27/2012. ÖKÜ.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november
16-i testületi ülésén.
Jelen vannak:

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

Jelen van továbbá:

dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Czecher Péter Orosházi Rendőrkapitányság rendőrkapitány,
Kürtiné Rácz Anikó Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda
óvodavezető,
Neller Borbála Tünde Móra Ferenc Művelődési Ház és
Községi Könyvtár igazgató,
Verasztó József TMKIT Kardoskút Tagintézmény igazgató,
Török Attila Kistérségi Gyermekjóléti Központ családgondozó,
Skorka Pálné jkv. vezető.

Gombkötő Lajos: Köszöntöm a megjelenteket. Tájékoztatom a képviselőket, hogy a
testületi ülés határozatképes, a képviselő-testület ülését megnyitom. Jegyzőkönyv
hitelesítőkre kell javaslatot tenni. Javaslatom Mórocz Lajos és Pusztai Ádám
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:
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Kardoskút község közbiztonságával kapcsolatos

2.

Bejelentések.

Czecher Péter
kapitányságvezető

A napirendi pontok tárgyalása előtt Gombkötő Lajos alpolgármester tájékoztatja a
képviselőket, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés
között tett intézkedésekről, történésekről nem számol be, mivel soron kívüli testületi
ülés megtartására került sor. Ennek oka, hogy a közbiztonsággal kapcsolatos fórum
megtartásának az időpontját mostanra határozta meg a rendőrkapitányság.
1.

napirendi ponta:

Kardoskút Község közbiztonságával kapcsolatos
konzultációs fórum.
Előadó:
Czecher Péter kapitányságvezető

Gombkötő Lajos: Az első napirendi ponttal kapcsolatban írásos anyag kiadására
nem került sor, ezért átadja a szót Czecher Péter kapitányságvezetőnek.
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Czecher Péter: Üdvözlöm a megjelenteket. Tisztelettel köszöntöm a képviselőket és
külön köszönöm, hogy testületi ülés keretében adtak lehetőséget a fórum
megtartására.
A fórum célja: A jelenlevők szemszögéből szeretnénk felmérni a lakosság
véleményét, közbiztonsági helyzetét. Mi más szemmel látjuk és értékeljük, mint a
lakosság. Arra törekszünk, hogy minél jobb legyen, ehhez várunk a lakosságtól
bármilyen javaslatot, észrevételt.
Kardoskút a legbiztonságosabb település, a legjobbak a közbiztonsági mutatók.
Legalacsonyabb a bűnügyi esetek, bűncselekmények száma. Kiemelt súlyos
bűncselekmény elvétve fordult elő.
Átadom a szót a képviselőknek.
Varga Pál: A közbiztonsággal kapcsolatos észrevételem nincs. Aktív polgárőrként
járom a települést éjjelente is. Olyan jelzéseket, információkat kapok, hogy ismét
megjelent a településen a fiatalok egy bizonyos körében a kábítószer. A szülők féltik
a gyerekeiket. A közbiztonsággal maximálisan meg vannak elégedve.
Czecher Péter: Bonyolult téma a kábítószer. A régi terjesztők nem térnek vissza, de
mindenhol jelen van valamilyen mértékben a kábítószer. A rendőrségnek nincs
eszköze a jobb útra térítésre. Nagyon elterjedtek a dizájner drogok, melyeket
interneten lehet rendelni, és postán futárszolgálattal meg is lehet kapni. Kardoskúton
ilyen szerekről van tudomásunk. Az ellen lehet csak eljárást indítani, aki tiltott szert
fogyaszt, vagy forgalmaz. Megpróbáljuk ezt a kört is kiszűrni. Vannak kormányzati
tervek a megoldásra. A fogyasztók tudják, hogy mely szerek nem tiltottak.
Varga Pál: A fiatalok egy csoportja keresett meg a problémával, hogy esetenként már
tettlegességig fajult, ha valaki nem fogyasztott.
Czecher Péter: A herbal füveknek egy fajtája tiltott, de 4-5 fajtája nem, ezek gyenge
szerek, de van káros hatása.
Török Attila: Valahol el kell kezdeni és utána mindig erősebbre van szüksége a
fogyasztónak. Ezért kell alapjaiban lépéseket ellene tenni.
Czecher Péter: Akár mit szív a gyerek, a szülőknek látni kell, a gyerek személyisége
megváltozik, akár egy száltól is.
Török Attila: Két éve szülőknek szóló előadás volt, egyetlen szülő jelent meg, sok
szülő, ha észlelne is valamilyen jelet, nem szól.
Verasztó József: Jogszabályi háttere nincs a családon belüli erőszaknak?
Czecher Péter: Eddig is meg volt a lehetőség, más volt a neve a családon belüli
erőszaknak. Ha intézkedtünk is, másnap már visszavonták a feljelentést. Ha a sértett
nem működik közre nem tudunk mit tenni, más a helyzet ha sérülés van, de
esetenként azt is visszavonják.
Verasztó József: Csicska-tartás nem jellemző a településen, de 1-2 ilyen állattartó
akad.
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Czecher Péter: Ha tudunk róla, eredményeket érünk el, van visszatartó ereje.
Lakossági bejelentést szívesen veszünk, névtelenül is.
Verasztó József: Nincs kardoskúti vonatkozása, de Orosházán a Tisza Kálmán
közoktatási intézményben bandába verődő csoportok gyengébb társaiktól
kéregetnek, esetleg erőszakoskodnak. A rendőrségnek mi a véleménye ezzel
kapcsolatban?
Czecher Péter: Van tudomásunk bizonyos dolgokról, jelenleg is van eljárás. Az iskola
és a rendőrség között jó az információáramlás.
A körzeti megbízottal van-e probléma, tudunk-e valamin javítani? Mi a tapasztalat a
gyorshajtással kapcsolatban?
Gombkötő Lajos: Van visszatartó ereje a sebességmérő készülékeknek, de időnként
van aki átlépi a sebességet.
Mórocz Lajos: Az utcák szélessége befolyásolhatja-e a sebességet?
Czecher Péter: A rendőrség véleményét ki lehet kérni, de az út tulajdonosa dönti el a
sebességkorlátozást.
Mórocz Lajos: Orosháza Gyártelep utcáig lehetne 70 km-s sebesség?
Czecher Péter: Csak véleményezhetjük, ha kikérik a véleményünket meg is tesszük
azt.
Mivel nincs több hozzászólás, vélemény, javaslat megköszönöm a lehetőséget. A
hallottakat igyekszünk hasznosítani. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Gombkötő Lajos: Megköszönöm Czecher Péternek a tájékoztatást és a napirendet
lezárom.
B e j e l e n t é s e k:
Gombkötő Lajos: Tótkomlós és Térsége Állati hulladék-kezelési Önkormányzati
Társulás a lakosságtól eddig átvette a hulladékot és az ártalmatlanítási illetve
szállítási költséget átvállalta az Önkormányzat. A jövőben ezen változtassunk, vagy
továbbra is vállaljuk. Nagyon kevés esetben fordul elő, csekély az összeg.
Varga Pál: Vállaljuk.
Mórocz Lajos: Akinek elhullik az állat, az is nagyon nagy kár. Vállaljuk át a
költségeket.
Gombkötő Lajos: Aki egyetért, hogy átvállaljuk a költségeke, kézfeltartással
szavazzon.
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Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
233/2012. (XI. 16.) sz.

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Tótkomlós és Térsége Állati hulladék-kezelési
Önkormányzati Társulás keretében a lakosságtól
átvételre kerülő állati hulladék ártalmatlanítási és
szállítási díjat 2013. január 01. napjától határozatlan
időre átvállalja.
Felelős:
dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő: 2013. évi költségvetés elfogadása

Gombkötő Lajos: November 30-ig kell döntést hozni az Orosházi Többcélú Kistérségi
Társulás tagdíjáról. A javaslat 170,-Ft/év/fő településenként. Új társulási szerződést
kell kötni, mert a társulás formája változik, egy fő irodavezető marad, akinek a bére
benne van a tagdíjban. A társulás többi költsége az Orosházi Polgármesteri Hivatal
költségvetésébe kerül. Ezt én elfogadhatónak tartom és javaslom elfogadásra.
Szükséges arról is határozni, hogy a szervezeti változások következtében a
munkaszervezet alkalmazottai közalkalmazotti jogviszonyát megszüntesse és ezzel
kapcsolatos intézkedéseket megtegye.
Mórocz Lajos: Mennyi volt az eddigi díj?
Gombkötő Lajos: Eddig magasabb volt, ez a javasolt összeg kevesebb, mert
kevesebb lesz a létszám is. Aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással szavazzon.
Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
234/2012. (XI. 16.) sz.

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
1. Ötv. 95. § (4) bekezdése alapján úgy határoz, hogy
2013. 01. 01. napjától a társulás munkaszervezeti
feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás
szervezése) Orosháza Város Polgármesteri
Hivatala látja el. Felhatalmazza a polgármestert,
hogy a határozatot a Társulás részére megküldje.
Egyetért azzal, hogy a Társulási Tanács elnöke
felhatalmazás
alapján
a
munkaszervezet
alkalmazottai
közalkalmazotti
jogviszonyának
megszüntetésével kapcsolatos intézkedéseket
megtegye. A társulás 2013. 06. 30. napjáig a
társulási megállapodást a fentiek szerint módosítja.
2. Megállapítja, hogy településenként a 2013. évi
tagdíj a 170.- Ft/fő/év összeget nem haladja meg 9
településen (Orosháza, Békéssámson, Tótkomlós,
Pusztaföldvár, Csanádapáca, Kardoskút, Gádoros,
Csorvás, Gerendás), Nagyszénáson a 2013. évi
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tagdíj a 100,-Ft/fő/év összeget nem haladhatja
meg.
3. Vállalja, hogy minden hónap 1-ig a kiszámlázott
tagdíjat átutalja a társulás számlájára, továbbá
vállalja, hogy a tagdíj 30 napot meghaladó
késedelme
esetére
a
pénzforgalmi
szolgáltatójuknál Orosháza Város Polgármesteri
Hivatala,
mint
kedvezményezett
számára
hozzájárulásunkat
adjuk
ahhoz,
hogy
a
kedvezményezett rendelkezése alapján a tag
önkormányzat
fizetési
számláját
Orosházi
Kistérség Többcélú Társulása a saját javára az
elmaradt tagdíj erejéig megterhelje. Vállalja
továbbá, hogy ezen hozzájárulást a társulási
tagság idejére – illetve mindaddig, amíg a
munkaszervezeti feladatokat Orosháza Város
Polgármesteri
Hivatala
látja
el
ezen
hozzájárulásunkat nem vonjuk vissza.
Felelős:
Gombkötő Lajos alpolgármester
Határidő:
2012. november 30.
Gombkötő Lajos: Előző testületi üléseken már szó esett a Kardoskút Petőfi u. 16.
szám alatti önkormányzat bérlakás felújításáról. Statikai vizsgálat elkészült. A
vizsgálat eredménye, hogy az épület nem életveszélyes, de javasolt a felújítása.
Három ajánlatot kértem: Dér Építő vállalkozó ajánlata 1.900.000 forint, az Iványi
Építő Kft. ajánlata 2.058.000,- forint, míg a Trian budapesti cég ajánlata 2.387.000
forint. A Dér Építő cég hajlandó 200 ezer forint engedményre is. Vállalná, hogy a
szükséges munkálatokat elvégzi és csak egy részét számlázná ez évre a többit a
jövő évre. Mi a testület döntése?
Varga Pál: Javasolnám, hogy folytassunk tárgyalásokat bérlakások bérlőivel és
kedvezményes áron ajánljuk fel nekik megvételre. Ezek a bérlakások már régiek,
nagyon sokba kerülne a felújításuk, a ráfordított költség nem térül meg a bérleti
díjból.
Pusztai Ádám: Saját és a családom erejét ismerve, tudni kell az eladási árat.
Furcsának érzem a gondolatot, hiszen 25 évig nem volt semmi ráfordítás, a többi
lakásnál történtek felújítások. A vásárlással kapcsolatban nem tudok semmit
nyilatkozni. Méltánytalannak tartom, és személyem elleni támadásnak. A Béke u. 9.
szám alatti lakás is ugyanolyan feltételekkel van. Nem biztos, hogy a vásárláskor a
felújítási összeget vállalni tudom.
Varga Pál: Csökkentené az értékét a lakás állaga, és lehet, hogy magánembernek
olcsóbban elvégeznék a felújítást. Jobb lenne egy saját otthon.
Mórocz Lajos: Igazgató Úr önmaga ellen veszi a támadást. Ezt nem így gondoltam,
de értelmetlen, hogy ennyi önkormányzati lakást fenntartunk. Meg kellene beszélni,
legyen szolgálati lakás szükség szerint, a többit adjuk el – korrekt áron. Lehet, hogy
statikailag értelmetlen annyit rákölteni. Ha most felújítjuk, jövőre eladnánk, akkor az
az eladási árat felértékelné. Magánszemély, saját tulajdont sokkal olcsóbban
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felújíthatná. Meg kellene vizsgálni hány lakásra lenne szükség. Pl. az orvosnak van
értelme akkora lakásnak, nem foglalkozik a környezettel, a kerttel. El kellene
gondolkodni, hagyjuk tönkremenni ezeket az ingatlanokat, vagy adjuk el. Nem
személyek, lakók ellen vagyok, de nem tudom, mi lenne a jó megoldás.
Varga Pál: Béke u. 9. szám alatti lakás is nagyon rossz állapotban van.
Mórocz Lajos: Mindegyik lakás. Nézzük meg hány szolgálati lakásra van
szükségünk. A bérlakásokra nincs szükség. Értelme van-e, hogy ott beruházásokat
csináljunk.
Varga Pál: Értelme van, csak, hogy ki vállalja a költségeket. Egy reális, baráti áron
történő értékesítést javasolok.
Gombkötő Lajos: Nem tudom, hogy mit csináljunk?
Varga Pál: A következő testületi ülésig Igazgató Úr megbeszélné a családdal és
akkor döntsünk.
Pusztai Ádám: Döntsünk most.
Gombkötő Lajos: Eddig még nem gondolkodtunk a lakások konkrét eladásáról. Ez
egy hosszabb folyamat, értékbecslés is kell végeztetni.
Én javasolnám két részletben történő felújításra. A parkhoz is kell átcsoportosítás.
Mórocz Lajos: Mennyi pénzről van szó?
dr. Mészáros Erzsébet: 22 millió forint a park, pontos adatokat nem tudok, nem
kaptam felhatalmazás a testülettől számszaki alátámasztásra.
Gombkötő Lajos: 110 millió forint iparűzési adó jött, decemberig 4 millió feltöltés
várható, a tartalék 11 millió forintra nőtt.
dr. Mészáros Erzsébet: Nincsenek pontos számok, nem készültünk, ha a testület
kéri, a november 29-i ülésre készülünk. Akkor lesz napirenden a háromnegyed éves
költségvetési beszámoló.
Varga Pál: Várjuk meg a testület kiegészülését, legyen polgármester, majd hívjuk
össze a lakókat, hallgassuk meg a véleményüket. Nagyon fontos a felújítás, akkor is,
ha nem életveszélyes az ingatlan.
Pusztai Ádám: Régen – évek óta jeleztem ezt a jelenséget, ki tudja, mennyit bír még
ki. Erről véleményt mondani nem tudok, ha mondanék, akkor szakember lennék.
dr. Mészáros Erzsébet: Átadja a statikai szakvéleményt Varga Pál képviselőnek.
Varga Pál: Magában elolvassa és elmondja, hogy le van írva, a süllyedés nem áll
meg.
Mórocz Lajos: Alátámasztjuk a süllyedő részt, de akkor a többi résszel mi lesz?
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Pusztai Ádám: Ha süllyedő részt megfogjuk, akkor tovább nem fog süllyedni a másik
rész. A közfalakat húzza szét. A tapéta takarja a repedéseket. Mikor ide jöttem lakni
már látszott a repedés, de most jobban megindult, mint a szó nélkül hagyása
megengedné.
Gombkötő Lajos: Mibe maradjunk, csak kellene valamilyen megoldás?
Mórocz Lajos: Valószínű azt alap is elrepedt. Úgy gondolkodom, mintha a sajátom
lenne. Ha meg kell csinálni, meg kell csinálni, de lesz-e miből megcsináltatni.
Ha eladjuk, akkor ezzel növelt értékkel el tudjuk-e adni?
Pusztai Ádám: Ha én nem veszem meg, akkor elköszönök tőle, de a ház még ott
marad. Nem biztos, hogy most állást tudunk foglalni, biztos másként gondolkodnék,
ha nem én laknék benne. A lakást minden képen meg kell csináltatni.
Varga Pál: Jövő év elején térjünk erre vissza, utána mikor a lakókat megkerestük.
Nagyon év vége van már.
Mórocz Lajos: Térjünk vissza jövőre.
Pusztai Ádám: Mely lakásokra javasolt az eladás, milyen lakások vannak?
dr. Mészáros Erzsébet: 8 lakás van összesen, 1 pusztaközponti szociális bérlakás, 1
művelődési ház szolgálati lakás, 1 Március 15. tér 3. szám alatti bérlakás, orvosi
szolgálati lakás, a védőnő szolgálati lakása, amíg a feladatot ellátja, Béke u. 9. szám
bérlakás, Petőfi u. 64. szám szolgálati lakás, rendőr, a rendőrség bérlőkijelölési
jogával.
Gombkötő Lajos: Jó volna ha a kiegészült testület meghozná a döntést.
Varga Pál: Igen, és akkor rákérdeznénk a lakókra, tisztább lenne a kép a jövő év
elején.
Gombkötő Lajos: Zárjuk le és a december 13-i ülésen hozzunk döntést, mi legyen a
felújítással.
dr. Mészáros Erzsébet: Miről szeretne dönteni 13-án a testület?
Varga Pál: December 13-ra értékbecslés legyen.
Mórocz Lajos: Legyen értékbecslés, kiértesíteni a benne lakókat, hogy tegyenek
szándéknyilatkozatot. Arról is, ha nem kell a lakás.
Pusztai Ádám: Kelleni kell a lakás, de nem tudja megvásárolni, mert nincs rá pénze.
Tudni kell, milyen feltételekkel, mekkora összeget, mennyi időre vállalhat.
Varga Pál: Összejönnénk a bérlőkkel, beszélgetni, annak tudatában a jövő év elején
térjünk vissza.
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Gombkötő Lajos: Megállapítom, hogy nem döntött a testület határozatban, a döntést
elnapolta.
Gombkötő Lajos: Az előző testületi ülésen döntöttünk arról, hogy december 15-én
legyen az ünnepi testületi ülés. dr. Mészáros Erzsébet jelezte, hogy más fontos
elfoglaltsága miatt nem tud részt venni rajta. Javasolom, hogy új időpontban legyen a
testületi ülés, december 16-án. Aki ezzel egyetért kézfeltartással szavazzon.
Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
235/2012. (XI. 16.) sz.

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 216/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi
határozatát módosítja a szerint, hogy az ünnepi testületi
ülés 2012. december 16-án 17 órai kezdettel kerül
megtartásra.
Felelős:
polgármester
Határidő: 2012. december 16.

Gombkötő Lajos: Az úgynevezett polgári védelmi bázis jelenleg az Orosházi
Önkormányzat tulajdonát képezi. Felajánlották megvásárlásra. Semmi feltételt,
árajánlatot nem adtak. esetleges vételi szándékunkról november 30-ig nyilatkozzunk.
Pusztai Ádám: Időhúzásként kérjünk ajánlatot.
Mórocz Lajos: Hasznosítással kapcsolatban nincs ötletünk.
Gombkötő Lajos: El ne utasítsuk, de kérjünk ajánlatot. Aki ezzel egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
236/2012. (XI. 16.) sz.

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kardoskút, Petőfi u. 68. sz. alatt lévő “polgári
védelmi bázis” épületének megvásárlását nem utasítja
el, de döntést részletesebb feltételek, árajánlat közlése
után hoz.
Felelős:
Polgármester
Határidő: 2012. november 30.

Pusztai Ádám: Október végén koszorút helyeztünk el – képviselők és hivatali
dolgozók – Ramasz Imre volt polgármester sírjánál. Néhány kardoskúti lakosnál
felmerült, hogy emléket kellene állítani. Azt javasolom, hogy gondolkozzunk ezen és
később térjünk vissza erre. Meg lehet szondázni a lakosságot is.
Mórocz Lajos: Az újságot mindenki megkapja, azon belül lehet tudakozódni.
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Mórocz Lajos: Mit intéztek Békéssámsonnal a közös hivatal létrehozásával
kapcsolatban?
Gombkötő Lajos: Azt szeretnénk, ha olyan megállapodás jönne létre, hogy a
lakosság ne vegye észre a két hivatal társulását, ügyeiket ugyan úgy tudják intézni.
Több variációban gondolkodtunk. Egyeztetni kell a két hivatal működését.
Békéssámson lesz a gesztor település, Kardoskút kirendeltségként fog működni. 3 fő
nem biztos, hogy elég, lehetne 4 fő is. A munkák átcsoportosítása szükséges. Az öt
fő helyett 3-nak megterhelő lenne. 3,16 lehet a mi létszámunk, a 4-ik főt az
önkormányzat finanszírozná, a 3,16 fő felett. Vittünk anyagokat, ebből dolgoznak,
időpontot nem beszéltünk a következő egyeztetésig. Év végén egyébként is több a
munka. Felmerült az utaztatás gondolata is, esetleg egy gépjármű beszerzése
ehhez. A két testületnek meg kell határozni a jegyző, aljegyző személyét.
dr. Mészáros Erzsébet: Békéssámson kíváncsi volt a mi elképzelésünkre. Testületi
ülésen nem került meghatározásra semmi. A törvény állandó vagy ideiglenes
kirendeltséget enged. A kiindulópont, hogy Kardoskúton intézhessék a kardoskúti
ügyeket. Hangsúlyos a 3,16 fő feletti, 4 fő létszám, akkor az eddigi munkát mind itt
helyben lehetne végezni, munkakörök felosztását igényli, gondolkodtunk
Békéssámsonnal közös helyettesítésen is. Sok anyagot készítettem. Nagyon sok
tennivaló munka van, egy időbeli ütemtervet készítettem, ami alapján lehetne tovább
dolgozni. Mindezt mondhatom, de felhatalmazásom nincs a testülettől semmire sem.
Mórocz Lajos:
felhatalmazás?

Döntöttünk,

hogy

Békéssámsonnal

tárgyalunk,

ehhez

kell

dr. Mészáros Erzsébet: Nem vagyok felhatalmazva, csak szándéknyilatkozatot tett a
testület.
Varga Pál: Itt az alkalom a felhatalmazásra. Orosháza politikai támadásnak veszi,
hogy Békéssámson fele indultunk.
Gombkötő Lajos: Nehezményezték, hogy a testület így döntött.
Varga Pál: Ez eredményezheti az iskola bezárást?
Gombkötő Lajos: Politikai döntésnek minősítik, nem tudom miért?
Varga Pál: Döntött a képviselő-testület. hatalmazzuk fel a jegyzőt, megszületett a
döntés. Azt gondoltam sínen van a dolog.
dr. Mészáros Erzsébet: Egy megbeszélés történt, ami alapján a plusz 1 fő működhet.
Végig 3,16 főben gondolkodtunk, éreztem, hogy ez kevés. A létszámnormán felüli
részt az önkormányzatnak kell pótolni. Szociális területen nincs képzett ember.
Gombkötő Lajos: Aki egyetért, hogy megbízza a képviselő-testület dr. Mészáros
Erzsébet jegyzőt a közös hivatal létrehozásának kidolgozásával, az kézfeltartással
szavazzon.

9

Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
237/2012. (XI. 16.) sz.

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza dr. Mészáros Erzsébet jegyzőt,
hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 2013. január 1-én hatályba
lépő 84-86. §.-ában szabályozott közös önkormányzati
hivatalra vonatkozó megállapodás tervezetét 2012.
december 15. napjáig Békéssámsonnal közösen
készítse el.
Felelős: dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő: 2012. december 15.

Gombkötő Lajos: Több napirendi pont nincs így a Képviselő-testület ülését 15 óra 40
perckor bezárom.
Kmft.
/ Gombkötő Lajos /
alpolgármester

/ dr. Mészáros Erzsébet /
jegyző
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

/ Mórocz Lajos /
képviselő

/ Pusztai Ádám /
képviselő
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