7/2011. ÖKÜ.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án
(csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén.
Jelen vannak:
Jelen volt továbbá:

Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Lajos, Mórocz
Lajos, és Varga Pál települési képviselők.
dr. Mészáros Erzsébet jegyző,
Szegi Katalin, az Orosházi Kistérség Gyermekvédelmi
Központ vezetője,
Török Attila, a Gyermekvédelmi Központ területileg
illetékes családgondozója,
Verasztó József, az OVÁI-PSZI Kardoskúti Tagintézmény
igazgatója,
Kürtiné Rácz Anikó a Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda
vezetője,
Dr. Bradean Constantin háziorvos,
Pappné Neller Borbála Móra Ferenc Művelődési Ház és
Községi Könyvtár igazgatója,
Kapuné Sin Anikó, pénzügyi főtanácsos,
Tóth Józsefné főelőadó és
Skorka Pálné jegyzőkönyvvezető.

Ramasz Imre polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, köztük az Orosházi
Kistérség Gyermekvédelmi Központ vezetőjét és munkatársát, az első napirendi pont
előadóit. Tájékoztatom a megjelenteket, hogy Pusztai Ádám képviselő jelezte, hogy a
mai testületi ülésen nem tud részt venni, igazoltan van távol. A testület
határozatképes, így a képviselő-testület ülését megnyitom. Ismertetem a
meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyeket javaslok elfogadni.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal - egyhangúan
elfogadta – az alábbiak szerint:
Tárgy:
Előadó:
1./ Orosházi Kistérség Gyermekvédelmi Központ
helyi feladat ellátásról szóló beszámoló
megtárgyalása.

Szegi Katalin
intézményvezető,
Török Attila
családgondozó

2./ 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
beszámoló megvitatása, elfogadása és a
zárszámadási rendelet megalkotása.

Ramasz Imre
polgármester
dr. Mészáros Erzsébet
jegyző

3./ Első félévi adó befizetéssel kapcsolatos
tapasztalatokról tájékoztató.

Tóth Józsefné
főelőadó

4./ Bejelentések, interpellációk.
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Javaslatot teszek jegyzőkönyv-hitelesítőkre Gombkötő
személyében, akiket a testület egyhangúan elfogadott.

Lajos

és

Varga

Pál

A napirendi pontok tárgyalása előtt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,
valamint a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről, megbeszélésekről,
tárgyalásokról, intézkedésekről szólok.
Lejárt határidejű határozatok:


79/2011. (III. 31.) sz. KT. határozat, melyben döntött a Képviselő-testület a
Kardoskút Községért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról. Ezzel
kapcsolatos anyag a bírósághoz megküldésre került, a mai napon érkezett a
visszajelzés, hogy minden rendben. Az ügyészségtől még nem érkezett jelzés.
Ez a határozat végrehajtást nyert.
 84/2011. (III. 31.) sz. KT. határozat, ebben a testület elfogadta az Orosházi
Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Megállapodás módosítását. A
holnapi kistérségi társulási ülésen beterjesztésre kerül, hogy ismételt
módosítás lesz, melyet a következő testületi ülésen tárgyalunk meg. Ez az
elfogadó határozat a Kistérségi Társulás részére megküldésre került.
 85/2011. (III. 31.) sz. KT. határozat, melyben a testület döntött arról, hogy az
értéket nem képező számítógépeket a rászorulók között meghirdetjük. Az
értéken nyilvántartott gépeket pedig értékesítjük. Tájékoztatlak benneteket,
hogy a 3-5 gyermekes családokat kerestem fel és ajánlottam fel a
számítógépeket. Lantos János, Gyetyinás Pál, Juhász Csaba, Ökrös Lászlóné
és Arany Lajos családjai kapják meg a számítógépeket rászorultsági alapon.
Egy gép elkelt, kettő gép van még, de jelzem, hogy a Polgárőrség jelezt, hogy
szeretnék, ha a használt gépekből egyet használatra megkapnának. Vegyétek
ezt tudomásul.
 86/2011. (III. 31.) sz. KT. határozat, melyben egy gépjármű beszerzéséről
döntöttünk. Tájékoztatlak benneteket, hogy egy Opel Vivaro márkájú gépkocsi
megrendelésére került sor. A vételár 6 780 ezer forint, melyhez még az
üzembe helyezési költség jön hozzá. Várhatóan június végére kapjuk meg.
 87/2011. (III. 31.) sz. KT. határozatban megbíztuk a jegyzőt, hogy a mai
testületi ülésre készítse elő döntésre a zártkerti utak elnevezésével
kapcsolatos előterjesztést, ezt írásban mindenki megkapta és a bejelentések
keretében fogunk döntést hozni.
Az elmúlt időszakban egy olyan esemény történt, amelyről tájékoztatni kívánlak
benneteket.: Tótkomlós és Térsége Állati Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
közgyűlése volt április 15-én Tótkomlóson. Elfogadta a Társulás a 2010. évi
zárszámadását. Egyebekben döntött arról a közgyűlés, hogy külön szerződéses
partnerekkel szolgáltatási díjra köt szerződést. Olyan javaslat hangzott, el, hogy
magasabb költséget térítsenek azok, akik nem tagjai a társulásnak. Ezzel szemben
úgy ítélte meg a közgyűlés, hogy inkább hasonló árat határozzon meg, mint a
tagoknak, mert egyébként nem tudja teljesíteni a pályázatban vállalt beszállított
hulladék mennyiségét.
A közgyűlés elutasította azt a javaslatot, hogy a forráshiányos települések ne
fizessenek tagdíjat.
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Röviden a lejárt határidejű határozatokról és a két testületi ülés közötti eseményekről
ennyit kívántam elmondani. Ha kérdésetek van, tegyétek fel. Amennyiben nincs,
akkor kézfeltartással szavazzatok az elfogadásáról.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
100/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 79/2011. (III. 31.) sz. KT., 84/2011. (III.
31.) sz. KT. 85/2011. (III. 31.) sz. KT. 86/2011. (III.
31.) sz. KT. 87/2011. (III. 31.) sz. KT. határozat
végrehajtásáról szóló beszámolót és a két testületi
ülés közötti időszak eseményeiről szóló beszámolót
elfogadja.
1.)

napirendi pont:

Orosházi Kistérség Gyermekvédelmi Központ helyi feladat
ellátásáról szóló beszámoló.
Előadó:
Szegi Katalin intézményvezető
Török Attila családgondozó.

Ramasz Imre: Köszönti a napirendi pont előadóit. Megkérdezi az írásban kiadott
beszámolóhoz van-e szóbeli kiegészítés.
Szegi Katalin: Nincs szóbeli kiegészítésem.
Ramasz Imre: A napirendi pont keretében, ahhoz kapcsolódóan a jegyző elkészítette
a törvényi előírásoknak megfelelően a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásról szóló 2010. évi átfogó értékelést. Ezt is írásban megkapták a képviselők.
Kérem, hogy ezzel együtt tárgyaljuk a beszámolót. Akkor következnek a kérdések.
dr. Mészáros Erzsébet: Szeretném megkérdezni, hogy az 1. táblázatban szerepelnek
a 2010. évi gondozási esetek, ezek az adatok nem egyeznek meg a gyámhatósági
statisztikához adott adatokkal, miből adódik az eltérés?
Török Attila: A statisztikához adott adat a jó, a jelenlegi beszámolóban már 2011. évi
adat is szerepel.
Ramasz Imre: Milyennek ítélik meg a kardoskúti feladatellátással kapcsolatban a helyi
viszonyokat más településhez képest? Milyen a szülők hozzáállása, ha probléma
merül fel?
Török Attila: Orosházához képest jóval csendesebb, kevesebb problémával
találkozok. Kirívó eset nem történt az elmúlt évben. Az iskolai hiányzások okán
kerültek újabb gyermekek a rendszerbe. A gondozottak és a szüleik együttműködőek.
A jelzőrendszer jól működik.
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Mórocz Lajos: Több éves tapasztalat alapján javult-e, vagy romlott a fiatalok
viselkedése,
Török Attila: Az elmúlt évekhez képest javulás tapasztalható a fiatalok viselkedése,
magatartása terén. Köszönhető ez többek között annak, hogy a művelődési házban
kulturált körülmények között el tudják magukat foglalni.
Varga Pál: Tavaly volt egy egyhetes nyári tábor, idén tervezve van-e?
Szegi Katalin: A két évvel ezelőtti nyári tábor idei folytatására beadott pályázatot a
mai napig nem bírálták el. Nagy eséllyel csak a jövőre lehet ezt újra megrendezni,
sikeres pályázat esetén. Szeretnénk hetente egy alkalommal olyan programokat
szervezni, ami érdekli a fiatalokat, rendszerességet, együttlétet biztosít. Olyan
formájú programokat tervezünk, amely nem kerül költségbe, amihez helyben a tárgyi
eszközök biztosítottak. Játszóház, filmvetítés.
Török Attila: Az előző pályázatoknak köszönhetően a tárgyi eszközeink megvannak.
(társasjátékok, foci, kisfoci kapuk, stb.)
Ramasz Imre: Láthatjuk, hogy a pályázatok elbírálása nem igazán gördülékenyen
zajlik. Úgy ítélem meg, hogy Török Attila tevékenysége a településen kielégítő,
közöttünk él. Ha bárkihez fordulsz segítségért, megkapod. További eredményes jó
munkát kívánok.
Török Attila: Pásztor István tanár úrnak volt egy felvetése. Egy családnak nincs
fürdőszobája. Szponzorok bevonásával szeretnénk megcsinálni. Varga Pál
képviselőnkkel összefogva hárman szeretnénk megvalósítani. Ez egy kitűzött célunk.
Ramasz Imre: Sok sikert kívánunk, és természetesen, ha olyan segítségre van
szükségetek, forduljatok bizalommal hozzánk. Ha van rá lehetőségünk, besegítünk,
pl: bontott anyag, stb). A vitát lezárnám, köszönöm az anyag elkészítését. További
eredményes munkát kívánok. Javaslom elfogadásra a beszámolót, aki egyetért
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
101/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az Orosházi Kistérség Gyermekvédelmi Központ helyi
feladat ellátásáról szóló beszámoló jelentését
elfogadta.
Ramasz Imre: Kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy külön szavazzunk a helyi
gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés
elfogadásáról.
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
102/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról készült 2010. évi átfogó értékelést
elfogadta.
Felelős:
dr. Mészáros Erzsébet
Határidő:
2011. május 15.
2.)

napirendi pont:

2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló
megvitatása, elfogadása és a zárszámadási rendelet
megalkotása.
Előadó:
Ramasz Imre polgármester,
dr. Mészáros Erzsébet jegyző.

Ramasz Imre: Kellő alapossággal előkészítették a zárszámadásról szóló beszámolót.
Úgy gondolom, hogy egy sikeres, eredményes éven vagyunk túl. Végül is elég sok
minden megvalósításra került. A 2011. év indulását, a tervezést nagyban segítette a
tartalék.
Mórocz Lajos: Az Ügyrendi Bizottság kialakított álláspontja, hogy módosítás nélkül
javasolja a Képviselő-testületnek a zárszámadási beszámoló elfogadását és
zárszámadásról szóló rendelet-tervezet rendeletté emelését.
Gombkötő Lajos: Egyetértek az Ügyrendi Bizottság javaslatával, azt támogatom.
Ramasz Imre: Aki a beszámoló elfogadásával egyetért, az kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
103/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról
szóló beszámolót elfogadja.
Ramasz Imre polgármester: Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a 2010. évi
zárszámadásról szóló rendelet-tervezet elfogadása mellett.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással,
egyhangúan elfogadta a 2010. évi zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet.
Ramasz
Imre
polgármester
megállapítja,
hogy
“Kardoskút
Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (..) sz. ÖKT. rendelettervezete a 2010. évi zárszámadásról rendeletté emelkedett.
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3.) napirendi pont:

Első félévi adó befizetéssel kapcsolatos tapasztalatokról tájékoztató.
Előadó:
Tóth Józsefné főelőadó.

Ramasz Imre: Az írásos anyag kiadásra került. Szóbeli kiegészítés van-e?
Tóth Józsefné: Köszönöm nincs szóbeli kiegészítésem. Várom a kérdéseket.
Ramasz Imre: 2010. évhez jelentősen növekedett a hátralék összege. Nem pozitív
tendencia. Milyen elképzelésed van, hogy ne növekedjen?
Tóth Józsefné: Általában az I. félévi adó befizetési határidő után nem igazán jó az
arány. Jellemző, hogy a nyár folyamán sokan befizetik. Vannak azonban nótorius
nem fizetők. Közülük nagyon keveset sikerül felderíteni, és letiltással behajtani az
adót. De sok olyan hátralékos van – nagy összegű tartozással -, hogy semmilyen
behajtási formát nem tudok foganatosítani. A 10 ezer forint feletti tartozások
átjelentésére van lehetőségünk az APEH felé. Ezzel még nem éltem, mert vannak
kötelező előző lépések, amelyeket meg kell tenni. Akinek semmije nincs, azoktól
senki nem tudja behajtani. Az iparűzési adónál egyszerűbb a helyzetünk, inkasszót
tudunk benyújtani.
Ramasz Imre: A gépjárműadó behajtással kapcsolatban könnyebb a helyzet.
Tóth Józsefné: 208 adózóból 82 hátralékos van, 1,2 millió forintos összegben.
Elméletileg megoldásnak látszik a hátralékos adózók gépjárművének kivonatása a
forgalomból. Azonban az okmányiroda többszöri felszólítására sem hajlandók többen
a rendszám leadására. Ezután az okmányiroda sorozatosan büntetést szab ki a
tulajdonosra, aki ezt sem fizeti meg. Ezt követően a bírságot is az önkormányzathoz
helyezik behajtásra, amely ugyanarra a sorsra jut, mint maga a gépjármű adó: nem
fizetik meg. Megoldást jelenthetne az adósság végrehajtásra átadása, ám ehhez a
formához csak a legvégső esetben fordulhatunk. Az adósok felszólításra való
reagálása is csekélynek mondható. Tavaly hetvennégy személynek lett kiküldve
felszólítás, ebből tizenkét fő reagált a megkeresésre. A hátralék megfizetésére akár
részletfizetési kedvezményt is biztosítanánk.
Varga Pál: Az autót kivonják a forgalomból?
Tóth Józsefné: Igen kivonják a fogalomból, de ahhoz be kellene vinni a forgalmi
engedélyt és a rendszámot. De ezt nem teszik az adósok.
Ramasz Imre: Ha elkapja a rendőr, akkor is csak megbünteti, de azt se fizeti, azt is
átteszik behajtásra hozzánk.
Tóth Józsefné: Nálunk még közmunkában sem lehet ledolgozni.
dr. Mészáros Erzsébet: Mindaddig, amíg effektíve olyan személy, hatóság nincs, aki
odamegy és azt mondja, hogy ezt a gépjárművet elviszem, addig ez egy ördögi kör
marad.
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Mórocz Lajos: Magánszemélyek között sok van aki tudna, de nem fizet?
Tóth Józsefné: Talán 15 adós olyan, aki nem is tud, vagy külföldön van. A legtöbb
fizet, csak nem határidőben. Vannak utolérhetetlenek. Sokan vannak, akik inkább
vállalják a késedelmi pótlékot, csak később fizethessenek.
Ramasz Imre: Tisztában vagyok azzal, hogy nem könnyű az adóügyi ügyintéző
feladata, de a számok azt mutatják, hogy mégis csak meg kellene próbálni ott, ahol
lehet és elsősorban az iparűzési adónál látok erre lehetőséget.
Mórocz Lajos: A március 15-e kritikus időszak, ekkor van a legnagyobb fűtési számla.
Javaslatot nem tudok adni, mert úgy látom a lehetőségeket próbálod megragadni.
Ramasz Imre: Van-e még kérdés, javaslat, vélemény? Lezárom a napirend feletti
vitát. Javaslom, fogadjuk el a tájékoztatót azzal, hogy hívjuk fel a főelőadó figyelmét
arra, hogy minden lehetőséget használjon ki a hátralékok behajtására. Köszönjük a
munkáját az előterjesztés elkészítéséért.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
104/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az első félévi adóbefizetéssel kapcsolatos
tapasztalatokról szóló tájékoztatót elfogadja. Felhívja
Tóth Józsefné főelőadó figyelmét, hogy minden
eszközt, lehetőséget használjon fel a hátralékok
behajtása érdekében.
B e j e l e n t é s e k:
Ramasz Imre: A költségvetés elfogadásakor beszéltünk arról, hogy a közbeszerzési
értékhatárt nem fogjuk meghaladni ebben az évben. Ezért nemleges döntést kell
hozni ebben a kérdésben. Az előterjesztést, megkaptátok, látható, hogy a
költségvetési rendelet alapján milyen munkákra kerül sor, mennyi azok nettó értéke,
bruttó értéke. Az értékhatárt egy területen sem érjük el, ezért nemleges a 2011. évi
közbeszerzési tervünk. Javaslom ennek elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
105/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határoza
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete - a 2011. évi költségvetésben tervezett
fejlesztéseket,
felújításokat,
beszerzéseket
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figyelembe véve – megállapítja, hogy a 2011. évi
közbeszerzési terve nemleges.
Felelős:
dr. Mészáros Erzsébet
Határidő:
azonnal.
Ramasz Imre: Az Orosháza Városi Önkormányzat Liszt Ferenc Alapfokú
Művészetoktatási Intézményétől érkezett egy megkeresés, amely arról szól, hogy
hozzájárulást kérnek ahhoz, hogy a helyi tagintézményben művészetoktatást
végezzenek. Ez az önkormányzat pénzébe nem kerül, hiszen a fűtés, világítás úgy is
kell. A felmerülő bérek, egyéb költségeket a Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény vállalja. Javaslom, adjuk meg ezt a lehetőséget, a szülők és a gyermekek
igényének függvénye, hogy milyen művészeti ág oktatását választják. Ezzel
kapcsolatban kérem a véleményeket.
Mórocz Lajos: Ami korábban volt a művelődési házban hasonló jellegű oktatás az
meg van még, vagy már régen nincs?
Ramasz Imre: Egy magán vállalkozás volt, nem tudjuk mi történt vele. Most nincs
ilyen.
Mórocz Lajos: Részemről támogatom.
Ramasz Imre: Tehát aki egyetért, kézfeltartással szavazzon erről.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
106/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határoza
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Orosházi Liszt Ferenc Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény részére engedélyezi
művészetoktatás céljára telephely létesítését az
Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai
Szolgáltató
Intézménye
Kardoskúti
Tagintézményében 2011. szeptember 1. napjától
meghatározatlan ideig.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester
Határidő:
2011. augusztus 15.
dr. Mészáros Erzsébet: A Családokért Bt-vel megbízási szerződésünk van a szociális
törvényben előírt együttműködési kötelezettség teljesítésére vonatkozóan. Ezt a
megbízási szerződést minden évben meg kell hosszabbítani, mert csak egy évre szól.
Szeretném kérni a képviselőket, hogy 2011. december 31-ig járuljanak hozzá a
megbízási szerződés meghosszabbításához. Jelenleg 3 fő van, akinek együtt kell
működni.
Ramasz Imre: Javaslom, hogy hosszabbítsuk meg ezt a szerződést, mert hiszen a
feladatot el kell látni, az érintettel számától függetlenül.
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Aki ezzel egyetért kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
107/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Családokért Bt-vel 2011. december 31-ig
meghosszabbítja a szociális törvényben előírt
rendszeres
szociális
segélyben
részesülőkre
vonatkozó
együttműködési
kötelezettség
teljesítésére vonatkozó megbízási szerződést.
A költségvetési fedezetet a 2011. évi általános
tartalék terhére biztosítja.
A szerződés aláírására felhatalmazza Ramasz Imre
polgármestert.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester,
dr. Mészáros Erzsébet jegyző.
Határidő:
azonnal.
dr. Mészáros Erzsébet: A bejelentésem egy önkormányzati rendelet megalkotására
vonatkozik, az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló
törvény felhatalmazása alapján. Szabályozni kell és a Képviselő-testület rendeletben
határozza meg a hivatali munkaidőn kívül és a hivatali helyiségen kívül történő
házasságkötés engedélyezésének szabályait és díjait. Elkészítettem a rendelettervezetet az indoklással és az előzetes hatásvizsgálattal együtt.
Ramasz Imre: Megítélésem, hogy részletesen ki van dolgozva a rendelet-tervezet,
törvény írja elő a rendelet megalkotását. Teljes mértékben megfelel az előírásoknak.
Gombkötő Lajos: Egy eseménynél a rendelet-tervezetben meghatározott összeg nem
lehet szempont egy-egy házasságkötésnél.
Ramasz Imre: Javaslom zárjuk le a vitát, és szavazzunk a rendelet-tervezet
megalkotásáról.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással,
egyhangúan elfogadta a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül
történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló rendelettervezetet.
Ramasz
Imre
polgármester
megállapítja,
hogy
“Kardoskút
Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (..) sz. ÖKT. rendelettervezete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül
történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól
rendeletté emelkedett.
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dr. Mészáros Erzsébet: A következő előterjesztésem a Képviselő-testület előző ülésén
hozott határozaton alapul, mely szerint képviselői indítvány alapján a zártkertekben
levő utcák elnevezésével kapcsolatos döntéshez szükséges jogszabályi háttér
ismertetését kellett elkészítenem. A vonatkozó jogszabályi előírások mellé csatoltam
egy térképet, a zártkertekről. Külön kell kezelni a belterületi és a külterületi
zártkerteket. Annyival szeretném kiegészíteni, hogy a belterületen a Vadvirág és a
Napsugár utca elnevezése 1990-ben megtörtént, de ezek a határozatok nem lettek
végrehajtva, a Földhivatalnál nem történt meg az átvezetés. Ennek a megerősítése
lenne indokolt. Hasonló a helyzet a Munkácsy sor 267. hrsz. szakaszán is. A
belterületen van még egy névnélküli utca, melyet szintén célszerű lenne elnevezni. Az
utca nevekre én javaslatot nem tettem, ez a Képviselő-testület hatásköre, csak a
jogszabályi hátteret ismertettem.
Ramasz Imre: Az utcák elnevezésének alapvető oka, hogy a zártkertben lakó
személyek nem tudnak bejelentkezni, ezért csak településszintű lakosként tudnak
csak lakcímet létesíteni. Egy ott lakó személy nem jutott hitelhez, ezért fordult
Pusztai Ádám képviselőhöz, aki indítványozta az utcák elnevezését, egyébként meg
célszerű, mert valamikor úgy is sor került volna erre.
Egyszerűbb a helyzet, amikor a Vadvirág és a Napsugár utcáról van szó, mert csak
meg kell erősíteni, hogy végig lehessen vezetni a Földhivatalnál. Egy utcának nevet
kell adni a beépítendő területen. A belterületi zártkerteknél célszerű utca nevet adni,
házszámszámozással. A Munkácsy Mihály utca folytatásaként indokolt, hogy végig
Munkácsy sorként szerepeljen. A külterületi zártkertek esetében más kategóriát
tartanák szükségesnek. Javasolnám a dűlő elnevezést a meglevő helyrajzi
számozással.
Varga Pál: Azt javasolnám, hogy vagy évszakok, vagy természethez közeli
elnevezéseket adjunk, semmiképpen író, vagy neves ember, vagy akár más
elnevezést.
Ramasz Imre: Egyetértek a javaslattal, az én elvem is hasonló.
Mórocz Lajos: Kezdjünk hozzá.
Ramasz Imre: Aki a 322. hrsz-ú közút Napsugár utca elnevezését és a 323, valamint
a 354. hrsz-ú közút Vadvirág utca elnevezését megerősíti, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
108/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kardoskút
 322. hrsz-ú közút Napsugár utca elnevezését, a
 323. és 354. hrsz-ú közutak Vadvirág utca
elnevezését megerősíti.
Felelős:
Ramasz
Imre
polgármester
Földhivatalhoz történő bejelentés és
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társhatóságok értesítése.
dr.
Mészáros
Erzsébet
címnyilvántartás módosítása.
2011. június 15.

Határidő:

jegyző

Ramasz Imre: A Munkácsy Mihály utca elnevezését Munkácsy sorra történő
átnevezését, valamint a 267. hrsz-ú és a 339 hrsz-ú közterületek elnevezését, mely
folytatása a 174 hrsz-ú Munkácsy sornak, Munkácsy sorban történő elnevezésével
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
109/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kardoskút
 174. hrsz-ú Munkácsy Mihály utca elnevezését
Munkácsyra, a közterület jellegét utcáról sorra
változtatja.
 A 267. és a 339. hrsz-ú közterületek elnevezését
Munkácsy sorban állapítja meg.
Felelős:
Ramasz
Imre
polgármester
Földhivatalhoz történő bejelentés és
társhatóságok értesítése.
dr.
Mészáros
Erzsébet
jegyző
címnyilvántartás módosítása.
Határidő:
2011. június 15.
Ramasz Imre: A 369. hrzs-ú közút elnevezésének a Gyöngyvirág utca nevet
javasolja. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
110/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kardoskút 369. hrsz-ú közutat
Gyöngyvirág utcaként nevezi el. Házszámozását a
Napsugár utcától kezdődően bal oldal páratlan, jobb
oldal páros elv szerint rendeli el.
Felelős:
Ramasz
Imre
polgármester
Földhivatalhoz történő bejelentés és
társhatóságok értesítése.
dr.
Mészáros
Erzsébet
jegyző
címnyilvántartás módosítása.
Határidő:
2011. június 15.
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Ramasz Imre: A belterületi zártkertek településrészen az utcák elnevezéséről
egyenként szavazzunk és a döntést majd egy határozatba foglaljuk. A 414. hrsz-ú
utat Kelet sornak javaslom, mivel csak az egyik oldalon vannak ingatlanok. Aki ezzel
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag a Kelet sor elnevezést elfogadja a 414. hrsz-ú útra vonatkozóan.
Gombkötő Lajos: A 443. hrsz-ú ut nevének javasolja a Dél utca elnevezést.
Ramasz Imre: Ali egyetért a belterületi zártkertek településrészen a 443. hrsz-ú
utnak Dél utca elnevezésével, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag a Dél utca elnevezést elfogadja a 443. hrsz-ú útra vonatkozóan.
Mórocz Lajos: A 424. hrsz-ú út nevének az Észak utca elnevezést javasolja.
Ramasz Imre: Aki egyetért a belterületi zártkertek településrészen a 424. hrsz-ú
utnak Észak utca elnevezésével, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag az Észak utca elnevezést elfogadja a 424. hrsz-ú útra vonatkozóan.
Ramasz Imre: Házszámozási elv meghatározásánál javaslom, hogy a Petőfi utcáról
indulva folyamatosan emelkedően, a Dél utca és Észak utca a Kelet sortól indulva bal
oldalon páratlan, jobb oldalon páros számozást kapjon. Aki egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Kelet
sor, Dél utca és Észak utca házszámozási elveit elfogadta.
Ramasz Imre polgármester szavazást kér a fenti döntések egy határozatba foglalása
mellett.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
111/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kardoskút
 109/7. és 414. hrsz-ú közterületek elnevezését
Kelet sorban,
 443. hrsz-ú közterület elnevezését Dél utcában,
 424. hrsz-ú közterület elnevezését Észak utcában
határozza meg.
A házszámozás rendje:
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 Kelet sor, a Petőfi utcától folyamatosan emelkedő
számozás,
 Dél utca és Észak utca a Kelet sortól indulva,
baloldalon páratlan, jobb oldalon páros számozás.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester,
Földhivatalhoz történő bejelentés és
társhatóságok értesítése
dr. Mészáros Erzsébet jegyző, címrendszer módosítása és ingatlantulajdonosok értesítése.
Határidő:
2011. június 15.
Ramasz Imre: A külterületi zártkertek település részen javasolnám az utak dűlő
elnevezését. Ezt figyelembe véve kérek a nevekre vonatkozó javaslatokat. Elsőként
az 550. hrsz-ú útra?
Varga Pál: Szélső dűlő.
Ramasz Imre: Az 550. hrsz-ú közút Szélső dűlő elnevezését aki elfogadja,
kézfeltartással szavazzon.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodással, egyhangúlag az 550. hrsz-ú közút Szélső dűlő elnevezését elfogadja.
Ramasz Imre: 529. hrsz-ú és 615. hrsz-ú utak egymás folytatása ezért egy nevet
javaslok.
Mórocz Lajos: Közép dűlő elnevezést javasolok.
Ramasz Imre: Az 529. hrsz-ú és 615. hrsz-ú utak Közép dűlő elnevezését aki
elfogadja, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, egyhangúlag az 529. hrsz-ú és 615. hrsz-ú közutak Közép dűlő
elnevezését elfogadja.
Ramasz Imre: Az 501. hrsz-ú közút elnevezésének az Alsó dűlő nevet javaslom, aki
ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, egyhangúlag az 501. hrsz-ú közút Alsó dűlő elnevezését
elfogadja.
Ramasz Imre: Az 551. hrsz-ú közút elnevezésére javaslat?
Varga Pál: Boróka dűlő.
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Ramasz Imre: Az 551. hrsz-ú közút Boróka dűlő elnevezésével aki egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, egyhangúlag az 551. hrsz-ú közút Boróka dűlő elnevezését
elfogadja.
Ramasz Imre: Az 595. hrsz-ú közút elnevezésére javaslat?
Gombkötő Lajos: Pipacs dűlő.
Ramasz Imre: Aki az 595. hrsz-ú közút Pipacs dűlő elnevezésével egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, egyhangúlag az 595. hrsz-ú közút Pipacs dűlő elnevezését
elfogadja.
Ramasz Imre: Az 632. hrsz-ú közút elnevezésére javaslat?
Mórocz Lajos: Virág dűlő.
Ramasz Imre: Aki a 632. hrsz-ú közút Virág dűlő elnevezésével egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, egyhangúlag az 632. hrsz-ú közút Virág dűlő elnevezését
elfogadja.
Ramasz Imre: Az 642. hrsz-út és 585. hrsz-ú közutak elnevezésére javaslat?
Mórocz Lajos: Hosszú dűlő.
Ramasz Imre: Aki a 642. hrsz-ú és 585. hrsz-ú közutak Hosszú dűlő elnevezésével
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, egyhangúlag az 642. hrsz-ú és 585. hrsz-ú közutak Hosszú dűlő
elnevezést elfogadja.
Ramasz Imre: A 661. hrsz-ú közút elnevezésére javaslom a Diófás dűlő elnevezést.
Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, egyhangúlag a 661. hrsz-ú közút Diófás dűlő elnevezését
elfogadja.
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Ramasz Imre: A 651. hrsz-ú közút elnevezésére javaslom a Rövid dűlő elnevezést.
Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, egyhangúlag az 651. hrsz-ú közút Rövid dűlő elnevezését
elfogadja.
Ramasz Imre: Az 569. hrsz-út és 591. hrsz-ú közutak elnevezésére javaslat?
Mórocz Lajos: Tücsök dűlő.
Ramasz Imre: Aki az 569. hrsz-ú és 591. hrsz-ú közutak Tücsök dűlő elnevezésével
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, egyhangúlag az 569. hrsz-ú és 591. hrsz-ú közutak Tücsök dűlő
elnevezést elfogadja.
Ramasz Imre: Javasolja, hogy a külterületi zártkertek ingatlanjainak azonosítására a
házszámok helyett a helyrajzi számok szolgáljanak. Szavazást kér.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta az ingatlanok azonosítására szolgáló javaslatot, mely
szerint a házszámok helyett a helyrajzi számok kerülnek alkalmazásra.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy a közutak és az ingatlanok elnevezésével,
azonosításával kapcsolatos döntésekkel akik egyetértenek,
kézfeltartással
szavazzanak.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
112/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kardoskút
 550 hrsz-ú közutat Szélső dűlőnek,
 529. és 615. hrsz-ú közutakat Közép dűlőnek,
 501. hrsz-ú közutat Alsó dűlőnek,
 551. hrsz-ú közutat Boróka dűlőnek,
 595. hrsz-ú közutat Pipacs dűlőnek,
 632. hrsz-ú közutat Virág dűlőnek,
 642. és 585. hrsz-ú közutat Hosszú dűlőnek,
 661. hrsz-ú közutat Diófás dűlőnek,
 651. hrsz-ú közutat Rövid dűlőnek,
 569. és 591. hrsz-ú közutat Tücsök dűlőnek nevezi
el.
A házszámozás rendje:
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 Az ingatlanok azonosítására a házszámok helyett a
helyrajzi számok szolgálnak.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester,
Földhivatalhoz történő bejelentés és
társhatóságok értesítése.
dr. Mészáros Erzsébet jegyző,
címrendszer módosítása és
ingatlantulajdonosok értesítése.
Határidő:
2011. június 15.
Ramasz Imre: Kéri a képviselőket, utólagosan vegyék tudomásul, hogy 2011. április
20-21-én két napot szabadságon volt.
A Képviselő testület a bejelentést tudomásul vette.
A képviselők megállapodnak abban, a polgármester javaslatára, hogy a következő
képviselő-testületi ülés időpontja a munkatervtől eltérően 2011. május 19-én 14 órai
kezdettel kerül megtartásra.
Ramasz Imre: A nyilvános testületi ülést bezárja, megállapítja, hogy a testület
szociális kérelmek megvitatásával zárt ülésen folytatja a munkát.

Kmft-,
/ Ramasz Imre /
polgármester

/ dr. Mészáros Erzsébet /
jegyző
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

/ Gombkötő Lajos /
képviselő

/ Varga Pál /
képviselő
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