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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 8-án
15.00 órakor kezdődő képviselő-testületi ülésén.
Ülés helye: Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár
Jelen vannak: Lipcsei Zoltán polgármester, Nosza József alpolgármester, dr. Bácskay
Tamás, Kovács László, Marton László, Török Imre Mihály, Végh Judit képviselők,
Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes főjegyző, Smiriné Papp Katalin pénzügyi
csoportvezető, dr. Fehér Richárd, dr. Patzer Tímea fogorvos, Bencsikné Hudák Ilona
védőnő, Szabados Kata intézményvezető
Lipcsei Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket.
Javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi napirendi pontokat hagyja jóvá:
NAPIREND
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt
fontosabb eseményekről
Előadó: Lipcsei Zoltán polgármester
2. Köröstarcsa község egészségügyi ellátása
Előadó:
Lipcsei Zoltán polgármester
dr. Hayder Karim háziorvos
dr. Csók László háziorvos
dr. Fehér Richárd
dr. Patzer Tímea fogorvos
Bencsikné Hudák Ilona védőnő
3. Önkormányzati tulajdonú nonprofit kft. alapításáról döntés
Előadó: Lipcsei Zoltán polgármester
4. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének tárgyalása (I. forduló)
Előadó: Lipcsei Zoltán polgármester
5. Az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi termőföldek hasznosítása
Előadó: Lipcsei Zoltán polgármester
Nosza József alpolgármester
6. Kisléptékű településfejlesztési akciók pályázat benyújtásáról döntés
Előadó: Végh Judit HÜB elnök
7. Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár, Közszolgáltató Intézmény és Köröstarcsa
Község Önkormányzata 2018. évi rendezvénytervének elfogadása
Előadó: Szabados Kata intézményvezető
8. Bejelentések
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Első napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés
között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Lipcsei Zoltán polgármester
Lipcsei Zoltán polgármester kiegészítésképpen az egészségház felújításával kapcsolatosan
elmondja, hogy vannak még hiányosságot. Kér mindenkitől még egy kis türelmet,
mert a szigetelés, a napelemek és a rokkant feljáró még nincsenek készen. A mentő
bejáró is meg lesz csinálva. Azért költözött mégis vissza a szolgáltatás az épületbe,
hogy kényelmesebb legyen a betegeknek. A beruházás folyamán, napi szinten nézték
az előrehaladást. Május végén lesz teljesen készen a beruházás. Ha valakinek
valamilyen problémája van, vagy lesz, azt kéri, hogy jelezzen felé. Az önkormányzat
kezelni fogja a problémás kérdéseket. Menetközben derültek ki bizonyos hibák. A
napokban az ÁNTSZ ellenőrzést végzett, még nem kapták meg az ellenőrzésről a
tájékoztatást. A Ligeti Pavilon felújításának a közbeszerzése eredménytelen volt, de ez
nem azt jelenti, hogy nem valósul meg. A műszaki tartalomnak az átalakítása
folyamatban van, újra ki fogják írni a közbeszerzést. Az aszfalt pályázattal
kapcsolatosan elmondja, hogy a Mátyás, Kassai, Pipa és Árpád utcák kerültek bele. A
kátyúzást minden utcában nem tudják megcsinálni. Az lett volna az ésszerű, hogy ha
az útalappal elkészült utcákra húznának egy aszfalt réteget, de ez nem megvalósítható.
Decemberben derült ki, hogy nyertek a pályázaton. Amikor kezdik az utcák felújítását,
akkor szeretné elkezdeni a kátyúzást is. A Kossuth u. 11. szám alatti ingatlannak a
megvásárlását tervezi az önkormányzat. Ott készítik az aprítékot és gyártják a
brikettet. A kenderrel is elkezdenek foglalkozni. A mai napon kapta meg a 2017. évi
eredményét a kendertermelésnek, ami azt mutatja, hogy 5 hektáron 250 eFt-os
beruházásból 1.578 eFt-os bevételre tettek szert. Ez számára nagy büszkeség.
Kérdés, vélemény nem volt.
Lipcsei Zoltán polgármester javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
1/2018.(II.08.) számú Képviselő-testületi határozat:
Köröstarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és
a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót
jóváhagyta.
Lipcsei Zoltán polgármester javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
2/2018.(II.08.) számú Képviselő-testületi határozat:
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
nyertes pályázata esetén elfogadja a Tarcsai Agrár Zrt.
Köröstarcsa, Kossuth u. 11. szám alatti ingatlan értékesítésére vonatkozó feltételeit
az alábbiak szerint:
a szerződés aláírásakor kerüljön kifizetésre 2,9 MFt,
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melyből 2 MFt pályázati forrás, 900 eFt saját forrás,
2019. évben pedig a fennmaradó 900 eFt.
Határidő: 2018. április 30.
Felelős: Lipcsei Zoltán polgármester
Második napirendi pont: Köröstarcsa község egészségügyi ellátása
Előadó:
Lipcsei Zoltán polgármester
dr, Hayder Karim háziorvos
dr. Csók László háziorvos
dr. Fehér Richárd
dr. Patzer Tímea fogorvos
Bencsikné Hudák Ilona védőnő
Lipcsei Zoltán polgármester köszönti, dr. Patzer Tímea fogorvost, dr. Fehér Richárdot és
Bencsikné Hudák Ilona védőnőt. Elmondja, hogy dr. Csók László és dr. Hayder Karim
a bizottsági üléseken részt vettek, de testületi ülésre nem tudtak eljönni.
Végh Judit képviselő, a Humán és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság
megtárgyalta a beszámolókat. Részletes tájékoztatást kaptak az egészségügyi
ellátásról. Mindenkinek megköszönik a munkát és a beszámolókat elfogadásra
javasolják. Javasolják, hogy bízzák meg a főjegyző asszonyt a 2. számú háziorvosi
körzet lakosságszám változását kísérje figyelemmel és amennyiben a lakosságszám
1200 fő alá csökken, tegyen módosítási javaslatot a háziorvosi körzethatárának
módosítására. A fogorvos rendelési idő módosítására vonatkozó kérelmét tudomásul
vették és javasolják, hogy bízzák meg a címzetes főjegyzőt, hogy terjessze elő a
fogorvossal kötött felülvizsgált feladat-ellátási szerződést és nem javasolják a
fogorvos által fizetendő rendelő-fenntartási hozzájárulás összegének emelését.
Beérkezett egy pályázat háziorvosi állásra, a bizottság javasolja, hogy dr. Szabó
László háziorvosi praxisra benyújtott pályázatáról a pályázó személyes meghallgatása
után döntsön a képviselő-testület.
Kovács László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság javasolj a
képviselő-testületnek, hogy a fogorvos által fizetendő rendelő-fenntartási hozzájárulást
2018. évre az előző évhez hasonlóan 24.000,-Ft + ÁFA havi összegben állapítsa meg.
Bencsikné Hudák Ilona védőnő elmondja, hogy kiegészítése nincsen az írásos
előterjesztéséhez, a linóleumozást köszöni.
Lipcsei Zoltán polgármester elmondja, hogy a linóleum cseréje már önkormányzati
beruházásnak számít, mert pályázatban nem volt benne, viszont a cserére szükség volt.
dr. Patzer Tímea fogorvos elmondja, hogy nincsen kiegészítése. Elmondja továbbá, hogy a
beszámoló óta ÁNTSZ ellenőrzés volt a szolgálatnál, reméli, hogy a jegyzőkönyvben
megjelölt hibákat sikerül majd kijavítani.
Lipcsei Zoltán polgármester elmondja, hogy még nem kapták meg az ellenőrzés
jegyzőkönyvét. Az eszközbeszerzés még nem történt meg. Módosítási kérelmet adtak
be 10%-os emelésre vonatkozóan, de erre még nem kaptak választ. Az
eszközbeszerzésre vonatkozó szerződés aláírásra került. Mindenkitől türelmet kér,
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három hónapon belül az összes eszköz, összes bútorzat megérkezik. Egyszerre fogják
berendezni a rendelőt. Az orvosok és az önkormányzat között az együttműködés napi
szintű, rugalmas minden kéréshez maximálisan állnak hozzá.
dr. Bácskay Tamás képviselő köszöni a jelenlévőknek a beszámolót, az elvégzett munkát, jó
egészséget és további jó munkát kíván. A témához kapcsolódva elmondja, hogy dr.
Mieczynszky Ernő háziorvosnak nem kis szerepe volt abban, hogy ez a beruházás
megvalósuljon, Dankó Béla országgyűlési képviselő sokat tett ahhoz, hogy ezt a
pályázatot megnyerjék. Ernő doktor halálával váratlan helyzet állt elő, amit
mindenkinek gyorsan és sürgősen kellett kezelni. Olyan átmeneti megoldás született,
ami jó és elfogadható ellátást biztosított a településen. Köszönti dr. Fehér Richárdot,
akinek nem kevesebb felelősséget szeretnének a vállára tenni, mint a település orvosi
ellátásának a biztosítását. A bizottsági ülésen sokat beszéltek és mérlegelték a
lehetőségeket, beleértve a jelentkező orvosnak a javaslatát. Olyan megoldást
szeretnének találni, ami hosszútávon is megoldható és működőképes mindenki
számára. Ebben a kérdésben nagyon sok probléma és a tisztázandó kérdés, de azon
dolgoznak, hogy mindenki számára működőképes megoldást találjanak a település
orvosi ellátására.
Lipcsei Zoltán polgármester javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
3/2018.(II.08.) számú Képviselő-testületi határozat:
1. Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a háziorvosi szolgálat
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
2. Megbízza a címzetes főjegyzőt, hogy a 2. számú háziorvosi körzet lakosságszám
változását kísérje figyelemmel és amennyiben a lakosságszám 1200 fő alá csökken
tegyen módosítási javaslatot a háziorvosi körzethatárának módosítására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna
címzetes főjegyző
Lipcsei Zoltán polgármester javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
4/2018.(II.08.) számú Képviselő-testületi határozat:
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
dr. Szabó László háziorvosi praxisra benyújtott pályázatáról
a pályázó személyes meghallgatása után dönt.
Határidő: 2018. február 22.
Felelős: Lipcsei Zoltán polgármester
Lipcsei Zoltán polgármester javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
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5/2018.(II.08.) számú Képviselő-testületi határozat:
1. Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a fogorvos
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
2. A képviselő-testület a fogorvos rendelési idő módosítására vonatkozó kérelmét
tudomásul veszi és megbízza a címzetes főjegyzőt, hogy terjessze elő a
fogorvossal kötött felülvizsgált feladat-ellátási szerződést.
3. A képviselő-testület a fogorvos által fizetendő rendelő-fenntartási hozzájárulás
összegét nem változtatja meg, az önkormányzatnak fizetendő hozzájárulást 2018.
évben 24.000,-Ft + ÁFA összegben hagyja jóvá.
Határidő: 2. pont vonatkozásában 2018. április 26.
4. pont folyamatos
Felelős: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes főjegyző
Lipcsei Zoltán polgármester javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
6/2018.(II.08.) számú Képviselő-testületi határozat:
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a védőnői szolgálat tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Harmadik napirendi pont: Önkormányzati tulajdonú nonprofit kft. alapításáról döntés
Előadó: Lipcsei Zoltán polgármester
Kovács László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság a
napirendet az ülésen a képviselő-testület ne tárgyalja.
Lipcsei Zoltán polgármester javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
7/2018.(II.08.) számú Képviselő-testületi határozat:
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Önkormányzati tulajdonú nonprofit kft. alapításáról szóló döntést
leveszi a napirendről és a döntést a 2018. február 22-i ülésére halasztja.
Határidő: 2018. február 22.
Felelős: Lipcsei Zoltán polgármester
Negyedik napirendi pont: Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének tárgyalása (I.
forduló)
Előadó: Lipcsei Zoltán polgármester
Végh Judit képviselő, a Humán és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság
javasolja megbízni a polgármestert a költségvetési rendelet tervezet szerinti
előterjesztésével, javasolják továbbá a bölcsődei gondozási díj 0,-Ft-os mértékének
elfogadását.
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Kovács László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság javasolja,
hogy bízzák meg a polgármestert a költségvetési rendelet tervezet szerinti
előterjesztésével. Az előterjesztés szerint a költségvetés egyensúlya biztosított. A
bizottság semmilyen olyan módosítási javaslatot nem támogat, amely a költségvetés
egyensúlyát borítja. A költségvetés főösszege 872.129.000,-Ft. A költségvetés
tartalmazza a koncepcióban elfogadottakat. Beépültek a költségvetésbe az elnyert TOP
pályázatok és a még el nem bírált, de befogadott kerékpárút felújítása tárgyú TOP
pályázat is. A béreknél számolt a tervezett minimálbér emelés hatásával, a szociális
ágazati pótlékkal, a hivatali dolgozók 10%-os béremelésével. Javasolj a bizottság,
hogy a bölcsődei gondozási díjat az előző évekhez hasonlóan 0,-Ft-ban határozza meg.
A közfoglalkoztatáshoz kapcsolatosan az alábbi két határozat elfogadását javasolják a
Köröstarcsa, Kossuth u. 11. szám alatti ingatlan megvásárlásához a 2018. évi
költségvetésében 1,8 MFt saját forrást biztosít, valamint a 2018. évi Start
mintaprogramok keretében az alábbi programokat hagyja jóvá: belterületi közúthálózat
javítás, bio és megújuló energia felhasználás, belvízelvezetés, mezőgazdasági.
Nosza József alpolgármester elmondja, hogy nagyon szerencsés, hogy a költségvetést már az
első fordulóra egyensúlyban tudták előterjeszteni. A polgármester úr is elmondta, hogy
a ligeti pavilon kivitelezési munkája során érvényteleníteni kellett a pályázatot, mert
magasabb összegről szóltak a pályázatok. Várhatóan az emelkedések miatt nem fogja
fedezni a kivitelezési munkákat a pályázat, ez komoly fejtörést fog okozni, és akkor
majd meg kell vizsgálni a költségvetést.
Lipcsei Zoltán polgármester elmondja, hogy vannak áthúzódó kiadásaik, amiket az előző
évben nem valósítottak meg. Ilyen a Pipa utcai lakásoknak a nyílászáró cseréje vagy
80 km-nyi külterületi út karbantartása, aminek a pályázatát 2017-ben adták be, a
kaszának a megvásárlására 1,7 MFt önerőt kellett biztosítani. A járdaépítésre, a
közvilágítási lámpa cserére mindenképpen szán forrást. Az útalapoknak a
karbantartását is biztosítani kell. Menetközben minden tartalékot a pályázatok
benyújtásához tartalékolni kell. Minden a település vagyona lesz.
Javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
8/2018.(II.08.) számú Képviselő-testületi határozat:
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde bölcsődei gondozási díját
2018. évben 0,-Ft.-ban határozza meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Forró Antalné intézményvezető
Lipcsei Zoltán polgármester javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
9/2018.(II.08.) számú Képviselő-testületi határozat:
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Köröstarcsa, Kossuth u. 11. szám alatti ingatlan megvásárlásához
1,8 MFt saját forrást biztosít.
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Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Lipcsei Zoltán polgármester
Lipcsei Zoltán polgármester javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
10/2018.(II.08.) számú Képviselő-testületi határozat:
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az alábbi 2018. évi Start Mintaprogramok megvalósítását hagyja jóvá
a benyújtott kérelmek alapján:
- belterületi közúthálózat javítási
- bio és megújuló energia felhasználási
- belvízelvezetési
- mezőgazdasági.
(A kérelmek a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Határidő: azonnal
Felelős: Lipcsei Zoltán polgármester
Lipcsei Zoltán polgármester javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
11/2018.(II.08.) számú Képviselő-testületi határozat:
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megbízza a polgármestert a költségvetési rendelet
tervezet szerinti előterjesztésével.
Határidő: 2018. február 22.
Felelős: Lipcsei Zoltán polgármester
Ötödik napirendi pont: Az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi termőföldek
hasznosítása
Előadó: Lipcsei Zoltán polgármester
Nosza József alpolgármester
Nosza József alpolgármester elmondja, hogy az önkormányzat régóta folytat mezőgazdasági
tevékenységet. A kendertermesztés új irányt mutatott. Olyan területen kezdte meg az
önkormányzat a munkát, amely korábban hullámtér volt. A közmunkaprogram évek
óta támogatott tevékenység az önkormányzatok felé. A 2017. évre 22,5 ha pályázott az
önkormányzat és megkapták a támogatást, így a költségek jelentős részét az állam
megtéríti az önkormányzat számára. 2015. évben úgy döntött a testület, hogy a bérbe
adott földterületeknek a bérletét nem hosszabbítja meg, hanem mezőgazdasági
tevékenységet folytat. Úgy gondolja, hogy ez egy kedvező lehetőség az önkormányzat
számára. Eszközbeszerzésre is ad a pályázat lehetőséget. Ez a tevékenység tartalmaz
kockázati elemeket pl: az időjárás. Minden vállalkozásnak megvannak a maguk
kockázatai. December 31-én még plusz terület fog lejárni, így tovább bővíti a
tevékenységet az önkormányzat. Ha rossz tapasztalat lesz, akkor még dönthetnek
ezeknek a területeknek a hasznosításáról. Nem lehet pontosan tudni, hogy 2020 után a
támogatási rendszer milyen módon fog változni.
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Lipcsei Zoltán polgármester elmondja, hogy lesznek olyan területek, aminek az
értékesítésében gondolkoznak. Az önkormányzat részéről vannak olyan földterületek,
amelyeket nem tudnak megművelni, ezekkel nem érdemes foglalkozni. Van olyan
rész, aminek a továbbbérlését fogják javasolni.
Javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
12/2018.(II.08.) számú Képviselő-testületi határozat:
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megbízza az alpolgármestert, hogy vizsgálja meg
az 1584, 1802, 2199, 2247 és a 2307 hrsz-ú
zártkerti ingatlanok értékesítésének lehetőségét.
Határidő: 2018. április 30.
Felelős: Nosza József alpolgármester
Lipcsei Zoltán polgármester javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
13/2018.(II.08.) számú Képviselő-testületi határozat:
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
módosítja a 102/2015.(IX.10.) számú határozatát.
A határozat szövege az alábbiakra módosul:
„Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a felszabaduló földterületeket – 0168/7 hrsz-ú terület,
a táblákban lévő tanyahelyek, a Petőfi Vadásztársaság által bérelt
0365/2 és 0484/3 hrsz-ú, valamint a Tarcsai Agrár Zrt. által bérelt
0555/2, 0555/5 és 0168/7 hrsz-ú földterületek kivételével – az önkormányzat vegye
művelésbe, és ahol az lehetséges, vegye igénybe a területalapú támogatást.”
Határidő: 2018. április 30.
Felelős: Nosza József alpolgármester
Nosza József alpolgármester elhagyja az ülést, így 6 fővel folytatják tovább.
Lipcsei Zoltán polgármester szünetet rendel el.
Szünet 15.45 órától 15.55 óráig.
Hatodik napirendi pont: Kisléptékű településfejlesztési akciók pályázat benyújtásáról
döntés
Előadó: Végh Judit HÜB elnök
Végh Judit képviselő, a Humán és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság
javasolja pályázat benyújtását a Leader Kisléptékű településfejlesztési akciók
felhívásra. A pályázat tartalmaz 1500 db kiadványt megjelentetést, valamit a Kossuth
tér 10. szám alatt egy kiállító hely és raktár kialakítást. A pályázat bruttó költsége
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6.817.957 eFt. A támogatás 5.795.263,-Ft, az önerő 1.022.694,-Ft. Javasolja a
bizottság az önerő biztosítását, ami 15%-os mértékű.
Kovács László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság támogatja
a pályázat benyújtását. Javasolják, hogy az önerőt a képviselő-testület a
költségvetésében biztosítsa.
Lipcsei Zoltán polgármester javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
14/2018.(II.08.) számú Képviselő-testületi határozat:
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be a Leader- Kisléptékű településfejlesztési akciók,
VP6-19.2.1.-55-4-17 kódszámú felhívásra,
Településtörténeti kiadvány és kiállítóhely fejlesztés megnevezéssel,
a Köröstarcsa, Kossuth tér 10. szám alatti 565 hrsz.-ú
önkormányzati ingatlan vonatkozásában és
biztosítja a fejlesztés megvalósításához szükséges önerőt.
Határidő: 2018. február 10.
Felelős: Lipcsei Zoltán polgármester
Hetedik napirendi pont: Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár, Közszolgáltató
Intézmény és Köröstarcsa Község Önkormányzata 2018. évi rendezvénytervének elfogadása
Előadó: Szabados Kata intézményvezető
Lipcsei Zoltán polgármester köszönti az intézményvezetőt. Megkérdezi, hogy van-e
kiegészítése az írásos előterjesztéshez?
Nem volt kiegészítés.
Végh Judit képviselő, a Humán és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság
javasolja, hogy szeptember 8-át tűzze ki a testület a falunapok időpontjának, és
javasolják a 2018. évi rendezvénytervnek az elfogadását.
Kovács László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság
elfogadásra javasolja a 2018. évi rendezvénytervet. A XII. Hal- és Falunapokat 2018.
szeptember 7-8. időpontban javasolják megrendezni. E rendezvény keretében lenne a
X. Szilvanap és a IV. Kistérségi Hagyományőrző Fesztivál.
Lipcsei Zoltán polgármester elmondja, hogy nagy öröm, hogy a rendezvényre pályázatot
nyertek. Új kapcsolattartót kaptak. A következő ülésen részletesen be tudják mutatni,
hogy milyen megvalósításokat tudnak csinálni. Szeretnének részletes anyagot a 3 éve
keresztül tartó rendezvényekről. Ez a pályázat sok örömöt fog okozni a településnek,
mert sok dolgot meg tudnak valósítani. Azért ezt a időpontot javasolják, mert a ligeti
pavilonnal a felújítása erre az időpontra elkészül.
Végh Judit képviselő elmondja, hogy ezen a rendezvényen fogják ünnepelni azt, hogy a
településen 150 éve van posta.
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Lipcsei Zoltán polgármester javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
15/2018.(II.08.) számú Képviselő-testületi határozat:
1. Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szabó Károly
Művelődési Ház és Könyvtár és Köröstarcsa Község Önkormányzatának 2018.
évi rendezvénytervét elfogadja.
2. A képviselő-testület XII. Hal és Falunapok dátumát 2018. szeptember 7-8.
napban határozza meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szabados Kata intézményvezető
Nyolcadik napirendi pont: Bejelentések
Lipcsei Zoltán polgármester bejelentésében elmondja, hogy megkeresést kaptak, hogy
hozzon a testület határozatot a betelepítési kvóta és a Soros szervezetek ellen.
Végh Judit képviselő, a Humán és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság
javasolja a csatlakozást.
Lipcsei Zoltán polgármester javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
16/2018.(II.08.) számú Képviselő-testületi határozat:
1. Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete elutasítja a Soros-tervet,
és azt, hogy a településünkön bevándorlás-szervező irodát működtessenek.
2. A testület úgy határozott, hogy a településekre komoly fenyegetést jelentő tömeges
betelepítés miatt felkéri Magyarország Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal
lépjen fel a Soros-terv és a bevándorlás-szervező Soros-szervezetek ellen.
Határidő: azonnal
Felelős: Lipcsei Zoltán polgármester
Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes főjegyző bejelentésében elmondja, hogy a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat elvégezte az önkormányzattal kötött együttműködési
megállapodásnak a felülvizsgálatát és nem javasoltak módosítást. Az önkormányzat
részéről sem javasol módosítást, ezért kéri, hogy vegyék tudomásul a felülvizsgálatot.
Lipcsei Zoltán polgármester javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
17/2018.(II.08.) számú Képviselő-testületi határozat:
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a települési és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti
együttműködési megállapodás felülvizsgálatát tudomásul vette.
Határidő: folyamatos, illetve 2019. január 31.
Felelős: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes főjegyző
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Lipcsei Zoltán polgármester következő bejelentésében elmondja, hogy lehetőség nyílt
pályázat benyújtására „Villamoshálózat fejlesztése Köröstarcsa zártkertes övezetében”
címmel. A pályázat keretében vezetékes földkábel kerülne kiépítésre, biztosítva a
zártkertek, valamint a liget és környéke nagyobb teljesítménnyel való ellátását. A
benyújtási határidő 2018. január 31. volt, a pályázat határidőre benyújtásra került. A
pályázaton 100% a támogatás nagysága. Elmondja, hogy a ligetben a rendezvényeknél
mindig le kellett kötni az áramot, aminek a költsége jelenleg 470 eFt. A pavilon
felújítása után fontos lenne, hogy legyen megfelelő áram. Megpróbálták a pályázatban
a kivitelezőkön keresztül megoldani a lekötést, de nem tudták megoldani. A zártkerti
pályázaton 10 MFt-ból meg tudják valósítani az áram kivitelét.
Kovács László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság az
előterjesztett határozat elfogadását javasolja, mely szerint a testület tudomásul veszi a
villamoshálózat fejlesztése Köröstarcsa zártkertes övezetében címmel benyújtott
pályázatot, melynek összköltsége bruttó 9.951.530,-Ft támogatás intenzitása 100%.
Lipcsei Zoltán polgármester javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
18/2018.(II.08.) számú Képviselő-testületi határozat:
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
tudomásul veszi a Földművelésügyi Minisztérium 2017. évi zártkerti program
„Villamoshálózat fejlesztése Köröstarcsa zártkertes övezetében” címmel benyújtott
pályázatot.
Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes főjegyző következő bejelentésében elmondja, hogy a
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője javaslatot tett az óvodai
beíratás időpontjára, aminek meghatározása a képviselő-testület hatásköre. A javaslat
alapján előterjesztésre került a tervezett időpont, mely április 23-27. közötti időszak.
Kéri a testületet, hogy hozza meg erre vonatkozóan a határozatát.
Végh Judit képviselő, a Humán és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság az
ismertetett időpontot elfogadásra javasolja.
Lipcsei Zoltán polgármester javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
19/2018.(II.08.) számú Képviselő-testületi határozat:
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§. (2) b) pontja alapján
az óvodai beiratkozás időpontját
2018. április 23-27. napokon határozza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Forró Antalné intézményvezető
Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes főjegyző következő bejelentésében elmondja, hogy
javaslatot terjesztettek elő a közbeszerzési tervre. A költségvetés elfogadásakor
szokták elfogadni, de azért hozták előrébb, mert csak olyan közbeszerzést lehet
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lebonyolítani, ami szerepel a közbeszerzési tervben, ezért kéri a testületet, hogy
előterjesztés szerint hagyják jóvá a tervet.
Kovács László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság javasolja a
2018. évi közbeszerzési terv elfogadását.
Lipcsei Zoltán polgármester javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
20/2018.(II.08.) számú Képviselő-testületi határozat:
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a 2018. évi közbeszerzési tervét elfogadta.
(A közbeszerzési terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes főjegyző következő bejelentésében elmondja, hogy a
közbeszerzési szabályzat alapján a bíráló bizottságnak vannak állandó és szakértő
tagjai, melyeket a képviselő-testületnek kell megválasztaniuk. A ligeti közbeszerzésnél
két eljárást kell lebonyolítani, külön az építésre és külön az eszközbeszerzésre, ezért
külön bizottságot is kell választani. Az építésre már volt egy bizottság választva, azt
továbbra is szeretné megerősíteni, az eszközbeszerzésre javasolja megválasztani
szakértő tagként Török Antal tervezőt és Szabados Kata intézményvezetőt.
Lipcsei Zoltán polgármester javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
21/2018.(II.08.) számú Képviselő-testületi határozat:
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának
III. fejezet 2d) pontja alapján a
„Ligeti Rendezvényközpont kialakítása Köröstarcsán”
TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00005 azonosító számú projekt építési
közbeszerzési eljárásához a Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjának
Szabados Kata művelődésszervezőt és Kmetykó János főépítészt megválasztja
Határidő: azonnal
Felelős: Lipcsei Zoltán polgármester
Lipcsei Zoltán polgármester javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
22/2018.(II.08.) számú Képviselő-testületi határozat:
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának
III. fejezet 2d) pontja alapján a
„Ligeti Rendezvényközpont kialakítása Köröstarcsán”
TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00005 azonosító számú projekt eszközbeszerzése
közbeszerzési eljárásához a Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjának
Szabados Kata művelődésszervezőt és Török Antal tervezőt megválasztja
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Határidő: azonnal
Felelős: Lipcsei Zoltán polgármester
Lipcsei Zoltán polgármester elmondja, hogy a következő ülés napirendje a közmeghallgatás,
ezért az ülés időpontját javasolja a munkatervben elfogadott 14.00 óra helyett 17.00
órára módosítani. Ezt azért látja szükségesnek, mert akik dolgoznak, azok nem tudnak
elmenni a közmeghallgatásra. Kéri a testületet, hogy a módosított időpontot fogadják
el.
Javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
23/2018.(II.08.) számú Képviselő-testületi határozat:
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a 2018. február 22-én tartandó képviselő-testületi ülés
kezdési időpontját 17.00 órában határozza meg.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Lipcsei Zoltán polgármester
Egyéb bejelentés nem volt.
Lipcsei Zoltán polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a következő soros ülést 2018.
február 22-én tartják, az alábbi napirendi pontokkal:
1. Közmeghallgatás
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt
fontosabb eseményekről
Előadó: Lipcsei Zoltán polgármester
3. Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása.
Előadó: Lipcsei Zoltán polgármester
4. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének megalkotása
Előadó: Lipcsei Zoltán polgármester
5. Bejelentések
Ezt követően megköszöni a képviselő-testületnek a megjelenést, hozzászólást, a képviselőtestületi ülést 16.15 órakor bezárja.
K. m. f.

Lipcsei Zoltán
polgármester

Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna
címzetes főjegyző

