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ELŐTERJESZTÉS 
 

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2014. március 26.-án tartandó ülésére. 

 
Tárgy: Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete által hozott lejárt határidejű 
 határozatokról szóló jelentés. 
 
Előkészítő: Ilyés Lajos jegyző 
 
Előterjesztő: Kardos Károly polgármester 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést az alábbiak szerint terjesztem a 
Tisztelt Képviselő-testület elé. 
 
211/2013.(XI.28). sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert, hogy a 
mezőőri őrszolgálat létrehozásával kapcsolatosan szervezzen fórumot, ahol meghallgatják a 
földtulajdonosok, zártkert tulajdonosok véleményét, és ennek ismeretében döntenek a mezőőri 
őrszolgálat létrehozásáról. 
Határidő: 2014. március 15. 
Felelős: Kardos Károly polgármester 

 
Jelentés: A fórum nem került megtartásra. 
 
216/2013.(XI.28). sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nyíri Sándorné 
Körösladány, Jókai u. 2/a. sz. alatti lakos és Pacsika András által az önkormányzat részére 
megvételre felajánlott, tulajdonukat képező Körösladány, Szeghalmi út 9. sz. alatti ingatlanukat 
nem kívánja megvásárolni. 
Felkéri a Polgármestert, hogy Nevezetteket a Képviselő-testület döntéséről értesítse. 
Határidő: 2013. december 15. 
Felelős: Kardos Károly polgármester 

 
Jelentés: A tájékoztatás megtörtént. 
 
226/2013.(XII.18). sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat pályázatot nyújtson be „Mesés Nyár Vár Ránk!” A Magyar Nemzeti 
Üdülési Alapítvány az Erzsébet-program keretében meghirdetett Erzsébet-tábor pályázati 
felhívására. 
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Az önkormányzat vállalja 50 gyermek részére 1.000 Ft/fő, kísérőnként 2.000.- Ft/fő önrész 
megfizetését, a tábor helyszínére történő utazás megszervezését, valamint az utazás költségét. 
Felkéri a KESZI vezetőjét a pályázat elkészítésére, a pályázat benyújtására. 
Határidő: 2014. március 20. 
Felelős: Tóth Józsefné intézményvezető 
     Kardos Károly polgármester 

 
Jelentés: A pályázat benyújtásra került. 
 
229/2013.(XII.18). sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező 
körösladányi 2579/3. hrsz. alatt nyilvántartott területet értékesítésre kijelöli. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a területet értékbecslővel értékeltesse fel, és Csaba Ferenc 
kérelmét ismét terjessze a Képviselő-testület elé megtárgyalásra. 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Kardos Károly polgármester 

 
Jelentés: Az értékbecslés megtörtént, a Képviselő-testület döntött az értékesítésről. 
 
231/2013.(XII.18). sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Marianna Körösladány, Virág u. 
6. sz. alatti lakos részére az önkormányzat tulajdonát képező körösladányi  1741, 1742, 1743, 
1744, 1745, 1746, 1747 hrsz.-ú területeket állattartás céljából 2014. január 01.-től 2018. 
december 31.-ig 50.000.- Ft/év bérleti díjért bérbe adja. 
Felkéri a Polgármestert, hogy nevezettel a bérleti szerződést kösse meg.  
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: Kardos Károly polgármester 

 
Jelentés: A határozat módosításra került. 
 
8/2014.(II.12.) sz.. Képviselő-testület határozata 
 

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 187/2013.(X.11.) Kt. 
számú határozatát az alábbiak szerint módosítja, – a határozat módosítással nem érintett 
pontjainak a változatlanul hagyásával:  

Elfogadja a „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” című támogatott nagyprojekt 
önerejének igazolását, az alábbiak szerint: 

A projekt címe, a pályázati anyagban megjelölttel összhangban: 
Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program 
Pályázati azonosító jel: KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 
A projekt megvalósítási helyszíne: Békés, Csongrád és Hajdú-Bihar megye 
A pályázati konstrukció száma: KEOP-1.3.0/09-11 Ivóvízminőség-javítás  
A projektnek az 1746/2013.(X. 17.) [Támogatási szerződés 1. sz. módosítása] és az 
1937/2013.(XII. 13.) Korm. határozatnak [Támogatási szerződés 2. sz. módosítása] 
megfelelően a támogatás szempontjából elszámolható nettó összköltsége a Támogatási 
szerződés 2. sz. módosításával megegyezően: 38.060.344.909,- Ft. A támogatás 
mértéke a projekt elszámolható nettó összköltségének a 88,445729% –a, de legfeljebb 
33.662.749.515,- Ft.  

A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész mindösszesen: 4.397.595.394,- 
Ft, amelynek 100% –ára a projektben részt vevő hatvanhat önkormányzat a BM EU Önerő 
Alap támogatását kívánja igénybe venni.  
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1/ kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító 
számú projekt rá jutó önkormányzati önrész összegét a 2014. és a 2015. évi költségvetési 
rendeletében az alábbiak szerint elkülöníti. 

 Az önkormányzatra jutó összes 
saját forrás (forint) 

2014. év 
(forint) 

2015. év 
(forint) 

Körösladány 
Város 
Önkormányzata 

105 542 289 37 004 577 68 537 712 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kardos Károly polgármester 

 
Jelentés: A határozat megküldésre került, illetve a költségvetési rendeletben a módosítás 
  átvezetésre került. 
 
9/2014.(II.12.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a sportcsarnok-
tanuszoda építési engedélyezési terv és tenderterv dokumentáció készítését megversenyezteti. 
Megbízza a polgármestert, kérjen három árajánlatot. 
Határidő: 2014. március 20. 
Felelős: Kardos Károly polgármester 

 
Jelentés: Az ajánlattételi felhívás a mai ülésen kerül elfogadásra. 
 
10/2014.(II.12.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az „Egyes 
Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételére”, amely keretén 
belül meghirdetésre került az „óvodai és iskolai utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés és 
felújítás” pályázati felhívás. 
A projekt címe: Körösladányi ovi foci pálya kiépítése, eszközbeszerzés és képzés. 
A bekerülési összköltség várhatóan bruttó 10.800.000 Ft, melynek 80 %-a nyerhető el 
támogatásként. A saját erő összegét - mely 20 % - azaz 2.160.000 Ft-ot az önkormányzat a 
2014. évi költségvetésében biztosítja. A beruházás 2014. évben kerül megvalósításra. 
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a pályázatot készítse el, nyújtsa be. 
Határidő: 2014. február 13. 
Felelős: Kardos Károly polgármester. 

 
Jelentés: A pályázat benyújtásra került. 
 
13/2014.(II.12.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Start 
közmunkaprogram fenntartása érdekében földterületet vásárol megközelítőleg 160 ha területet.  
Megbízza a polgármestert, hogy a körösladányi 0824/65, 0824/90, 084/10, 0892/23, 0892/29, 
0892/3, 040/9, 035/17, 0820/103, 0277/4. helyrajzi számú külterületi ingatlanok 
tulajdonosaival a földterületek megvásárlása érdekében egyeztessen, majd az egyeztetés 
eredményét képviselő-testületi ülés elé terjessze. 
Határidő: 2014. március 10. 
Felelős: Kardos Károly polgármester 

 
Jelentés: A mai ülésen a Polgármester úr tájékoztatja a Képviselő-testületet. 
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17/2014.(II.12.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Szegedi Jánosné 
Körösladány, Széchenyi u. 26. sz. alatti lakos által felajánlott és tulajdonát képező ezen 
ingatlanát 3.000.000 Ft-ért nem kívánja megvásárolni.  
Felkéri a Polgármestert, hogy nevezettet a Képviselő-testület döntéséről értesítse.  
Határidő: 2014. február 28. 
Felelős: Kardos Károly polgármester 

 
Jelentés: A tájékoztatás megtörtént. 
 
18/2014.(II.12.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Békéscsabai Zsidó 
Hitközség kezdeményezése által indított, 2014-ben a Holocaust 70. évfordulója alkalmából 
Békéscsabán felállítandó emlékmű hozzájárulását. 
A képviselő-testület az emlékmű felállításához nem kíván hozzájárulni, mivel Körösladány 
városa 2004 augusztusában emlékművet emelt a településről elhurcolt áldozatok tiszteletére, 
akikről minden évben méltóan megemlékeznek. 
Felkéri a Polgármestert, hogy nevezettet a Képviselő-testület döntéséről értesítse.  
Határidő: 2014. február 28. 
Felelős: Kardos Károly polgármester 

 
Jelentés: A határozatot megküldtük. 
 
19/2014.(II.12.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szeghalmi 
Mentőalapítvány (5520 Szeghalom, Fáy András u. 1.) LUCAS 2 típusú újraélesztésben 
használt mellkas komprimáló gép beszerzése iránti támogatási kérelmét. 
A képviselő-testület a beterjesztett kérelemből megfelelő alapossággal nem tudja meghozni a 
döntését, mivel nem válik nyilvánvalóvá, hogy az alapítvány mennyi önerővel rendelkezik, 
ezen felül mennyi támogatásra van szüksége és a beszerzett eszközzel, mely településeket 
látják el. A képviselő-testület az eszközbeszerzés fontosságára vonatkozóan szükségesnek 
tartja a szeghalmi mentőállomás szakmai alátámasztását is. 
Felveti a képviselő-testület, támogatási kérelmükkel keressék meg a Szeghalmi Többcélú 
Kistérségi Társulást.  
Amennyiben megkapják a kérdésekre a választ, utána a képviselő-testület újra megvitatja a 
kérésüket. 
Felkéri a Polgármestert, hogy nevezettet a Képviselő-testület döntéséről értesítse. 
Határidő: 2014. február 28. 
Felelős: Kardos Károly polgármester 

 
Jelentés: A mai ülésen ismételten megtárgyalásra kerül a kérelem. 
 
20/2014.(II.12.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 231/2013.(XII.18.) számú határozatát 
módosítja, mely szerint Nagy Marianna Körösladány, Virág u. 6. sz. alatti lakos részére az 
önkormányzat tulajdonát képező körösladányi 1706 helyrajzi számú területből egy 
földrészletet, és az 1728, 1729, 1730, 1731, 1732 helyrajzi számú belterületi ingatlanokat 2014. 
február 13-től 2016. február 12–ig állattartás céljából gyephasználatra adja. 
Határidő: 2014. február 13. 
Felelős: Kardos Károly polgármester 
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Jelentés: A megállapodás megkötésre került. 
 
21/2014.(II.12.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz a „Magyarország-Románia 
határon átnyúló együttműködési program” keretében (HURO 1001) megvalósuló 
Gyomaendrőd-Nagyvárad vasútvonal tervezésével kapcsolatban, hogy a képviselő-testület a 
178/2012.(IX.26.) sz. határozatában foglaltakhoz tartja magát, és amennyiben minden település 
hozzájárul, akkor a ráeső 693.749 Ft önerő összeget átutalja. 
A képviselő-testület a 470.008 Ft hitel kamat és banki költséget nem tudja vállalni. 
Határidő: 2014. február 28. 
Felelős: Kardos Károly polgármester 

 
Jelentés: A tájékoztatás megtörtént. 
 
22/2014.(III.05.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  Körösladányban megépítésre kerülő 
sportcsarnok, tanuszoda tervezésére az alábbi három cégtől kér ajánlatot: 
-Kristály Tervező Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (8600. Siófok, Fő utca 15. 
-M Építész Iroda Kft. (1096. Budapest, Sobieski János u. 19-21.) 
-Opti-Plan Kft. (5520. Szeghalom, Bethlen u. 18. sz.) 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fenti cégeknek az ajánlattételi felhívást küldje meg. 
Határidő: 2014. március 15. 
Felelős: Kardos Károly polgármester 

 
Jelentés: Az ajánlattételi felhívás a mai ülésen kerül elfogadásra. 
 
25/2014.(III.05.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Központi Orvosi 
rendelőben kávéautomata felállítására Körösladány Város Önkormányzata és Nagy László 
(5630. Békés, Karacs T. u. 7. sz.) vállalkozó között kötött bérleti szerződésben meghatározott 
bérleti díj összegét nem mérsékli. 
Felkéri a Polgármestert, hogy Nevezettet a Képviselő-testület döntéséről tájékoztassa. 
Határidő: 2014. március 25. 
Felelős: Kardos Károly polgármester 

 
Jelentés: A tájékoztatás megtörtént. 
 
31/2014.(III.05.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Szegedi Jánosné 
Körösladány, Széchenyi u. 26. sz. alatti lakos által felajánlott és tulajdonát képező ezen 
ingatlanát nem kívánja megvásárolni.  
Felkéri a Polgármestert, hogy nevezettet a Képviselő-testület döntéséről értesítse.  
Határidő: 2014. március 20. 
Felelős: Kardos Károly polgármester 

 
Jelentés: A tájékoztatás megtörtént. 
 

 
 
 



 6

32/2014.(III.05.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
 

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Sipos Imrét, az ÁMK 
vezetőjét 2014.március 01.től 2015. február 28.-ig havi 50.000.- Ft munkáltatói döntésen 
alapuló béremelésben részesíti. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a munkaügyi iratot készíttesse el. 
Határidő: 2014. március 15. 
Felelős: Kardos Károly polgármester 

 

Jelentés: A módosítás megtörtént. 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
határozatokról szóló jelentést tudomásul veszi. 

 
 
Körösladány, 2014. március 21. 
 
 
 
               Kardos Károly 
                polgármester 
 
 
 
 


