23/2011. ÖKÜ.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december
15-én (csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén.
Jelen vannak:
Jelen volt továbbá:

Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Lajos, Mórocz
Lajos, Pusztai Ádám és Varga Pál települési képviselők.
dr. Mészáros Erzsébet jegyző,
Neller Borbála Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi
Könyvtár igazgatója,
Kapuné Sin Anikó, pénzügyi főtanácsos,
Tóth Józsefné főmunkatárs,
Skorka Pálné jegyzőkönyvvezető.

Ramasz Imre polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy 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 5 igen szavazattal - egyhangúan
elfogadta – az alábbiak szerint:
Tárgy:

Előadó:

1. Beszámoló jelentés a Kardoskút Község
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala éves
munkájáról.

dr. Mészáros Erzsébet
jegyző

2. Teljesítmény követelmények meghatározása
a köztisztviselők részére.

dr. Mészáros Erzsébet
jegyző

3. Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet dr. Mészáros Erzsébet
előterjesztése, megvitatása és elfogadása.
jegyző
4. 2012. évi Képviselő-testületi munkaterv
megtárgyalása és elfogadása.

Ramasz Imre
polgármester

5. Bejelentések.
Javaslatot teszek jegyzőkönyv-hitelesítőkre Gombkötő Lajos és Mórocz Lajos
személyében, akiket a testület egyhangúan elfogadott.
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:
 152-153/2011. (VIII. 25.) sz. határozatokban a művelődési ház igazgatójának
a kinevezéséről és illetményének a megállapításáról döntött a testület. A
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kinevezéssel kapcsolatos adminisztrációs munkák elvégzése megtörtént. A
határozatok végrehajtásra kerültek.
 156/2011. (VIII. 25.) sz. határozatban a Képviselő-testület a hivatalnál lévő
garázs és melléképület bontási-bővítési munkálatainak kivitelezőjéről és a
hiányzó forrás biztosításáról döntött. A munkák elvégzésre kerültek, a számla
kiegyenlítésre került. A használatbavételi engedély folyamatban van.
 233/2011. (XI. 24.) sz. határozatban a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának
módosításáról született döntés. A törzskönyvi átvezetéshez a MÁK felé a
bejelentés megtörtént.
 236/2011. (XI. 24.) sz. határozatban rászorulók részére meleg étel főzéséhez
30 ezer forintot biztosított a testület. Az előkészületek folyamatban vannak.
 237/2011. (XI. 24.) sz. határozatban dr. Hagymási László által felajánlott föld
megvásárlásával bízott meg a Képviselő-testület. Folyamatban van az adásvétel lebonyolítása.
 238/2011. (XI. 24.) sz. határozatban a Képviselő-testület Nemes Mónika
nyolcadikos tanuló pályázatát támogatta a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany
János Tehetséggondozó Programjában. A pályázat elkészült és elküldésre
került.
Két ülés között történt eseményekről röviden az alábbiakban kívánok beszámolni:
 2011.12.07. Szentesen tartották a Dél-alföldi Ivóvízminőség Javító
Konzorcium taggyűlését. Érdemi döntés nem született. A kapcsolódó,
különböző szervezetek – DARFÜ, Konzorciumi Tanács, Projektellenőrző
Szervezet - beszámolója történt meg. Javaslat hangzott el, hogy az önerőként
befizetett összeg fel nem használt része ne kerüljön visszafizetésre, döntés
született aról, hogy a társulásokhoz kerüljön átutalásra.
 2011.12.08. Védelmi Bizottsági ülés volt. Az új katasztrófa törvényről esett
szó, ezzel kapcsolatos utasításokat ezután fogjuk megkapni. Szó esett az
állami és önkormányzati utak síkosság-mentesítésére történő felkészülésről.
Nekünk is tervet kellett készíteni a saját útjaink mentesítéséről. Belvízvédelmi
védekezésről hangzott el beszámoló. Egyedül Kardoskút és Csorvás
rendelkezik belvízvédelmi tervvel.
 2011. 12. 14. DAREH Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás ülésén
tájékoztató hangzott el a rekultivációs pályázatokról. Mi nem vagyunk
érintettek ebben. A 2012. évi működési kiadásokról döntött a Társulási
Tanács, 50,- Ft/fő/év mértékben meghatározva azt. A 2011. évi költségvetés
módosítása és a 2011. évi közbeszerzési terv módosítása is szerepelt a
napirendek között.
 Beszéltem Csizmadia Ibolya alpolgármesterrel a vízmű át nem adott
vagyonával kapcsolatban, ami kb. 241 millió forint. Holt ponton van a kérdés.
Akinek kezdeményezni kellett volna, nem lépett. Erre már az idén nem kerül
sor. Nem lehet tudni, mi lesz ennek a vagyonnak a sorsa. Kardoskút esetében
5,8 millió forintot jelenthet.
A lejárt határidejű határozatokról és a két testületi ülés közötti időpont eseményeiről
szóló beszámolóval kapcsolatban kérdezem van-e kérdés, észrevétel, vélemény?
Mórocz Lajos: Ingatlan vásárlás kapcsán kérdezi, hogy az eladó elfogadta-e a múlt
testületi ülésen meghatározott ajánlatot?
Ramasz Imre: Igen.
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Amennyiben nincs több kérdés, vélemény akkor szavazást kérek a beszámoló
elfogadásáról.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
267/2011. (XII. 15.) sz.

1.

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 152-153/2011. (VIII. 25.) sz., 156/2011. (VIII.
25.) sz., 233/2011. (XI. 24.) sz., 236-238/2011. (XI. 24.)
sz. lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáról szóló és a két ülés között történt
fontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadta.

napirendi pont: Beszámoló jelentés a Kardoskút Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala éves munkájáról.
Előadó: dr. Mészáros Erzsébet jegyző

dr. Mészáros Erzsébet: Szóbeli kiegészítést nem kívánok tenni.
Ramasz Imre: Igen terjedelmes beszámolót készítettek a munkatársak a jegyző
vezetésével. Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás?
Gombkötő Lajos: Nagyon részletes, mindenre kiterjedő. A munkákra panaszt nem
hallottam. Megköszönöm a végzett munkát, a jövőben is ilyen munkát kívánok, csak
nem tudjuk meddig.
Ramasz Imre: Megköszönöm a hivatalban végzett munkát. Elfogadásra javaslom a
beszámolót, aki egyetért kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
268/2011. (XII. 15.) sz.

2.

napirendi pont:

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatal éves munkájáról szóló
beszámolót elfogadta. Dr. Mészáros Erzsébet
jegyzőnek és a hivatal apparátusának egész évben
végzett munkáját megköszöni.
Teljesítmény követelmények meghatározása a
köztisztviselők részére.
Előadó:
dr. Mészáros Erzsébet jegyző

dr. Mészáros Erzsébet: Szóbeli kiegészítést nem kívánok tenni.
Ramasz Imre: Kérdés, vélemény, javaslat? Aki egyetért az elfogadásával,
kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
269/2011. (XII. 15.) sz.
Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 34. §. (3) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi
célkitűzéseket az alábbiakban határozza meg:
 A képviselő-testület 2012. évi munkatervében szereplő napirendekhez
kapcsolódó előterjesztések elkészítése, a képviselő-testületi döntések
végrehajtása, melynek során különös figyelmet kell fordítani a döntési
lehetőségek feltárására.
 A képviselő-testület fejlesztési céljainak megvalósítása érdekében az
előkészítésben és a végrehajtásban való közreműködés, a szükséges
dokumentumok határidőre történő elkészítése.
 Kardoskút község rendeleteinek aktualizálása, változások átvezetése,
egységes szerkezetbe foglalás.
 A térségben működő helyi és területi államigazgatási szervekkel való
kapcsolattartás, jó munkakapcsolat kialakítása és fenntartása.
 Az ügyintéző feladatkörébe tartozó jogszabályi változások folyamatos
figyelemmel kísérése az eredményes gyakorlati alkalmazásuk érdekében.
 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. tv. 2012. január 1-jén hatályba lépő módosításainak a
gyakorlatban történő pontos és következetes végrehajtása, a napi
munkavégzésbe való beépítése.
 Hatósági munkavégzés területén a kiemelt cél a törvényesség és az eljárási
határidők betartása, valamint az ügyfélközpontú ügyintézés.
 Az ügyintézők közötti kommunikáció erősítése, a szükséges együttműködési
folyamatok fejlesztése.
 Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvényben
foglalt közérdekű adatok elektronikus közzétételének folyamatos biztosítása,
az adatok aktualizálása.
 A 2012. évi költségvetés végrehajtása során a gazdálkodás
szabályszerűségének biztosítása, a hatékonysági és takarékossági
szempontok alapján. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
beszámoló szabályszerű és határidőre történő elkészítése.
 Az önkormányzati gazdálkodás során az eddiginél nagyobb figyelmet kell
fordítani a bevételek határidőben történő beszedésére, a kintlévőségek
behajtására, a takarékos gazdálkodásra.
 Az önkormányzat honlapjának folyamatos, friss információkkal való ellátása,
szerepének növelése az állampolgárok tájékoztatásában.
 Fel kell készülni az önkormányzati rendszer átalakításával együtt járó
feladatokra, a járási hivatalok létrehozásával a feladatok átadásának
szakszerű kivitelezésére, a hivatal belső szervezeti struktúrájának
átalakítására.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester
dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő:
2011. február 15. illetve folyamatos.
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3. napirendi pont:

Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet
előterjesztése, megvitatása és elfogadása.
Előadó: dr. Mészáros Erzsébet jegyző

Ramasz Imre: A költségvetést 2012. február végén tudjuk elfogadni, de addig is
működni kell, ezért kell az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet.
dr. Mészáros Erzsébet: Nincs szóbeli kiegészítésem.
Ramasz Imre: Semmi célzott kiadás nincs tervezve, csupán a működéshez
szükséges éves összeg 1/12-ed rész szerepel. Aki az átmeneti gazdálkodásról szóló
rendelet-tervezetet elfogadja, kézfeltartással szavazzon.
A testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta az
átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezetet.
Ramasz Imre polgármester megállapítja, hogy Kardoskút Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 14/2011. (…….) sz. önkormányzati rendelet-tervezete az
átmeneti gazdálkodásról rendeletté emelkedett.
4. napirendi pont:

2012. évi Képviselő-testületi munkaterv megtárgyalása és
elfogadása.
Előadó:
Ramasz Imre polgármester

Ramasz Imre: Összeállítottam a tervezetet, akinek van még javaslata, észrevétele
tegye meg.
Pusztai Ádám: 2012. június 28-ra tervezett 3 napirendi pontot kiegészíteném –
Beszámoló a 2011/12-es tanév eddig eltelt időszakának munkájáról – „a köznevelési
törvényben foglaltak helyi szintű megvalósítása”-val. Egyeztettem Verasztó József
előadóval és egyetértett azzal, hogy a közoktatási törvény jövőbeni vetületei legyen
benne.
Gombkötő Lajos: Javasolnám beépíteni az országgyűlési képviselő beszámolóját
valamikorra.
Kapuné Sin Anikó: Kimaradt a költségvetés I. félévi beszámolója.
Tóth Józsefné: Szeptember 27-re van tervezve az adóbefizetések teljesítéséről szóló
beszámoló. Kérném későbbi időpontra áttenni, mert ekkorra még nem érnek be a
befizetések. Pontosabb számadatokról tudnék beszámolni kicsit később.
Ramasz Imre: Milyen időpontot javasolsz?
Tóth Józsefné: Október 25-i időpont megfelel.
Ramasz Imre: Az elhangzott javaslatokkal kiegészítjük a munkatervet. Számtalan
olyan téma felvetődhet még a törvényi változások következtében, amit még nem
tudunk. Mégis a munkatervtől függetlenül tárgyalnunk kell.
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Gombkötő Lajos: Semmit nem lehet tudni, mi lesz a következő évben.
Ramasz Imre: Július 28-án 3. napirendi pont kiegészítése a köznevelési törvényhez
kapcsolódó helyi szintű feladatokkal, augusztus 30-án 2. napirendi pontként a
költségvetés I. félévi teljesítéséről és október 25-én 1. napirendi pontként az
adóbefizetésekről szóló napirendi pontokkal kiegészítjük a munkatervet. Az adott
időpontokban tervezett többi napirendi pont változatlan marad, csak csúszik a
következő számú napirendre. Továbbá önálló napirendként beépítésre kerül az
országgyűlési képviselő beszámolója. Aki így kiegészítve elfogadja a munkatervet,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
270/2011. (XII. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő- testülete a
2012. évi Képviselő-testületi munkatervet az alábbi
kiegészítéssel elfogadja:
 július 28-án 3. napirendi pont kiegészítése a
köznevelési törvényhez kapcsolódó helyi szintű
feladatokkal,
 augusztus 30-án 2. napirendi pontként a
költségvetés
I.
félévi
teljesítéséről
szóló
beszámoló;
 október 25-én 1. napirendi pontként az
adóbefizetésekről szóló beszámoló;
 országgyűlési
képviselő
beszámolója
tevékenységéről, önálló napirendi pontként.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester.
Határidő:
2012. január 15.
B e j e l e n t é s e k:
Varga Pál: Örömmel mondhatom, hogy a rászorulók részére meleg étel főzéséhez,
önkormányzat által biztosított 30 ezer forint elég lesz. A bekerülési költség teljes
összege rendelkezésre áll. Kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy aki tud segíteni,
előkészítés, főzés, kiosztás, azt örömmel veszem, ha részt vesz.
dr. Mészáros Erzsébet: A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet
módosítása szükséges. A községben a közétkeztetés biztosítására az önkormányzat
szerződést kötött a Gál és Márta Kft-vel. A vállalkozási szerződés 5. pontja alapján a
vállalkozói díj emelése, csak a felek megegyezésével módosítható, melyet
érvényesítése előtt a vállalkozónak 30 nappal korábban be kell jelenteni. A vállalkozó
a díjemelésre vonatkozó kérelmét 2011. november 30-án benyújtotta, az új térítési
díjakat 2012. január 1-től kívánja alkalmazni. A rendelet-tervezetben és az
előterjesztés indoklási részében ismertettem a kérelem szerinti új díjakat, illetve a
jelenleg alkalmazottakat is. Több kiegészítést nem kívánok tenni.
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Ramasz Imre: 7 %-os emelést kérnek a 2011. évi díjtételekhez. Reálisnak tartom ezt
az emelést, annak ellenére, hogy a családok jövedelme nem ilyen szintet ér el.
Javaslom a rendelet-tervezet elfogadását. Aki a gyermekvédelem helyi rendszeréről
szóló 4/2006. (III. 31.) sz. ÖKT. rendelet módosításáról szóló tervezetet elfogadja,
kézfeltartással szavazzon.
A testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a
gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet-tervezetet.
Ramasz Imre polgármester megállapítja, hogy Kardoskút Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 15/2011. (…….) sz. önkormányzati rendelet-tervezete a
gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006. (III. 31.) sz. ÖKT. rendelet
módosításáról rendeletté emelkedett.
dr. Mészáros Erzsébet: A 2012. évi belső ellenőrzési tervet összeállítottuk,
elfogadása esetén ennek alapján fog dolgozni a belső ellenőr. Mindenki megkapta
előzetesen írásban, szóbeli kiegészítést nem kívánok tenni.
Ramasz Imre: Javaslom elfogadásra, aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
271/2011. (XII. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő- testülete a
határozat mellékletét képező 2012. évi belső ellenőrzési
tervet elfogadja.
Felelős:
dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő:
2011. december 20.
Ramasz Imre: Megtisztelő felkérést kapott dr. Mészáros Erzsébet jegyző. Tótkomlós
Város polgármestere felkérte, hogy készítse elő és vezesse le Tótkomlós Város
Önkormányzat jegyzői pályáztatását. Megkeresés írásban megérkezett. A Képviselőtestületnek, mint a jegyző munkáltatójának, hozzájárulása szükséges a felkérés
teljesítéséhez. Javaslom, hogy a testület adja hozzájárulását. Aki ezzel egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
272/2011. (XII. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselőtestülete, hozzájárul, hogy dr. Mészáros Erzsébet jegyző a
Ktv. 21. §. (5) bekezdése alapján helyettesítési feladatokat
lásson el Tótkomlós Város Önkormányzatánál.
A határozat mellékletét képező megállapodást jóváhagyja.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: azonnal
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Ramasz Imre: Írásos anyagot is adtam ki a Családsegítő Szolgálat működése a
Többcélú Kistérségi Társulás keretében címmel. Abban az szerepel, hogy a
Kistérségben működő minden település részt vesz. Nekünk az lenne a kedvező, ha
kistérségi szinten láthatnánk el ezt a feladatot. Így jelentősebb normatíva lehívására
lenne lehetőség. Az előterjesztésben a határozati javaslat is szerepel. Az bizonyos,
hogy hátrányosan nem fog érinteni bennünket. Javasolom a határozati javaslat
elfogadását. Várom a javaslatot, hozzászólást. Mivel képviselői hozzászólás, javaslat
nincs, kérem kézfeltartással szavazzon, aki egyetért a határozati javaslat
elfogadásával.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
273/2011. (XII. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő- testülete
dönt arról, hogy:

Orosháza Kistérség Többcélú Társulásának
Társulási Megállapodását 2012. március 01. napjától az
alábbiak szerint módosítja:
A Társulási Megállapodás III. (a Társulás részletes
feladatai) pontja a következő III/E. ponttal egészül ki:
„III/E.
A Társulás 2012. március 01. napjától vállalt feladati
1.
Szociális feladat
A szociális alapfeladathoz kapcsolódóan családsegítési
feladat ellátása.
A Társulás a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92. §. (1) bekezdés B)
pontja alapján kijelöli Orosháza Város Önkormányzatát,
hogy alkosson rendeletet a személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról.
Formája:
A Társulás a feladatot saját intézményén belül látja el a
Társulás tagjai közül 9 település – Békéssámson,
Csanádapáca, Csorvás, Gádoros, Gerendás, Kardoskút,
Orosháza, Pusztaföldvár, Tótkomlós települések –
számára.”
2.) felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban
meghatározott döntését a Társulási Tanács ülésén
szavazatával képviselje, valamint felkéri az Orosházi
Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezetét, hogy
Kardoskúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületét a
Társulási Tanács döntéseiről haladéktalanul értesítse a
szükséges intézkedések megtétele céljából.
Végrehajtásért felelős:
Ramasz Imre polgármester
dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Fejes Róbertné kistérségi irodavezető
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a feladatkörükbe tartozó intézkedések előkészítéséért és
megtételéért.
Határidő: értelem szerint.
Ramasz Imre: Bejelenti, hogy 2011. december 27-től 2012. január 06-ig - 9
munkanap - szabadságon lesz.
A testület a bejelentést tudomásul vette.
Ramasz Imre polgármester megállapítja, hogy a nyílt ülés 15,00 órakor véget ért, a
testület zárt ülés keretében folytatja tovább munkáját.
Kmft-,

/ dr. Mészáros Erzsébet /
jegyző

/ Ramasz Imre /
polgármester

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

/ Gombkötő Lajos /
képviselő

/ Mórocz Lajos /
képviselő
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