5/2012. ÖKÜ.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29én (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;
Dr. Bradean Constantin háziorvos,
Tibáné Hamvasi Zsuzsanna védőnő (Családokért Bt.),
Tóth Józsefné jegyzőkönyvvezető.

Ramasz Imre polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, a jegyzőt, a
napirendi pontok előadóit és a többi jelenlevő érdeklődőt. A jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes. Tájékoztatja a jelenlevőket, hogy
Varga Pál képviselő vidéki elfoglaltsága miatt nincs jelen, de megérkezése után
bekapcsolódik a testület munkájába.
Jegyzőkönyv-hitelesítőkre tesz javaslatot Gombkötő Lajos és Mórocz Lajos
személyében, akiket a testület elfogadott.
A továbbiakban Ramasz Imre polgármester javaslatot tesz a meghívóban szereplő
megtárgyalandó napirendi pontokra, melyet a testület az alábbiak szerint fogadott el:
Tárgy:

Előadó:

1./ Háziorvosi szolgálat tevékenységéről szóló
beszámoló előterjesztése és megvitatása.

Dr. Bradean Constantin
háziorvos

2./ Védőnői feladatok ellátásáról tájékoztató
jelentés.

Tibáné Hamvasi Zsuzsanna
vállalkozó védőnő

3./ Bejelentések.
A napirendi pontok tárgyalása előtt Ramasz Imre polgármester tájékoztatja a
képviselőket a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés
között tett intézkedésekről, történésekről.
Lejárt határidejű határozat:
 4/2012. (II. 23.) sz. KT. határozatban a testület döntött a március 15-i nemzeti
ünnepről való megemlékezés időpontjáról és a programról. Az ünnepség
március 14-én este 6 órai kezdettel megtartásra került. Betegség miatt nem
tudtam részt venni. A közreműködőknek – Gombkötő Lajos, Neller Borbála,
Varga Pál, Dunai Attila és a helyi általános iskolások – elismerésem fejezem
ki. Javasolom határozatban is elismerni munkájukat. A határozat végrehajtása
megtörtént.
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 39/2012. (II. 23.) sz. KT. határozatban a testület kinyilvánította csatlakozási
szándékát a közös földgázbeszerzésről. Felhatalmazta Ramasz Imre
polgármestert a szindikátusi szerződés aláírására. Kapcsolattartónak Kapuné
Sin Anikót jelölte meg. A szerződés március 8-án aláírásra került. A határozat
végrehajtása megtörtént.
 40/2012. (II. 23.) sz. KT. határozatban a testület döntött arról, hogy a
Kardoskúti Református Egyházközség részére 10,5 millió forint fejlesztési
célú támogatást biztosít. A szerződés aláírásra került. Az épületben a
felmérések megkezdődtek. A határozat végrehajtása megtörtént.
 42/2012. (II. 23.) sz. KT. határozatban a testület a Bűnmegelőzési és
Önvédelmi Egyesület működését 200 ezer forinttal támogatta. A támogatási
szerződés aláírásra került és az összeg átutalása is megtörtént.
 43/2012. (II. 23.) sz. KT. határozatban a testület az Evangélikus Egyház
Kardoskúti Gyülekezeti Házánál történő vizesblokk felújítását 300 ezer forinttal
támogatta. Az Orosházi Evangélikus Egyházközség számlájára lehetséges a
támogatás átutalása, mert a Kardoskúti Gyülekezetnek nincs számla száma.
Javasolom ennek megfelelően a határozatot módosítani és a megállapodás
aláírója az egyház részéről Ribár János esperes legyen. Aki ezzel a javaslattal
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
90/2012. (III. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
módosítja a 43/2012. (II. 23.) sz. Képviselő-testületi
határozatát, mely szerint a 300.000,-forint támogatásról a
támogatási megállapodást Ribár János esperes írja alá és
az összeg az Orosházi Evangélikus Egyházközség
számlájára történjen átutalásra.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester
Határidő:
2012. április 30.
 44/2012. (II. 23.) sz. KT. határozatban a testület 200 ezer forinttal támogatta a
Média Provincia Kulturális Egyesületet. A megállapodás megkötése még nem
történt meg, adatok gyűjtése folyamatban van. Még nincs számlaszám és
aláíró sem. Adatok megérkezése után a szerződés aláírásra kerül. Ezt
követően az összeg átutalása is megtörténik.
Varga Pál képviselő megérkezett és bekapcsolódott a testület munkájába.
A két ülés között eltelt időszakról:
 Február 24-én, Tótkomlóson a Tótkomlós és Térsége Állati Hulladékkezelő
Önkormányzati Társulás közgyűlésén voltam. A 2012. évi költségvetésről és a
Komlós Településszolgáltató elmúlt évben végzett tevékenységéről volt
beszámoló. Megemelkedett a kihasználtság. Jelentős kintlévőségük van. Az
üzemeltetési szerződésünk 2012. 12. 31-ig szól.
 Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása ülésen vettem részt 2012. február
25-én. Czecher Péter Orosháza Rendőrkapitányság vezetője számolt be a
kistérség közbiztonsági helyzetéről.
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Döntés született arról, hogy a gyermekjóléti feladat helyi ellátását biztosító
iroda bérletéért egységesen minden településen 15 ezer forint havi díjat
fizetnek 2012. március 1-től.
 2012. 03. 20-án Falugondnoki Találkozón vettem rész Üllésen Varga Pállal.
Mintaszerű település, és ilyen a szolgálat is. Tanyaprogrammal kapcsolatos
pályázat jelenik meg 2012-ben. Javaslom figyelni és amennyiben megfelelő,
élni kell a pályázati lehetőséggel.
 2012. 03. 22-én, Csorváson TÖOSZ találkozón vettem részt. dr. Bekényi
József adott tájékoztatást az önkormányzati törvénnyel kapcsolatban várható
feladatokról, dr. Zöldi-Nagy Viktória a járási közigazgatási rendszer
átalakításáról számolt be. A közfoglalkoztatás lehetőségeiről és az állami
erdei iskolákról volt még szó a napirendek keretében.
Ennyiben kívántam beszámolni a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között
történt eseményekről, ha valakinek van észrevétele, hozzászólása az
elhangzottakkal kapcsolatban tegye meg. Amennyiben nincs, akkor az elfogadásról
kézfelnyújtással szavazzanak.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
91/2012. (III. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
a
2012.
március
15-i
ünnepség
megszervezésében résztvevőknek megköszöni a
közreműködést és elismerését fejezi ki. A 4/2012. (II.
02.) sz., 39/2012. (III. 23.) sz., 40/2012. (III. 29.) sz.,4244/2012. (III. 29.) sz., KT lejárt határidejű határozatokról
és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
szóló beszámolót elfogadta.
1.

napirendi pont:

Háziorvosi
szolgálat
tevékenységéről
beszámoló előterjesztése és megvitatása.
Előadó:
Dr. Bradean Constantin háziorvos

szóló

Dr. Bradean Constantin: A beszámolót írásban elkészítettem, nem kívánok szóbeli
kiegészítést tenni. Ha kérdés merül fel, arra válaszolok.
Varga Pál: A nyugdíjazása kapcsolatban érdeklődnék, mivel nagy a bizonytalanság a
község lakói körében.
Dr. Bradean Constantin: Nincs még konkrét időpont, mikortól leszek nyugdíjas, attól
is függ, hogy utód hogyan lesz.
Ramasz Imre: A praxis jogot szabályozza a törvény és kormányrendelet. Arra kérem,
hogy ha elhatározza magát, akkor szóljon, mert megoldást kell
keresni a
továbbiakra.
Dr. Bradean Constantin: Tájékoztatni fogom a testületet a döntésemről.
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Pusztai Ádám: Általános egészségügyi helyzetről érdeklődik. Mi az oka annak, hogy
egyre többen kerülnek kórházba.
Dr. Bradean Constantin: A nincstelenség, a közreműködés hiánya, és olyan
vizsgálatok, amelyeket csak kórházi befekvéssel végeznek.
Ramasz Imre: Kistérségi társulási ülésen az ügyeleti ellátással kapcsolatban
elhangzott néhány észrevétel, mely szerint nem minden esetben vonulnak ki hívásra.
Tibáné Hamvasi Zsuzsanna: A jelzőrendszeres ellátás tagja, a gyógyszer beadása
után egy órával visszamegyünk az esethez, hogy rendben van-e minden. A riasztás
hozzánk fut be, mi tartjuk a Tótkomlóson székelő ügyelettel a kapcsolatot.
Ramasz Imre: Javasolom
kézfeltartással szavazzon.

a

beszámoló

elfogadását,

aki

ezzel

egyetért,

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
92/2012. (III. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
háziorvosi szolgálat tevékenységről szóló beszámolót
elfogadja.
2.

napirendi pont

Védőnői feladatok ellátásáról tájékoztató
Előadó: Tibáné Hamvasi Zsuzsanna vállalkozó védőnő

Ramasz Imre: Kérdezem a napirendi pont előadóját, aki beszámolóját írásban
elkészítette, hogy van-e szóbeli kiegészítése.
Tibáné Hamvasi Zsuzsanna: Nincs szóbeli kiegészítésem, kérdésekre fogok
válaszolni.
Mórocz Lajos: A beszámoló részletes, elfogadásra javaslom.
Ramasz Imre: A nőgyógyász megkeresett, hogy probléma volt az egyik külterületi
anyukával.
Tibáné Hamvasi Zsuzsanna: Pszichés állapot megszüntetése után a problémák is
megszűntek. Volt már pszichiáternél az anyuka, nincs probléma. Török Attilával
esetmegbeszélés volt. Nagyon kell rájuk figyelni, de így jelenleg rendben vannak.
Prevenció: az iskolások körében minden évben szűrve vannak. Sok a mozgásszervi
betegség, ami felnőtt korban fog jelentkezni. Súly, magasság, szem, fül ellenőrzés
rendszeresen van. Ha a szülők és az egészségügy is elismerné, hogy rendesen van
elvégezve a szűrés, akkor jó is lehetne a megelőzés.
Ramasz Imre: Mint vállalkozó, hogy érzékeli a támogatás, a TB finanszírozás
rendszerét.
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Tibáné Hamvasi Zsuzsanna: Csökken a támogatás, pontrendszer van, melyben
nemcsak a létszám csökken, hanem a pontérték is. Kardoskúton nincs kismama,
Pusztaföldváron van pár fő.
Ramasz Imre: Megköszönöm Tibáné Hamvasi Zsuzsanna védőnő munkáját. A
beszámolót elfogadásra javaslom. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
93/2012. (III. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
védőnői feladatok ellátásról szóló tájékoztatót elfogadja.
B e j e l e n t é s e k:
dr. Mészáros Erzsébet: Az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló
önkormányzati rendeletet kell módosítani. Megszűnik a helyi lakásfenntartási
támogatás, módosul az étkeztetés térítési díjak megállapításának rendje. A rendelet
módosításával kapcsolatos rendelet-tervezetet elkészítettem, előzetesen írásban
minden képviselő megkapta.
Ramasz Imre: Köszönöm. Vélemény, észrevétel? Nincs. Akkor én szavazásra
bocsátom, aki a rendelet-tervezetet elfogadja, azt kérem, hogy szavazzon erről.
A testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta az
egyes szociális formák szabályairól szóló rendelet módosításáról a rendelettervezetet.
Ramasz Imre polgármester megállapítja, hogy Kardoskút Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 4/2012. (…….) sz. önkormányzati rendelet-tervezete az
egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 7/2003. (VIII. 29.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról rendeletté emelkedett.
dr. Mészáros Erzsébet: Az ivóvíz ellátásról szóló rendelet hatályon kívül helyezése
indokolt. 2011. december 31-i vízdíjak az irányadók. A Békés Megyei Vízművek Zrt.
megküldte a vízdíj összegét, mert ezentúl nem az önkormányzat hatáskörébe
tartozik a vízdíjak megállapítása. Ezért az erről szóló rendeletünket hatályon kívül
kell helyezni, melyet írásban elkészítettem és előzetesen mindenki megkapta.
Ramasz Imre: A lakosság kedvezőbb összegű vízdíjat fog fizetni. A bérleti díj
alakulása kérdéses még, a felújítási munkákra lehet, hogy nem fog befolyni a
megfelelő összeg. Ez önkormányzati szinten negatívum. Javasolom a rendelettervezet elfogadását, és erről kézfeltartással szavazzunk.
A testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta az
ivóvíz-ellátási szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatás egyes
kérdéseiről szóló rendelet módosításáról a rendelet-tervezetet.
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Ramasz Imre polgármester megállapítja, hogy Kardoskút Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 5/2012. (…….) sz. önkormányzati rendelet-tervezete az
ivóvíz-ellátási szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatás egyes
kérdéseiről szóló 15/2008. (XII. 15.) számú önkormányzati rendelet hatályon
kívül helyezéséről rendeletté emelkedett.
dr. Mészáros Erzsébet: A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása vált
szükségessé szakfeladat változás miatt. Szét kellett választani a szakfeladatokat az
önkormányzat és a polgármesteri hivatal vonatkozásában, ezért törlésre kerültek
azok a szakfeladatok, melyeknek az önkormányzat a gazdája. Ennek elfogadásáról
határozatban kell dönteni. Írásos előterjesztést mindenki előzetesen megkapta a
határozati javaslattal együtt.
Ramasz Imre: Aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Ramasz Imre: Javasolom
kézfeltartással szavazzon.

a

beszámoló

elfogadását,

aki

ezzel

egyetért,

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
94/2012. (III. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Kardoskút Község Polgármesteri Hivatala alapító
okiratának módosítását,
valamint
az egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát jelen határozat 1. és
2. számú melléklete szerint elfogadta. A határozat
mellékletét képező alapító okirat módosítás 2012. április
1-jén lép hatályba.
Megbízza Ramasz Imre polgármestert, hogy a módosító
és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok
törzskönyvi nyilvántartás felé fennálló bejelentési
kötelezettségét teljesítse.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2012. április 6.
Ramasz Imre: A Szülői Munkaközösség megkeresett támogatás céljából, a tavaly
ősszel részükre megszavazott SzüNeT rendezvényükre megszavazott összeget
szeretnék ismét kérni. A testület 50 ezer forintról döntött akkor, de a rendezvény
elmaradt a rossz időjárás miatt, de most április 11-én szeretnék megtartani és kérnék
a támogatás összegét. Aki ezzel egyetért kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
95/2012. (III. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Táncsics
Mihály
Közoktatási
Intézmény
és
Tehetségközpont Kardoskúti Tagintézmény Szülői
Szervezetét SzüNeT rendezvényének megtartásához
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50.000,- Ft támogatást biztosít, a költségvetési tartalék
terhére.
A
támogatási
szerződés
megkötésére
felhatalmazza Ramasz Imre polgármestert.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2012. április 11.
Ramasz Imre: Kistarcsa város polgármestere megkeresett, hogy a volt internáló
tábor helyén emlékmúzeumot szeretnének létrehozni. Ehhez kérnek pénzbeli
támogatást. Véleményem szerint nem feltétlen kell nekünk ehhez hozzájárulnunk.
Nem tudok olyan kardoskúti lakosról, aki itt szenvedett volna.
Gombkötő Lajos: Nem támogatom a kérést.
Pusztai Ádám: Nem támogatom a kérelmet. Itt a környékünkön is lehetne ehhez
hasonló emlékházat létrehozni, mert ezen a területen is sok olyan ember él, aki
elszenvedte ezeket a tortúrákat.
Varga Pál: Én sem támogatom a kérelmet, nincs semmilyen kötődésünk ehhez.
Ramasz Imre: Erkölcsileg egyetértünk, anyagilag nem támogatjuk. Akik ezzel
egyetért kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
96/2012. (III. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Kistarcsa Város Emlékmúzeum létrehozását erkölcsileg
támogatja, de anyagi támogatást nem áll módjában
nyújtani.
Ramasz Imre: A helyi adó befizetési határidő letelte után a féléves tervezetthez
képest az adók beérkeztek. Az előirányzat 50 %-os teljesülése megvalósult. A
pénzbeli lekötésünk összege 65 millió forint. Az elszámoló számlán 12 millió forint áll
rendelkezésünkre.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy március 12-től 14-ig, 3 nap szabadságon volt
betegség miatt, április 3-án egy nap szabadságot vett igénybe.
Neller Borbála: Megjelent a Kihívás Napja pályázat. A nevezést le kellene adni, a II.
kategóriába neveznénk. Időpontja 2012. május 23. A lakosság a tavalyi
rendezvényen is jól érezte magát, sok mozgási lehetőség van, minden korosztály
bekapcsolódhat. A nevezési díj 3 ezer forint + ÁFA. A buzdításhoz kellene egy kis
összeget áldozni tombolára.
Ramasz Imre: Tavaly színes esemény volt. Támogatom idei megrendezését is.
Mórocz Lajos: Támogatom a rendezvény megtartását.
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Ramasz Imre: Az önkormányzat a nevezési díj összegét felvállalja. A művelődési ház
szervezi. Javaslom a kihívás napi kiadásokat fele-fele arányban vállalja fel az
önkormányzat és a művelődési ház. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
97/2012. (III. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi
Könyvtár vezetőjét, hogy a 2012. május 23-án tartandó
Kihívás napját szervezze meg, bonyolítsa le. A
rendezvény költségeihez az önkormányzat 50 %-an
hozzájárul a költségvetési tartalék terhére.
Felelős:
Neller Borbála
Határidő: 2012. május 23.
Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, tisztelettel megköszöni az aktív
tanácskozást a nyílt ülést 15 óra 55 perckor bezárja és bejelenti, hogy a testület zárt
ülés keretében folytatja tovább munkáját.
Pusztai Ádám képviselő más elfoglaltsága miatt az ülésről eltávozott.
Kmft-,

/ dr. Mészáros Erzsébet /
jegyző

/ Ramasz Imre /
polgármester

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

/ Gombkötő Lajos/
képviselő

/ Mórocz Lajos/
képviselő
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