7/2012. ÖKÜ.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26án (csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén.
Jelen vannak:

Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Lajos, Mórocz Lajos,
Pusztai Ádám és Varga Pál települési képviselők.

Jelen volt továbbá:

dr. Mészáros Erzsébet jegyző;
Szegi Katalin intézményvezető Orosházi Kistérség Egyesített
Kistérségi Gyermekjóléti Központja és Családsegítő
Szolgálata,
Török Attila családgondozó
Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos,
Tóth Józsefné főmunkatárs
Neller Borbála Tünde intézményvezető,
Skorka Pálné jegyzőkönyvvezető.

Ramasz Imre polgármester köszönti az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti
Központja és Családsegítő Szolgálata Gyermekjóléti Központ vezetőjét és
családgondozóját, az első napirendi pont előadóit, valamint a képviselőket és a többi
megjelentet. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv-hitelesítőkre tesz javaslatot Pusztai Ádám és Varga Pál képviselők
személyében, akiket a testület elfogadott.
A továbbiakban javaslatot tesz a meghívóban szereplő megtárgyalandó napirendi
pontokra, melyet a testület egyhangúlag az alábbiak szerint fogadott el:
Tárgy:

Előadó:

1./ Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Szegi Katalin
Gyermekvédelmi Központ helyi feladat ellátásáról
intézményvezető
szóló beszámoló jelentés megtárgyalása.
Török Attila
munkatárs
2./ 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
beszámoló megvitatása, elfogadása és a
zárszámadásról szóló rendelet megalkotása.

Ramasz Imre
polgármester
dr. Mészáros Erzsébet
jegyző

3./ 2011. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról
szóló beszámoló megvitatása, elfogadása a
szükséges intézkedések meghatározása.

Ramasz Imre
polgármester

4./ Közmeghallgatás.
5./ Bejelentések.
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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:
 92/2012. (III. 29.) sz. KT. határozatban a testület elfogadta a Polgármesteri
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását és egységes
szerkezetbe foglalt szövegét. Megbízta Ramasz Imre polgármestert a
törzskönyvi nyilvántartás felé fennálló bejelentési kötelezettség teljesítésével.
A határozat végrehajtása megtörtént, elküldésre került a törzskönyvi
nyilvántartás felé.
 95/2012. (III. 29.) sz. KT. határozatban a testülete a Táncsics Mihály
Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Kardoskúti Tagintézmény Szülői
Szervezetét a SzüNeT rendezvényének megtartásához ötvenezer forint
támogatást biztosított. A támogatási szerződés aláírását követően az összeg
a kérelmező részére átutalásra került. A Szülői Szervezet a rendezvényt
megtartotta és a szerződésben foglaltaknak megfelelően a felhasználásról az
elszámolást is elkészítette. A határozat végrehajtása megtörtént. Javaslom,
hogy a Képviselő-testület határozatban fogadja is el a felhasználásról szóló
jelentést. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
107/2012. (IV. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
95/2012. (III. 29.) sz. Képviselő-testületi határozatával
nyújtott támogatás felhasználásáról a TMKIT Kardoskúti
Tagintézmény Szülői Közössége elszámolását elfogadja.
A két ülés közötti események:
 Március 30-án az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása ülésen voltam.
Beszámoló hangzott el a SANI-MED Kft-től az orvosi ügyelet ellátásáról.
Különösebb észrevétel nem érkezett. A beszámolót a társulási ülés elfogadta.
A kardoskúti szakdolgozók véleményét előre megkérdeztem az orvosi
ügyelettel kapcsolatban és ezt el is mondtam az ülésen. Hozzánk a tótkomlósi
székhelyről valósul meg az ügyeleti ellátás és általában a hétvégi és
ünnepnapi hívásokra jellemző, hogy nem jönnek azonnal, hanem telefonos
tanácsadás történik. Több esetben indokolt lett volna a helyi ellátás, 2 esetben
kórházba utalás is történt, mely megelőzhető lett volna egy kijövetellel. Kértem
az ilyen esetek kiszűrését.
A mozgókönyvtár működéséről is elhangzott beszámoló. Jól működik a
rendszer. Kedvező, hogy a kistérség így felvállalta a könyvtárak működtetését.
Napirenden szerepelt még az alapító okirat és a szervezeti és működési
szabályzat módosítása, melyet a társulási ülés elfogadott.
Dr. Dancsó József Orosháza polgármestere tartott tájékoztatót arról, hogy a
Kormány döntött a Tótkomlós-Orosháza és az Orosháza-Kaszaper közötti
közutak felújításához szükséges anyagi forrás biztosításáról. A közeljövőben
elkezdődik az utak építése.
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 Április 7-én az E-ON földalatti gáztároló felső küszöbérték feletti veszélyes
üzem besorolás miatt lakossági meghallgatásra és fórumra került sor. A
kardoskúti állampolgárokon kívül meghívtam – a Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság kérésére, egyeztetés után – a pusztaszőlősi
lakosokat is, mivel közvetlen szomszédságukban terül el a tároló. A székhely
van Kardoskúton. Tájékoztatást hallgattunk meg az E-ON vezetői részéről,
illetve a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről az üzem
veszélyességével kapcsolatban. A pusztaszőlősi lakosok részéről mutatkozott
nagyobb érdeklődés, érthető, hiszen a tíz évvel ezelőtti gázkitörés
következményei kapcsán sok kérdést tettek fel.
 Április 6-án a Közútkezelő Kht részéről a felújítandó utak munkaterületének
átadása történt meg a kivitelező részére. A kivitelezést a Duna Aszfalt Kft
fogja végezni, az Orosháza-Tótkomlós közötti útszakasz hossza 14,1 km, 8,5
ezer köbméter aszfalt kerül bedolgozásra, 14 buszöböl építése történik és 500
db lombos fát ültetnek el.
 Április 25-én az útépítéssel kapcsolatban sajtótájékoztatóra is sor került.
Széleskörű nyilvánosságot kapott, reméljük most már lesz is belőle valami.
Ideiglenes forgalomkorlátozások lesznek, félpályás útlezárással.
 Április 10-én LEADER közgyűlés volt Csorváson. Beadott pályázatokról
döntöttünk, 83 beadott pályázatból 63 felelt meg a kiírásnak. Kiosztásra került
285 millió forint. Mind a 63 pályázathoz forrás is lett hozzárendelve.
 Április 11-én a Kardoskúti Zrt. elnök-igazgatójával, Csete Zoltánnal tárgyaltam
az
önkormányzati
földes
utak
karbantartásával
kapcsolatban.
Térítésmentesen végzik el 2012-ben és 2013-ban a dűlőutak karbantartását,
mely összegszerűségben 1,9 millió forint értékű munka. A 2013. évi
munkavégzés díját tulajdonképpen a megvalósulandó kerékpárút
hozzájárulásaként teszik meg. Javaslom, hogy a Kardoskúti Zrt részére
határozatban köszönjük meg támogatásukat. Aki ezzel egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
108/2012. (IV. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
köszönetét fejezi a Kardoskúti Zrt-nek az önkormányzati
földes utak térítésmentes karbantartásáért és a kerékpárút
építési költségeihez történő hozzájárulásért.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2012. május 31.
 Április 19-én DAREH közgyűlésén vettem részt. Elfogadásra került a 2011. évi
költségvetés módosítása és
a zárszámadás, továbbá a 2012. évi
közbeszerzési terv. A KEOP 2.3.0. pályázat támogatási szerződésének
aláírása történt meg. Békéscsaba és Hódmezővásárhely kilépett ebből a
társulásból. Nehéz helyzetbe hozta ezzel a társulást, keresik a
kompromisszumos megoldást, hogyan lehet a jövőben a feltételeket
teljesíteni a bent maradt tagokkal.
 Április 20-án Tótkomlóson az Állati Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
ülése volt, a meghívóban közölt napirendi pontokkal és kiadott írásos
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anyaggal lett megtartva. Más elfoglaltságom miatt nem tudtam részt venni, de
tájékozódtam az ülésen elhangzottakról.
Röviden 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:
109/2012. (IV. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 94/2012. (III. 29.) sz., 95/2012. (III. 29.) sz.
KT lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között
történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót
elfogadta.
1.

napirendi pont:

Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott
Gyermekvédelmi Központ helyi feladat ellátásról szóló
beszámoló jelentés megtárgyalása.
Előadó: Szegi Katalin intézményvezető
Török Attila családgondozó

Ramasz Imre: Török Attila családgondozó rövid írásos előterjesztést készített,
kérdezem kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.
Török Attila: Nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni.
Ramasz Imre: Megkérdezem Szegi Katalin intézményvezető kíván-e szóbeli
kiegészítést tenni.
Szegi Katalin intézményvezető: Nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni. Várom a
kérdéseket, szívesen válaszolok.
Varga Pál: A beszámolóban egy védelembevétel szerepel, mit takar ez.
Török Attila: Egy tizennyolc év alatti gyermek, aki 50 óránál többet hiányzott az
iskolából igazolatlanul. Ebben az esetben mérlegelés nélkül kötelező védelembe
venni. A védelembe vétel az iskoláztatási támogatás felfüggesztése idejének
kétszereséig tart, ha nincs probléma, akkor meg kell szüntetni.
Varga Pál: Figyelni kell közben?
dr. Mészáros Erzsébet: Ebben az esetben megoldódott, magántanuló lett a gyermek.
Letelt a védelembe vétel ideje, nem volt probléma, meg kellett szüntetni a védelembe
vételt.
Mórocz Lajos: Nincs néhány órai hiányzás után a szülő és diák felé ijesztgetés?
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Török Attila: Sok esetben eredményre vezet, ez egy fokozat. 10 óra igazolatlan után
már alapellátásba kell venni.
Mórocz Lajos: Melyik korosztályt érinti ez elsődlegesen?
Török Attila: Elsősorban a 16-18 éves korosztályt, de már általános iskolában is
találkoztunk, 12 éves gyereket is vettünk védelembe.
Szegi Katalin: Tizenhat évét betöltött, 50 óra hiányzás után megszüntetik a családi
pótlék folyósítását, 3 havonta felülvizsgálat van, még szigorúbbak a feltételek.
Mórocz Lajos: Az iskola mennyi idő után jelez?
Szegi Katalin: Legújabb törvény szerint egyetlen óra után jelezni kellene. Az iskolák
részéről változó, 10 órát meghaladóan már általában jeleznek.
Ramasz Imre: Intézményi szinten Kardoskút milyen helyen van. Mennyire problémás
település, hogyan ítélhető meg a gyermekszegénység?
Török Attila: Nem igazán mélyszegénységről beszélünk Kardoskúton. Igyekszünk
tanáccsal ellátni a nehéz helyzetben lévőket. Orosházához viszonyítva is jó helyen
vagyunk. Egy-egy beszélgetéssel meg tudjuk oldani a problémákat itt Kardoskúton.
Szegi Katalin: Ilyen összehasonlító számításokat még nem végeztem, de érdekes
lehet. Kardoskút nagyon jó helyen áll, a kolléga jó szakember, hatékonyan dolgozik.
Pusztai Ádám: Gondozásba vétel hogyan alakul a Tisza Kálmán iskolába járónál?
Ismerem általános iskolából a gyermeket, tanítottam. Nem oda kellene járni neki.
Nem tudott itt sem teljesíteni, itthonról elment iskolába, tudta, hogy hova kell menni,
de nem ért oda. A szülő egyedül neveli, nem volt akkor munkahelye sem. 50 óra
nagyon sok, hogy akkor derült ki, nem figyeltek oda a középfokú intézményben.
Az elmúlt időszakban melyik területen növekszik a probléma?
Török Attila: A szegénység, ami jelen van. Volt olyan, hogy Orosházán egy nap 14
iskolai hiányzást jelentettek.
Mórocz Lajos: Mennyi hiányzást igazolhat a szülő?
Szegi Katalin: A szülő tanévenként 3 napot igazolhat. A házirendben van
belefoglalva, hogy mennyi hiányzást fogadnak el. Olyan is előfordult, hogy betegség
miatt hiányzott a tanuló, de nem vitte be az orvosi igazolást, és az iskola igazolatlan
mulasztásnak vette.
Varga Pál: Nyári táborozás van-e tervezve?
Szegi Katalin: 2010-ben adtunk be pályázatot nyári táborozásra. Forráshiány miatt
lettünk elutasítva. Ebben két hét zánkai és két hét szarvasi táborozás van tervezve.
Amennyiben pályázaton forráshoz tudunk jutni, szervezünk nyári táboroztatást.
Kardoskút nagyon jó partner, nagyon sokszor a különböző programokon innen
pótoljuk a hiányzó létszámot. Anyagi korlátok miatt nincs lehetőség települési
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szinten, napközis formában tábort szervezni. Tudunk segíteni
eszközökkel, amik már meg vannak, ha helyileg van rá lehetőség.
Ramasz Imre: Javasolom
kézfeltartással szavazzon.

a

beszámoló

elfogadását,

aki

ezzel

különböző
egyetért,

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
110/2012. (IV. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás által
fenntartott Gyermekvédelmi Központ helyi feladat
állátásáról szóló beszámoló jelentést elfogadja.
Ramasz Imre: A napirendhez szorosan kapcsolódik dr. Mészáros Erzsébet jegyző
által készített a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról szóló 2011. évi
átfogó értékelés. Ezt is írásban megkapták a képviselők. Kérem, hogy ezzel együtt
tárgyaljuk a beszámolót. Van-e szóbeli kiegészítés?
dr. Mészáros Erzsébet: Szóbeli kiegészítést nem kívánok tenni. A kormányrendelet
szempontjai alapján készítettem el a beszámolót.
Ramasz Imre: Kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy külön szavazzunk a helyi
gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés
elfogadásáról.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
111/2012. (IV. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról készült 2011. évi átfogó értékelést
elfogadta.
Felelős:
dr. Mészáros Erzsébet
Határidő:
2012. május 31.

2. napirendi pont::

2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló
megvitatása, elfogadása és a zárszámadásról szóló
rendelet
megalkotása.
Előadó:
Ramasz Imre polgármester,
dr. Mészáros Erzsébet jegyző

Ramasz Imre: Szóbeli kiegészítést nem kívánunk tenni, kérem a képviselőket tegyék
fel kérdéseiket, mondják el véleményüket, javaslataikat.
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Pusztai Ádám: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot. A 2011. évi
költségvetési zárszámadásról készített előterjesztést elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Ramasz Imre: Aki a beszámoló elfogadásával egyetért, az kérem, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
112/2012. (IV. 26.) sz. Képviselő-testületi határoza
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról
szóló beszámolót elfogadja.
Ramasz Imre polgármester: Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a 2011. évi
zárszámadásról szóló rendelet-tervezet elfogadása mellett.
Pusztai Ádám: Az Ügyrendi Bizottság kialakított álláspontja, hogy módosítás nélkül
javasolja a Képviselő-testületnek a 2011. évi zárszámadásról szóló rendelet-tervezet
rendeletté emelését.
Ramasz Imre: Aki egyetért a 2011. évi zárszámadási rendelet megalkotásával,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással,
egyhangúan elfogadta a 2011. évi zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet.
Ramasz
Imre
polgármester
megállapítja,
hogy
“Kardoskút
Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (..) sz. ÖKT. rendelettervezete a 2011. évi zárszámadásról rendeletté emelkedett.
3. napirendi pont:

2011. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló
beszámoló megvitatása, elfogadása a szükséges
intézkedések meghatározása.
Előadó:
Ramasz Imre polgármester

Ramasz Imre: A napirendi ponttal kapcsolatban az írásos előterjesztést elkészítettem
és a képviselőknek csatoltan, teljes egészében megküldtem a belső ellenőr
jelentését a 2011. évi ellenőrzésről. Kiemeltem azokat a területeket, ahol a belső
ellenőr észrevételt tett. Magam részéről érvényesíteni fogom a jövőben az
észrevételeket. Egyes észrevételek kiküszöböléssé már megtörtént.
A beszámolót elfogadásra javaslom. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
113/2012. (III. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
2011. évi belső ellenőrzési tervének végrehajtásáról
szóló beszámoló jelentést elfogadja.
Felhívja az érintett munkatársak figyelmét a feltárt
hiányosságok megszüntetésére és az ismételt
előfordulásuk megelőzésére.
Határidő: azonnal
Felelősök:
Ramasz Imre polgármester
Kapuné Sin Anikó főtanácsos,
Tóth Józsefné főelőadó,
Kürtiné Rácz Anikó óvodavezető,
Neller Borbála műv. ház igazgató.
4. napirendi pont: Közmeghallgatás
A napirendi pont megtartása érdeklődők hiányában nem került megtartásra.
B e j e l e n t é s e k:
dr. Mészáros Erzsébet: A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 3/2011. (IV. 04.) önkormányzati rendelet módosítása vált
szükségessé. A rendelet módosításának tervezetét elkészítettem, indoklással együtt
megküldtem minden képviselőnek írásban. Kiegészítésem nincs hozzá.
Pusztai Ádám: Az ügyrendi bizottság ülésén megtárgyalta a rendelet-tervezetet.
Döntése értelmében egyhangúan a benne leírtakat támogatja és javasolja a
Képviselő-testületnek elfogadásra, illetve a rendelet megalkotását.
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 a
Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2011.
(IV. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról a rendelet-tervezetet.
Ramasz Imre polgármester megállapítja, hogy Kardoskút Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 7/2012. (…) számú önkormányzati rendelete a
Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
3/2011. (IV. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról rendeletté emelkedett.
dr. Mészáros Erzsébet: Kardoskút Község Polgármesteri Hivatala Szervezeti és
Működési Szabályzatát, valamint Kardoskút Község Önkormányzata szakfeladatán
működtetett Tanyagondnoki Szolgálat és Szociális étkeztetés szervezeti és működési
szabályzatát is módosítani kellett. Írásban elkészítettem az előterjesztést, mindenki
előzetesen megkapta. Szóbeli kiegészítésem nincs.
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Ramasz Imre: Van-e kérdés? Ha nincs, akkor a az előterjesztésben szereplő két
határozati javaslat elfogadását javaslom. Aki egyetért az SZMSZ módosításával,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
114/2012. (IV. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kardoskút Község
Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint
módosítja:
1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) 1.10. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.10. A Hivatal által használt számla száma és megnevezése a következő:
104402647-50526583-70571008 Kardoskút Község Polgármesteri Hivatala
fizetési számla”
2. Az SZMSZ 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.1. A Hivatal az alapító okiratában meghatározott feladatokat
alaptevékenységként látja el, vállalkozási tevékenységet nem végez.
Alaptevékenysége:
8411 Általános közigazgatás.
Szakágazati besorolása: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége.
Szakfeladatai:
Szakfeladat
Megnevezése
száma
841112
Önkormányzati jogalkotás
Országgyűlési képviselő választásokhoz kapcsolódó
841114
tevékenységek
Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó
841115
tevékenységek
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati
841116
választáshoz kapcsolódó tevékenységek
Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó
841117
tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó
841118
tevékenységek
841133
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó
841126
igazgatási tevékenysége
882111
Aktív korúak ellátása
882112

Időskorúak járadéka

882113

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

882115

Ápolási díj alanyi jogon

882117

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
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882119

Óvodáztatási támogatás

882202

Közgyógyellátás

889943

Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás

3. Az SZMSZ 5.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.4. A gazdálkodás folyamatában gyakorolt jogok és kötelezettségek:
a) A Hivatallal összefüggő kötelezettséget a jegyző, akadályoztatása esetén
az igazgatási főmunkatárs jogosult vállalni.
b) A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a jegyző által külön
írásban kijelölt pénzügyi főtanácsos jogosult.
c) A szakmai teljesítés igazolására a jegyző jogosult.
d) Az érvényesítés elvégzésére a pénzügyi főtanácsos jogosult.
e) A Hivatal vonatkozásában utalványozásra a jegyző, akadályoztatása esetén
az igazgatási főmunkatárs jogosult.”
4. Az SZMSZ 5.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.5. A bankszámla feletti rendelkezési jog gyakorlása:
A Hivatal számlavezető pénzintézete: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
A bankszámla feletti rendelkezési jog gyakorlása – a pénzintézethez benyújtott
Aláírásbejelentő kartonnal egyezően – az alábbiak szerint történik:
 Első aláírók: jegyző, igazgatási főmunkatárs;
 Második aláírók: igazgatási főmunkatárs, pénzügyi főtanácsos.
A megbízások bankhoz történő benyújtására két aláíró együttesen jogosult.”
5. Az SZMSZ 5. számú melléklete helyébe e határozat 1. számú melléklete lép.
6. Hatályon kívül helyezésre kerülnek az SZMSZ 3.2. pontja, 5.6. pontja, a 6.
Tanyagondnoki Szolgálatra vonatkozó rendelkezések, 6/A. Szociális
étkeztetésre vonatkozó rendelkezések.
7. Az SZMSZ módosítása az elfogadását követő napon lép hatályba.
Felelős: dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő: 2012. május 15.
Ramasz Imre: Aki egyetért a Tanyagondnoki szolgálat és szociális étkeztetés
szervezeti és működési szabályzatának módosításához kapcsolódó határozati
javaslatban foglaltakkal, az elfogadásáról kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
115/2012. (IV. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
szakfeladatként működtetett Tanyagondnoki szolgálat és Szociális étkeztetés
szervezeti és működési szabályzatát az alábbiak szerint fogadja el:
„ Kardoskút Község Önkormányzata Tanyagondnoki szolgálata és szociális
étkeztetése szervezeti és működési szabályzata
1. Tanyagondnoki Szolgálatra vonatkozó rendelkezések
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1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.8.
1.9.

1.10.

1.11.

A szolgáltatás megnevezése: Kardoskút Község Önkormányzata
Tanyagondnoki Szolgálata.
Fenntartója: Kardoskút Község Önkormányzata.
Székhelye: 5945 Kardoskút, Március 15. tér 3.
Ügyfélfogadási helye: 5945 Kardoskút, Március 15. tér 3.
Működési területe: Kardoskút község közigazgatási területe.
Jogállása:
önkormányzati
szakfeladaton
működő
egyszemélyes
tanyagondnoki szolgálat.
A tanyagondnoki szolgálat által ellátandó feladatok körét, a feladatok
rangsorolási szempontjait, a szolgáltatás igénybevételi rendszerét Kardoskút
Község Önkormányzat Képviselő-testületének a tanyagondnoki szolgálatról
szóló önkormányzati rendelete tartalmazza.
A munkavégzésre irányuló jogviszony típusa: közalkalmazotti jogviszony.
Munkarend, munkaidő, a munkarend meghatározásának jogköre:
Munkarend: a tanyagondnok heti 40 órában végzi feladatát.
Munkaidő: munkanapokon 7,30 órától 15 óra 50 percig, mely magában
foglalja a 20 perc munkaközi szünet időtartamát is.
Amennyiben a feladatok indokolják, a tanyagondnok kizárólag a
polgármester utasítására a fenti időtartamon túl is kötelezhető munkaköre
ellátására. A rendes munkaidőn túl végzett munkáért, valamint a
munkaszüneti illetve pihenőnapon történő munkavégzésért a hatályos
jogszabályi rendelkezések szerinti díjazás jár.
A tanyagondnok jogviszonya tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi
XXII. törvény rendelkezései az irányadók.
A tanyagondnoknak munkája során a személyes adat védelmének
érdekében az 1992. évi LXIII. törvény, az 1992. évi LXVI. törvény, az 1993.
évi III. törvény, az 1997. évi XXXI. törvény, valamint az egészségügyi
adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezéseket kell alkalmaznia.
A tanyagondnok feletti egyéb munkáltatói jogokat és a tanyagondnok
közvetlen irányítását és felügyeletét a polgármester látja el.

2. Szociális étkeztetésre vonatkozó rendelkezések
A szolgáltatás megnevezése: Kardoskút Község Önkormányzata Szociális
Étkeztetés.
2.2.
Fenntartója: Kardoskút Község Önkormányzata.
2.3.
Székhelye: 5945 Kardoskút, Március 15. tér 3.
2.4.
Ügyfélfogadási helye: 5945 Kardoskút, Március 15. tér 3.
2.5.
Működési területe: Kardoskút község közigazgatási területe.
2.6.
Jogállása: önkormányzati szakfeladaton működő egyszemélyes szolgálat.
2.7.
A munkavégzésre irányuló jogviszony típusa: közalkalmazotti jogviszony.
2.8.
Munkarend, munkaidő, a munkarend meghatározásának jogköre:
Munkarend: az ebéd házhoz szállítását végző munkavállaló egyéb
munkaköri feladatai mellett látja el ezt a feladatot munkanapokon 11,00
órától 12,00 óráig.
2.9.
A közalkalmazott feletti egyéb munkáltatói jogokat, közvetlen irányítását és
felügyeletét a polgármester látja el.
A szervezeti és működési szabályzat fenti rendelkezései 2012. január 1-jétől
hatályosak. A szervezeti felépítést e határozat 1. számú melléklete tartalmazza.”
2.1.
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Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: folyamatos
dr. Mészáros Erzsébet: Az Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervét
elkészítettem, írásban előzetesen a képviselők megkapták. A településközpont
felújítása miatt szükséges.
Ramasz Imre: Aki egyetért a tervezetben foglaltakkal, annak elfogadásáról
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
116/2012. (IV. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési
tervét a melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: folyamatos
Ramasz Imre: A szociális nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatban írásos
előterjesztést juttattunk el a képviselőkhöz. Az előző években részt vettünk a nyári
gyermekétkeztetési programban. A jelen előírások olyanok, melyek lehetetlenné
teszik a pályázati lehetőségeinket. Előző évben a helyi Fehér-tó Étterem
közreműködésével oldottuk meg, aki meleg ételt kért. Nekünk nincs is saját főző
konyhánk, tehát ki sem tudjuk használni azt a lehetőséget, hogy nyersanyagot helyi
termelőktől vásároljunk. Mi a képviselők javaslata?
Mórocz Lajos: Mi alapján fizetünk a Fehér-tónak?
dr. Mészáros Erzsébet: Kiállított számla alapján.
Mórocz Lajos: Akkor így nem járható az út?
dr. Mészáros Erzsébet: Mivel konyhánk nincs, így csak a Fehér-tó Éttermen keresztül
tudjuk lebonyolítani.
Ramasz Imre: Most csak meleg ételt lehet adni, felmelegíthető készételt nem, mint
korábbi években. A külterületen élő rászorulóknak pedig sokkal jobb volt. Valamilyen
formában kell foglalkoznunk vele, de igazából nincs értelme pályázatot beadni.
Tavaly volt 22 fő, most is e körül lehet a rászorulók létszáma. Javaslom, hogy a
Képviselő-testület hozzon olyan döntést, hogy például 20 fő szociálisan rászorult,
bizonyos számú napra meghatározva a támogatást, és az összeget biztosítanánk.
Például 18 fő x 45 nap, napi 350 forinttal 283.500 forint.
Változhat a napok száma, gyermekek száma, napi térítési díj összege.
Mórocz Lajos: Ez készétel csomagra is vonatkozhat?
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dr. Mészáros Erzsébet: Az elmúlt évben csomagot készítettünk, heti bontásban adtuk
át, 8 fő kért meleg ételt és 15 fő külterületen lakó gyermek részére pedig
felmelegíthető készételt biztosítottunk.
Mórocz Lajos: Miért nem maradunk a régi módszernél?
Ramasz Imre: A pályázati feltételeknek semmi képen nem tudunk megfelelni.
Pusztai Ádám: 45 nap x 20 fő, napi 350,- forint. Ha valaki a meleg ételt kéri, akkor a
különbséggel kevesebb napra kapja az ételt.
dr. Mészáros Erzsébet: Ki lesz a javaslattevő, döntéshozó a rászorulókat illetően?
Ramasz Imre: Gyermekjóléti Központ munkatársa, szociális ügyintéző, jegyző,
tanyagondnok.
Varga Pál: Kihordás lesz-e?
Pusztai Ádám: Javaslom június 18-át kezdési időpontnak.
Ramasz Imre: Kihordást nem vállalunk. Aki egyetért Pusztai Ádám képviselő
javaslatával, az kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
117/2012. (IV. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a szociális nyári gyermekétkeztetést
pályázat beadása nélkül, saját forrás biztosításával a
költségvetési tartalék terhére vállalja. Igény szerint,
meleg étel biztosításával a Fehér-tó Étteremből,
illetve felmelegíthető készétel formájában. Kezdési
időpont 2012. június 18, negyvenöt napra, 20 fő
részére, napi 350 forint térítési összegben, összesen
315 ezer forint. A rászorultságot a gyermekjóléti
központ munkatársa, a jegyző, szociális ügyintéző és
a tanyagondnok javaslata alapján kell megállapítani
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő kiskorúak közül.
Felelős: dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő: 2012. június 10.
Ramasz Imre: A fogorvosi rendelés idejének módosítását kezdeményezte a Békés
Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztára. Az időpont változatlan,
minden héten, szerdai napon, napi 7 órában lenne ezután a rendelés. Csak ennyit
finanszíroznak. Azt gondolom, teljesíthetjük a kérelmet, és akkor a rendelés új ideje
minden héten szerda 10,30 órától 17,30 óráig legyen. Aki ezzel egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
118/2012. (III. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete dr.
Kodacz Emese fogorvos részére a rendelési időt szerda
10,30 órától 17,30 óráig engedélyezi. Megbízza Ramasz
Imre polgármestert, hogy a működési engedély
módosítása ügyében járjon el.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester
Határidő:
2012. május 05.
Mórocz Lajos: Az ingatlanok előtti közterület rendbentartását az ingatlantulajdonosok
végzik. Több lakatlan ház, üres porta van, amelyek előtti füvet, gazt kinek a feladata
rendben tartani, mert gyakran gondozatlan.
dr. Mészáros Erzsébet: Az ingatlan tulajdonosának a feladata, akkor is, ha nem lakik
ott. A testület előtt két lehetőség van, vagy szankció nélkül megcsináltatja, vagy
rendelet alkot és közösségellenes magatartásként szankcionálja.
Gombkötő Lajos: Csotó Nagy Istvánné Kardoskút Kossuth u. 10. szám alatti lakos
tulajdonában van egy beépítetlen lakótelek, közvetlenül határos a lakóháza telkével.
Évek óta fizeti a telekadót. Most úgy döntött, hogy elmúlt nyolcvan éves és a
továbbiakban nem hajlandó fizetni. Úgy gondolja, annyi tisztelet megilletné, hogy
kedvezményt, mentességet kapjon.
Tóth Józsefné: Az adótörvény nem ismer korhatárt.
Ramasz Imre: Bejelenti a képviselő-testületnek, hogy április 21-én egy nap, 25-26-án
két nap szabadságon volt, és május 14-től 18-ig 5 nap szabadságot szeretne
igénybe venni.
Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, tisztelettel megköszöni az aktív
tanácskozást a nyílt ülést 15 óra 45 perckor bezárja és bejelenti, hogy a testület zárt
ülés keretében folytatja tovább munkáját.

Kmft-,
/ dr. Mészáros Erzsébet /
jegyző

/ Ramasz Imre /
polgármester

Jegyzőkönyv-hitelesítők:
/ Pusztai Ádám/
képviselő

/ Varga Pál /
képviselő
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