
még csak szóban.
Mind a két cégnél úgy gondolom, hogy az előfinanszírozás számunkra csak jó lehet.
Kérdezem képviselő társaimat a sorrend felállításáról.
Mórocz Lajos képviselő: Arra vonatkozóan kaptál-e tájékoztatást, hogy ezek hot spotok
mekkora lefedettséget biztosítanak?
Varga Pál alpolgármester: Ez attól függ, hogy mekkora lefedettséget kérünk. Természetesen
akkor lehet, nem csak egy hot spotot kell egy adott területre kihelyezni. Pont ezért szükséges
eldöntenünk, hogy mik az elképzeléseink.
Kis Bálint képviselő: Mennyi időre szólna ez a szolgáltatás?
Varga Pál alpolgármester: 3 évre szól a fenntartása, utána az önkormányzat tulajdonába
kerülnek a készülékek.

Kis Bálint képviselő: Három év után pedig az önkormányzatnak kell biztosítania a
szolgáltatást?
Varga Pál alpolgármester: Nem kell, hogy átvegyük, mivel eredetileg a saját itteni
internetünket használnánk, ami korlátlan 300/300-as . Egy nyilatkozatot kérhetünk tőlük erre
vonatkozóan.
Lengyel György polgármester: Így van, viszont 3 év után az esetleges javítási költség vagy
fenntartási költség, gondolok itt például az áramellátásra, az önkormányzatot terheli majd.
Varga Pál alpolgármester: A térképen azt is meg kell, jelöljük, hogy az áramellátás honnan
történik majd. Az ABC-nél lévő kereszteződésnél önkormányzat által nem tudunk áramot
létesíteni, tehát ott valószínűleg plusz lekötést kell majd alkalmazni. A garancia mind a két
cégnél úgy működik, hogy nem javítanak, hanem azonnal cserélnek. A Vodafone 24 órán
belül vállalja cserét, a másik cég nem tudott pontos időintervallummal szolgálni, viszont
írásban pótolja majd, ezt az ígéretet kaptuk.
Kis Bálint képviselő: Az önkormányzat által fenntartott területeken most is van élő végpont,
ugye?
Varga Pál alpolgármester: Igen. Amíg gondolkodtok, érdekességképpen elmondom, hogy
érkezett olyan ajánlat is, hogy nem külső területre kiterjedő végpontokat telepítenének, hanem
okos padokat, amiből 2 maximum 3 darabot lehetne kiépíteni az 5 millió forintból.
Ezt úgy kell elképzelni, mint egy rendes pad csak télen fűt, nyáron hűt, telefontöltővel van
ellátva és internetelértést biztosít a környezetében és hőmérsékleti adatokat is közöl.
Erről viszont semmilyen információval nem tudok szolgálni, hiszen személyesen egyik cég
sem keresett meg minket.
Kis Bálint képviselő: Említetted, hogy IP kamera rendszerben gondolkozol. Milyen
beruházást jelent?
Varga Pál alpolgármester: Jelen pillanatban 40 ezer forintos darabáron vannak a 4
megapixeles kamerák. 5 KHz a sávszélessége. Ez a legmegbízhatóbb rendszer, a jogi
megvalósíthatóság viszont még várat magára.
Lengyel György polgármester: Egyetértek abban, hogy a későbbiekben wifi kamerákat
lehessen felszerelni a végpontokra. A polgárőrséggel és helyi körzeti megbízottal is érdemes
lenne tárgyalni ez ügyben.
Varga Pál alpolgármester: Egyeztettem velük, a térképet is látták. A polgárőrség vezetője a
nem kifogásolta a térképen bejelölt helyeket.
Kis Bálint képviselő: Beletenném az orvosi rendelő váróját is a térképre. A szélső utcákban
hot spotok kihelyezése nem logikus.

Varga Pál alpolgármester: A víztoronynál elhelyezett hot spot elegendő lesz az orvosi
rendelőbe is. A 6-os pontot Török Attilával egyezettük, hiszen a későbbiekben, ha úgy
gondoljuk, a kamera rendszer kialakításánál jól jönne.
Kis Bálint képviselő: Így érthető, a felosztással egyetértek. Ha a víztoronynál teszünk
végpontot, azt nem árnyékolja majd semmi és az ugyanúgy tud majd működni az orvosi
rendelő várójában is?
Varga Pál alpolgármester: A külső és belső hot spotot teljesen máshogy kell elképzelni,
tehát a külsőt nem lehet elérni a bentről illetve fordítva ugyanez. Éppen ezért nem terveztünk
beltérit az orvosi rendelőbe, mert akkor bentről a kinti rendszer elérhetővé válik. Amennyiben
beltéri rendszert is helyeznénk el, úgy a kettő kizárja egymást és folyton be kellene
jelentkezni hol az egyik rendszerbe, hol a másik rendszerbe.
Kis Bálint képviselő: Támogatom ebben az elrendezésben.
Pusztai Ádám képviselő: Véleményem szerint a Fehértó étteremnek egy levélben köszönjük
meg, hogy kedvezményes áron biztosítja szociális étkeztetéshez az ellátást.
Lengyel György polgármester: Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, tisztelettel
megköszönöm az aktív tanácskozást, a nyílt ülést 18 óra 00 perckor bezárom.
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