18/2012. ÖKÜ.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember
6-i soron következő ülésén.
Jelen vannak:

Gombkötő Lajos alpolgármester, Mórocz Lajos, Pusztai Ádám és
Varga Pál települési képviselők.

Jelen van továbbá:

dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos,
Csete Zoltán Kardoskút Zrt. elnök-igazgató,
Neller Borbála Tünde műv.ház vezető,
Verasztó József tagintézmény igazgató,
Kürtiné Rácz Anikó óvodavezető,
Dr. Bradean Constantin háziorvos,
Csete Ilona újságíró,
Tóth Lajosné főelőadó
Skorka Pálné jkv. vezető.

Gombkötő Lajos: Köszöntöm a megjelent képviselőket. A jelenléti ív alapján
megállapítom, hogy a testületi ülés határozatképes, a képviselő-testület ülését
megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítőkre kell javaslatot tenni. Javaslatom Mórocz Lajos
és Varga Pál képviselőkre esik, melyet a testület 4 igen szavazattal, egyhangúan,
elfogadott. Javaslatot teszek a megtárgyalandó napirendi pontra, melyet a képviselőtestület 4 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott az alábbiak szerint.
Tárgy:

Előadó:
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Tájékoztató a Kardoskúti Zrt. tevékenységéről,
a településre kiható gazdasági, társadalmi
hatásairól.

Csete Zoltán
elnök-igazgató

2.

Beszámoló jelentés Kardoskút Község
Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
I.
félévi teljesítéséről.

Gombkötő Lajos
alpolgármester
dr. Mészáros Erzsébet
jegyző

3.

Szociális feladatok ellátásáról beszámoló
jelentés.

Tóth Lajosné
főelőadó

4.

Október 23-i nemzeti ünnep előkészítése.

Gombkötő Lajos
alpolgármester

5.

Bejelentések.
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A napirendi pontok tárgyalása előtt Gombkötő Lajos alpolgármester tájékoztatja a
képviselőket a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés
között tett intézkedésekről, történésekről.
Gombkötő Lajos: A lejárt határidejű határozatokról és azok végrehajtásáról, illetve a
két ülés közötti időszakban történt intézkedésekről, eseményekről írásos
előterjesztés készült, melyet minden képviselő előzetesen megkapott. Szóbeli
kiegészítéssel nem kívánok élni. Valakinek van-e észrevétele, hozzászólása az
leírtakkal kapcsolatban tegye meg. Amennyiben nincs, akkor az elfogadásról
kézfelnyújtással szavazzanak.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
162/2012. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 144-146/2012. (VI. 28.); 158-160/2012. (VIII.
15.) sz. KT lejárt határidejű határozatokról és a két ülés
között
történt
fontosabb
eseményekről
szóló
beszámolót elfogadta.

1. napirendi pont:

Tájékoztató a Kardoskúti Zrt. tevékenységéről, a településre
kiható gazdasági, társadalmi hatásairól.
Előadó: Csete Zoltán elnök-igazgató

Csete Zoltán: Üdvözlöm a testület tagjait és minden jelenlevőt. Legutóbb 5 évvel
ezelőtt voltam itt tájékoztatni a testületet. Köszönöm szépen a meghívást és a
lehetőséget. Szervesen összefonódik a Zrt és a település a település
foglalkoztatottságát illetően.
Az eltelt 5 év alatt rengeteg minden történt. Külső szemlélő ebből nem mindent látott,
nem tudja mi miért történt. Minden változás azt szolgálta, hogy az akkori gazdasági
helyzetben lévő ágazatot stabilizálja. Magas hitelekkel, hatalmas állatállománnyal és
kevés növénytermesztéssel rendelkezett. Pénzügyileg a lefelé csúszást indította el.
A választás után kéthetente ülésezett az igazgatóság. Ennek következtében
megszüntetésre került a csanádapácai sertéstelep gazdaságtalan működése miatt.
2009-ben a tejágazat felszámolása és végigvitele nehéz döntés volt, hiszen 30-40
ember munkája kötődött hozzá. Fontos volt időben, gyorsan, jól cselekedni. A koca
állományt felére csökkentettük. Arra törekedtünk, hogy megteremtsük az
állatállomány és a növénytermesztés egyensúlyát. 2010-től nyereségesen
működünk. Teljesítési kötelezettségeink is voltak, pl. hatóság által előírt
kötelezettségek, hígtrágyatároló megépítése, szárító-tisztító megfelelőségének
biztosítása.
Fő cél volt a hitelek – kötelezettségek leszorítása. Az elmúlt három évben 550 millió
forintot ruháztunk be. Ezek nem bevételnövelő tényezők voltak, hanem a
működtetéshez szükséges beruházások. A továbblépés záloga a hatékonyabb
működés, gépek, berendezések működtetése. A jövőben is szeretnénk megtartani
ezt a színvonalat. Rugalmasan kell kezelni a változásokat. Sokszor rövid időn belül
ellentétes döntéseket kell hozni. Pénzügyileg stabillá vált a Zrt. 5 évből 4 évet
nyereségesen zártunk, és ez az év is nyereségesnek tűnik. 5 évvel ezelőtt 120 fővel
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dolgoztunk, ma 70 fő alá fogunk menni. 35-40 millió forintot fizettünk ki azért, hogy
nyugdíj előtt álló dolgozókat nem elküldtük, hanem kifizettük a járulékot és lehetővé
tettük az előnyugdíjat számukra. A határozott idejű szerződéseket nem
hosszabbítottuk meg. Igyekeztünk nagyon kevés embert munkanélkülire küldeni.
Teljesen átszerveztük a belső felépítést. Gyarapodott az állatállomány, a
mezőgazdasági terület nem csökkent, az összetétele változott. Parasztgazdaság
szemléletet próbáljuk alkalmazni. Ebben az évben az időjárás nagyon aszályos,
ennek ellenére az eddig betakarított növények nyereségesek.
A növénytermesztésben a több lábon állás – sok fajta növény termelése –
szortimenten dolgozunk, így nagyobb az esély, hogy kiegyenlítetten nyereségesebb
legyen a termelés.
Az állatállomány takarmányozására vásárlás nem szükséges. Az elkövetkezendő
jogszabályi változások nem kedvezően alakulnak, - új földtörvény – de mindent
megteszünk, hogy folyamatosan hosszú ideig megmaradjon a cég. Az év végére a
Zrt. túllépi vagyona túllépi az egy milliárd forintot. Az elmúlt 5 év alatt növekedett ez a
tulajdon.
Ősszel – novemberben – letelik a ciklus, új választások lesznek. Reméljük meg
tudjuk oldani a nehézségeket, a munkaerő döntő bázisa lesz Kardoskútnak és
vonzáskörzetének. A kardoskúti dolgozói létszám a nyugdíjazásokon kívül csökkent.
Felvételnél a szaktudáson kívül az a legfontosabb, hogy kardoskúti lakos legyen.
Szociális érzékenységünk nagy, de aki nem teljesít, attól meg kell válni.
Ennyiben kívántam tájékoztatómat megtartani. A felmerülő kérdésekre szívesen
válaszolok.
Gombkötő Lajos: Köszönöm a tájékoztatót. Várom a kérdéseket, véleményeket,
hozzászólásokat a képviselőktől.
Varga Pál: A vágóhíd átadása a napokban történt meg. Van-e közös tervük,
megkeresés érkezett-e a Zrt felé.
Csete Zoltán: Nem érkezett semmilyen megkeresés, mi sem kerestük. Új partnerek
után nem kapkodunk, a megbízható, jó, fizetőképes partnereket szeretjük. Megfelelő
feltételek mellett azonban nem zárkózunk el az újtól sem.
Varga Pál: Megköszönöm a támogatást a Zrt-nek, mellyel a már hagyományos
karácsony előtti ételosztást támogatják, reménykedve abban, hogy ebben az évben
is számíthatok a támogatásra.
Csete Zoltán: Nincs akadálya a támogatásnak. A dűlőutak díjtalan karbantartását is a
valamikor megvalósulandó kerékpárút támogatásáért tettük.
Pusztai Ádám: Szeretném én is megköszönni a Zrt vezetésének a támogatásokat.
Csete Zoltán: Törekszünk, hogy a vonzáskörzetbe – ahonnan a dolgozóink is vannak
– menjen a támogatásunk. Ennyit részünkről meg kell tenni, bár szűkülnek a
lehetőségek.
Pusztai Ádám: Nem volt kis munka, bizonyos küzdelemmel járt, de nagyon szép utat
járt be a társaság és örülök, hogy a dolgozói létszámnál a kardoskútiak előnyt
élveznek. Hány fő kardoskúti dolgozik a Zrt-ben?
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Csete Zoltán: A dolgozói létszám fele. Elkezdtük 3 éve a részmunkaidőben
foglalkoztatást. Itt csak kardoskútiakat foglalkoztatunk, pl. munkanélkülieket
alkalmazunk parlagfű irtásra. A jövőben is ilyen módon próbáljuk ezt a feladatot
megoldani.
A mostani vezetés munkájának gyümölcse csak 15-20 év múlva látszik igazán. Úgy
tűnik pillanatnyilag jó úton haladunk.
Mórocz Lajos: A vágóhíd miatt gondolkodtak-e birkatenyésztésben? A cég létszáma
csökken, a többletmunka a jövedelmeknél látszik-e?
Csete Zoltán: A munkaidők nem voltak kihasználva, 8 óránál nem dolgoznak többet
most sem. Télen 2 hónapig minden állandó dolgozó kapja a 90 ezer forint fixet és
még be sem kell járni, dolgozni.
A fizetéseket vissza nem vettük, megmaradtak. Idén átlagosan 15 %-ot emeltünk,
éves átlagban egy főre eső jövedelem 200 ezer forint felett lesz.
Mórocz Lajos: A vezetőváltás jót tett, ez szemléletváltással is járt.
Csete Zoltán: Szemlélet, tapasztalat, ki lehet alakítani közös irányvonalat. Közös
munka, kollektív döntés hozhat jó eredményeket. Remélem jó az a vonal, amit
elindítottunk.
Gombkötő Lajos: Köszönöm szépen a tájékoztatást. Jó volt hallani az eredményeket,
nagyon kevés olyan szervezet van már – termelőszövetkezetből még meglévő
szervezet és nyereségesen működik. Az eredményességhez gratulálok.
Csete Zoltán: A magyar falvaknak egyik fő problémája, hogy a tsz-eket
megszüntették. Megköszönöm a meghívást és a lehetőséget, hogy tájékoztatást
adhattam.
Gombkötő Lajos: Mivel több kérdés, hozzászólás, vélemény nincs, kérem a
képviselőket, hogy kézfeltartással szavazzanak a tájékoztató elfogadásáról.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
163/2012. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
a
„Tájékoztató
a
Kardoskúti
Zrt.
tevékenységéről, a településre kiható gazdasági,
társadalmi hatásairól” tárgyú napirendi pontról szóló
tájékozatót elfogadja.

4

2.

napirendi pont:

Beszámoló
jelentés
Kardoskút
község
Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I. félévi
teljesítésről.
Előadó:
Gombkötő Lajos alpolgármester
dr. Mészáros Erzsébet jegyző

Gombkötő Lajos: A napirendhez kapcsolódó anyagot írásban kiadtuk. Minden évben
július 31-i fordulónappal beszámoló készül az I. féléves költségvetés teljesítéséről,
augusztus 15-ig erről az adatszolgáltatás megtörtént.
Javaslom, hogy először a kiadott költségvetés rendelet módosítását vitassuk meg.
Pusztai Ádám: Az Ügyrendi Bizottság a rendelet módosítását változtatás nélkül
elfogadásra javasolja.
Gombkötő Lajos: Kérdés nem merült fel, szavazásra kerül sor. Javasolja rendeletté
emelni az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosító rendelettervezetet. Aki egyetért a rendelet-tervezet elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal
elfogadta az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosító rendelettervezetet.
Gombkötő Lajos alpolgármester megállapítja, hogy Kardoskút Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (….) sz. ÖKT. rendelettervezete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 24.)
számú önkormányzati rendelet módosításáról rendeletté emelkedett.
Gombkötő Lajos: Ezek után térjünk rá a félévi költségvetés teljesítésének
megvitatására és elfogadására. Összességében annyit lehet elmondani, hogy nem
állnak rosszul az anyagi dolgaink. A kiadások – fejlesztések eltolódása miatt –
elmaradt a tervezettől. Kiegyenlített gazdálkodást mutatnak a számok. Bizakodom,
hogy tartani tudjuk a tervezett bevételeket. A testületé a szó, várom a kérdéseket.
Pusztai Ádám: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az önkormányzat I. féléves
gazdálkodásáról szóló beszámolót, azt változtatás nélkül elfogadásra javasolja.
Gombkötő Lajos: Aki egyetért az I. féléves gazdálkodásról szóló beszámoló
elfogadásával, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
164/2011. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
beszámoló
jelentést
Kardoskút
Község
Önkormányzatának 2012. I. félévi költségvetése
teljesítéséről elfogadja.
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3.

napirendi pont:

Szociális feladatok ellátásról beszámoló jelentés
Előadó: Tóth Lajosné főelőadó

Gombkötő Lajos: A jelentés írásban kiadásra került. Szóbeli kiegészítés van-e?
Tóth Lajosné: Írásban elkészítettem az előterjesztésem, szóbeli kiegészítéssel nem
kívánok élni. Kérdésekre válaszolok.
Gombkötő Lajos: Kérdése van-e valakinek?
Mórocz Lajos: Annyira precízen le van írva, hogy mindenre választ is ad.
Tóth Lajosné: Próbáltam a Képviselő-testület és a lakosság szemszögéből
összeállítani.
Gombkötő Lajos: A beszámoló minden adatot tartalmaz, amennyiben nincs kérdés,
vélemény, szavazást kérek, kézfeltartással.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
165/2011. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
szociális feladatok ellátásáról szóló beszámoló jelentést
elfogadja.

4.

napirendi pont:

Október 23-i nemzeti ünnep előkészítése.
Előadó: Gombkötő Lajos alpolgármester

Gombkötő Lajos: A napirenddel kapcsolatban írásos előterjesztés nem készült.
Megbeszéléseket folytattam Neller Borbálával a művelődési ház vezetőjével. Még
nincsen minden felvázolva. Az iskola vállal-e szereplést? Felkérem az
intézményvezetőt, ismertesse az elképzeléseit.
Neller Borbála Tünde: Egyeztettünk az ünnepi szónok személyével kapcsolatban és
abban állapodtunk meg az alpolgármesterrel, hogy Koszorús Oszkárt kérjük fel.
Telefonon egyeztettünk és amennyiben a testület tagjai bizalommal lesznek, akkor
szívesen vállalja. A parktól függ, hogy milyen lehetőségek lesznek. Dönteni kell az
időpontról. Ajánlanám, hogy az ünnepi beszéd legyen az első, melyet követ az
iskolás gyermekek előadása. Lehetne egy rövidebb útvonalon fáklyás felvonulás.
Neller Borbála: Kérném az időpont rögzítését.
Gombkötő Lajos: Október 22-én este 6 órára javasolnám, megfelelő időpontnak
érzem. Fáklyánk van-e? Koszorús Oszkár vállalja-e?
Varga Pál: Fáklyának lenni kell. Koszorús Oszkár vállalja, politikamentes lesz.
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Gombkötő Lajos: Jó ötletnek tartom Koszorús Oszkár felkérését.
Mórocz Lajos: Iskola részéről jó a hétfői nap?
Verasztó József: Jó a hétfő is, de lehetne-e napján, a műsorral egyeztetünk.
Gombkötő Lajos: Összefoglalva: 22-én este 6 órai kezdettel lesz az ünnepi műsor,
iskolával egyeztetni kell, Koszorús Oszkár felkérem, rövidített úton fáklyás felvonulás.
Neller Borbála: Koszorúzni a szobornál lehet-e?
Dr. Mészáros Erzsébet: A park ebben az időszakban építési terület lesz,
balesetveszélyest. A koszorúzás véleményem szerint nem kivitelezhető.
Gombkötő Lajos: Javaslatommal, aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
166/2012. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
Október 23-i nemzeti ünnep alkalmából szervezett
megemlékezést 2012. október 22-én (hétfőn) este 6 órai
kezdettel rendezi meg a Móra Ferenc Művelődési Ház és
Községi Könyvtár nagytermében. Az ünnepi beszéd
megtartására felkéri Koszorús Oszkárt az ünnepi műsor
összeállítására Neller Borbála Tündét.
Felelős:
Gombkötő Lajos alpolgármester
Határidő:
2012. október 22.
B e j e l e n t é s e k:

Gombkötő Lajos: Kardoskút Községért kitüntetésről szóló 8/2000. (V. 04.)
önkormányzati rendelet módosításával bíztuk meg dr. Mészáros Erzsébet jegyzőt. A
rendelet-tervezet elkészült, írásban kiadásra került. Van-e kérdés, vélemény?
Kérdés nem merült fel, szavazásra kerül sor. Javasolja rendeletté emelni a
„Kardoskút Községért” kitüntetéséről szóló módosító rendelet- tervezetet. Aki
egyetért a rendelet-tervezet elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal
elfogadta a „Kardoskút Községért” kitüntetéséről szóló módosító rendelet-tervezetet.
Gombkötő Lajos alpolgármester megállapítja, hogy Kardoskút Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (….) sz. ÖKT. rendelettervezete az önkormányzat „Kardoskút Községért” kitüntetésről szóló 8/2000.
(V. 04.) számú önkormányzati rendelet módosításáról rendeletté emelkedett.

7

Gombkötő Lajos: A Körös-Maros Nemzeti Park kérte, hogy az Önkormányzat az
előző évekhez hasonlóan vállalja fel a Dotto kisvonat megrendelését és
finanszírozását a Fehér-tó Napján, mely 2012. szeptember 15-én lesz. Az
üzemeltető Körös-Trade-től árajánlatot kértünk, mely szerint délelőtt 9 órától 16 óráig
175.997,-Ft-ért vállalják.
Mórocz Lajos: Ezt évek óta felvállaltuk, most is tegyük meg.
Gombkötő Lajos: Aki a 7 órás DOTTO vonat bérlésével és a költségének a
költségvetési tartalék terhére történő kiegyenlítéssel egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
167/2012. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. szeptember 15-re a Fehér-tó Napjára megrendeli a
DOTTO kisvonatot 7 óra időtartamra, 9 órától 16 óráig.
A szolgáltatási díj, a kiszállási költség biztosítására
138.580,- F + 27 % ÁFA összeget, azaz összesen
egyszázhetvenötezer-kilencszázkilencvenhét
forintot
biztosít a 2012. évi költségvetési tartalék terhére.
Felelős:
Gombkötő Lajos alpolgármester
Határidő:
2012. szeptember 15.
Gombkötő Lajos: Kérelem érkezet a Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi
Könyvtártól. Augusztusban kirándulást terveztek, mely kegyeleti okok miatt elmaradt.
Akkor Képviselő-testület döntött arról, hogy az utazási költség kiegyenlítését vállalja.
Ezt a kirándulást szeretnék pótolni és megerősítést kérnek, a támogatás
felhasználásáról. Mivel ezt már megszavaztuk, engedélyezhetjük a későbbi
felhasználást.
Varga Pál: Betervezett összeg, mely felhasználásra nem került.
Gombkötő Lajos: Aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
168/2012. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár által
nyugdíjasok részére kirándulás céljából megállapított
támogatás későbbi felhasználásához hozzájárul.
Felelős:
Gombkötő Lajos alpolgármester
Határidő:
2012. október 31.
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Gombkötő Lajos: A Kardoskúti Hírmondó szerkesztőségi tagja Rajki Judit, levélben
kérte felmentését sok elfoglaltsága miatt.
Neller Borbála Tünde: Egyre több munkája van Rajki Juditnak, felvették a főiskolára
is. Fotókkal továbbra is segíti az újság szerkesztését.
Gombkötő Lajos: Jó munkát kívánunk neki, köszönjük az eddigi munkáját.
Neller Borbála: Új szerkesztőségi tag személyére van javaslatom Tibáné Hamvasi
Zsuzsára gondoltam, beszéltem vele, örömmel vállalná. Ő tudna cikkeket írni az
egészséges életmóddal kapcsolatban, esetleg külön rovatot is kaphatna.
dr. Mészáros Erzsébet: A Képviselő-testület döntési jogkörébe tartozik az új
szerkesztőségi tag megválasztása.
Gombkötő Lajos: Kérem a véleményeket. Én egyetértek személyével, ismerjük
mindannyian.
Mórocz Lajos: A Judit felmondását nem kell elfogadni határozattal?
dr. Mészáros Erzsébet: De igen és meg is lehet köszönni a munkáját.
Varga Pál: Semmi személyi problémája nincs, egyszerűen sok a munkája. Tibáné
Hamvasi Zsuzsanna megválasztását támogatom, munkája csak előnyére válhat az
újságnak.
Gombkötő Lajos: Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy szavazzunk Rajki Judit
lemondásának az elfogadásáról és köszönjük meg eddigi munkáját. Aki ezzel
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
169/2012. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Rajki Judit lemondását a Kardoskúti Hírmondó
szerkesztőségi tagságáról tudomásul veszi. Értékes,
odaadó munkáját ezúton is köszöni és további jó munkát
kíván.
Felelős:
Gombkötő Lajos alpolgármester
Határidő:
2012. szeptember 30.
Gombkötő Lajos: Aki a szerkesztő bizottság új tagjával – Tibáné Hamvasi Zsuzsanna
- személyével egyetért, kézfeltartatással szavazzon.

9

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
170/2012. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kardoskúti Hírmondó időszaki lap szerkesztő
bizottsága új tagjának megválasztotta Tibáné Hamvasi
Zsuzsannát.
Felelős:
dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő: 2012. szeptember 30.
Gombkötő Lajos: Mindannyian tudjuk, hogy törvényi kényszer miatt közös
polgármesteri hivatalt kell létrehozni másik önkormányzattal. Kérném a testület
felhatalmazását, hogy dr. Mészáros Erzsébet jegyzővel tárgyalásokat
kezdeményezhessünk a környező települések vezetőivel, információkat gyűjtsünk.
Mindenről tájékoztatni fogom a képviselőtársaimat. Először Dr. Dancsó Józseffel,
Orosháza város polgármesterével próbáljuk felvenni a kapcsolatot.
Mórocz Lajos: Ezt a lépést egyértelműen támogatom, sürget az idő, itt az évvége, és
a lehetséges megoldások között nekünk kell dönteni.
Gombkötő Lajos: Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
171/2012. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő- testülete
felhatalmazza
és
megbízza
Gombkötő
Lajos
alpolgármestert és dr. Mészáros Erzsébet jegyzőt, hogy
a környező települések vezetőivel vegye fel a
kapcsolatot és kezdjen tárgyalásokat a közös hivatal
megalakítása céljából.
Felelős:
Gombkötő Lajos alpolgármester
Határidő: 2012. szeptember 30.
Pusztai Ádám: Az Ügyrendi Bizottság döntött arról, hogy Gombkötő Lajos
alpolgármester tiszteletdíját – az időközi polgármester választás eredményeként
megválasztott új polgármester beiktatásáig – megemeli. Gombkötő Lajos
alpolgármester a sajnálatos esemény óta teljes jogkörrel gyakorolja a polgármesteri
feladatokat, ami sokkal több időt kíván, melynek következtében a saját munkájára is
kevesebb idő jut. Egyhangúan azzal a javaslattal él az Ügyrendi Bizottság, hogy havi
50 ezer forint tiszteletdíjban részesüljön az átmeneti időszakban.
Gombkötő Lajos: Köszönöm, hogy gondoltatok erre, de én ezt nem kérem. A
választásig ellátom a feladatot a régi összegű tiszteletdíjért is. Kérem a
döntéshozatalból való kizárásomat. Az ülés vezetését átadom Pusztai Ádám
korelnöknek.
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Pusztai Ádám: Aki egyetért Gombkötő Lajos alpolgármester döntéshozatalból való
kizárásával, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
172/2012. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő- testülete
Gombkötő Lajos alpolgármestert személyét érintő
döntésből kizárja.
Pusztai Ádám: Aki egyetért azzal, hogy Gombkötő Lajos alpolgármester tiszteletdíját
az új polgármester beiktatásáig 50000,-Ft-ban állapítsa meg a testület,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
173/2012. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő- testülete
Gombkötő Lajos alpolgármester tiszteletdíját 2012.
augusztus 14-től az új polgármester eskütételéig havi
50.000,-Ft-ban állapítja meg.
Felelős:
dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő: 2012. szeptember 15.
Gombkötő Lajos: Visszaveszi az ülés vezetését.
Nem pénzért csinálom, sok éve itt vagyok, próbálunk helyt állni. Ez új dolog, sok
olyan dologgal találkozunk, ami eddig nem fordult elő. Köszönöm, hogy gondoltatok
erre. Köszönöm szépen a bizalmat, a felhatalmazást a tárgyalásokra. Megpróbálunk
jót kihozni, de bizonyára sok akadályba ütközünk.
Mórocz Lajos: A temető fele, a kerékpárút mellett a fák metszése sürgős lenne, mert
fejmagasságban akadályozzák a közlekedést.
Gombkötő Lajos: Ilyen munkák folynak most is, meg fogjuk oldani rövid időn belül a
gallyazást.
Varga Pál: Hamarosan sor fog kerülni a Lenti József emlékversenyre. Várjuk helyi
emberek támogatását. Alpolgármester Úr és én is 5-5 ezer forintot felajánlottunk.
Várom a további támogatókat.
Másik kérésem, hogy a tanyagondnoki vizsgámhoz elengedhetetlen egy fórum
megtartása, melyre meg kell hívni a testületi tagokat és a tanyán élő embereket. Erre
2012. szeptember 25-én a Pusztaközponti Olvasókörben kerül sor.
Verasztó József: Pusztaközpontról az általános iskolásokat és az óvodásokat a
Körös Volán szállította be. A gyermekeket az iskola kapuban tette le reggel és vette
fel délután. Menetrend változás miatt a reggeli szállítást nem tudta vállalni, hanem
Tótkomlósról érkező menetrendszerinti járattal bonyolítja le és a buszmegállóban
teszi le a gyermekeket. Ezt a szülők nagyon nehezményezik. Az óvodások egyedül
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nem közlekedhetnek a megálló és az óvoda között. A szülők az kérik, hogy a
tanyagondnoki busszal oldja meg az önkormányzat a szállítást.
Varga Pál: A szülők nem fogják elfogadni a buszmegállóban való leszállást. Erre fel
kell készülni. Én már egyeztettem velük, a felsősök jönnének a busszal, az alsósokat
és az óvodásokat pedig a tanyagondnoki busszal szállítanánk be. A pusztaszőlősi
gyerekeket is behordjuk, őket is megilleti ez a jog.
Mórocz Lajos: Valahol meg kell húzni a határt, minden igényt nem lehet kielégíteni a
tanyagondnoki busszal.
dr. Mészáros Erzsébet: Kapacitás vizsgálat kell, csak ennek függvényében lehet a
feladatot felvállalni. A dajka néni várja a gyerekeket a buszmegállóban és kísérje el
az óvodáig.
Gombkötő Lajos: Próbáljuk meg úgy, hogy a buszmegállóban szállnak le a gyerekek
és az óvodásokat kíséri a dajka.
dr. Mészáros Erzsébet: Pusztaszőlősről nincs más lehetőség a bejárásra. Éppen
azért járnak ide a gyerekek, mert behozzuk őket, különben Orosházára tudnak csak
járni. Meghatározott mennyiségű munkát lehet csak elvégezni egy embernek egy
busszal.
Gombkötő Lajos: Az érintettek részéről hivatalos megkeresés nem érkezett az
önkormányzathoz, így az álláspontunk maradhat az, hogy a dajka várja a gyerekeket
a buszmegállóban. Amennyiben hivatalos megkeresés érkezik, visszatérünk a
kérdésre.
Neller Borbála: Szeptember 15-én lesz a Fehér-tó Napja. A megnyitó 10 óra körül
lesz. Eddig a Polgármester Úr és a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatója szólt. Most
Alpolgármester Úr vállalja-e?
Gombkötő Lajos: Vállalom.
Gombkötő Lajos: Több napirendi pont nincs. Köszönöm Jegyző Asszony tájékoztatását,

részvételét, köszönöm a testületi tagok jelenlétét, munkáját a testületi ülést 16óra 20
perckor bezárom.
Kmft.
/ Gombkötő Lajos /
alpolgármester

/ dr. Mészáros Erzsébet /
jegyző
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

/ Mórocz Lajos /
képviselő

/ Varga Pál /
képviselő
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