16/2012. ÖKÜ.
JEGYZŐKÖNYV

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 23-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,
Seres Péter, Munkaügyi Központ képviselője,
Skorka Pálné jkv. vezető.
Gombkötő Lajos: Köszöntöm a megjelent képviselőket, meghívottakat. A jelenléti ív alapján
megállapítom, hogy a testületi ülés határozatképes, a képviselő-testület ülését megnyitom.
Jegyzőkönyv hitelesítőkre kell javaslatot tenni. Javaslatom Mórocz Lajos és Varga Pál
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.

Munkaügyi Központ tájékoztatója a START programmal
kapcsolatban.

Seres Péter
munkatárs

2.

Tanyafejlesztési Program keretében TP-1-2012.

Varga Pál
tanyagondnok

pályázat benyújtásáról döntés
3.

Bejelentések.

Gombkötő Lajos: Két ülés között nem történt olyan esemény, amelyről be tudnék számolni a
képviselő-testületnek. Az első napirendi ponttal kapcsolatos tájékoztatásra megkérem Seres
Pétert a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Orosházi Kirendeltségének
munkatársát.
1. napirendi pont:

Munkaügyi Központ tájékoztatója START programmal kapcsolatban.
Előadó: Seres Péter munkatárs

Seres Péter: Köszöntöm a jelenlevőket. Köszönöm, hogy lehetőséget biztosítottak
számomra egy tájékoztató megtartására. Sajnos a szomorú esemény következtében
egyfajta folyamatosság megszakadt. Ramasz Imre polgármesterrel sokszor elégséges volt
telefonon megbeszélni a feladatokat. Akárhogyan is alakul az önkormányzat sorsa, az itt élő
emberek sorsa itt marad, valakinek el kell végezni a feladatokat. A segítségemet, mint
magánember, és mint a Munkaügyi Központ dolgozója a jövőben is fenntartom.
Döntenünk kell most a jövő évi foglalkoztatottságról. A START program ez évben elindult.
Egyedül Kardoskút nem indult benne. A jövő azonban lényeges. Az látszik, hogy ez a
program továbbra is működni fog. Ez a program a Belügyminisztérium hatáskörébe került.
Nagyon aprólékos, körültekintő, nagyon sok jelentés, elszámolás veszi körbe. Ehhez jelentős
apparátus kell. Három programban lehet pályázni. A mezőgazdasági program nagyon
részletes. Az itt pályázóknak kívánatos néhány év után szociális szövetkezetet alakítani. El
kell dönteni a jövő hét folyamán, hogy melyik programba kíván indulni az önkormányzat.
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Értékteremtő munkát kell végezni, a végén bemutatható produktumot kell létrehozni. A
pályázatban minden folyamatot le kell írni részletesen.
A mások program a kazán program. Ebben a programban az önkormányzati intézmények
kedvező elhelyezkedése esetén lehet közös kazánról fűteni, vegyes tüzelésű kazánnal.
Gyenge infrastruktúrájú településeken ajánlott főleg, ahol megteremtődik a tüzelő. A külön
álló intézményeknél is – külön – külön vegyes tüzelésű kazánokkal is elképzelhető a
program.
A programokkal a tervezés időszakában mindenben lehet gondolkodni, de a programnak
megvalósíthatónak, meggyőzőnek kell lenni. A helyiek érdekeit kell, hogy képviselje néhány
év múlva is.
A programok készítésénél egy-egy fő munkadíját illetően kb. 120 ezer forint havi keretben
lehet gondolkodni. A különböző programokat össze is lehet vonni úgy, hogy főleg a
rendelkezésre álló eszközöket több programban fel lehet használni.
Jelenleg 7 fő közmunkás van alkalmazva Kardoskúton, 70 %-os támogatottsággal, ez az un.
hosszú távú közfoglalkoztatás. Ez a lehetőség marad a jövőben is. Decembertől február 28ig tartó időszakra 4 fő igény van leadva.
Gombkötő Lajos: Köszönjük a tájékoztatást. Várom a képviselőktől a kérdéseket,
javaslatokat.
Tóth Józsefné: Seres Pétert kérdezi, mint helyi lakost, milyen ötlete lenne Kardoskútra
vonatkozóan.
Seres Péter: Egy csomó bizonytalanság van a jövőt illetően. Nagyon nehéz. A jelenlegi
formát elfogadhatónak tartom. A jövő héten kérném a testület döntését.
Gombkötő Lajos: Köszönöm a tájékoztatást.
Seres Péter eltávozik.
Gombkötő Lajos: Ezzel a témával folytatnánk tovább. A hallottak alapján, véleményem
szerint pici önkormányzat vagyunk a START programhoz. Nehéz, olyan feladatot találni, ami
alapján lehetne egy pályázatot beadni ebben az időszakban. Az eddigi formát tudnám
elképzelni a jövőben is.
Varga Pál: Több tanyagondnokkal találkoztam. Zömében negatívumot mondanak a START
programmal kapcsolatban. Van olyan, ahol példamutatóan végzik. A mezőgazdasági
programot nem támogatom. Téli értékteremtő lehetne, humán erőforrások hiányában
azonban ezt sem javasolom. A vízügy nagyon sok embert bealkalmazott.
Mórocz Lajos: Maradunk a közmunkaprogramban, a Start programmal szemben. Nem hozná
meg a gyümölcsét.
Pusztai Ádám: Amit eddig működtettünk az maradjon. Az átalakulás után tisztázódott
helyzetben átgondoljuk a lehetőségeket. Főleg női munkanélküliek vannak. Szezonális
munkára annyi ember bealkalmazását kérjük, amennyit lehet.
Gombkötő Lajos: Nekem is ez a véleményem. A bizonytalanság nagy. Nemet kell
mondanunk a Start programra. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan az
alábbi határozatot hozta:
159/2012. (VIII. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
döntött arról, hogy a Kistérségi Startmunka Mintaprogram
2013. évi fordulójában nem vesz részt.
Felelős: dr. Mészáros Erzsébet jegyző, a határozat
továbbításáért.
Határidő: 2012. augusztus 27.

2.

napirendi pont:

Tanyafejlesztési Program keretében TP-1-2012. pályázat
Előadó:

Varga Pál tanyagondnok

Varga Pál: A Magyar Közlönyben már megjelent a tanyás térségek fejlesztésére kiírt
pályázati. Úgy gondolom nem szabad kihagyni ezt a lehetőséget. Aki tavaly a Duna-Tisza
Közi Tanyagondnoki Szövetséggel közösen pályázott, az nyert. A határidő augusztus 31.
Pályázni lehet programokra, eszközökre, egészségügyi szűrő vizsgálatokra. Egyeztettem a
Szövetség elnök asszonyával a lehetőségekről. Eszközbeszerzésre gondoltam. A
pályázathoz csatolni kell 2 darab aláírt, lepecsételt 90 napra érvényes árajánlatot is. Ezek
már megjöttek.
Elképzelt eszközök: a tanyagondnoki autóhoz elektromos oldallépcső, ülés huzat, laptop,
útvonaljelző. Ezek összes beszerzési ára 480-500 ezer forint, mely 90 %-os támogatottságú,
10 % önerőt kell biztosítani. Részletesen ismerteti az árajánlatokban foglaltakat.
Arról kell határoznunk most, hogy beadja a pályázatot és a 10 %-os önrészt biztosítja-e az
önkormányzat.
Tájékoztatom még a képviselőket, hogy a Máltai Szeretetszolgálaton keresztül 2
kerekesszékhez és 12 kerekes járókerethez, valamint 2 ágyhoz jutottunk. Ezek összes
értéke közel fél millió forint, melyért nem kell semmit fizetni.
Gombkötő Lajos: Támogatom a javaslatot.
Mórocz Lajos: A két árajánlat között mi a különbség?
Varga Pál: Összességében 100-150 ezer forint.
Gombkötő Lajos: Aki egyetért a pályázat beadásával és a 10 %-os önerő biztosításával,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan az
alábbi határozatot hozta:
160/2012. (VIII. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő- testülete
pályázatot nyújt be a Tanyafejlesztési Program keretében
meghirdetett TP-1-2012. azonosító számú pályázati felhívásra
a
Kardoskút
Község
Önkormányzata
Tanyagondnoki
Szolgálata fejlesztése tárgyában. A pályázat keretében igényelt
támogatás összege 430 164,-Ft, az önkormányzat által
biztosított saját erő összege 47 796,-Ft. A projekt összköltsége:
477 960,-Ft.
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Kardoskút Község Önkormányzata a 47 796,- Ft összegű
önerőt a 2012. évi költségvetésében rendelkezésre álló
általános tartalék terhére biztosítja.
Felelős: Gombkötő Lajos alpolgármester
Határidő: 2012. augusztus 31.
B e j e l e n t é s e k:
Pusztai Ádám: Van a településnek egy kitüntetése, ez egy erkölcsi elismerés. Ez nem
adható posztumuszként. Javasolnám a rendeletet módosítani, hogy Ramasz Imre részére is
adományozhatnánk ezt a kitüntetést.
dr. Mészáros Erzsébet: Ez 2000-ben megalkotott rendelet, amely módosítást igényel. Kevés
összegű pénz is jár a plakettel. (38.650 Ft x 3) Évente egyszer adományozható. Felhívást
kell közzé tenni és a község alapításának évfordulóján adományozható ünnepi testületi ülés
keretében.
Gombkötő Lajos: Támogatom a javaslatot, szeptember 6-i ülésre elkészülhetne-e a rendelettervezet kérdezi dr. Mészáros Erzsébet jegyzőt.
dr. Mészáros Erzsébet: Igen, megpróbálom elkészíteni a módosítási tervezetet.
Tájékoztatom a képviselőket, hogy Gombkötő Lajos alpolgármester aláírási jogosultsággal
rendelkezik. A polgármester használatában lévő bankkártya és az átutalásokhoz használatos
token letiltásra került.
A jövő héten, pénteken, augusztus 31-ére kerül összehívásra a Választási Bizottság az
időközi választás kitűzése céljából.
Gombkötő Lajos: Augusztus 30-án lesz a településrendezési tervvel kapcsolatos külön
egyeztetés a Körös-Maros Nemzeti Parkkal. Szeptember 4-én a pihenőparkkal kapcsolatos
közbeszerzési eljárás keretében érkezett ajánlatok elbírálása, ezzel együtt soron kívüli
testületi ülés, majd szeptember 6-án a soros testületi ülés lesz.
dr. Mészáros Erzsébet: Augusztus 4-én délelőtt a Bíráló Bizottság, délután 3 órára a testületi
ülés kerül összehívásra.
Gombkötő Lajos: Több napirendi pont nincs. Köszönöm Jegyző Asszony tájékoztatását,

köszönöm a testületi tagok jelenlétét, munkáját a testületi ülést 11,30 perckor
bezárom.
Kmft.
/ Gombkötő Lajos /
alpolgármester

/ dr. Mészáros Erzsébet /
jegyző
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

/ Mórocz Lajos /
képviselő

/ Varga Pál /
képviselő
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