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JEGYZŐKÖNYV

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. január 8-án
11 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi ülésén.
Jelen vannak:

Jelen volt továbbá:

Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Csabáné, Gombkötő
Lajos, Gub András, Kulima István, Mórocz Lajos, Pusztai Ádám,
Szemenyei Sándor települési képviselők.
Farkas Zoltán a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
alelnöke;
dr. Biri István a Békés Megyei Önkormányzat főjegyzője;
dr. Kovács József Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház
igazgatója,
dr. Hajnal
Lajos a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár
igazgatója,
Balogh József a Békés Megyei Önkormányzat térségi
tanácsnoka;
Laduver Ferenc Magyarbánhegyes község polgármestere;
Tirják László a Körös-Maros Nemzeti Park igazgatója;
Csete Zoltán a Kardoskúti Agrár Zrt. Elnöke;
Molnár Sándorné a Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda
vezetője;
Kattinger Márton, Csernus Magdolna, Geist Tamás a Békés
Megyei Önkormányzat munkatársai;
dr. Mészáros Erzsébet jegyző;
Skorka Pálné jkv.

Ramasz Imre polgármester névszerint köszönti a meghívott vendégeket,
megjelenteket. Név nélkül köszönti a képviselő-testület tagjait, a jegyzőt,
intézményvezetőket és a többi jelenlevő érdeklődőt. A jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv-hitelesítőkre tesz javaslatot
személyében, akiket a testület elfogadott.
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Gombkötő

Lajos

és

Mórocz

Lajos

A továbbiakban Ramasz Imre polgármester javaslatot tesz a meghívóban szereplő
egyetlen napirendi pontra, melyet a testület az alábbiak szerint fogadott el:
Tárgy:

Előadó:

1. Megyei Önkormányzat és intézményei, valamint az
általuk nyújtott közszolgáltatások bemutatása,
a megye fejlesztési tervei és programjai.

Farkas Zoltán
Békés Megyei Közgyűlés
alelnöke,
Dr. Kovács József, a
Békés Megyei Pándy
Kálmán Kórház
igazgatója, Dr. Hajnal
Lajos a Békés
Megyei Tudásház é
Könyvtár igazgatója

A napirend tárgyalása előtt Ramasz Imre polgármester a jelenlevőknek bemutatja
településünket:
Kardoskút község gyökerei Hódmezővásárhelyhez kötnek bennünket. Kardoskút
község egy 1949-es belügyminiszteri rendelet alapján önállósult, 1950-tól kezdte
meg önállóan működését, addig Hódmezővásárhely közigazgatásához tartozott.
Nagy tanyavilággal rendelkezett, 2750 lakosa volt. Az 1960-as – 1970-es években
volt a legkevesebb a lakosság száma, 800 fő alá csökkent, a kiterjedt tanyavillág
megszűnt – nem erőszakosan – de az események alakulása következtében. Az
1990-es évek közepén 1031 fő volt, a legmagasabb lakossági létszám. Jelenleg 950
fő a lakosok száma. A mai belterület akkor szántó volt.
Intézményi ellátottságunk: Óvoda: 44 férőhelyes, jelenlegi létszám 23 fő. Megfelelő
körülmények között működő közintézmény, 2 óvónő és 2 dajka közreműködésével.
Háziorvosi szolgálat működik: Egy háziorvos és 2 szakalkalmazott személyzettel.
Művelődési Ház és Könyvtár működik, 1 fő szakképzett dolgozó vezetésével, és egy
részmunkaidős technikai személy alkalmazásával. Terveink között szerepel pályázati
forrásból történő felújítása.
Vállalkozás keretében működik fogászati és védőnői szakellátás.
A törvényi előírások nem tették lehetővé az alacsony tanulói létszám miatt, hogy az
általános iskolát önállóan tartsuk fenn. Jelenleg a mi finanszírozásunk mellett az
Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye
tagiskolájaként működik, helyben. A finanszírozás komoly anyagi erőfeszítéseket
okoz, a normatívákon felüli részt az önkormányzatunk magára vállalta. A normatíva
kb. a költségek 30 %-át fedezi. Hosszabb távon megoldást jelent ez a működtetési
forma, addig, amíg az önkormányzat finanszírozni tudja a költségeket.
A Polgármesteri Hivatal a jegyző és 5 fő köztisztviselő alkalmazásával működik.
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A település közművesített: az utak - egy szilárd burkolatú utca kivételével –
aszfaltosak, pályázati forrásokból felújítottak. A vezetékes víz, gáz, villany közművek
teljes körűen kiépített a településen.
A közlekedés elfogadható, közúton (autóbusszal) és vasúton megközelíthető. Az
állami utak minősége azonban felújításra szorul.
Foglalkoztatottság főleg Orosháza városba koncentrálódik, bízunk benne, hogy a
gazdasági nehézségek ellenére a munkahelyek megmaradnak.
Munkanélküliség településünkön az átlag alatti. Helyi fő foglalkoztatási gazdálkodó
szerv a Kardoskúti Zrt. – 113 fő dolgozóval, 65 % helyi lakos.
Megemlítendő még az IKR – műtrágya lerakat -, a MOL Rt. – kutatás, termelés,
szállítás és tárolás vonatkozásában. Itt tárolt készletek részünkre nem biztosít
kiemelt támogatást.
Figyelemre méltó és fontos szerepet tölt be településünk tekintetében a Fehér-tó,
melyről színes előadást hallottunk Tirják László igazgatótól. Büszkék vagyunk e
természeti kincsünkre és bízunk benne, hogy a jövőben meghatározóbb lesz
településünk életében.
Terveink között szerepel a csatornázás, a természeti értékek területén a
vállalkozásokat ösztönözzük, biztatjuk.
Rengeteg pályázati kiírás jelenik meg különböző területeken, de sajnos az ilyen
kistelepülések nem tudnak élni a pályázattal, részünkre nem tartalmaznak kedvező
szempontokat.
Csak bízni tudunk abban, hogy a jövőben lesz lehetőségünk pályázni, és pályázati
forrást igénybe venni valamely területen.
Átadja a szót Farkas Zoltánnak a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése
alelnökének.
Farkas Zoltán: Köszönjük a lehetőséget, hogy ellátogathattunk Kardoskút községbe,
mert fontosnak véljük, hogy megismerje a lakosság széles köre és a települési
képviselők a megyei vezetést, hol helyezkedik el az irányításban a megye.
Összességében mi a hiteles helyzet.
Dr. Biri István: A megye, mint középszintű szervezet .
I. A megye, mint középszint ezer éves múltra tekint vissza. 1950 – 90-ig
Tanácsrendszer keretében működött, mint középszint.
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A megyerendszer megszüntetésére 3 ízben történtek kísérletek eredménytelenül.
Napjainkban 2002-től újból középpontba került a regionalizálás – nem az EU
elvárása, szabályozása ez, hiszen a közigazgatási szabályozás nem tartozik az
uniós szabályozás körébe, az Alkotmány határozza meg az ország közigazgatási
tagozódását, miszerint a Magyar Köztársaság területe fővárosra, megyékre,
városokra, községekre tagozódik.
Békés
Megye
Közgyűlése
rendszeresen
foglalkozik
szerepkörének
meghatározásával. Csak a településekkel együtt alkotja a megyét, ez határozza meg
feladatait. Törekszik a települési civil szervezetekkel, vállalkozásokkal
együttműködni.
II.

A Megyei Önkormányzat kötelező feladata az önkormányzatok segítése.
Feladatai a középfokú oktatási intézmények fenntartása, egészségügyi ellátást
biztosító intézmények fenntartása, társadalmi, kulturális javak feldolgozása,
őrzése. Közreműködés térségi foglalkoztatási feladatok és szakképzés
összehangolásában. Szabadon vállalt minden olyan feladat, amely más
szervhez nem tartozik.

III.

Kiemelt feladat az egészségügyi ellátás. Az alapellátás a települési
önkormányzat hatásköre. A szakellátás a megyei önkormányzat kötelessége.
Szociális ellátások: integrált szociális intézményben biztosítják, a megyében 3
van. Szakosított ellátások (részletesen kitért a megyében működő minden
szakterületre).
Középfokú oktatási feladatok: szakosított speciális szakiskolák, gimnáziumok,
szakközépiskolák, diákotthonok, kollégiumok.
Megyei Könyvtár, Múzeum, Színház.
A források alapvető szabályozói az: Alkotmány, Önkormányzati törvény. Az
országgyűlés által meghatározott kötelező feladat és hatáskörök ellátásához
biztosítania kell a forrást.

Farkas Zoltán: 2006. októberi önkormányzati program tartalmazza a 2007-2013
közötti időszakra vonatkozó célkitűzéseket, azaz a meglévő értékeket képviselni és
védeni, kontakt kapcsolat a települések és a megye között. Az intézményi
szerkezetrendszer, azok finanszírozása – 900 millió forint, 2007-ben kevesebb volt.
Megyei Önkormányzat 35 intézménnyel indult. Az egészségügyi integráció és további
területeken végrehajtott integrációkkal hatékonyan tudtuk csökkenteni a költségvetési
hiányt. Ennek egyik eszközeként kötvényt bocsátottunk ki.
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Feladatok között önkormányzati fenntartású oktatási intézmények, kollégiumok,
Pándy Kálmán egészségügyi intézmény és a kulturális intézmények szerepelnek. A
legnagyobb foglalkoztatott létszám a Pándy Kálmán Kórházban van.
Feladataink között vannak még nem kötelező feladatok, amiket felvállaltunk.
Szükségesnek láttuk, hogy találkozzunk a polgármesterekkel, feltárjuk az
együttműködési lehetőségeket. Vannak olyan önkormányzatok, melyek nem
kötelezően ellátandó feladatokat is felvállaltak, erre lehetőséget biztosítunk, de
forrást különítettünk el azok átvételére.
A gazdasági válság kezelésére különböző
(gázszolgáltató megyei szintű kiválasztása).

programokat

gyűjtöttünk

össze

A szakképzés, felnőttképzés során előtérbe helyeztünk olyan eszközök, termékek
előállítását, melyet a megyében tudunk értékesíteni (pl. péknek tanulók szakmai
gyakorlat keretében biztosítják a kórház péksütemény és kenyér ellátását).
Összegyűjtjük, koordináljuk
módosításához szükséges
kommunikációval lépjünk fel.

és tovább
javaslatokat.

küldjük a központi jogszabályok
Nagyon fontos, hogy megfelelő

Innováció, tudásbázis: Gazdasági társaságok, szervezetek érdekvédelmi szervek
vezetőivel is tanácskozunk – pl. pénzintézetnél kockázati fedezetet biztosítunk.
Keressük a bankokkal a kapcsolatot,.
Számítunk a Békés megyében működő civil szervezetekre, akik a megyei feladatok
ellátásában szerepet vállalnak.
Békés megye a gazdasági helyzet tekintetében az országban a 18-19. helyen van,
nem szeretnénk ha még jobban leszakadna.
dr. Kovács József: Köszönti a jelenlevőket, igen nagy megtiszteltetésnek érzi, hogy itt
lehet, hiszen Orosháza közel van és jó színvonalú egészségügyi, kórházi ellátás van.
A gyulai Pándy Kálmán Kórház súlyponti kórház, ezért vannak az orosházi kórházzal
kapcsolódási pontok, érintik a kardoskúti betegeket is.
Az egészségügy átalakítása utáni létszámalakulást,
számadatokkal vázolta. Nagyon nagy változások történtek.

szakmai

struktúrát

Új szolgáltatás a menedzserszűrés.
A kardoskúti lakosok ellátása mentén a járóbeteg ellátás jelentősen nőtt a 20072008-as évben. A fekvőbeteg ellátásnál érezhető Orosháza közelsége, amennyiben
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lehetséges ott veszik igénybe a betegek. A statisztika azt mutatja, hogy az öregedési
index néhány év alatt 3x-ra növekedett.
Ismertette a súlypontiság jelentőségét.
Diákkal prezentálta a kórház fejlesztéseit, felújításait. Sajnos uniós pályázatokon
nem tudtunk nyerni. Nagyon sok önerős felújítást végeztünk, de még így is a
betegvisszajelzések alapján a betegek többet várnának el (sok ágyas betegszobák).
Az alkalmazottak nagyon megfeszített munkával nagyon alacsony bérekért
dolgoznak, pedig a dolgozók megbecsülése nagyon fontos lenne. A Megyei
Önkormányzat nagyon sokat segít anyagilag.
Farkas Zoltán: A Szentesi Légibázis átadásra került, de Békés megyéből nem hívtak
meg senkit. Anyagilag nem támogattuk a létesítményt, ez kötelezően ellátandó állami
feladat. Szomorú, hogy 90 milliós beruházást 6 évig tologattak.
Törvénytelennek ítéltük meg az egészségügyi miniszter 2007. 04. 01. döntését a
Pándy Kálmán Kórházzal szemben, ezért bíróságon pert indítottunk, melyet a
közelmúltban meg is nyertünk.
dr. Hajnal Lajos: Hogyan alakult ki a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár? Volt egy
országos jelentőségű Megyei Könyvtár, egy Megyei Művelődési Központ, egy Megyei
Szolgáltató Központ, ebből a három intézmény összevonásából lett a mostani. A
három névből született a jelenlegi. Ez jó név, rövid. 60 fős intézmény, nagyon szoros
költségvetésből gazdálkodunk. A hagyományos könyvtári tevékenység helyett új
feladatokat kell kitalálni, az olvasói létszám nagyon fogy, ezért ki kell találni újszerű
dolgokat. Az internetes lehetőség nagyon fontos. Törekszünk a célközönséget
szaporítani,
szakdiplomások
dolgoznak
az
intézményben,
technikailag,
módszertanilag bárki részére kutatások lebonyolítását, értékelését el tudjuk vállalni.
Különböző szolgáltatásokat végzünk, pedagógiai méréseket, igazgatási, pedagógiai
szolgáltatást vállalunk, pedagógiai tájékoztatást, tanulmányi tehetségi versenyeket
szervezünk, segítünk.
A jövőről szólva a legfontosabb, hogy az intézmény átalakításra került (emelet
ráépítéssel a hasznos alapterületet 6 ezer négyzetméterre növekedett.)
Vállalkozások figyelmét hívjuk fel albérletre, olcsó szolgáltatás nyújtásával kevés
bérleti díjért a bent lévőknek.
Ramasz Imre: Megköszöni a megyei intézmények vezetőinek rendkívül tartalmas
információit.
Csete Zoltán: a Kardoskúti Zrt elnök-igazgatója, mint a település egyik meghatározó
gazdasági társasága képviselőjei: Több évtizedes termelőszövetkezeti működés után
2000-ben alakult Rt-vé, majd néhány éve Zrt-vé. Fontos szerepet töltünk be a község
életében. Növénytermesztéssel és állattenyésztéssel foglalkozunk, szarvasmarha
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telepünk tejtermelésre szakosodott, sertéstelepünkön hízó alapanyagot tenyésztünk,
növénytermesztés vonatkozásában 2700 hektáron kukoricát, búzát, árpát,
napraforgót, zöldborsót termelünk. A talponmaradás alapja a bővítés, mely
lehetséges mezőgazdasági szolgáltatás formájában. A Zrt. 113 fővel működik. 2008–
ban 2,2 millliárd forint árbevételt realizáltunk. Nehéz a helyzetünk, de bízunk a
jövőben.
Ramasz Imre: A térképen a megyei intézmények között az Orosházi Kistérség fehér
folt. Van-e valamilyen fejlesztési elképzelés? Fejlesztés szempontjából 3 részre van
a megye területe osztva, mi hova tartozunk?
Farkas Zoltán. Az Orosházi Kistérség, amikor a szervezet kialakult, Orosháza mindig
magánkodott az oktatási intézményekkel. Át akartuk venni, de nem adták. A
nagyszénási intézmény korábban is a megye fenntartása alatt volt, a működés
megfelelő színvonalú. Mezőkovácsháza és Szarvas hatékony átszervezés után van.
Orosházát készek vagyunk fogadni, ha ők is akarják. Szociális ellátás szempontjából
vannak még hiányosságok. Észak-Békés és Dél-Békés országos méréseket
figyelembe véve a legelmaradottabb térség. Kardoskút Közép-Békéshez tartozik,
közepes fejlettségű térség. Komoly segítség lenne - Békés megye mint határ
melléki kistérség a várhatóan 2011 után Schengeni határ feloldódása után, hogy az
emberek a határ túloldalára járhatnak dolgozni. Egyfajta lehetősége Békés
megyének Arad és Bihar megyével meglévő kapcsolatainak a szélesítése. Várható
egy agglomerációs visszarendeződés. Sajnos egyes terveinket felülírta a gazdasági
válság.
Ramasz Imre: Mindenkinek megköszönöm az előadását, a mai napon
elhangzottakkal bővültek ismereteink. Békés Megye vezetőinek megköszöni az
„Otthonunk Békés Megye” előkészítését, az abban való közreműködést.
Farkas Zoltán: Megköszöni a fogadtatást.
Ramasz Imre a testületi ülést bezárta.
Kmft.
(dr. Mészáros Erzsébet)
jegyző

(Ramasz Imre)
polgármester
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

(Gombkötő Lajos)
képviselő

(Mórocz Lajos)
képviselő
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