21/2012. ÖKÜ.
JEGYZŐKÖNYV

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember
27-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,
Neller Borbála Tünde Művelődési Ház és Községi Könyvtár
igazgató
Verasztó József TMKIT Kardoskúti tagintézmény igazgató,
Dr. Bradean Constantin háziorvos,
Tóth Lajosné főelőadó
Skorka Pálné jkv. vezető.
Gombkötő Lajos: Köszöntöm a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítom,
hogy a testületi ülés határozatképes, a képviselő-testület ülését megnyitom.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolom Pusztai Ádám és Varga Pál képviselőket,
melyet a testület 4 igen szavazattal, egyhangúan, elfogadott. Javaslatot teszek a
megtárgyalandó napirendi pontra, melyet a képviselő-testület 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott az alábbiak szerint.
Tárgy:

Előadó:
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Beszámoló a Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény
és Tehetségközpont Kardoskúti Tagintézmény
2012/13. tanév terveiről.

Verasztó József
tagintézmény
igazgató

2.

Bejelentések.

A napirendi pontok tárgyalása előtt Gombkötő Lajos alpolgármester tájékoztatja a
képviselőket a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés
között tett intézkedésekről, történésekről.
Lejárt határidejű határozat:
 161/2012. (IX. 04.) sz. Képviselő-testületi határozatban a pihenőpark
kialakítása, bővítése munkálatainak elvégzése tárgyú hirdetmény nélküli
tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményét, a Bíráló Bizottság ülésén
készült jegyzőkönyvbe foglaltak szerint állapította meg a testület. A nyertes
ajánlattevő Túri és Társa Kft. Gombkötő Lajos alpolgármestert hatalmazta fel
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a kiviteli szerződés aláírására. A szerződés aláírása megtörtént 2012.
szeptember 21-én.
 166/2012. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozatban döntöttünk arról, hogy
Fehér-tó Napjára megrendeljük a dotto kisvonatot és a költségét vállaljuk. A
Fehér-tó Napja megtartásra került, sokan ellátogattak a rendezvényre. A
kisvonat költségeit számla ellenében átutaltuk.
Két ülés közötti eseményekről az alábbiak szerint kívánok beszámolni:
 Szeptember 17-én soron kívüli ülés megtartására került sor, melyen zárt ülés
keretében döntöttünk kitüntetési javaslatokról.
 Szeptember 19-én Tótkomlóson jártunk dr. Mészáros Erzsébet jegyzővel.
Tájékozódó megbeszélést folytattunk a polgármesterrel és a jegyzővel a
közös hivatal létrehozásának lehetőségeiről. Adatokat kértek a településről,
konkrét dolgokról még nem tudok beszámolni.
 Szeptember 20-án dr. Mészáros Erzsébet jegyzővel a Békés Megyei
Kormányhivatalban jártunk a járási hivatalok megalakításával kapcsolatban
tartott tájékoztatón. A létszám meghatározása megtörtént. Orosházán lesz
létrehozva, Tótkomlóson és Nagyszénáson kirendeltség fog működni.
Orosházán 56 fővel fog megalakulni, melyben benne van az Okmányiroda és
a Gyámhivatal létszáma is.
A napokban a Kormányhivatal vizsgálta a hivatalban dolgozók személyzeti
anyagait, hiszen a járási hivatal személyi állománya a hozzá tartozó
települések dolgozóiból fog kikerülni.
A járási hivatal vezetője és helyettese még nincs megnevezve. A járási
hivatalba átvett személyeket hivatali berendezéseikkel együtt viszik.
 Szeptember 21-én a pihenőpark építésének közbeszerzési eljáráson győztes
kivitelezőjével aláírtuk a kivitelezési szerződést. Bejártuk a területet,
megjelöltük a kivételre kerülő növényzetet, fákat.
 A öntözőkút tervezője is megjelent, elvégeztük a szükséges egyeztetéseket, a
tervek elkészítését 10 napos határidővel vállalta. Az engedély október
közepére várható.
 Szeptember 24-én megindultak az ifjúsági szállóval kapcsolatos kivitelezési
munkálatok.
 Szeptember 25-én, tanyagondnoki fórumon voltam. Rendben lezajlott, a
kérdésekre mindenki megkapta a választ. Jó célt szolgál ez a tevékenység.
 Ma, szeptember 27-én, az ALFÖLDVÍZ Zrt. konferenciáján voltunk a jegyzővel
és a pénzügyi főtanácsossal. A vagyonátadásról volt szó, új törvényi
előírásoknak megfelelően át kell dolgozni az eddigi rendszert.
dr. Mészáros Erzsébet: Szeptember 26-án a Református Egyház a megkötött
szerződésben foglaltaknak megfelelően elszámolt az elköltött pénzeszközökről és
részükre átutalásra került az önkormányzati támogatás.
Pusztai Ádám: Mikorra készül el az ifjúsági szálló?
dr. Mészáros Erzsébet: Jövő év végére, itt vannak a szerződések, követhetők a
határidők.
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Gombkötő Lajos: Több olyan esemény, intézkedés nem történt, melyről be kellene
számolnom, van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Amennyiben nincs akkor
kézfeltartással szavazzunk az elfogadásáról.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
191/2012. (IX. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 161/2012. (IX. 06.); 166/2012. (IX. 06.); sz.
KT lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között
történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót
elfogadta.
1. napirendi pont:

Beszámoló a Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és
Tehetségközpont Kardoskúti Tagintézmény 2012/2013.
tanév terveiről.
Előadó: Verasztó József tagintézmény igazgató

Gombkötő Lajos: Köszönti a napirendi pont előadóját. Az írásos anyag előzetesen
megküldésre került a képviselőknek. Van-e szóbeli kiegészítése az előadónak?
Verasztó József: Szeretettel köszöntök mindenkit. Az írásos anyagot mindenki
áttanulmányozhatta. Amivel kibővíthetem, pozitív és negatív érzéseim vannak.
Pozitív véleményem, hogy az új – áttanító – kollegáktól jó hallani, hogy ha nem jöhet
azt nagyon sajnálja, örömmel jönnek, jól érzik magukat közöttünk és az iskolában.
Személyük hozott egy újfajta pezsgést az iskolába, van értelme a létezésnek, az
értelmes munkának.
Negatív érzelmeim, hogy a jövő bizonytalan, ebben kell bölcs döntést hozni. Biztos
lépést javasolni senki nem tud, a végkimenetel összességében nem látható.
Mórocz Lajos: Az átalakításhoz korán van ez a tárgyalás. Kifogásom nincs, így
működőképes, remélem ez az év így is marad. A tanyagondnoki szolgálat
beiktatásával növekedett a tanulói létszám. Igen keményen dolgozzatok, hogy így is
maradjon.
Verasztó József: Elképesztő módon papírformájúvá vált az oktatás. A főigazgató
tárgyalásokat folytatott a Kormányhivatalnál is. Törvényileg szét kell választani az
iskolát, de része marad előreláthatólag. Döntés az ősz folyamán várható. Jó példája
vagyunk, hogy hogyan tud kapcsolódni egy környező kistelepülés kisiskolája egy
város nagyiskolájához.
Pusztai Ádám: Az oktatás nem biztos, hogy javul, az adminisztrációval
ellenőrizhetőbb. Bizonyos értelemben referencia a kis és nagyiskola együttes,
egymás mellett, nem egymás feletti működésének.
A fenntartást ránk hagyják, az iskola eddig kialakított önálló arculata szűkül. Ez a
szabály nem biztos, hogy a jövő nemzedékét az ottani elvárásokra fogja inspirálni.
Kérdés, hogy a kollégák hogyan viszonyulnak. Lehet-e észlelni a pedagógusok
munkájában, hogy bizonytalan a jövő?
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Verasztó József: Nem tapasztaltam, egymás közötti beszélgetésekben sem
erősödött fel. A napi feladatokra koncentrálnak. Egy iskola sorsát, létjogosultságát
nemcsak a finanszírozás, hanem a szakmai ellátottság is befolyásolja. Ennek az
iskolának mind a két feltétele biztosított jelenleg.
Varga Pál: Sokkal többet nem tudok, bizakodva nézhetünk a homályos jövőbe.
Minőségi változás történt. Ameddig az önkormányzat fenn tudja tartani és módjában
is lesz fenntartani, addig bizakodhatunk.
Pusztai Ádám: Ez a program jó, valamennyi meg is valósul, már eredményes,
alkalmas lesz az itteni családok megelégedésére.
Gombkötő Lajos: Nem tapasztalom a negatív érzéseket, nem foglalkoznak a
pedagógusok ezzel. Jelenleg inkább a köztisztviselőket érinti a változás, de az
oktatásban sincs semmi megnyugtató. Ez az év talán így végig mehet. Jó munkát
kívánok a jövőre és bízom benne, hogy a jelenlegi formában, rendszerben meg
tudjuk tartani az iskolát. Köszönöm a beszámoló elkészítését. Elfogadásra javaslom.
Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
192/2012. (IX. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Beszámoló a Táncsics Mihály Közoktatási
Intézmény
és
Tehetségközpont
Kardoskúti
Tagintézménye 2012/2013. tanév terveiről” szóló
előterjesztést elfogadja.
B e j e l e n t é s e k:
Gombkötő Lajos: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 97. § (24) bek.
alapján szándéknyilatkozatot kellene tenni, hogy az általános iskola működtetését
saját és átengedett bevételei terhére az önkormányzat az államtól átvállalja. Erről
szóló írásos előterjesztést megkapta minden képviselő. Mi a véleményetek?
dr. Mészáros Erzsébet: Jogilag nem tudom megoldani, mert nemcsak a törvényi
előírásokat kell figyelembe venni, hanem vagy egy közoktatási megállapodásunk is,
és egy 3 ezer alatti és feletti település találkozásáról van szó. A székhelyintézmény
esetében január 1-jétől a működtetés az önkormányzaté marad, viszont a kardoskúti
tagintézmény esetében a fenntartói és a működtetői jog is az államhoz kerül. A
testületnek kell állást foglalni. Egy szándéknyilatkozat megtételét javaslom, mert még
nincs minden információ a birtokunkban ahhoz, hogy felelősségteljes döntést
hozzunk.
Pusztai Ádám: Fontos információkat kell gyűjtenünk megbízható helyekről. Van-e aki
rá tud bólintani? Szeretnénk, ha így maradna, és ezt próbáljuk szem előtt tartani.
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Gombkötő Lajos: Amennyiben nincs több kérdés és hozzászólás, vélemény, kérem a
határozati javaslat elfogadását, kézfeltartással.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
193/2012. (IX. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97. §. (24)
bek. a) pontja alapján a Táncsics Mihály Közoktatási
Intézmény
és
Tehetségközpont
Kardoskúti
Tagintézményének – melynek fenntartója Közoktatási
Megállapodás alapján jelenleg Orosháza Város
Önkormányzata – tekintetében a Nkt. 74. §. (5)
bekezdésében foglaltak alapján saját és átengedett
bevételei terhére a működtetést az államtól átvállalja.
Felelős: dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő: 2012. szeptember 30.
Gombkötő Lajos: A Békés Megyei Önkormányzat Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás tagjainak Konzorcium részére történő működési
hozzájárulás fizetésével kapcsolatban elkészült egy írásos előterjesztés, melyet
megkaptatok. Településünket érintő összeg 17.820,-Ft, melyet november 30-ig kell
átutalni. Ez lakosság létszámától függő összeg. Van-e kérdés, hozzászólás,
vélemény?
Amennyiben nincs, akkor javaslom az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot
változatlanul fogadjuk el. Kézfeltartással szavazzunk.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
194/2012. (IX. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
a
Békés
Megyei
Önkormányzatok
Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati
Társulásainak
Konzorciuma részére fizetendő működési hozzájárulás
Kardoskútra eső összegét, azaz 17.820,-Ft-ot 2012.
november 30-ig az Orosháza és Térsége Ivóvízminőségjavító
Önkormányzati
társulás
számlaszámára
(11733041-15773836-00000000) átutalja.
Felelős: Gombkötő Lajos alpolgármester a hozzájárulás
átutalásáért.
Határidő: 2012. november 30.
Gombkötő Lajos: A Magyar Családokért Alapítványtól érkezett egy ajánlat, mely
szerint használt ruhagyűjtő konténert ajánlanak fel, amennyiben a településen el
tudja helyezni az Önkormányzat. Csak helyet kell biztosítani, szabad téren, hogy
mindenki hozzá tudjon férni és bele tudja tenni a felesleges, még használható
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ruhákat. Figyelni kell, amikor megtelik szólni, hogy szállítsák el. Az összegyűjtött
mennyiségtől függően a településen élő rászorulók részére juttatnak vissza ruhákat.
Javasolom, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel. Hova helyezzük el? A piac melletti,
szelektív gyűjtők mellé gondoltam, de ott szűk a hely. Alkalmasnak találtam még az
iskola mellett elhelyezett gyűjtők mellé. Kérem a javaslatokat, kössünk-e
megállapodást? Fél év a felmondási határidő, bármelyik fél felmondhatja, indoklás
nélkül. A mérete 125x117x190 cm.
Varga Pál: Orosházán már van ilyen gyűjtő.
Mórocz Lajos: Mibe kerül ez?
Gombkötő Lajos: Csak a helyet kell biztosítani és figyelni kell, nem kell érte fizetni. A
konténer hetenkénti figyelését felvállalom.
Varga Pál: Az általános iskolánál jónak hiszem elhelyezni.
Verasztó József: Igen, ott lehet helyet szorítani neki.
Pusztai Ádám: A kerékpár tárolónál, a parkolók mellett jobban útba esne a
lakosoknak. A helytől függetlenül egy próbát megér.
Mórocz Lajos: Tájékoztatni kell a lakosokat, ha elhelyezésre kerül.
Gombkötő Lajos: Aki egyetért azzal, hogy kössünk szerződést egy konténer
elhelyezésére, az kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
195/2012. (IX. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete döntött arról, hogy egy használtruha-konténer
elhelyezésére megállapodást köt az Összefogás a
Magyar Családokért Egyesülettel. A megállapodás
megkötésére
felhatalmazza
Gombkötő
Lajos
alpolgármestert.
Felelős: Gombkötő Lajos alpolgármester
Határidő: 2012. október 15.
Gombkötő Lajos: Pályázati lehetőség adódott, a Leaderen keresztül. A művelődési
ház felújítására lenne lehetőség, tető felújítása, nyílászárók cseréje jöhet szóba.
Ezek a munkálatok szükségesek lennének. Ezzel kapcsolatban, ha a testület is úgy
gondolja, Sebestény György – az ifjúsági szálló tervezője – bővebb tájékoztatást
tartana, vállalná a pályázatírást is.
dr. Mészáros Erzsébet: Sebestény György vetette fel ezt a lehetőséget. A
közalapítvány bevonása is szükséges lenne, aki bérelné az épületet, bizonyos
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feltételekkel tevékenységeket kellene vállalnia. Ez egy önrész nélküli, 30 millió
forintos pályázati támogatás is lehet.
Gombkötő Lajos: Az alapítvány Kuratóriumának elnökével beszéltem, sürgős lenne
egy kuratóriumi megbeszélés. Javasolnám végig hallgatni a tájékoztatást. A pályázat
beadási határideje november 30. A nyertes pályázat 100 %-os támogatottságú is
lehetne.
Varga Pál: Olvastam a pályázati kiírást. Mindenképpen a pályázatról szóló
tájékoztatót meg kellene hallgatni. Ki kellene aknázni ezt a lehetőséget. Egy 30 millió
forintos beruházásnak nem lehet akadálya egy nem működő alapítvány.
Gombkötő Lajos: Először javasolnám a tájékoztató meghallgatását.
Mórocz Lajos: Kétségeim vannak a 100 %-os támogatottságnak.
Neller Borbála: Korábbi években már készültek tervek egy pályázathoz, de
megtérülés hiánya miatt nem adhattuk be. A nyílászárók cseréje és a tető felújítása
mindenképpen szükséges.
Mórocz Lajos: Hallgassuk meg a tájékoztatót.
Pusztai Ádám: A pályázat mibe kerül?
Gombkötő Lajos: Időpontot egyeztetünk Sebestény Györggyel. Az információk
birtokában döntünk a pályázatról.
Van-e valakinek más bejelenteni valója?
Neller Borbála: Október 23-i ünnepséggel kapcsolatban nem javasolnám a mécsesek
gyújtását, mivel nincs hol koszorúzni sem a pihenőpark átépítése miatt.
Gombkötő Lajos: Ezt a részt ki kell hagyni.
Varga Pál: Kedden tanyafórumot tartottam. Pusztaközpontra egy ötletláda
kihelyezését kérték. Megígértem, ez nem jelent gondot.
Másik kérése az ottani lakosoknak, hogy az Olvasókör bérleti díját az ottani
lakosoknak ne kelljen megfizetni, ha családi esemény megtartására kívánják igénybe
venni. Erről később is ráérünk dönteni szerintem, megfontolandó a kérésük.
Gombkötő Lajos: Régebben pusztaközponton több rendezvény volt, egy billiárd
asztalt is szeretnének kérni, és hogy esténként összejöhetnének. Sokallják a bérleti
díjat. A következő évi költségvetés készítésekor visszatérünk rá és megfontoljuk. A
közmű költségeket akkor is finanszírozni kell, ezt a bérleti díj megállapításakor
figyelembe kell venni. Az ötletláda kihelyezésének semmi akadályát nem látom.
Varga Pál: Egy zárható, készen kapható legolcsóbb postaládára gondoltam, melyet a
buszmegállóba el is lehet helyezni.
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Gombkötő Lajos: Több napirendi pont nincs így megállapítom, hogy a Képviselőtestület zárt ülés keretében folytatja a tanácskozást.

Kmft.
/ Gombkötő Lajos /
alpolgármester

/ dr. Mészáros Erzsébet /
jegyző
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

/ Pusztai Ádám /
képviselő

/ Varga Pál /
képviselő
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