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Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus
15-i soron kívüli ülésén.
Jelen vannak:

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

Jelen van továbbá: dr. Mészáros Erzsébet jegyző,
Skorka Pálné jkv. vezető.
A jelenlévők egyperces néma felállással adóznak a tragikus hirtelenséggel elhunyt
Ramasz Imre polgármester emlékének.
Gombkötő Lajos: Tájékoztatom a megjelenteket, hogy Mórocz Lajos képviselő
kezdeményezésére került összehívásra a mai soron kívüli ülés. Erre azért került sor,
mert 2012. augusztus 14-én az esti órákban Ramasz Imre László polgármester rövid,
súlyos betegség után elhunyt. Javaslat érkezett arra vonatkozóan, hogy 35 éves
településvezetői múltra visszatekintő polgármestert saját halottjának tekintse az
önkormányzat.
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a testületi ülés határozatképes, a képviselőtestület ülését 9.00 órakor megnyitom. Köszöntöm a megjelenteket.
E nem szokványos kezdés ellenére is jegyzőkönyv hitelesítőkre kell javaslatot tenni.
Javaslatom Pusztai Ádám és Mórocz Lajos képviselőkre esik, melyet a testület 4 igen
szavazattal, egyhangúan, elfogadott. Javaslatot teszek a megtárgyalandó napirendi
pontra, melyet a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott az
alábbiak szerint.
Tárgy:

Előadó:

1. Ramasz Imre László polgármesternek
az önkormányzat saját halottjává nyilvánítása

Mórocz Lajos
képviselő

Gombkötő Lajos: Mint tudjuk Ramasz Imre polgármester 2012. augusztus 8. napján
került kórházba. Az eltelt időszakban augusztus 14-én a településrendezési tervvel
kapcsolatos államigazgatási egyeztetetést lezáró tárgyaláson vettem részt,
augusztus 16-án pedig a Március 15. téri közpark felújítása, bővítése tárgyában
folyamatban lévő közbeszerzési eljárásban, helyszíni bejáráson veszek részt.
Az időközi választásig vállalom, erőmhöz és tudásomhoz mérten dr. Mészáros
Erzsébet jegyző segítségével a feladatokat, azokat melyek nem halaszthatók el.
Ennyi kitérő után térjünk rá a napirendi pontra.
Képviselői kezdeményezés érkezett hozzám. Kérem a kezdeményező Mórocz Lajost,
hogy terjessze elő javaslatát.
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Mórocz Lajos: Azzal a javaslattal szeretnék élni, hogy az önkormányzat tekintse saját
halottjának Ramasz Imre Lászlót, mivel 35 évig tanácselnökként, majd
polgármesterként állt a település élén. A lakosság ismeri, elismerik munkáját, úgy
gondolom, ennyi tisztelettel lehetünk emlékének és a család felé. A temetési
költségeket vállaljuk számla ellenében. A részleteket a családdal kell egyeztetni.
Gombkötő Lajos: Van-e valakinek javaslata ezzel kapcsolatban?
Nincs. Aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
158/2012. (VIII. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő- testülete Ramasz Imre László
polgármestert saját halottjának tekinti. A temetési
költségeket
számla
ellenében
kiegyenlíti,
melynek fedezete az általános költségvetési
tartalék
előirányzatán,
a
2012.
évi
költségvetésben biztosított.
Felelős: Gombkötő Lajos alpolgármester
Határidő: 2012. augusztus 31.
dr. Mészáros Erzsébet: A temetés után rövid időn belül egy soron kívüli testületi ülés
megtartását kéri a Képviselő-testülettől, melyen az időközi polgármester választásig
felmerülő feladatok, folyamatban lévő ügyek lebonyolítását beszélnék meg.
Javasolja, hogy ezen időre csak a feltétlen kötelező feladatokat vállalja fel a testület.
Tájékoztatja még a képviselőket, hogy 30 napon belül kell összehívni a Helyi
Választási Bizottságot az időközi választás lebonyolításával kapcsolatos teendők
miatt. Az időközi választást négy hónapon belüli időpontra kell kitűzni.
Addig lesznek kemény tárgyalások a jövőt illetően (településrendezési terv, hivatal
átszervezése, park felújítás).
Az alpolgármestert folyamatosan fogom tájékoztatni minden eseményről. Azt
szeretném és kérem, hogy a testület teljes egészében mögöttem állna, segítene a
feladatok megoldásában.
Gombkötő Lajos: Köszönöm Jegyző Asszony tájékoztatását, köszönöm a testületi
tagok jelenlétét, munkáját a testületi ülést bezárom.
Kmft.
/ Gombkötő Lajos /
alpolgármester

/ dr. Mészáros Erzsébet /
jegyző
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

/ Mórocz Lajos /
képviselő

/ Pusztai Ádám /
képviselő
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