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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 26-án
14.00 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, Vértesné Herbert Katalin
intézményvezető, Szabados Kata intézményvezető, Gyaraki Ibolya főelőadó
Lipcsei Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes.
Javasolja, hogy a Köröstarcsai Arany Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola intézményvezetői pályázatára beérkezett pályázatok véleményezése zárt ülésen
kerüljön megtárgyalásra az egyik pályázó kérésére.
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. A Humán és Ügyrendi Bizottság és a polgármester beszámolója az átruházott szociális
és gyermekvédelmi hatáskörök gyakorlásáról
Előadó: Végh Judit Humán és Ügyrendi Bizottság elnöke
Lipcsei Zoltán polgármester
3. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról
Előadó: Gyaraki Ibolya főelőadó
Rása Ildikó családsegítő
4. ASP rendszer bevezetése miatti önkormányzati szabályzatok módosításának
jóváhagyása
Előadó: Smiriné Papp Katalin pénzügyi csoportvezető
5. Könyvtár további működtetéséről döntés
Előadó: Szabados Kata intézményvezető
6. A 2. számú háziorvosi körzet feladatellátási szerződésének megkötése az Állami
Egészségügyi Ellátó Központtal
Előadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes főjegyző
7. Víziturisztikai célú hálózat fenntartásáról és üzemeltetéséről döntés
Előadó: Lipcsei Zoltán polgármester
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8. Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
Előadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes főjegyző
9. Bejelentések
10. Köröstarcsai Arany Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezetői pályázatára beérkezett pályázatok véleményezése (zárt ülés)
Előadó: Lipcsei Zoltán polgármester
11. Lakáscélú támogatásokról döntés (zárt ülés)
Előadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes főjegyző
Első napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés
között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Lipcsei Zoltán polgármester
Lipcsei Zoltán polgármester kiegészítésként elmondja, hogy befejeződtek az aszfaltozási
munkálatok a tavalyi évben nyert pályázatukra. A Mátyás-Kassai-Pipa-Árpád utcák
elkészültek. Nagyon jó munkát végeztek a munkások. Nagyon örül, hogy tudták
fejleszteni a települést. Az orvosi rendelő külső felújítása is folyik, az eszközök
beszerzését folyamatosan teljesítik, a napelemeket felhelyezték. A fákat nem kellett
kivágni. A szúnyogirtást sokan követelik tőle. Felvette a katasztrófavédelemmel a
kapcsolatot, akik május 7-re ígérték az irtást. Véleménye szerint ez soká lesz, ezért
megrendelt egy irtást a hétvégére, a méhészeket erről értesítették.
Hozzászólás, 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:
79/2018.(IV.26.) 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.
Második napirendi pont: A Humán és Ügyrendi Bizottság és a polgármester beszámolója az
átruházott szociális és gyermekvédelmi hatáskörök gyakorlásáról
Előadó: Végh Judit Humán és Ügyrendi Bizottság elnöke
Lipcsei Zoltán polgármester
Végh Judit képviselő, a Humán és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság
2017. évben 10 alkalommal ülésezett, a költségvetésből szociális támogatásra
biztosított keretből gazdálkodott. A bizottság tagjai jól ismerik a lakosságot. A
kérelmeket az ügyintéző és a főjegyző készíti elő. A támogatás megítélésének a
feltétele, hogy ne legyen tartozása az önkormányzat felé. 2017. évben 7 fő részesült
szociális kölcsönben, elutasítás 9 esetben történt. Kéri a testületet, hogy fogadják el a
beszámolókat. A bizottság elfogadásra javasolja.
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Lipcsei Zoltán polgármester javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
80/2018.(IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Humán és Ügyrendi Bizottság és a polgármester beszámolóját
az átruházott szociális és gyermekvédelmi hatáskörök gyakorlásáról elfogadja.
Harmadik napirendi pont: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról
Előadó: Gyaraki Ibolya főelőadó
Rása Ildikó családsegítő
Lipcsei Zoltán polgármester köszönti Gyaraki Ibolya főelőadót és Vértesné Herbert Katalin
intézményvezetőt, aki képviseli Rása Ildikó családsegítőt. Megkérdezi, hogy van-e
kiegészítésük az írásos előterjesztéshez?
Nem volt kiegészítés.
Végh Judit képviselő, a Humán és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottságnak
nem volt kérdése a beszámolóval kapcsolatban. Köszönik a részletes, tartalmas
beszámolót, elfogadásra javasolják.
Kovács László képviselő megköszöni a munkában részt vevők lelkiismeretes munkáját.
Fontos megállapítása a beszámolónak, hogy a közfoglalkoztatásba bevontak jelentős
számának hatására egyre kevesebb az olyan családok száma, ahol nincs munkából
származó jövedelem és csak a gyermekek után kapott ellátásból él a család. A
probléma az, hogy nincs megfelelő átmenet a munkaerő piacra, sokan bennragadnak a
rendszerben. A másik még ennél is nagyobb probléma az életviteli probléma, hogy sok
család nem tud gazdálkodni a jövedelmével, nem tudja beosztani a pénzét. A
beszámolókat elfogadásra javasolja.
Lipcsei Zoltán polgármester javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
81/2018.(IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.
Negyedik napirendi pont: ASP rendszer bevezetése miatti önkormányzati szabályzatok
módosításának jóváhagyása
Előadó: Smiriné Papp Katalin pénzügyi csoportvezető
Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes főjegyző elmondja, hogy a csoportvezető asszony
nem tud részt venni az ülésen. Elmondja, továbbá, hogy az előterjesztett szabályzatok
közül kettő kapcsolódik az ASP rendszerhez. A beszerzési szabályzat
törvénymódosítás miatt került előterjesztésre. Nem tettek eleget valamennyi szabályzat
felülvizsgálatának, azt a május 31-i ülésre tudják előterjeszteni, melyet javasolnak
felvenni a napirendre. A szabályzatokat előterjesztés szerint javasolja elfogadni.
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Pontosítja a beszerzési szabályzatot, melynek 7. pontjánál az ÁHT módosítása miatt
100.000,-Ft helyett 200.000,-Ft-ra változott az értéke, valamint a III. fejezet 1. a)
pontjánál az 500.000,-Ft egyedi értéket 200.000 - 500.000 Ft közötti értékig kell
érteni, mely következik a szabályzatból, melyet az 1. b) pontnál is alkalmazni kell.
Kovács László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság
megtárgyalta az előterjesztést és javasolja az előterjesztett szabályzatokat –
házipénztári szabályzat, beszerzési szabályzat, eszközök és források értékelése
szabályzat – elfogadását. Szükségesnek tartja a bizottság az önkormányzat
gazdálkodási és egyéb szabályzatainak felülvizsgálatát és 2018. május 31-i ülésre való
előterjesztését.
Végh Judit képviselő, a Humán és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy előterjesztés
szerint javasolja a bizottság elfogadni.
Lipcsei Zoltán polgármester javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
82/2018.(IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Köröstarcsa Község Önkormányzata
házipénztári pénzkezelési szabályzatát elfogadja.
(A szabályzat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Lipcsei Zoltán polgármester javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
83/2018.(IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Köröstarcsa Község Önkormányzata
beszerzési szabályzatát elfogadja.
(A szabályzat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Lipcsei Zoltán polgármester javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
84/2018.(IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Köröstarcsa Község Önkormányzata
„Eszközök és források értékelése szabályzatát”,
az előterjesztés szerint elfogadja.
(A szabályzat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Lipcsei Zoltán polgármester javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
85/2018.(IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
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Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a május 31-i ülésének napirendjére felveszi
az önkormányzat gazdálkodási szabályzatainak felülvizsgálatát.
Előadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes főjegyző és
Smiriné Papp Katalin pénzügyi csoportvezető.
Határidő: 2018. május 31.
Felelős: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna
címzetes főjegyző
Smiriné Papp Katalin
pénzügyi csoportvezető
Ötödik napirendi pont: Könyvtár további működtetéséről döntés
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
egyetértett a határozati javaslatokkal. A könyvtárat az intézmény fenntartásával
kívánják tovább biztosítani, és 5 éven belül megvalósítják az akadálymentesítést,
melyre keresik a pályázati lehetőségeket. Egyetértett a bizottság azzal, hogy az alapító
okirat és a szervezeti és működési szabályzat kerüljön felülvizsgálatra, valamint a
könyvtár részegység vezetője legyen megfizetve.
Kovács László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság az
előterjesztett határozati javaslatok elfogadását javasolják. Eszerint a testület a
könyvtári ellátást a Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár intézmény
fenntartásával biztosítsa, teremtse meg a testület a könyvtárba való akadálymentes
bejutásnak a feltételeit, az alapító okiratot és a szervezeti és működési szabályzatot a
mellékletekkel együtt az ellenőrzés megállapításai alapján módosítani szükséges, a
könyvtári részegység vezetőjének megbízását rendezni kell.
Lipcsei Zoltán polgármester javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
86/2018.(IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a települési könyvtári ellátást a Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár intézmény
fenntartásával biztosítja.
Határidő: folyamatos
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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87/2018.(IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
vállalja, hogy a könyvtárba való akadálymentes bejutás feltételét
5 éven belül biztosítja.
E feladat megvalósítása érdekében megkeresi a pályázati lehetőségeket
az önkormányzat rendelkezésére álló önerő kiegészítésére.
Határidő: folyamatos
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:
88/2018.(IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megbízza a Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár,
Közszolgáltató Intézmény vezetőjét az alapító okirat,
a Szervezeti és Működési Szabályzat és mellékletei felülvizsgálatával
és képviselő-testület elé terjesztésével.
Határidő: 2018. május 31.
Felelős: Szabados Kata intézményvezető
Lipcsei Zoltán polgármester javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
89/2018.(IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megbízza a Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár,
Közszolgáltató Intézmény vezetőjét
a könyvtár részegység vezetőjének a megbízásával.
Határidő: 2018. május 31.
Felelős: Szabados Kata intézményvezető
Hatodik napirendi pont: A 2. számú háziorvosi körzet feladatellátási szerződésének
megkötése az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal
Előadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes főjegyző
Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes főjegyző elmondja, hogy előterjesztésre került a
szerződés tervezet, amit az önkormányzatnak meg kell kötnie az Állami Egészségügyi
Ellátó Központtal, hogy az önkormányzat által választott dr. Fehér Richárd
kerülhessen a településre háziorvosnak. dr. Csók László vállalta dr. Fehér Richárdnak
a mentori feladatait ugyanakkor helyettesítést is vállalt. Két helyettest kell biztosítani,
így dr. Hayder Karim is vállalta a helyettesítést. Az ÁEEK fog szerződést kötni a
körzetnek a működésére, az ő alkalmazásukba kerül dr. Fehér Richárd. A körzeti nővér

7
továbbra is önkormányzati alkalmazott marad, a finanszírozási szerződésből az állam
biztosítja a nővér díjazását, illetve a rezsi költségre is biztosít forrást. Az országos
átlag praxis finanszírozás alapján állapítanak meg összeget, de ez a finanszírozás
magasabb összegű, mint az eddigi finanszírozás. Ez kedvezőbb lesz a település
számára. Ezzel kapcsolatosan a testületnek jóvá kell hagynia az előterjesztett
szerződést, illetve javasolja háziorvosnak dr. Fehér Richárdot a 2. körzetbe. dr. Fehér
Richárd és az önkormányzat között született egy megállapodás, melyben vállalta
ennek a feladatnak az ellátását. Legkorábban 2018. szeptember 1-től kezdődhet ez a
felállás, mert Fehér doktornak módosítani kell a képzési formáját, ugyanis jelenleg
rezidens képzésben vesz részt. Az ÁEEK képzési rendszere más típusú. Annyi a
szerencse, hogy a korábban 3-4 évig tartó képzést lecsökkentették 2 évre. Kéri a
testületet, hogy bízzák meg a polgármestert a feladatellátási szerződés megkötésével,
valamint javasolja megerősíteni a testület korábbi döntését, mely szerint dr. Fehér
Richárdot jelölik ki helyettesítő orvosnak.
Végh Judit képviselő, a Humán és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság
előterjesztés szerint javasolja elfogadni.
Kovács László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság javasolja a
képviselő-testületnek, hogy bízza meg a polgármestert a 2. számú háziorvosi körzet
feladatellátási szerződésének megkötésével az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal.
Lipcsei Zoltán polgármester javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
90/2018.(IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a területi ellátási kötelezettségű, tartósan betöltetlen
2. számú vegyes háziorvosi körzet,
Köröstarcsa, Pipa u. 10. szám alatti rendelőben történő működtetését
a terület ellátási érdekre való tekintettel helyettesítő háziorvos útján kívánja ellátatni.
Ennek érdekében megbízzák a polgármestert,
hogy kössön feladatellátási szerződést az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal.
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:
91/2018.(IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a 2. számú vegyes háziorvosi körzetben az ellátást végző helyettesítő orvosnak
dr. Fehér Richárdot (Köröstarcsa, Puskin u. 23/a. szám) jelöli ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Lipcsei Zoltán polgármester
Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna
címzetes főjegyző
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Hetedik napirendi pont: Víziturisztikai célú hálózat fenntartásáról és üzemeltetéséről döntés
Előadó: Lipcsei Zoltán polgármester
Lipcsei Zoltán polgármester kiegészítésként elmondja, hogy ha minden jól megy, akkor a
májusi hónapban a kikötő fejlesztése megkezdődik. Mosdó konténer és kajakok
kerülnek elhelyezésre a konzorciumi szerződés alapján. Az önkormányzat nem
konzorciumi tag, csak partner a fejlesztésben. Az eszközök csak használatba kerülnek,
majd 5 év múlva kerülnek tulajdonba. Ezeknek az eszközöknek az értéke közel 10
MFt.
Végh Judit képviselő, a Humán és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság
javasolja az együttműködési megállapodás megkötését.
Kovács László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság javasolja a
testületnek, hogy bízzák meg a polgármester a az együttműködési megállapodás
aláírásával.
Lipcsei Zoltán polgármester javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
92/2018.(IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megbízza a polgármestert, a víziturisztikai célú hálózat, az ahhoz tartozó
vízitúra megállóhelyek és víziturisztikai célú eszközök fenntartására és
üzemeltetésére vonatkozó együttműködési megállapodás aláírásával, és
gondoskodjon a határozat továbbításáról
Ombodi Róbert és Kopp Szilárd vállalkozó felé.
Határidő: azonnal
Felelős: Lipcsei Zoltán polgármester
Nyolcadik napirendi pont: Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
Előadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes főjegyző
Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes főjegyző elmondja, hogy egy rendelet került
előterjesztésre a napirendnél, mert a konyhavezető kimutatása alapján a
gyermekétkeztetés területén nincsen szükség díjemelésre. A konyhavezető javaslatát
örömmel fogadták. A rendelet módosítás a szociális étkeztetésben részesülőket a
nappali ellátottakat és a házi segítésnyújtásban részesülőket érinti. Az
intézményvezető javaslatát megküldték a képviselők részére, ezt a javaslatot
tartalmazza a rendelet tervezet. Javasolja előterjesztés szerint elfogadni.
Végh Judit képviselő, a Humán és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság
javasolja az intézményvezető által megállapított díjaknak az elfogadását.
Kovács László képviselő a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy az előterjesztett térítési
díjakat a szociális étkeztetés, nappali ellátás, házi segítségnyújtás területén elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek. A gyermekélelmezésben alkalmazott térítési díj
2018. évben nem változik.
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Lipcsei Zoltán polgármester javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotja:
Köröstarcsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(…) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló
3/2015.(II.27.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kilencedik napirendi pont: Bejelentések
Lipcsei Zoltán polgármester bejelentésében elmondja, hogy a 2018. április 8-i országgyűlési
képviselői választás eredményéről szóló tájékoztatást a bizottságok nem tárgyalták,
kéri, hogy határozathozatal nélkül vegyék tudomásul.
A képviselő-testület határozathozatal nélkül tudomásul vette a tájékoztatást.
Lipcsei Zoltán polgármester következő bejelentésében elmondja, hogy kérelmet nyújtott be
Kurilla Olivér és Fazekas Imre a Berényi és a Tavasz utca közötti útnak az útalappal
történő ellátására vonatkozóan. Vállalják, hogy 40-40.000,-Ft hozzájárulási díjat
megfizetnek.
Kovács László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság az
útalapozási hozzájárulás összegét elfogadásra javasolja, továbbá a polgármester
felhatalmazását javasolja a megállapodás megkötésére az érintett két lakossal.
Lipcsei Zoltán polgármester javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
93/2018.(IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Berényi és Tavasz utca közötti átkötő útszakaszon útalapot épít.
Megbízza a polgármestert
az útépítési együttműködési megállapodás megkötésével.
Határidő: 2018. május 31.
Felelős: Lipcsei Zoltán polgármester
Lipcsei Zoltán polgármester következő bejelentésében elmondja, hogy Budai Ferenc és
Juhász Andrea a közös tulajdonukban lévő Ady u. 39. szám alatti ingatlanjukat
felajánlották az önkormányzat részére. Kérik az ingatlanhoz tartozó tartozásoknak az
elengedését.
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Kovács László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság az Ady u.
39. számú ingatlan tulajdonjogának felajánlását a tartozás elengedése fejében
elfogadásra javasolja.
Lipcsei Zoltán polgármester javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
94/2018.(IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Köröstarcsa, Ady u. 39. szám alatti 44. hrsz-ú ingatlan
térítésmentes önkormányzati tulajdonba adását elfogadja,
a tulajdonosokat mentesíti
az önkormányzat felé fennálló tartozásaik megfizetése alól.
Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a szerződés megkötéséről.
Határidő: 2018. szeptember 30.
Felelős: Lipcsei Zoltán polgármester
Lipcsei Zoltán polgármester következő bejelentésében elmondja, hogy Kovács László
képviselő írásban jelezte felé, hogy jelzés érkezett hozzá arra vonatkozóan, hogy az
önkormányzat megtiltotta a fűnyírás végzését a lakosok részére. Korábban igénylés
után az önkormányzat elvégezte a fűnyírást, melyért a lakosok fizettek. Kérte a
bejelentésének azonnali kivizsgálását.
Kovács László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság javasolja
azon közterületek meghatározását, amelynek a fűnyírása önkormányzati feladat.
Javaslatként merült fel azon fűnyíró eladásra való felajánlása, azon dolgozók részére,
aki vállalják, hogy munkaidőn túl, szabadidejükben vállalnak fűnyírást a lakosok
részére.
Lipcsei Zoltán polgármester elmondja, hogy az elmúlt évekhez képest 76 főről 52 főre
csökkent a közfoglalkoztatottak száma. Nincs elegendő az ember az egész település
karbantartására. Korábban két kaszás tudta végezni a lakossági fűnyírást 2.200,-Ft/óra
összegért. A lakosok ehhez hozzászoktat és továbbra is várják. Sajnos az
önkormányzat nem tudja a továbbiakban vállalni a lakosság körében a fűnyírást.
Jelenleg 4 kaszát lehet értékesíteni, melyeket 2011-2012-ben szereztek be. Javasolja,
hogy önkormányzati dolgozóknak ajánlják fel a kaszák megvásárlásának lehetőségét.
dr. Bácskay Tamás képviselő javasolja, hogy ne csak önkormányzati dolgozóknak legyen
eladható a fűkasza.
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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95/2018.(IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
nem vállal a lakosság részére fűnyírást.
Az önkormányzat tulajdonában lévő 2011. és 2012. évben vásárolt
4 db fűkaszát piaci értéken értékesíti.
Megbízza a polgármestert az adásvételi szerződések megkötésével.
Határidő: 2018. május 31.
Felelős:Lipcsei Zoltán polgármester
Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes főjegyző elmondja, hogy bizottsági javaslat volt,
hogy határozzák meg az önkormányzat által nyírandó területeket.
Lipcsei Zoltán polgármester elmondja, hogy szerinte az önkormányzati terület nem változott.
Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes főjegyző elmondja, hogy vannak változások, mert
történtek ingatlan felajánlások. Volt olyan terület, amire azt mondták, hogy tévedésből
került lenyírásra. Meg kell adni a kaszások irányítását végzőknek a listát és akkor nem
lesz tévedés.
Lipcsei Zoltán polgármester elmondja, hogy akkor nyírandó terület csak nőni fog.
Nosza József alpolgármester elmondja, hogy ez természetes, régen is úgy volt, hogy a
lakosnak a tulajdonában lévő területet rendben kellett tartani a lakosoknak. Nem volt
ennyi közfoglalkoztatott korábban, de praktikusan ment a dolog. Vannak olyan
nagyobb árkok, amiket a lakosok nem tudnak nyírni azokat az önkormányzatnak kell
karbantartania, viszont azokat is tételesen fel kell sorolni. Az önkormányzat csak 4
kaszát tud értékesíteni, nem feltétlenül önkormányzati dolgozónak.
Lipcsei Zoltán polgármester elmondja, hogy azt vallja, hogy az átutazó forgalom miatt az
utcák folyamatosan legyenek karbantartva, tiszta település legyen. Nem tudja
elfogadni a 80 cm-es füvet az ingatlan előtt. Az önkormányzat nem tudja vállalni. Ez
támadási felület, hogy ha egyik helyen megcsinálják, akkor csinálják meg a másik
helyen is. Három héten belül írják a felszólításokat, de nem fogják megoldani.
Határozzák meg a pontos területet, de amíg az elkészül, addig vágni kell a füvet.
Javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
96/2018.(IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megbízza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt, hogy
kerüljenek meghatározásra a településen azon a területek,
aminek a fűnyírásáról az önkormányzat gondoskodik
és jóváhagyásra terjesszék a képviselő-testület elé.
Határidő: 2018. május 31.
Felelős: Lipcsei Zoltán polgármester
Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna
címzetes főjegyző
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Lipcsei Zoltán polgármester következő bejelentésében elmondja, hogy Végh Judit képviselő
bejelentést tett arra vonatkozóan, hogy a ligeti beruházásnál a játszótér a helyi
értéktárban szereplő sárga erdei tulipán élőhelyére van tervezve. Kérte képviselő
asszony, hogy kerüljön áthelyezésre a játszótér, valamint javasolta, hogy
foglalkozzanak a tulipán helyi védettségének kinyilvánításával.
Végh Judit képviselő, a Humán és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bejelentését a
Helyi Értéktár elnökeként tette meg. A bizottság javasolja a testületnek, hogy vegye
helyi védelem alá a sárga erdei tulipánt. A játszótér áthelyezéséről helyszíni szemle
után döntsön a képviselő-testület.
Lipcsei Zoltán polgármester elmondja, hogy kicsi átalakítás szükséges, mert rózsakertet is
terveztek a ligetbe. Helyszíni szemlét fognak tartani.
Javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
97/2018.(IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon
a Ligeti Rendezvényközpont kialakítása projekt keretében építendő
játszótér megépítésének helyszíne ne veszélyeztesse a sárga erdei tulipán élőhelyét.
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:
98/2018.(IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megbízza a címzetes főjegyzőt, hogy
a sárga erdei tulipán helyi védelem alá helyezésének előkészítésével és
képviselő-testület elé terjesztésével.
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna
címzetes főjegyző
Lipcsei Zoltán polgármester következő bejelentésében elmondja, hogy Gál Imréné kérelmet
nyújtott be az önkormányzathoz a 0525/3 és a 0517/9 hrsz-ú külterületi szántó
haszonbérbe vételére vonatkozóan.
Kovács László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság
megtárgyalta és megállapította, hogy ez érintett földterületekre vonatkozóan már
döntött a testület, hogy saját hasznosításba veszi, így nem támogatták a kérelmet.
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Lipcsei Zoltán polgármester javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
99/2018.(IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Gál Imréné Köröstarcsa, Martinovics u. 21. szám alatti lakos
0525/3 hrsz-ú és a 0517/9 hrsz-ú külterületi szántó
haszonbérbe vételére vonatkozó kérelmét
a testület a 102/2015.(IX.10.) határozata alapján elutasítja.
Határidő: a határozat továbbítására azonnal
Felelős: Lipcsei Zoltán polgármester
Lipcsei Zoltán polgármester következő bejelentésében elmondja, hogy az Alföldvíz Zrt a
Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszer üzemeltetése tárgyában elkészített
szerződés tervezetét jóváhagyásra megküldte a képviselő-testületnek.
Kovács László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a határozati javaslat
elfogadását javasolja a bizottság. Ebben lényegében nincs mozgástere az
önkormányzatnak el kell fogadniuk, ezt az is bizonyítja, hogy az Alföldvíz Zrt.
megküldte a szó szerint elfogadandó határozati javaslat tervezetet.
Lipcsei Zoltán polgármester javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
100/2018.(IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Békés Megyei
Regionális Vízellátó Rendszerre (továbbiakban: BMR vízközmű-rendszer) vonatkozó,
jelen határozat elválaszthatatlan mellékletében foglalt bérleti-üzemeltetési szerződést
valamennyi mellékletével együttesen.
Felhatalmazza Lipcsei Zoltán polgármester a szerződés aláírására.
A Vksztv. 5/G. §. (1) bekezdése szerint – tekintettel arra, hogy a BMR víziközműrendszeren a szerződést aláíró valamennyi Ellátásért Felelős tulajdonjoggal
rendelkezik – a jelen szerződés hatályba lépésétől Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzatát, mint Ellátásért Felelőst jelöli ki nevében eljáró képviselőnek azzal,
hogy a pénzügyi elszámolásokat, illetve a bérleti-üzemeltetési szerződés
megszüntetését eredményező jognyilatkozatok tekintetében a közös képviselet
szabályai nem alkalmazhatók.
A képviselő-testület felhatalmazza a közös képviselőt, hogy BMR víziközműrendszerre vonatkozó, bérleti-üzemeltetési szerződés Hivatal előtt indított üzemeltetési
szerződés jóváhagyási és működési engedély módosítási közigazgatási eljárásban
nevében és helyette teljes jogkörrel eljárjon, a jóváhagyáshoz szükséges
jognyilatkozatokat megtegye, beleértve a szerződés engedélyezési eljárás keretében
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hozott végzésben vagy intézkedésben előírt módosító jognyilatkozatok nevében
történő teljesítését.
Határidő: a határozat továbbítására azonnal
Felelős: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna
címzetes főjegyző
Lipcsei Zoltán polgármester következő bejelentésében elmondja, hogy Szegedi Dóra Mónika
kérelmet nyújtott be a képviselő-testülethez, melyben leírja, hogy édesapja Szegedi
Károly kérését szeretné teljesíteni. A köztéri óra alá – melynek elektromos
berendezésének rendszerét Szegedi Károly készítette - szeretne egy emléktáblát
kihelyezni.
Végh Judit képviselő, a Humán és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság
javasolja a képviselő-testületnek, hogy engedélyezze, hogy a köztéri óra alá
emléktábla kerüljön kihelyezésre.
Lipcsei Zoltán polgármester javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
101/2018.(IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
hozzájárul, hogy Szegedi Dóra Mónika édesapja néhai Szegedi Károly emlékére
emléktáblát helyezzen a Köröstarcsa, Deák-Kossuth utca kereszteződésében kihelyezett
köztéri óra alá.
Határidő: folyamatos
Felelős: Lipcsei Zoltán polgármester
Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes főjegyző bejelentésében elmondja, hogy ülés előtt
kiosztásra került egy előterjesztés az Államkincstárhoz történő visszafizetésre
vonatkozóan. Az Államkincstártól április 24-én érkezett értesítés, mely szerint az
önkormányzat fellebbezését elutasították, helybenhagyták az első fokon eljárt
igazgatóság határozatát, tehát 9.553.379,-Ft visszafizetésre kötelezték az
önkormányzatot. A szociális pénzek elszámolásának egy részét 2016. évre
vonatkozóan nem fogadták el. Ezt az önkormányzat szociális feladatra fordította. A
zárszámadást megküldték az Államkincstárhoz, felülvizsgálat után utalták ki az
összeget az önkormányzat számlájára. 2017. év végén ismét volt egy felülvizsgálat és
azt állapították meg, hogy az elszámolásnak az egy részét nem fogadják el. A
költségvetés készítésének a során is felkerült a téma. Akkor fellebbezést adtak be, mert
igazságtalannak tartották, ugyanis a pénzt arra használták fel, amire lehetett, de
jogszabályváltozásra hivatkozva a kérelmet nem fogadták el. A megfelelő kormányzati
funkcióra kellett volna könyvelni. A gazdálkodásról az utóbbi időben három könyvelő
- két főkönyvelő - mondott fel és ez nagyban közrejátszott ebben a problémában.
Mostanra sikerült stabilizálni az állományi létszámot és megint olyan emberek
dolgoznak ott, akik képesek lesznek ezeket a feladatokat teljesíteni. Az volt a javaslat
a költségvetés elfogadásakor, hogy ha nem adnak helyt a fellebbezésnek, akkor az
önkormányzat nyújtson be támogatást REKI-re, mert erre van módja és lehetősége.
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Javasolják, hogy a testület nyújtsa be ezt a támogatási kérelmet. Korábban 2,6 MFt-tal
terveztek a költségvetésben REKI-vel, de még önálló határozat erről nem született.
Javasolja, hogy erről is döntsenek a határozatban. Javasolja továbbá, hogy adjanak be
részletfizetési kérelmet az Magyar Államkincstárhoz.
Kovács László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy szóbeli előterjesztés
formájában tárgyalta és úgy döntöttek, hogy nyújtsanak be REKI-re támogatási
kérelmet és adjanak be részletfizetési kérelmet.
Lipcsei Zoltán polgármester elmondja, hogy a költségvetésben korábban meghatározott
összeggel együtt 12,1 MFt-ra kell REKI támogatásra kérelmet benyújtani. Ha
pozitívan bírálják el akkor jó, ha nem akkor az nem lesz kellemes.
Javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
102/2018.(IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megbízza a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstár
KINCSTK/5402-2/2018. számú határozatával helybenhagyott
9.553.379,-Ft központi költségvetésből igénybe vett támogatás visszafizetésére az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 60/A.§. (3) bekezdése alapján
nyújtson be 12 havi részletfizetési kérelmet
a Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóságánál,
mert az egy összegben történő visszafizetés a kötelező feladatainak ellátását veszélyezteti,
tekintettel arra, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018.(III.05.) számú rendelete tartalmaz olyan kiadást (2.628.004,-Ft),
aminek bevételi forrásaként rendkívüli önkormányzati támogatás szerepel.
Határidő: 2018. május 7.
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:
103/2018.(IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
elhatározza, hogy 9.553.379,-Ft összegű támogatás visszafizetésre és
2.628.004,-Ft Alföldvíz Zrt. által kiállított
havaria gépi rekonstrukció tárgyú számlák kiegyenlítésére
rendkívüli önkormányzati támogatást igényel.
Megbízza a polgármestert a támogatás igényléshez szükséges intézkedések,
nyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2018. május 31.
Felelős: Lipcsei Zoltán polgármester
Lipcsei Zoltán polgármester következő bejelentésében elmondja, hogy május 2-ig lehet
pályázatot benyújtani útfelújításra. Javasolja a pályázatot benyújtani a Kassai,
Templom, Harcsa, Berényi és Deák utcákra vonatkozóan.
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Kovács László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság javasolja a
pályázat beadását 15 MFt + 15 % önerő 2.250 eFt, összesen 17.250 eFt összegre az
előterjesztésben szereplő útszakaszokra (Kassai utca, Templom köz, Harcsa utca,
Berényi utca - Puskintól a Deák utcáig -, Deák utca – Berényitől a Kossuth utcáig.
Lipcsei Zoltán polgármester javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
104/2018.(IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló
2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra
a c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcélra
a Köröstarcsa Kassai, Templom, Harcsa, Berényi, Deák utcák burkolt útjainak felújítására.
A beruházás összköltsége bruttó 17.647.158,-Ft.
A képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében
a beruházáshoz szükséges 2.647.158,-Ft önerőt biztosítja.
Határidő: 2018. május 2.
Felelős: Lipcsei Zoltán polgármester
Lipcsei Zoltán polgármester utolsó bejelentésében elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság
megvizsgálta a víziközmű érdekeltségi hozzájárulás hátralékosait.
Kovács László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a lejárt esedékességű víziközmű hozzájárulások behajtását
adja át 30.000,-Ft alatti hátralék esetében a Köröstarcsa Önkormányzati Adóhatóság
részére, 30.000,-Ft feletti hátralék esetében önálló bírósági végrehajtó részére.
Lipcsei Zoltán polgármester javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
105/2018.(IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
lejárt esedékességű víziközmű hozzájárulások behajtását átadja:
a) 30.000,-Ft alatti hátralék esetében a Köröstarcsa Önkormányzati Adóhatóság
részére,
b) 30.000,-Ft feletti hátralék esetében önálló bírósági végrehajtó részére.
Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Lipcsei Zoltán polgármester
Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna
címzetes főjegyző
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Egyéb bejelentés nem volt.
Lipcsei Zoltán polgármester elmondja, hogy a következő soros ülést 2018. május 31-én
tartják, az alábbi napirendi pontokkal:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között
történt fontosabb eseményekről
Előadó: Lipcsei Zoltán polgármester
2. Beszámoló az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről
Előadó: Lipcsei Zoltán polgármester
3. Beszámoló Köröstarcsa község 2017. évi közbiztonságának helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról
Előadó: Jakusovszki Zoltán a Mezőberényi Rendőrőrs Őrsparancsnoka
4. Beszámoló a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évi
tevékenységéről
Előadó: Viczián György tűzoltó alezredes
5. Az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Lipcsei Zoltán polgármester
6. A Képviselő-testület 2018. II. félévi munkatervének elfogadása
Előadó: Lipcsei Zoltán polgármester
7. Bejelentések
8. Lakáscélú támogatásokról döntés (zárt ülés)
Előadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes főjegyző
Ezt követően megköszöni a képviselő-testületnek a megjelenést, hozzászólást és a nyílt
képviselő-testületi ülést 15.55 órakor bezárja.
K. m. f.

Lipcsei Zoltán
polgármester

Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna
címzetes főjegyző

