28/2012. ÖKÜ.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november
29-i testületi ülésén.
Jelen vannak:

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

Jelen van továbbá:

dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Neller Borbála Tünde Móra Ferenc Művelődési Ház és
Községi Könyvtár igazgató,
Tóth Józsefné főelőadó,
Kapuné Sin Anikó főtanácsos,
Verasztó József TMKIT Kardoskút Tagintézmény igazgató,
Csete Ilona újságíró,
Dr. Bradean Constantin háziorvos,
Tóth Lajosné főelőadó,
Dunai Attila érdeklődő,
Skorka Pálné jkv. vezető.

Gombkötő Lajos: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, külön köszöntöm a HVB
elnökét, az új polgármestert, képviselő-testület tagjait és meghívott vendégeket.
Tájékoztatom a képviselőket, hogy a testületi ülés határozatképes, a képviselőtestület ülését megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítőkre kell javaslatot tenni. Javaslatom
Mórocz Lajos és Varga Pál képviselőkre esik, melyet a testület 4 igen szavazattal,
egyhangúan, elfogadott.
A napirendi pontok elfogadása, illetve tárgyalása előtt fontos bejelentést teszek. A
november 25-i időközi polgármester választás eredménye kellő kritika volt
személyem iránt és engem a következtetések levonására késztetett. Arra a döntésre
jutottam, hogy 22 éves testületi tagságom és 10 éves alpolgármesteri múltam
megszakítom, demokráciában élünk, le kell mondanom, itt, most és azonnal. Kívánok
jó munkát a polgármesternek, testületi tagoknak, erős, jó apparátus lesz mögötte,
akiknek a munkájára számíthat, akik az elmúlt 4 hónapban egy csapatként segítették
alpolgármesteri tevékenységemet. Megköszönöm a figyelmet, átadom a korelnöknek
az ülés további vezetését, és az írásos lemondásomat az alpolgármesteri tisztségről,
a képviselő-testületi tagságomról és a Kardoskút Községért Közalapítvány
kuratóriumi tagságáról. További jó munkát kívánok.
Gombkötő Lajos elhagyja az üléstermet. A képviselők száma 3 főre csökkent.
Pusztai Ádám korelnök átveszi a szót és az ülés vezetését.
Pusztai Ádám: Javaslatot teszek a megtárgyalandó napirendi pontokra, melyet a
képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott az alábbiak szerint.
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Tárgy:

Előadó:

1. Ünnepélyes megnyitó
 Himnusz
 Választási Bizottság Elnökének
tájékoztatója a választás eredményéről

Pusztai Ádám
korelnök
Tibáné Hamvasi Zsuzsa
HVB elnök

2. Időközi Polgármester választás eredményétől
függő feladatok lebonyolítása

Tibáné Hamvasi Zsuzsa
HVB elnök

3. Megbízólevelek átadása

Tibáné Hamvasi Zsuzsa
HVB elnök

4. Polgármesteri program ismertetése

Polgármester

5. Szózat

Pusztai Ádám
korelnök

Szünet, Ügyrendi Bizottsági ülés
6. Polgármester illetményének és költségtérítésének
megállapítása

Pusztai Ádám
korelnök

7. Beszámoló jelentés a Kardoskúti Móra Ferenc
Művelődési Ház és Községi Könyvtár munkájáról

Neller Borbála
igazgató

8. Beszámoló a Kardoskúti Hírmondó kiadásával
kapcsolatos tevékenységről

Neller Borbála
főszerkesztő

9. 2013. évi költségvetési koncepció előterjesztése,
megvitatása és elfogadása

Polgármester
dr. Mészáros Erzsébet
jegyző

10. 2012. évi költségvetés III. negyedéves
teljesítéséről szóló beszámoló megtárgyalása,
és rendelet-tervezet elfogadása

Polgármester
dr. Mészáros Erzsébet
jegyző

11. Bejelentések
Pusztai Ádám: Tisztelettel köszöntöm Lengyel György megválasztott polgármestert,
a sajtó képviselőit. Mint ismeretes november 25-én új polgármestert kellett
választani. A választást a helyi illetékes szervek előkészítették, a HVB lebonyolította.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a
két testületi ülés közötti tárgyalásokról, eseményekről a december 13-án tartandó
soros ülésen kerül sor.
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1.

napirendi pont:

Ünnepélyes megnyitó
 Himnusz
 Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a
választás eredményérő
Előadó: Pusztai Ádám korelnök
Tibáné Hamvasi Zsuzsanna HVB elnök

Pusztai Ádám: Ünnepélyes megnyitó kezdeteként hallgassuk meg a Himnuszt.
Himnusz.
Pusztai Ádám: Hallgassuk meg a HVB elnökének tájékoztatóját az időközi
polgármesteri választás eredményéről.
Tibáné Hamvasi Zsuzsanna: Az időközi polgármester-választás időpontját a Helyi
Választási Bizottság 2012. augusztus 30-i ülésén 2012. november 25. napjára tűzte
ki. A jelöltajánlás határideje 2012. október 26. napján 16 órakor lejárt. A Helyi
Választási Bizottság 2012. október 27-i ülésén a polgármester jelölteket
nyilvántartásba vette.
A választás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma 759 fő.
Szavazóként 464 fő jelent meg, ami 61,1 %-os részvételi arányt eredményezett.
A leadott 464 szavazatból 2 szavazat érvénytelen volt, míg az érvényes szavazatok
száma 462 darab volt.
Az érvényes szavazatok megoszlása a következő:
Lengyel György független jelölt:
201 darab 43,5 %
Varga Pál független jelölt:
156 darab 33,8 %
Gombkötő Lajos István független jelölt: 105 darab 22,7 %
Összesen:

462 darab

100,0 %

A fentiek alapján a település megválasztott polgármestere Lengyel György független
jelölt lett.
Pusztai Ádám: Megköszöni a HVB tájékoztatását.
2.

napirendi pont:

Időközi polgármester választás eredményétől függő
feladatok lebonyolítása.
Előadó: Tibáné Hamvasi Zsuzsanna HVB. elnök

Pusztai Ádám: Felkéri Lengyel György megválasztott polgármester az eskü
letételére, valamint Tibáné Hamvasi Zsuzsannát az eskü vételére.
„Én, Lengyel György becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és
másokkal is megtartatom; polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Kardoskút
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a
magyar nemzet javára gyakorlom.”
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3. napirendi pont:

Megbízólevél átadása.
A megbízóleveleket átadja: Tibáné Hamvasi Zsuzsanna
HVB elnöke

Tibáné Hamvasi Zsuzsanna: Aláíratja az esküokmányt és átadja a polgármester
részére a megbízólevelet.
A határozathozatal szempontjából jelenlévők száma 4 fő.
Pusztai Ádám Felkéri Lengyel György polgármestert polgármesteri programjának
ismertetésére.
4. napirendi pont:

Polgármesteri program ismertetése
Előadó:
Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: Köszöntöm a megjelenteket és kérem a képviselőket
hallgassák meg polgármesteri programomat 2012-2014. évre vonatkozóan.
A közigazgatási átalakítások a következő évben jelentősen növelik az önkormányzat
feladatait. Ezzel együtt szükség van a testület aktív részvételére, és az éves
munkatervben jelölt időpontok és napirendek mellett várható a változásokkal járó
intézkedések és feladatok soron kívüli megtárgyalása. Ezzel tudjuk elősegíteni a
lakosság képviseletét az átalakításhoz szükséges döntésekben, főként a rövid
határidők tekintetében. Ehhez kérem a testület megértését, és bízom a folyamatos
közreműködésben.
A település jövőjét tekintve az alábbi szempontoknak megfelelően szeretnék egy
olyan koncepciót kidolgozni, amely egyben hosszú távú stratégia, és a mindennapok
problémái és teendői mellett lehetővé teszi azt, hogy irányvonalakkal és
célkitűzésekkel tudjuk elősegíteni a fennmaradást. Emellett szükséges megőriznünk
Kardoskút értékeit, és erősíteni a kapcsolatainkat a környező településekkel, továbbá
kiépíteni a megfelelő hivatali munka kapcsolatokat, elősegítve az együttműködő
ügyintézést.
A 2013. évi költségvetési koncepcióval alátámasztva az alábbi szempontok szerint
kívánok dolgozni:
 Az iskola működtetése, támogatni nyolc osztályos struktúra fenntartását, az
iskolások ösztöndíj rendszerét, a tehetség programot, és a sport foglalkozások
infrastrukturális fejlesztési lehetőségeit.
 Az óvoda fenntartása.
 Az intézmények működési feltételeinek és fejlesztésének anyagi biztosítása.
 Az egészségügyi intézmények, a szociális ellátás, és a tanyagondnokság
működésének elősegítése.
 A civil szféra fejlesztése, ezzel a közösségtudat erősítése.
 Infrastrukturális
fejlesztési
lehetőségek,
a
regionális
rendszerek
megvalósításában való közreműködés, folyamatban lévő fejlesztések.
 Turisztikai célú fejlesztések elősegítése.
 Munkahely teremtés és fenntartás elősegítése.
 A helyi intézmények és vállalkozások, a helyi szolgáltatások előtérbe
helyezése, a komfort megőrzése és javítása.
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 Az időközben felmerülő lehetőségek, pályázatok adta támogatások
felhasználása.
A testületi munkában segítséget várunk a civil szervezetektől, a választópolgároktól
és a hivatali apparátustól.
A Tisztelt Képviselő-testület tagjait bizalommal megkérem a Kardoskút érdekeit
szolgáló őszinte kritikával tanúsított együttműködésre.
Köszönöm a meghallgatást, eredményekben és sikerekben gazdag munkát kívánok.
Pusztai Ádám: Köszönjük a program ismertetését. A hivatal apparátusára vár elég
sok munka. Jó erőt, egészséget kívánok a munkához.
A testületi ülés ünnepélyes részének végén állva hallgassuk meg a Szózatot.
Szózat.
Pusztai Ádám: Szünetet rendelek el az Ügyrendi Bizottság ülésének idejére, melyen
a polgármester javadalmazásának javaslatát tárgyalja meg.
6. napirendi pont:

Polgármester illetményének és költségtérítésének
megállapítása.
Előadó: Pusztai Ádám korelnök

Pusztai Ádám: A polgármester feladatát társadalmi megbízatásban látja el.
Illetményére vonatkozó törvényi előírások alapján javasolja a polgármester
illetményét megállapítani.
Lengyel György polgármester: Személyes érintettségére való tekintettel kéri a
döntéshozatalból való kizárását.
Pusztai Ádám korelnök: Kéri a képviselőket szavazzanak a polgármester
döntéshozatalból való kizárása mellett.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodással
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

-

238/2012. (XI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Lengyel György polgármestert személyes
érintettsége miatt, kérésére – tiszteletdíjának és
költségtérítésének
megállapításával
kapcsolatos
döntéshozatalból kizárja.
Pusztai Ádám: Az Ügyrendi Bizottság határozata alapján javasolja a polgármester
tiszteletdíját megállapítani bruttó 154.600,- összegben.
Aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodással
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

-

239/2012. (XI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Lengyel György társadalmi megbízatású
polgármester tiszteletdíját 2012. november 26. napjától
154.600,-Ft/hó összegben állapítja meg.
Felelős: dr. Mész áros Erzsébet jegyző
Határidő: azonnal
Pusztai Ádám: A polgármester illetményének megállapításán túl döntenünk kell a
költségtérítésének megállapításáról. Kérdezem a polgármestert, hogy általányban
kívánja megállapíttatni, vagy esetenként kívánja elszámolni a költségtérítését.
Lengyel György: A polgármesteri tisztségemből adódó, munkám során felmerülő
költségek elszámolására a törvényi lehetőségek közül a költségátalány
megállapítását kérem a testülettől.
Pusztai Ádám: A polgármester költségtérítésének javaslatáról is döntött az Ügyrendi
Bizottság. Az Ügyrendi Bizottság határozata alapján javasolja a polgármester
költségtérítését megállapítani illetményének 30 %-ban, azaz: bruttó 46.800,-Ft/hó
összegben.
Aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodással egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
240/2012. (XI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Lengyel György polgármester költségtérítését
2012. november 26. napjától 46.380,-Ft/hó összegű
átalányban állapítja meg.
Felelős: dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő: azonnal
Pusztai Ádám átadja a testületi ülés vezetését Lengyel György polgármesternek.
7. napirendi pont:

Beszámoló jelentés a Kardoskúti Móra Ferenc
Művelődés Ház és Községi Könyvtár munkájáról
Előadó: Neller Borbála igazgató

Lengyel György: A napirenddel kapcsolatos írásos előterjesztés előzetesen
megküldésre került a képviselőknek. Kérdezem az előadót szóbeli kiegészítéssel
kíván-e élni.
Neller Borbála: Írásos előterjesztésembe mindent leírtam. Szóbeli kiegészítésemben
tájékoztatni szeretném a jelenlevőket, hogy áttekintettem az intézményben dolgozók
szabadságát és december 27-28-29-én a művelődési ház zárva lesz. Ez némi
takarékosságot is eredményezni fog.
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Lengyel György: Köszönöm a kiegészítést, várom a véleményeket, kérdéseket.
Mórocz Lajos: Az előző évhez viszonyítva milyen az intézmény látogatottsága ebben
az időszakban?
Neller Borbála: Nem jelentős a forgalom.
Pusztai Ádám: Ismerem a tevékenységét a művelődési háznak. Az elmúlt
időszakban olyan igény nem merült fel, ami nem került teljesítésre. Az egész
lakosságra, minden korosztályra van program. A jövőben is ilyen szinten lássa el a
feladatát az itt lakók érdekében.
Lengyel György: Egyetértek az előttem szóló képviselővel. Aki szintén egyetért a
beszámoló elfogadásával, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodással
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

-

241/2012. (XI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kardoskúti Móra Ferenc Művelődési Ház és
Községi Könyvtár munkájáról szóló beszámoló jelentést
elfogadta.
8. napirendi pont:

Beszámoló a Kardoskúti Hírmondó kiadásával kapcsolatos
tevékenységről
Előadó: Neller Borbála igazgató

Lengyel György: A napirenddel kapcsolatos írásos előterjesztés előzetesen
megküldésre került a képviselőknek. Kérdezem az előadót szóbeli kiegészítéssel
kíván-e élni.
Neller Borbála: Írásos előterjesztésembe mindent leírtam. Szóbeli kiegészítésben
szeretném tájékoztatni a képviselőket, hogy a nyomdai költségek kicsit emelkednek a
következő évben. Az árajánlatot is csatoltam a beszámolóhoz. Ezzel kapcsolatban is
várom a véleményeket.
Lengyel György: Mi a gyakorlat, a szerkesztőség hány oldalas lapszámokat készít?
Neller Borbála: A lapszámok terjedelme a hírmennyiségtől függ. Ha sok a híranyag,
akkor a 16 oldalas, ha kevesebb, akkor a 12 oldalas lapszámot készíti el a
szerkesztőség. Szeptember 30-ig 3 lapszámot adtunk ki, ennek költsége a tervezett
alatt maradt. Év végére várható pénzmaradvány. A nyomdai költségeken nem volt a
kezdetektől emelés. A nyomdász munkájával meg vagyok elégedve.
Lengyel György: További hozzászólás hiányában kérem, aki egyetért a beszámoló
elfogadásával, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodással
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

-

242/2012. (XI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kardoskúti Hírmondó kiadásával kapcsolatos
tevékenységről szóló beszámolót elfogadta.

9. napirendi pont:

2013. évi költségvetési koncepció előterjesztése, megvitatása
és elfogadása
Előadó: Lengyel György polgármester
dr. Mészáros Erzsébet jegyző

Lengyel György: A napirenddel kapcsolatos írásos előterjesztés előzetesen
megküldésre került a képviselőknek. Az előterjesztést dr. Mészáros Erzsébet jegyző
készítette. Kérdezem, szóbeli kiegészítéssel kíván-e élni?
dr. Mészáros Erzsébet: A jelen jogszabályi viszonyok között az előterjesztés
készítésekor csak törvényi javaslat alapján lehetett dolgozni. Ebből is látszik a nagy
bizonytalanság. További szóbeli kiegészítést nem kívánok tenni.
Lengyel György: További hozzászólások?
Pusztai Ádám: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a rendelkezésre álló
előterjesztést. Ez a koncepció működőképes lesz, ennek alapján javasolja a
következő évi költségvetés kidolgozását az Ügyrendi Bizottság.
Lengyel György: Köszönjük az Ügyrendi Bizottság javaslatát. Aki egyetért a 2013. évi
költségvetési koncepció elfogadásával, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodással
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

-

243/2012. (XI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat és intézményei 2013. évi
költségvetési koncepcióját – mint a költségvetési
tervezés alapját – megtárgyalta és az alábbiak szerint
fogadja el:
1.
2013. évben is biztosítani kell a helyi
önkormányzatokról
szóló
2011.
évi
CLXXXIX.
törvényben és más jogszabályokban meghatározott
alapfeladatok ellátásának pénzügyi fedezetét. Az
intézményi költségvetések tervezésekor a takarékos
gazdálkodás szem előtt tartásával kell a tervezést
elvégezni és ennek megtörténtét az intézményi
költségvetések egyeztetése során érvényesíteni kell.
2.
A
Képviselő-testület
a
köztisztviselők,
közalkalmazottak és munkaviszonyban állók részére járó
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cafeteria juttatás mértékét 2013. évre a költségvetési
törvényben meghatározott mértékben, bruttó 200.000,-Ft
összegben biztosítja.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2013. évi költségvetést tárgyaló testületi ülés.

10. napirendi pont:

2012. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről szóló
beszámoló megtárgyalása, és rendelet-tervezet elfogadása.
Előadó: Lengyel György polgármester
dr. Mészáros Erzsébet jegyző

Lengyel György: A napirenddel kapcsolatos írásos előterjesztés előzetesen
megküldésre került a képviselőknek. Az előterjesztést dr. Mészáros Erzsébet jegyző
készítette. Kérdezem, szóbeli kiegészítéssel kíván-e élni?
dr. Mészáros Erzsébet: Szóbeli kiegészítéssel nem kívánok élni.
Pusztai Ádám: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és változatlanul
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Lengyel György: Köszönjük az Ügyrendi Bizottság javaslatát. Aki egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodással
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

-

244/2012. (XI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2012. évi költségvetés III. negyedéves
teljesítésről szóló beszámolót elfogadta.
Lengyel György: A napirendi ponthoz tartozik a 2012. évi költségvetésről szóló
rendelet-tervezet elfogadása. A cél, hogy a Képviselő-testület által hozott döntések
átvezetésre kerüljenek a költségvetési rendeletben. Valószínű, hogy még lesz
módosítás, de ne legyen fedezet nélküli kiadásunk. A bevételek realizálása után ott
is módosítások várhatók. Plussz bevételek is vannak, a kiadási oldalon is lesz
maradvány. Az egyensúly jó.
Aki egyetért az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 24.)
számú önkormányzati rendelet módosításával, kézfeltartással szavazzon.
A testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a 2012.
évi költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezetet.
Lengyel György
polgármester megállapítja, hogy
Kardoskút Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012. (…….) sz. ÖKT. rendelettervezete a 2012. évi költségvetés módosításáról rendeletté emelkedett.
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B e j e l e n t é s e k:
Varga Pál: Bejelentem a Képviselő-testületnek, hogy lemondok a Kardoskút
Községért Közalapítvány kuratóriumi tagságomról. Nem vagyok megelégedve az
alapítvány munkájával, lemondásommal is késztetem a kuratórium elnökét, hogy
tegyen valamit. Ha nem tudja vállalni a feladatokat, akkor mondjon le és arra
alkalmas személyt válasszon a képviselő-testület.
Lengyel György: Köszönöm a bejelentést. A mai napon szembesültünk azzal a
ténnyel, hogy Gombkötő Lajos alpolgármesteri és kuratóriumi tagságáról lemondott.
Új alpolgármestert kell választani, melyre a javaslatot, mint polgármester, nekem kell
megtenni. A testületi tagokkal történt beszélgetések során, és a lakosság körében
elhangzottak alapján javaslom Varga Pál képviselőt alpolgármesternek.
Varga Pál: Megköszönöm a bizalmat, ha a képviselő-testület bizalmat szavaz, akkor
köszönettel elfogadom.
Lengyel György: Az alpolgármester megválasztása titkosan történik. A titkos
szavazást az Ügyrendi Bizottság bonyolítja le. A szavazás idejére szünetet rendelek
el. Kéri a képviselőket, hogy kézfeltartással szavazzanak a titkos szavazás
elrendeléséről.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodással
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

-

245/2012. (XI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az alpolgármester megválasztására titkos
szavazást rendel el.
Varga Pál: Személyemet érintő döntés miatt kéri az alpolgármester megválasztása
és az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása döntéshozatalból való kizárását.
Lengyel György:
Kéri a képviselőket
döntéshozatalból való kizárása mellett.

szavazzanak

az

alpolgármester

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodással
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

-

246/2012. (XI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Varga Pál képviselőt személyes érintettsége
miatt a két döntéshozatalból kizárja.
Szünet.
Pusztai Ádám: Az Ügyrendi Bizottság elnöke kiosztja a szavazólapokat és kéri a
képviselőket, hogy a kijelölt helyiségben adják le szavazatukat. Kezdjék meg a
szavazást.
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Pusztai Ádám: Az Ügyrendi bizottság elnöke: Az alpolgármester megválasztása
megtörtént. Ismerteti az Ügyrendi Bizottság megállapítását a szavazás
eredményéről.
Leadott szavazat 3 db
Érvényes szavazat 3 db
Varga Pálra leadott szavazat 3 db.
Lengyel György: Gratulálunk az alpolgármesternek. Javaslatot teszek az
alpolgármester tiszteletdíjára, mely eddig 16 ezer forint volt havonta, maradjon
továbbra is. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
248/2012. (XI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Varga Pál alpolgármester tiszteletdíját havi
bruttó 16.000,-Ft-ban állapítja meg.
Lengyel György: Megkéri dr. Mészáros Erzsébet jegyzőt, hogy az Orosházi Kistérség
Többcélú Társulással kapcsolatos feladatot terjessze elő.
dr. Mészáros Erzsébet: Az előző testületi ülésen a 234/2012.(XI. 16.) számú
határozatban a képviselők döntöttek arról, hogy a 2013. évi tagdíjat 170,- Ft/fő
összegben állapítják meg. Ezt a határozatot továbbítottuk a társulásnak. Ezzel
kapcsolatban újabb döntés kell, mert az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása
újabb döntésében 190,-Ft/fő összegben állapította meg, melyet minden társulási
tagnak ismét el kell fogadni november 30-ig. Erről kell most dönteni.
Lengyel György: Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
249/2012. (XI. 29.) sz.

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért és elfogadja, hogy az Orosházi
Kistérség
Többcélú
Társulása
esetében
településenként a 2013. évi tagdíj a 190,- Ft/fő/év
összeget nem haladhatja meg 9 településen
(Orosháza, Békéssámson, Tótkomlós, Pusztaföldvár,
Csanádapáca,
Kardoskút,
Gádoros,
Csorvás,
Gerendás), Nagyszénáson a 2013. évi tagdíj a 100,Ft/fő/év összeget nem haladhatja meg.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2012. november 30.
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dr. Mészáros Erzsébet: Kardoskút Községért kitüntetés posztumusz átadásának
időpontját a Képviselő-testület december 16-án vasárnapra tűzte ki. Nincs meg a
programunk, ezt ma, itt össze kell állítani., meghívókat el kell készíteni, elküldeni, elő
kell készíteni az ünnepséget. Kérem a képviselők javaslatait.
Pusztai Ádám: Vállalom az életútjának összefoglalását és ismertetését. Javaslom az
újságírót és a családot is meghívóval meghívni.
Lengyel György: Erre fel kell készülni, volt-e már ilyen ünnepség. Javasolni
szeretném, hogy a polgármester emlékére egy emléktábla készüljön és a
Polgármesteri Hivatalban kerüljön elhelyezésre. Erről mi a vélemény?
Varga Pál: Szó volt valamilyen emlék felállításáról, de a jövő évre tettük az
aktualitását.
Lengyel György: Helyes, így kell megtenni.
Pusztai Ádám: A lakosság körében is volt ilyen javaslat. Ki kell dolgozni ezzel
kapcsolatban valamilyen javaslatot, a lakosság információit, javaslatait is figyelembe
véve.
Mórocz Lajos: Az erdélyi barátok meghívását is javasolnám. Az idő rövidsége miatt
mielőbb, telefonon. György Izabella a kapcsolattartó. Hány főre számítunk onnan,
valamilyen módon részesei lesznek az ünnepségnek, vagy csak vendégként
lennének itt. Szép gesztus lenne.
Lengyel György: Ramasz Imre idejében indult el a kezdeményezés, feltétlen meg kell
hívni őket.
Több napirendi pont nincs így megállapítom, hogy a Képviselő-testület zárt ülés
keretében folytatja a tanácskozást. A nyílt ülést 17,30 órakor bezárom.
Kmft.

/ Pusztai Ádám /
korelnök

/ Lengyel György /
polgármester

/ dr. Mészáros Erzsébet /
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:
/ Mórocz Lajos /
képviselő

/ Varga Pál /
képviselő
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