24/2009. ÖKÜ.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december
14-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén.
Jelen vannak:

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

Jelen volt továbbá: dr. Mészáros Erzsébet jegyző,
Nagy Zoltán református lelkész
Pappné Neller Borbála művelődési ház vezető,
Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos,
Skorka Pálné jkv.vezető,
Varga Pál technikus.
Ramasz Imre polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, a jegyzőt, a
napirendi pontok előadóit és a többi jelenlevő érdeklődőt. A jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes.
Gombkötő Lajos képviselő távolmaradását nem jelezte, igazolatlanul hiányzik.
Gombkötő Csabáné jelezte, hogy később érkezik.
Jegyzőkönyv-hitelesítőkre tesz javaslatot Kulima István és Szemenyei Sándor
személyében, akiket a testület elfogadott.
A továbbiakban Ramasz Imre polgármester javaslatot tesz a meghívóban szereplő
megtárgyalandó napirendi pontokra.
Tárgy:

Előadó:

1./ Benyújtandó pályázatokról döntés

Ramasz Imre
polgármester

2./ Beszámoló jelentés a Kardoskút Község Önkormányzat dr. Mészáros Erzsébet
Polgármesteri Hivatala éves munkájáról.
jegyző
3./ Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet
előterjesztése, megvitatása.

dr. Mészáros Erzsébet
jegyző

4./ 2010. évi munkaterv megtárgyalása és elfogadása

Ramasz Imre
polgármester

5./ Bejelentések.
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A napirendi pontok tárgyalása előtt Ramasz Imre polgármester tájékoztatja a
képviselőket a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés
között tett intézkedésekről, történésekről. Lejárt határidejű határozat nincs.
A két ülés között 2 tanácskozáson vettem részt. November 30-án a Többcélú
Kistérségi Társulási ülésen, ahol négy napirendi pont került megtárgyalásra.
1. Napirendi pontként az orvosi ügyeletet ellátó rendszer finanszírozása szerepelt.
Több Ellátó központot szerettek volna működtetni. Valamennyi önkormányzat
hozzájárult volna, de a települések nem vállalták a finanszírozást, a
kistérségnek viszont forrása nincs. A csanádapácai központ TB forrásból
működtethető, a nagyszénási központ kialakítása lekerült a napirendről, csak
esetleges plusz forrás esetén elképzelhető, tárgyalásokat folytatnak az
illetékesek.
2. Napirendi pontként a III. negyedévi költségvetés megtárgyalása szerepelt.
Rendben zajlik, a kiadás-bevétel időarányos. 2010-re tartalékkal nem
rendelkezik. Amit mi kölcsönkaptunk bejelentettem, hogy visszafizetjük. Ennek
nem örült a többi kölcsön kapott település, mert ebben a pénzügyi helyzetben
nehéz visszafizetni.
3. Napirendi pontként a 2010. évi költségvetési koncepció szerepelt. A cukorrépa
termelőknek az EU pénzt fizet, ahol csökkentik, vagy teljesen felszámolják a
termelést. Ebből a forrásból pályázatot adhat be Csanádapáca és Kardoskút
kivételével a többi település. Orosháza Képviselő-testülete döntött, ennek a
terhére oldja meg a Tatársánci ivóvíz ellátást.
Felvetődött a külterületek egészséges ivóvízellátása a tatársánci ágra való
csatlakozással. Kértem, Szőlős kerüljön be a programba. Ha megvalósulna,
csak az önrészt kellett volna felvállalni, de 50 fő alatt külterületi településrész
nem kerülhet be az eljárásba. Kondoros és Örménykút visszakerült az
ivóvízjavító programba.
A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program megvalósításával kapcsolatban
írásban kiadtam a határozati javaslatot a Társulási Megállapodásról. A
Társulási Megállapodása terjedelme miatt nem került kiadásra, de mindenki
megtekintheti.
Javaslom, hogy fogadjuk el a határozati javaslatot. Aki egyetért vele
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
206/A/2009. (XII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete:
1./ kiemelten érdekelt és elkötelezett a
Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító Program
megvalósításában, melynek érdekében
közös pályázatot kíván benyújtani a
szükséges pénzügyi fedezet biztosítása
céljából.
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2./
az
Orosháza
és
Térsége
Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati
Társulás
Társulási
Megállapodásában
foglalt jogokat és kötelezettségeket
megismerte, a rendelkezéseit magára
nézve kötelezőnek ismeri el.
3./ Orosháza és Térsége Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodását az előterjesztés szerint
elfogadja,
azt
jóváhagyja,
egyben
felhatalmazza Ramasz Imre polgármester
a Társulási Megállapodás aláírására.
4./
felhatalmazza
Ramasz
Imre
polgármestert, hogy Kardoskút Község
Önkormányzatát a Társulási Tanácsban
képviselje, helyettesítésére Gombkötő
Lajos alpolgármestert hatalmazza fel.
5./ a Társulási Megállapodás szerint a
településre eső alapítói vagyon összegét,
azaz 46.550,-Ft-ot, valamint a 2010. évre
fizetendő
működési
hozzájárulás
településre eső összegét, azaz 23.275,-Ftot az átadott pénzeszköz előirányzat
terhére biztosítja.
6./ tudomásul veszi, hogy a jövőben
fizetendő hozzájárulások összegét a
Társulási
Tanács
–
a
Társulási
Megállapodásban foglaltak szerint –
állapítja meg és egyben kötelezettséget
vállal a településre eső hozzájárulásnak a
határozatában
foglaltak
szerinti
megfizetésére.
Felelős: Ramasz Imre polgármester a
Társulási Megállapodás aláírásáért, a
Társulási Tanácsban az Önkormányzat
képviseletéért.
Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos az
alapítói
vagyon
és
a
működési
hozzájárulás biztosításáért és átutalásáért.
Határidő: értelem szerint.
Ramasz Imre: Aki egyetért a két ülés között történt eseményekről szóló
beszámolóval, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
206/B/2009. (XII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete a lejárt határidejű
határozatokról szóló és a két ülés között
történt eseményekről szóló beszámolót
elfogadja.
1.

napirendi pont:

Benyújtandó pályázatokról döntés.
Előadó:
Ramasz Imre polgármester

Ramasz Imre: Fellelkesedtünk a turisztikai központtal kapcsolatos pályázaton, nagyon
rövid idő áll rendelkezésünkre a pályázat beadásáig. A mi feladatunk, hogy milyen
időszakra, milyen feltételekkel adjuk rendelkezésre az ingatlant. Minimum 5 éves
időtartamra szükséges . A látványtervek rendelkezésre állnak, rendkívül vonzóak.
Nagy Zoltán: Szeretettel köszöntöm a jelenlevőket. Tájékoztatom a képviselőtestületet, hol áll az ügy. Összeállt a pályázat. Az újonnan építendő részhez
hozzányitjuk a meglévőt. Kell a testülettől 1 határozat, melyben minimum 5 évre
rendelkezésünkre bocsátja az ingatlanokat. Az egyház nonprofit szervezet, ezért az
önkormányzat ingyen bocsátja rendelkezésre. A fejlesztéshez hozzájárul az
önkormányzat. Jegyzőkönyvi kivonat és szerződés kell a pályázathoz. Határidő ez a
hét. Most kell meghozni a döntést. A tulajdoni lapot, térkép másolatot megkaptuk,
hogy be tudjuk csatolni. Az elbírálás kb. egy fél év.
Szemenyei Sándor: Ha a létesítmény megvalósul Kardoskút értéke mindenképpen
növekszik – nem öt éves bérlet kellene.
Nagy Zoltán: Ez csak a pályázat feltétele, és természetesen hosszú idő kell, ha
megnyerjük a pályázatot, úgy sok mindent egyeztetni kell.
Kulima István: Teljesen egyetértek, illik a faluképbe, ezt a tervet nem szabad veszni
hagyni, még a meglévő épület felújításához anyagilag is hozzájárulhatnánk. Ez a
falunak mindenképpen érték lesz és támogatni kell.
Mórocz Lajos: Ha a tervezett költségekbe nem férne bele, akkor ezt fel kellene
vállalnunk, hogy támogatjuk.
Ramasz Imre: dr. Mészáros Erzsébet egy javaslatot készített.
dr. Mészáros Erzsébet: Ismerteti a javaslatot.
Nagy Zoltán: Jó lesz a megfelelő kulcsszavak beillesztésével a pályázat jó lesz.
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Ramasz Imre: Javaslom az 5 évet, adjuk meg az utódainknak is a lehetőséget. Most
már nincs idő, de egyszer már ezt a területet átadtuk az egyháznak, de mégis
önkormányzati tulajdonban maradt, mehetett volna egyházi tulajdonban is.
Nagy Zoltán: Ez így a jó, mert nem lett volna elég a terület a pályázathoz.
Ramasz Imre: Később kell majd rendezni a tulajdonjogot.
Kulima István: Ha felépül az épület, akkor is átkerülhet az egyház tulajdonába, egy
gesztusként felajánlhatjuk.
Nagy Zoltán: Ezt köszönjük, majd kiderül, de ez most pont így a jó.
Pusztai Ádám: Jobb lenne a használatra átadás, ne bérbeadás, a lényeggel
egyetértek.
Nagy Zoltán: Használatra átadás, megkérdezzük a pályázatírót a szóhasználatról.
Ramasz Imre: Kérem a testületet, hogy döntsünk az épület átadásáról, bízom benne,
hogy eljutunk a hivatalos megnyitóig is. Aki egyetért, az kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
206/C/2009. (XII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja és pénzügyi kötelezettségvállalás
nélkül
hozzájárul
a
Kardoskúti
Református
Egyházközség
„Ifjúsági
turizmushoz
kapcsolódó
minőségi szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások
kialakítása” tárgyában (137/2008. (X. 18.) FVM rendelet
3. §. (1) bek. b.) pontja) pályázati támogatással
megvalósuló fejlesztési projektjének megvalósítását.
A projekt megvalósításához bérbe adja a tulajdonát
képező, kardoskúti 229/2. hrsz.ú, természetben
Kardoskút, Petőfi u. 24. sz. alatt található „Régi MOL
kulturális és konferencia központ” elnevezésű ingatlanát
a Kardoskúti Református Egyházközség részére.
A bérlet időtartama határozott, 2009. december 15.
napjától kezdődően a 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet
5. §. (8) bek. alapján az üzemeltetési kötelezettség
végéig tart.
A bérbeadásra bérleti díj megállapítása nélkül,
térítésmentesen kerül sor azzal a feltétellel, hogy bérlő
tudomásul veszi, hogy a bérlet lejárta esetén az
ingatlan a végrehajtott értéknövelő beruházásokkal
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visszakerül a bérbeadó használatába és a bérlő
követeléssel nem él a bérbeadó felé.
A bérbeadó a bérleti szerződés keretében hozzájárul a
fenti
ingatlan
projektcél
szerint
szükséges
átalakításához, felújításához.
A Képviselő-testület felhatalmazza Ramasz Imre
polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2009. december 20.
Ramasz Imre: Kérem a képviselőket, hogy kézfeltartással szavazzon, aki egyetért
azzal, hogy az Református Egyház részére átadjuk a Kardoskút, Petőfi u. 26. szám
alatti ingatlant, pályázati eljárás céljára.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
207/2009. (XII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja és pénzügyi kötelezettségvállalás
nélkül
hozzájárul
a
Kardoskúti
Református
Egyházközség
„Ifjúsági
turizmushoz
kapcsolódó
minőségi szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások
kialakítása” tárgyában (137/2008. (X. 18.) FVM rendelet
3. §. (1) bek. b.) pontja) pályázati támogatással
megvalósuló fejlesztési projektjének megvalósítását.
A projekt megvalósításához használatba adja a
tulajdonát
képező,
kardoskúti
229/1.
hrsz.ú,
természetben Kardoskút, Petőfi u. 26. sz. alatt található
1422 m2 területű építési telek megjelölésű ingatlanát a
Kardoskúti Református Egyházközség részére.
A használat időtartama határozott, 2009. december 15.
napjától kezdődően a 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet
5. §. (8) bek. alapján az üzemeltetési kötelezettség
végéig tart.
A használatba adásra használati díj megállapítása
nélkül, térítésmentesen kerül. A használatbaadó
hozzájárul, hogy a használó az építési telken ifjúsági
szálló céljára szolgáló épületet építsen.
A Képviselő-testület felhatalmazza Ramasz Imre
polgármestert a használatba-adási szerződés aláírására.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2009. december 20.
Ramasz Imre: Másik pályázat is van folyamatba, a település központtal kapcsolatban.
Sok mindent be kellett még szerezni. Ha bízunk az előző pályázat megvalósulásában,
akkor még inkább szükség van egy komplettebb felújításra, ahol várhatóan az
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idegenforgalom növekedésére számolhatunk. Megfelelő költségtakarékossági
szempontból elsősorban szükséges a földbe kerülő dolgok megvalósítása, hogy a
későbbiekben ne kelljen plusz munkákat végezni. A parkolókról nem szabad
lemondani. Visszamaradt a gyermekjátszó, és felnőtt játszó eszközök kialakítása.
Műszaki létesítmények, kerti berendezések. Az összeg meghökkentő, de ha a
pályázat nyer, akkor az önrész már elviselhető. A pályázat elbírálása január-február
hónapban várható. A közbeszerzési eljárás lefolytatása miatt a kivitelezés 2010-ben
nem fog megvalósulni, csak 2011-ben várható.
Szemenyei Sándor: A tervet készítettük el, várjunk vele, azt javaslom.
Ramasz Imre: Az összeget el kell különíteni a költségvetésben.
Gub András: Ivókút, villany, csobogó lesz?
Ramasz Imre: Lesz.
Mórocz Lajos: A világítást mindenképpen meg kell csinálni.
Ramasz Imre: Aki egyetért a pályázat beadásával, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
208/2009. (XII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
fenntartja
a
117/2009. (VIII. 27.) KT. határozatban
foglalt döntését, melynek értelmében
pályázatot nyújt be a Kardoskút Március
15. tér felújítására az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program III. tengely
„turisztikai
tevékenység
ösztönzése”
intézkedés keretében.
A pályázattal megvalósuló beruházás
összköltsége 23.312.173,- Ft, melyből
pályázati úton elnyerni kívánt támogatás
23.312.173,- Ft.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2009.
december
20.
és
folyamatos.
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2.

napirendi pont tárgya:

Beszámoló jelentés a Kardoskút Község
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala éves
munkájáról.
Előadó:
dr. Mészáros Erzsébet jegyző

Ramasz Imre: A napirenddel kapcsolatos írásos beszámoló kiadásra került. Van-e
szóbeli kiegészítés?
dr. Mészáros Erzsébet: Nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni.
Mórocz Lajos: Olyan részletességgel le van írva, hogy nincs kérdésem.
Ramasz Imre: Kritika nem érkezett a hivatal tevékenysége iránt. Elismeréssel szóltak,
azokról, akik közvetlen kapcsolatba kerültek az ügyfelekkel. Sokszor meg kell
hallgatni olyan dolgokat, amik nem tartoznak az ügy intézéséhez – nehezményeztem,
de megértem az ügyintézőket.
Szemenyei Sándor: Próbaidőnek szánják a 2010-es évet a betöltetlen álláshellyel
kapcsolatban?
dr. Mészáros Erzsébet: Igen, ezért szerepel a költségvetési rendeletben is, hogy az
ide tervezett bér csak az álláshely betöltése esetén használható fel.
Szemenyei Sándor: Nagyon sokrétű munka, elfogadásra javaslom a beszámolót.
Kulima István: Az üres álláshely feladatot ellátják, milyen bérrel?
dr. Mészáros Erzsébet: Ezért nem jár külön bérezés, úgy láttam, van még szabad
kapacitás, az ügyintézők megkapott munkaköri leírásába kerültek beépítésre az
ellátandó feladatok.
Gub András: A jegyző látja, ki mennyire van leterhelve.
Kulima István: Ügyfelekkel való bánásmód nem kis feladat, maximálisan, jól ellátják
feladatukat, panaszt nem hallottam a lakosok részéről.
Ramasz Imre: Javaslom elfogadásra a beszámolót és köszönjük meg a hivatal
vezetőjének és beosztott dolgozók munkáját. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
209/2009. (XII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete Kardoskút Község
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
éves
munkájáról
szóló
beszámoló
jelentést elfogadja. A végzett munkát
megköszöni a hivatal vezetőjének és
dolgozóinak.
3.

napirendi pont tárgya:

Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelettervezet előterjesztése, megvitatása és
elfogadása.
Előadó:
dr. Mészáros Erzsébet jegyző

Ramasz Imre: Pappné Neller Borbála kérése miatt az átmeneti időszakban is tegyük
lehetővé részére a pénzköltést.
Kulima István: Az Ügyrendi Bizottság az előző testületi ülésen már szóba hozta,
részben meg is született a döntés akkor, ezért elfogadásra javasoljuk.
Ramasz Imre: Aki egyetért, a rendelet- tervezet elfogadásáról kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal elfogadta
az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezetet.
Ramasz
Imre
polgármester
megállapítja,
hogy
Kardoskút
Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2009. (….) sz. ÖKT. rendelettervezete az átmeneti gazdálkodásról rendeletté emelkedett.
4.

napirendi pont tárgya:

2010. évi munkaterv megtárgyalása és
elfogadása.
Előadó:
Ramasz Imre polgármester

Ramasz Imre: A 2010. évi munkaterv tervezete írásban kiadásra került.
Szemenyei Sándor: Részletes, minden benne van.
Pusztai Ádám: Június 24-i nap 5 napirendi pont: Csak a helyi választási bizottság
megválasztása kell?
dr. Mészáros Erzsébet: Igen, mert egy szavazókörös település vagyunk.
Ramasz Imre: Aki elfogadja a munkaterv javaslatot kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
210/2009. (XII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete a Kardoskút Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2010. évi munkatervét elfogadja.
B e j e l e n t é s e k:
dr. Mészáros Erzsébet: A helyi iparűzési adót érintő kisebb jelentőségű tartalmi
módosítások és nagyon jelentős eljárásbeli módosítások történnek a következő
évtől. Rendeletünkből van amit ki kell venni, van amit pontosítani kell, mivel az
APEH-nak január 15-ig át kell adni. A rendelet-tervezetet és hozzá a szöveges
tájékoztatást írásban előzetesen mindenki megkapta, melyben pontosan fel van
tüntetve a változás.
Ramasz Imre: Javaslom a rendelet-tervezet elfogadását. Aki ezzel egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal elfogadta
a helyi iparűzési adóról szóló 14/2000. (XI. 24.) sz. ÖKT. rendelet módosításáról a
rendelet-tervezetet.
Ramasz
Imre
polgármester
megállapítja,
hogy
Kardoskút
Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2009. (….) sz. ÖKT. rendelettervezete a helyi iparűzési adóról szóló 14/2000. (XI. 24.) sz. ÖKT rendelet
módosításáról rendeletté emelkedett.
dr. Mészáros Erzsébet: Jogharmonizáció miatt módosítani kellet a temetőkről és a
temetkezésről szóló rendeletünket is.
Kulima István: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Ramasz Imre: Javaslom a rendelet-tervezet elfogadását. Aki ezzel egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal elfogadta
a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2007. (XI. 30.) sz. ÖKT. rendelet
módosításáról a rendelet-tervezetet.
Ramasz
Imre
polgármester
megállapítja,
hogy
Kardoskút
Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2009. (….) sz. ÖKT. rendelettervezete a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2007. (XI. 30.) sz. ÖKT
rendelet módosításáról rendeletté emelkedett.
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dr.
Mészáros
Erzsébet:
A
köztisztviselőkkel
szemben
meghatározott
teljesítménykövetelmények alapját képező célokról az előterjesztést írásos formában
megkapták a képviselők. A Képviselőknek kell meghatározni a követelmények alapjait
a köztisztviselői törvény alapján. Megtettem a javaslatom, a kiemelt célokra, a
képviselő-testület kiegészítheti, módosíthatja.
Ramasz Imre: Körültekintően el van készítve, javaslom az elfogadását. Aki elfogadja
a javaslatot, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
211/2009. (XII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 34.
§.
(3)
bekezdésében
biztosított
jogkörében
eljárva
a
köztisztviselő
teljesítménykövetelmények alapját képező
2010. évi célkitűzéseket az alábbiakban
határozza meg:
 A
Képviselő-testület
2010.
évi
munkatervében
szereplő
napirendekhez
kapcsolódó
előterjesztések
elkészítése,
a
képviselő-testületi
döntések
végrehajtása.
 A
képviselő-testület
fejlesztési
céljainak megvalósítása érdekében a
pályázatkészítők munkájának segítése,
a szükséges dokumentumok, adatok
határidőre történő átadása.
 A térségben működő helyi és területi
államigazgatási
szervekkel
való
kapcsolattartás, jó munkakapcsolat
kialakítása és fenntartása.
 A 2010. évi országgyűlési képviselők,
valamint önkormányzati képviselők és
polgármester választás szakszerű,
határidőre történő, zökkenőmentes
lebonyolítása.
 A
gyakran
változó
feladatok,
jogszabályok ismerete és pontos
végrehajtása, valamint a jó színvonalú
munkavégzéshez szükséges ismeretek
megszerzése
érdekében
a
11
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köztisztviselők
képzése,
továbbképzése.
A közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. tv. 2009. október
1-jén hatályba lépett módosításainak a
gyakorlatban történő pontos és
következetes végrehajtása, a napi
munkavégzésbe való beépítése.
Hatósági munkavégzés területén a
folyamatos
vezetői
ellenőrzés
biztosítása.
Az elektronikus hatósági ügyintézés
mielőbbi bevezetése érdekében az
ehhez kapcsolódó feltételrendszer
fokozatos biztosítása.
Az
elektronikus
információszabadságról szóló 2005.
évi XC. törvényben foglalt közérdekű
adatok elektronikus közzétételének
folyamatos biztosítása, az adok
aktualizálása.
A 2010. évi költségvetés végrehajtása
során
a
gazdálkodás
szabályszerűségének biztosítása, a
hatékonysági
és
takarékossági
szempontok
szabályszerű
és
határidőre történő elkészítése.
Az önkormányzati gazdálkodás során
az eddiginél nagyobb figyelmet kell
fordítani a bevételek határidőre
történő beszedésére, a kintlévőségek
behajtására.
Pénzügyi
kötelezettségvállalások
kontrolljának
és
folyamatos
monitoringának
biztosítása,
a
szerződéses kapcsolatok folyamatos,
koordinált figyelemmel kísérése.
A lakossági panaszbejelentések gyors
és szakszerű intézése.
Az
önkormányzat
honlapjának
folyamatos, friss információkkal való
ellátása, szerepének növelése az
állampolgárok tájékoztatásában.
A
köztisztviselő
munkája
során
biztosítsa az objektivitást, segítse elő
a
„lakosság-barát”
közigazgatási

hatósági ügyintézés és a közhatalom
szolgáltató
funkciójának
megvalósulását, biztosítsa a humánus
és jogszerű hivatali működést.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester
dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő:
2010.
február
15.
illetve
folyamatos.
Ramasz Imre: Kérelemmel fordult a képviselő-testülethez Budai Sándor a Tiszta
Szívvel Egymásért Egyesület elnöke a karácsony előtti rászorulók részére történő
ebédosztással kapcsolatban. Megkerestem és kértem konkrétan az elképzelését. A
kérelmet írásban eljuttattam mindannyitok részére. December 21-ben egyeztünk
meg, ez az időpont alkalmas mindenkinek. Javaslom 5-600 adagra tartsunk igényt,
melyhez 50 ezer forintos támogatást biztosítunk. Segítséget kérek a rászorulók
feltérképezéséhez, felvállaltam az érintettek kiértesítését.
Szemenyei Sándor: Ha 500 adagot számolunk, akkor minden második személy kap.
Olyan személyek is bele fognak kerülni, aki nincs is rászorulva és véleményt
mondanak, ki miért jön el. Lakosság figyelmét fel kell hívni, aki akar vigye, aki oda
megy adni kell neki.
Ramasz Imre: Valóban nehéz tényleges rászorultat találni.
Gub András: Hátrányos helyzetű sok van.
Ramasz Imre: A kérelemben foglaltakra térjünk vissza. Aki támogatja a kérelemben
megfogalmazott 5-600 adag étel elkészítését, kiosztását és hozzájárulásként 50 ezer
forinttal támogatja, az kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
212/2009. (XII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete a
Tiszta
Szívvel
Egymásért
Egyesületet
50.000,-Ft-tal
támogatja
Kardoskúton
hátrányos
helyzetű emberek részére meleg étel
osztása céljából.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2009. december 20.
Ramasz Imre: Az Önkormányzatnak a Családokért Bt-vel van megbízási szerződése a
rendszeres szociális segélyben részesülők együttműködési kötelezettség ellátására.
Az ezzel kapcsolatos szociális törvény nem változott. A szerződés 2009. december
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31-ig szól. Kérdezem a képviselőket, hogy meghosszabbítsuk 2010. december 31-ig
az együttműködési szerződést, vagy keressünk más megoldást.
Aki a szerződés meghosszabbításával egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
213/2009. (XII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete a Családokért Bt-vel
meghosszabbítja 2010. december 31-ig az
együttműködési szerződést.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2009. december 31.
Ramasz Imre: Tájékoztatja a képviselőket, hogy december 16-19-ig szabadságon
kíván lenni.
Több megtárgyalandó napirendi pont nincs. A testületi zárt ülésen, szociális
kérelmekkel folytatja munkáját.
Kmft.

/ Ramasz Imre /
polgármester

/ dr. Mészáros Erzsébet /
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

/ Kulima István /
képviselő

/ Szemenyei Sándor /
képviselő
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