19/2009. ÖKÜ.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. szeptember
30-án 15 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi ülésén.
Jelen vannak:

Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Csabáné, Gombkötő
Lajos, Gub András, Kulima István, Mórocz Lajos, Pusztai Ádám,
Szemenyei Sándor települési képviselők.

Jelen volt továbbá: dr. Mészáros Erzsébet jegyző,
Pappné Neller Borbála művelődési ház vezető,
Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos,
Skorka Pálné jkv.
Varga Pál technikus
Ramasz Imre polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, a jegyzőt, a
napirendi pontok előadóit és a többi jelenlevő érdeklődőt.
Tájékoztatja a
képviselőket, hogy Gombkötő Csabáné jelezte, hogy később fog érkezni.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv-hitelesítőkre tesz javaslatot
személyében, akiket a testület elfogadott.

Gombkötő

Lajos

és

Gub

András

A továbbiakban Ramasz Imre polgármester javaslatot tesz a meghívóban szereplő
megtárgyalandó napirendi pontokra.
A Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadott el a megtárgyalandó napirendi
pontokat:
Tárgy:

Előadó:

1./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj-pályázat 2010. évi fordulójához csatlakozás

Ramasz Imre
polgármester

2./ Békés Megyei Vízművek Zrt. alaptőke felemelése
tárgyában küldött felhívásának megtárgyalása,
döntés a kötelezettségvállalásról.

Ramasz Imre
polgármester

3./ Bejelentések.
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1.

napirendi pont:

Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat 2010. évi
fordulójához csatlakozás.
Előadó:
Ramasz Imre polgármester

Ramasz Imre: Mindenki előtt ismeretes ez a pályázat. Hosszú idő óta részt veszünk
és véleményem szerint 2010-ben is részt kell vennünk benne. Az iparűzési adóból a
vártnál magasabb összegek folytak be így nem lehet pénzügyi akadálya a
felsőoktatásban tanuló diákok támogatásának.
Gub András: Javasolja, hogy csatlakozzunk a pályázathoz.
Ramasz Imre: Aki egyetért a pályázathoz való csatlakozással, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
140/2009. (IX. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
csatlakozik
a
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójához
és elfogadja a pályázati tájékoztató részét képező
Általános szerződési feltételeket.
A Képviselő-testület felhatalmazza Ramasz Imre
polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező
Csatlakozási nyilatkozatot az önkormányzat nevében
aláírja.
A Képviselő-testület a polgármester útján utasítja a
Polgármesteri Hivatalt, hogy
 a határidők figyelembe vételével a csatlakozási
nyilatkozatot juttassa el az Oktatási és Kulturális
Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságához.
Felelős: dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő: azonnal
 a megadott határidők figyelembe vételével
gondoskodjon az A és B típusú pályázat kiírásáról.
Felelős: dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő: 2009. október 1.
 a
2010.
évi
önkormányzati
költségvetés
tervezésekor a Bursa Hungarica Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat
2010.
évi
fordulójának
lebonyolításához – mely összeg fedezetet nyújt a 2009.
évi ösztöndíjak áthúzódó kötelezettségvállalásaira is –
előirányzatot tervezzen be.
Felelős: dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő: 2010. évi költségvetés tervezése.
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 az önkormányzati támogatások átutalásáról az
Általános szerződési feltételek 19. pontja alapján
gondoskodjon.
Felelős: dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő: 2010. január 31. és 2010. augusztus 31.
Ramasz Imre: Elkészítettük és mindenki írásban megkapta a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer eljárási rendjét és bírálatának
módjára vonatkozó szabályzatot.
Amennyiben senkinek nincs ezzel kapcsolatban véleménye, kérdése, kérem, hogy
kézfeltartással szavazzanak elfogadásáról.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
141/2009. (IX. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete jóváhagyja a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat eljárási és bírálati
rendjére vonatkozó, jelen határozat 1. sz.
mellékletét képező szabályzatot.
Gombkötő Csabáné megérkezett, ezzel a testület tagjainak száma 8 főre emelkedett.
2.

napirendi pont:

Békés Megyei Vízművek Zrt. alaptőke
felemelése tárgyában küldött felhívásának
megtárgyalása, döntés a kötelezettség vállalásról.
Előadó:
Ramasz Imre polgármester

Ramasz Imre: Kiadásra került a Békés Megyei Vízművek Zrt. levele amelyből kiderül,
hogy alaptőke emelést kívánnak végrehajtani kettő milliárd összértékben. Ehhez a
tulajdonos önkormányzatokat kérték meg, hogy vásároljanak részvényt. Ahogy az
imént már jeleztem, jelentős adóbevételünk származott. Javaslom, hogy 100
részvényt vásároljunk 1,4 millió forint összértékben. Azt tudni kell, hogy ezen a
területen a későbbiekben sem várható osztalék kifizetése. Ez egy gesztus lenne, hogy
elkötelezettek vagyunk az egészséges ivóvíz szolgáltatása iránt. És nem lenne
szerencsés, ha magántőke kerülne a rendszerbe. Pillanatnyilag elenyésző Kardoskút
részvényeinek aránya. Döntési helyzetünk nem javulna, hiszen három önkormányzat:
Orosháza, Békéscsaba és Szarvas tulajdonában van a részvények több mint 51%-a.
Várom a javaslatokat.
Gub András: Jelenleg mennyi részvényünk van?
Ramasz Imre: 349 db részvényünk van 4,8 millió forint értékben.
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Szemenyei Sándor: A Vízműnek a fejlesztéseket valamilyen formában finanszírozni
kell. Ha a magántőkét nem engedik be, akkor a tulajdonos önkormányzatoknak kell
megemelni a tőkét. Én javaslom a részvényvásárlást.
Gombkötő Csabáné: Nyomon követhetetlen ennek a pénznek a sorsa. Nem tudjuk,
hogy mire megy el. Lehet, hogy a vezetők fizetésére és jutalmaira költik a nagyobbik
hányadát. Legalább betekintésünk lenne a pénzek felhasználásába. Én nem javaslom
a részvényvásárlást.
Gombkötő Lajos: Jogosnak tartom Gombkötő Csabáné felvetését. 2 milliárd az óriási
összeg. A mi 1,4 milliós részvényvásárlásunk csak egy csepp a tengerben. Viszont ha
nem jön össze a tőkeemelés, akkor sok pályázattól eleshet a ZRT. Javaslom, hogy
vásároljunk 100 részvényt és hátha a többi önkormányzat is csatlakozik.
Mórocz Lajos: Ha nem jön össze a 2 milliárd akkor mi a helyzet a befizetett
pénzekkel?
Ramasz Imre: Valamilyen formában össze fogják szedni a pénzt. Lehet, hogy akkora
kereslet lesz a részvények iránt, hogy túljegyzés lesz. Lehet, hogy alig lesz rá kereslet
és akkor hitelfelvételre lesz szükség. Ez még mindig jobb megoldás lenne, mint a
magántőke bevonása.
Kulima István: A vízminőség javító programban ne legyen hátrányunk emiatt. A
befizetett pénzünk megmarad igaz kamatot sajnos nem kapunk rá. A 100 részvény
vásárlását én is támogatom.
Pusztai Ádám: Bennem nagyon sok kérdés merült fel. Miért szükséges a 2 milliárd
tőkeemelés? A fürdő kiválása 0,5 milliárd. De a többi 1,5 milliárd az mire kell? Ha
összejön a tőkeemelés akkor mennyi lesz a teljes vagyon? Ha mi vásárolunk 100
részvényt akkor romlik a helyzetünk ,mert arányában kevesebb részvényünk lesz
mint volt. És azt is tudni kell, hogy a befizetett pénzt mi többet nem látjuk.
Ramasz Imre: 2,295 milliárd az össztőke. A részvények 0,2%-a van Kardoskút
tulajdonában. Tehát most is elenyésző és a részvényvásárlás után is az marad.
Gub András: A részvényvásárlás kizárólag
elkötelezettek vagyunk az ivóvízminőség iránt.

gesztus

értékű.

Jelezzük,

hogy

Ramasz Imre: Már az elején elmondtam, hogy ez itt most elvi kérdés. Ha senki nem
vesz részvényt az csak a nagyrészvényes önkormányzatoknak jó. Nem ismerjük
egymás szándékát.
Gombkötő Csabáné: Kidobott pénznek tartom ezt. A mi 1,4 milliónk semmi a 2
milliárdhoz, de nekünk sok. Esetleg 50 részvényt javaslok vásárolni. Gesztusnak az is
elég.
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Ramasz Imre: Hogy lenne már kidobott pénz? Ivóvizet szolgáltatnak nagyon sok
településen. A tulajdonos önkormányzatoknak ki kell venni a részüket a
tőkeemelésben. Nem muszáj most dönteni, ráérünk október 10-ig, de akkor össze
kell hívni egy soron kívüli testületi ülést, arra meghívjuk a Vízmű Igazgatóját. A
mostani döntésünk inkább elvi kérdés. Azt kell tudomásul venni, hogy az
Önkormányzat kötelessége az ivóvíz biztosítása.
Egyetértek az elhangzott 100 részvény vásárlásával, aki ezt támogatja,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 2 tartózkodással, az alábbi
határozatot hozta:
142/2009. (IX. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete megvásárol a Békés
Megyei Vízművek Zrt-től 100 db, összesen
1.400.000,-Ft névértékű részvényt.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2009. október 10.
Bejelentések:
Ramasz Imre: Iparűzési adóból jelentős befizetés érkezett a számlánkra. Ami összeg
nem szükséges a működéshez lekötöttük, ezt pénzintézeten belül saját hatáskörben
megtehetem. Ajánlatot kértem a helyi takarékszövetkezettől, aki 2 %-kal magasabb
kamatot ajánlott, de ez a lekötés csak a Képviselő-testület határozata alapján
történhet meg. Jelenleg 9,5 % kamatot ajánl. 30 millió forint hosszú távú lekötése
esetén jelentős kamatbevételt eredményez.
Mórocz Lajos: Ha megvárjuk a takarékossági világnapot, akkor még + kamatot is
kaphatunk.
Ramasz Imre: Várhatunk is a lekötéssel, de az addig eltelt idővel veszítünk, és úgy
tudom, hogy a + % csak magánszemélyre vonatkozik.
Szemenyei Sándor: Nem érdemes várakozni, mert az utalások több 10 ezer forintot is
jelenthetnek. Én nem mozgatnám a pénzt, továbbra is a takarékszövetkezetnél
kötném le tartósan.
Gub András: Maradjon továbbra is a takarékszövetkezetnél.
Mórocz Lajos: Megfontolandó melyik pénzintézetbe helyezzük el.
Pusztai Ádám: Nem lenne baj, ha elmozdítanánk. A kamat biztos magasabb, mint az
átutalás költsége. Javaslom, próbáljuk meg máshol.
Gombkötő Lajos: Csatlakozok az előttem szólóhoz, mozduljunk el.
5

Ramasz Imre: Azt javaslom, hogy 6 hónapra 30 millió forintot kössünk le továbbra is
tartós betétre a takarékszövetkezetnél, addig ráérünk jobb helyzet után nézni. Aki
ezzel egyetért kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodással, az alábbi
határozatot hozta:
143/2009. (IX. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete 30 milllió forintot 6
hónapra tartós betétre a Gádoros és
Vidéke Takarékszövetkezet Kardoskúti
Kirendeltségénél helyez el. A lekötéssel
kapcsolatos feladatokkal
megbízza
Ramasz Imre polgármestert.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2009. szeptember 15.
Ramasz Imre: Korábbi testületi ülésen döntöttünk, hogy a 10-14 éves nők körében
átvállaljuk a méhnyak rák elleni 3 db védőoltás költségét. Érkezett egy ajánlat, hogy
ha a 14-18 éves nők beoltására résztámogatást nyújtanánk - a három oltásból egyet
kifizetnénk, kettőre pedig visszatérítendő szociális támogatást nyújtanánk - akkor az
oltások árát 19.000,-Ft/oltásra csökkentenék. Ehhez minimum 15 fő 14-18 éves nőt
kellene beoltani.
dr. Mészáros Erzsébet: Felhasználásra kerülhet a már megszavazott 810 ezer forint,
de a 15-18 kor között csak 1 oltás költségét vállaljuk fel.
Mórocz Lajos: Nem is sokkal több költséget vállalunk ezzel.
Ramasz Imre: Bővül a kör. Aki egyetért, a határozat módosításával az kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
144/2009. (IX. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 53/2009. (IV. 09.)
sz. KT. határozatát kiegészíti, oly módon,
hogy 2009. évben a 15-18 év közötti
korosztályba tartozó lányok részére a
méhnyakrák
elleni
védőoltás
egy
részletének
megfizetését
vállalja
a
költségvetésbe e célra betervezett összeg
terhére. A támogatás feltétele, hogy a
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programban 15 fő részt vesz, akiknek
szülei vállalják a fennmaradó két részlet
kiegyenlítését. Ehhez az önkormányzat
kamatmentes szociális kölcsön formájában
segítséget nyújt az igénylőknek.
A Képviselő-testület felhatalmazza Ramasz
Imre polgármestert, hogy a benyújtott
igények alapján maximum 40.000,- Ft
összegű szociális kölcsön odaítéléséről
döntsön, a Képviselő-testület utólagos
tájékoztatásával. A futamidő 4-10 hónap
közötti meghatározásával.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2009. október 20.
Ramasz Imre: Kálmán Antal korábban körzeti megbízottként lakott a Petőfi u. 66.
számú önkormányzati lakásban. Elköltözése előtt nagyobb összegű lakbérhátralékot
halmozott fel, amit felszólításunkra sem fizetett be. Kérelmet adott be a kamat
eltörlésére.
dr. Mészáros Erzsébet: Írásban a képviselők előzetesen megkapták a hátralék
kimutatást, illetve a kérelmet. A beadott kérelemmel kapcsolatban csak a Képviselőtestületnek van hatásköre dönteni. Végrehajtási szakban van.
Szemenyei Sándor: Ha részletekben fizeti meg a lakbért és annak kamatát, akkor
van-e még valamilyen kapcsolódó költség?
Gombkötő Csabáné: A kamatot engedjük el.
Szemenyei Sándor: Engedjük el a kamatot, akkor hátha hozzájutunk a lakbér
összegéhez.
Ramasz Imre: Aki egyetért a kérelem teljesítésével, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
145/2009. (IX. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Kálmán
Antal
Pusztaföldvár, Rákóczi u. 159. sz. alatti
lakos,
volt
körzeti
megbízott
lakbértartozását terhelő 17.920,- Ft
késedelmi kamatról az önkormányzat
tulajdonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 11/2002. (IX. 12.) sz.
ÖKT. rendelet 15. §. (2) bek. d.) pontja
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alapján, figyelemmel arra, hogy a
tőketartozás
részletfizetés
keretében
megtérül, lemond.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2009. október 10.
Ramasz Imre: A Mikszáth Kálmán utca felújítása sínen van. Három ajánlatot kértem
be. Két ajánlat érkezett. Egy 4.733.000+Áfa-s a SWIETELSKY Magyarország Kft-től
és egy 4.961.270+áfa-s ajánlat a Duna Aszfalt Kt.-től.
Mórocz Lajos: Mi a kivitelezés várható határideje?
Ramasz Imre: Mindkét ajánlattevő október utolsó napjaira tudja vállalni a
kivitelezést. Aki egyetért azzal, hogy a SWIETELSKY Magyarország Kft-t bízzuk meg a
Mikszáth
Kálmán
utca
kivitelezésével,
az
kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
146/2009. (IX. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete a Mikszáth Kálmán
utca aszfaltozásával a SWIETELSKY
Magyarország Kft-t bízza meg az árajánlat
szerinti 4.733.000+Áfa összegben.
A Képviselő-testület felhatalmazza Ramasz
Imre polgármestert, hogy a szerződést
kösse meg.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2009. október 30.
Ramasz Imre: Tájékoztatja a képviselőket, hogy nehezen halad a parkfelújítással,
illetve az önkormányzati ingatlanok felújításával kapcsolatos pályáztatás. Két
ajánlatot kértem, ma jelentkeztek adatkérésre.
Az egyik csak a parkra 120 ezer forint + Áfa összegért készítené a pályázatot és
adott menedzseri ajánlatot is a támogatási össze 3 % + Áfa összegért.
Arról is döntenünk kell, hogy egy pályázatírónak adjuk együtt az egészet, vagy
szedjük külön.
A kerékpárút pályázatról még semmi hír, információim szerint a hazai pályázatokat
visszafogják.
Mórocz Lajos: Ha várunk a pályázatírással, félő, hogy kifutunk az időből.
Ramasz Imre: A művelődési ház és a polgármesteri hivatal pályázatot helyezném
előtérbe, de nyerési esélyét a parkfelújításnak látom.
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Gombkötő Csabáné: Azt a parkot nem kellene annyira átrendezni. Kapukat tennék,
bekeríteném, ezzel közmunkásokat is meg lehetne bízni, és egy szakmai tudással
rendelkező ember bealkalmazásával a felügyeletet is megoldanám. Az épületek
korszerűsítése is jó dolog. A többségnek az a véleménye, hogy jó az, ahogy eddig
volt, és az embereknek munkája lenne, az lenne a fontos. Megéri-e irtózatos pénzből
átmozgatni a parkban a fákat, bokrokat, nem kell nekünk az egekbe mászni.
Gub András: Van olyan pályázatíró, aki ezt a 3 pályázatot megírná?
Ramasz Imre: Javaslom, hogy kezdjük el legalább egy pályázattal.
Gub András: Adjuk annak, aki már jelentkezett a parkra.
Pusztai Ádám: Sakkozni kellene egy meghatározott időpontig.
Ramasz Imre: Adott esetben túl lehet lépni, több pályázatíróval is lehet próbálkozni.
Kértem a pályázatírókat, hogy vizsgálják a nyerési esélyeket is. Jelenlegi anyagi
helyzetünkből eredően akár a polgármesteri hivatal felújítását pályázat nélkül is fel
tudjuk újítani, de jobb lenne pályázattal.
Gombkötő Lajos: Fontosabbnak tartom a 2 épületet felújítani.
Szemenyei Sándor: A parkot csináltassuk meg.
Ramasz Imre: Javaslom, hogy aki azzal egyetért, hogy a park felújítását pályázati
forrás bevonásával végeztessük el, és adjunk csak erre a jelentkezett pályázatírónak
- Equity Consulting Pályázati Tanácsadó és Szolgáltató Kft. - megbízást, az
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 2 tartózkodással, az alábbi
határozatot hozta:
147/2009. (IX. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
parkfelújítását
pályázati eszközök bevonásával végezteti
el, ezért megbízást ad a pályázat
elkészítésre az Equity Consulting Pályázati
Tanácsadó és Szolgáltató Kft-nek (5900
Orosháza, Hajnal u. 12. III/11.; képviseli:
Kocsondi Sándor Dániel). Felhatalmazza
Ramasz Imre polgármestert, hogy járjon
el a megbízási szerződés elkészítésében és
aláírásában.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2009. október 30.
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dr. Mészáros Erzsébet: Kardoskút Község Önkormányzat 6/2005. (X.31.) sz. ÖKT.
rendeletét mely a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézés
kizárásáról szól, hatályon kívül kell helyezni 2009. október 1-től törvényi szabályozás
miatt.
Ramasz Imre: Aki a rendelet-tervezettel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal elfogadta
a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló 6/2005. (X.
31.) sz. ÖKT. rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet.
Ramasz
Imre
polgármester
megállapítja,
hogy
Kardoskút
Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (….) sz. ÖKT. rendelettervezete a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus
ügyintézésről
szóló 6/2005. (X. 31.) ÖKT. rendelet hatályon kívül
helyezéséről rendeletté emelkedett.
Szemenyei Sándor: 2 hónapja vetettem fel a kegyeleti oszlop felállítását, melyre
akkor ígéretet kaptam, de még mindig nem látom.
Ramasz Imre: Meg van rendelve – nincs elfelejtve – az asztalos értesített, október
10-re készül el. Több megtárgyalandó napirendi pont nincs, zárt ülésre – szociális
kérelmek hiányában - nem kerül sor, így az ülést bezárom.
Kmft./ Ramasz Imre /
polgármester

/ dr. Mészáros Erzsébet /
jegyző
Jegyzőkönyvi hitelesítők:

/ Gombkötő Lajos /
képviselő

/ Gub András /
képviselő
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