3/2012. ÖKÜ.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23án (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. Dancsó József országgyűlési képviselő,
Neller Borbála, Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi
Könyvtár igazgató;
Tóth Józsefné főmunkatárs,
Kapuné Sin Anikó, pénzügyi főtanácsos;
Verasztó József, TMKIT Kardoskúti Tagintézmény igazgatója,
Dr. Bradean Constantin háziorvos,
Hajdúné Hegedűs Mária és Nagy Ádám érdeklődők,
Skorka Pálné jegyzőkönyvvezető.

Ramasz Imre polgármester köszönti Dr. Dancsó József országgyűlési képviselőt, a
képviselő-testület tagjait, a jegyzőt, és a többi jelenlevő érdeklődőt. A jelenléti ív
alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes.
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./ Dr. Dancsó József országgyűlési képviselő
tájékoztatója az általa végzett tevékenységről.

Dr. Dancsó József
országgyűlési képviselő

2./ 2012. évi költségvetés tervezetének megvitatása,
elfogadása és a költségvetésről szóló rendelet
megalkotása.

Ramasz Imre
polgármester
dr. Mészáros Erzsébet
jegyző

3./ Településközpont felújításával kapcsolatos
feladatokról tájékoztató jelentés előterjesztése.

Ramasz Imre
polgármester

4./ Bejelentések, interpellációk.
A napirendi pontok tárgyalása előtt Ramasz Imre polgármester tájékoztatja a
képviselőket a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés
között tett intézkedésekről, történésekről.
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Lejárt határidejű határozat:
 3/2012. (II. 02.) sz. KT. határozatban a testület az általános tartalék terhére
biztosítani javasolta az ifjúsági szálló megvalósításának támogatását, illetve a
civil szervezetek támogatási összegének megemelését javasolta 1 millió
forintra. A támogatási összeg átadásáról szóló megállapodás elfogadására a
bejelentések között kerül sor, a támogatási összeg már ennek megfelelően
szerepel az előterjesztésben. A határozat végrehajtása megtörtént.
 5/2012. (II. 02.) sz. KT. határozatban a testület a falugyűlés időpontjáról
határozott és a napirendekről döntött. A falugyűlés február 13-án megtartásra
került, ott voltatok mindannyian. A határozat végrehajtása megtörtént.
 9/2012. (II. 02.) sz. KT. határozatban a testület döntött arról, hogy a
Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületével együtt kíván működni, ennek
érdekében felhatalmazta Ramasz Imre polgármestert az együttműködési
megállapodás aláírására és a támogatási összeg átutalására. Az
együttműködési megállapodást aláírtam és a 21 ezer forint támogatási összeg
átutalásra került. A határozat végrehajtása megtörtént.
 10/2012. (II. 02.) sz. KT. határozatban a testület csatlakozási szándékát
nyilvánította ki a Békés Megyei Önkormányzat által szervezett közös földgáz
beszerzéséhez. Közöltem a testület álláspontját. A bejelentések keretében
visszatérünk erre a témára. A határozat végrehajtása megtörtént.
 12/2012. (II. 02.) sz. KT. határozatban a testület megállapodás megkötéséről
döntött az Agenda Pályázatház Pályázati Tanácsadó Kft-vel, a TÁMOP-6.1.2
Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok c. pályázatban
való részvételről. Felhatalmazta Ramasz Imre polgármestert és dr. Mészáros
Erzsébet jegyzőt az együttműködési megállapodás aláírására. Az
együttműködési megállapodást aláírtuk, melyet megküldtem a partner részére.
A határozat végrehajtása megtörtént.
 13/2012. (II. 02.) sz. KT. határozatban a testület a Táncsics Mihály
Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Kardoskúti Tagintézménye Szülői
Munkaközössége részére 30 ezer forint támogatási összeg nyújtásáról döntött
az iskolai farsang költségeihez. A megállapodást megkötöttük, az összeg
átutalásra került, a határozat végrehajtást nyert.
A két ülés között eltelt időszakról:
 A Békés Megyei Védelmi Bizottság egész megyére szóló védelmi igazgatási
oktatást tartott a rendszer átalakításáról, az egységes katasztrófavédelem
jogszabályi változásairól valamint a megyére jellemző katasztrófa
sajátosságokról. Törvényalkotás után vagyunk, mely lényeges változásokat
hozott. Településszinten is új szabályozások következnek a közeljövőben.
 Az ifjúsági szálló anyagi támogatásával kapcsolatban, a megállapodás
előkészítése során tárgyaltunk a partnerrel. A megállapodás elkészült, döntést
kell hozni ezzel kapcsolatban, a bejelentések keretében visszatérünk.
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.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
34/2012. (II. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
3/2012. (II. 02.) sz., 5/2012. (II. 02.) sz., 9/2012. (II. 02.)
sz.,10/2012. (II. 02.) sz., 12/2012. (II. 02.) sz., 13/2012. (II.
02.) sz. KT lejárt határidejű határozatokról és a két ülés
között történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót
elfogadta.
1.

napirendi pont:

Dr. Dancsó József országgyűlési képviselő tájékoztatója
az általa végzett tevékenységről.
Előadó:
Dr. Dancsó József országgyűlési képviselő

Dr. Dancsó Jószef: Megköszönöm a meghívást, hogy a Képviselő-testület ülésén
adhatok tájékoztatást a végzett munkámról. Ilyen meghívást még nem kaptam. Úgy
gondoltam elsősorban arról szólnék, ami Kardoskútra is kihatással van, de szívesen
válaszolok minden feltett kérdésre.
Az új törvények sorában elsőként említeném Magyarország Alaptörvényét, mely egy
hosszú távú, stabil rendet tud biztosítani az országnak. Részt vettem az Állami
Számvevőszékről szóló törvény megalkotásában, mely azért is fontos, mert az
önkormányzatok ellenőrzése részben az ÁSZ feladatkörébe tartozik. A költségvetési
és a stabilitási törvény megalkotása szintén jelentőséggel bír. Továbbá a sarkalatos
törvények köréből kiemelést érdemel az önkormányzati törvény, mely nagy
változásokat hoz. Kisebb és olcsóbb önkormányzatok létrejötte a cél. Az
önkormányzati törvény legfontosabb változása, hogy 2 ezer fő alatti településeken az
önálló hivatal megszűnik. Lényeges továbbá a 2013. január 1-jétől felálló járási
hivatalok létrejötte, ez egy új szervezeti forma szerint fog működni, várhatóan
olcsóbbá tud válni az államigazgatás. Az államháztartási törvény elfogadásával
lényegesen megváltoztak az önkormányzati gazdálkodás szabályai. Rendkívül fontos
feladat volt az államadóság vizsgálata, az e célra létrehozott bizottság elnöke voltam.
Az államadósság alapvetően meghatározza Magyarország mozgásterét.
Kisebb – térségünket érintő - fontos feladatok: Orosháza-Mezőkovácsháza és
Orosháza-Tótkomlós közötti útszakaszok felújítása. Tegnap kaptam meg a
legfrissebb információt, mely szerint az árak növekedése miatt kormányhatározat
szükséges kiegészítő fedezet biztosításáról. A döntés várhatóan márciusban meg
fog történni és bízom benne, hogy május, június hónapokban elkezdődik és
legkésőbb novemberben befejezésre került az említett két útszakasz felújítása.
Térségi jelentőségű az orosházi kórház átalakítása is, állami feladat lesz a járóbetegés fekvőbeteg-ellátás, mely várhatóan 2012. július 1-től be fog következni. A fűtési
rendszer, mosoda, konyha átszervezésre kerül, struktúraváltás következik be.
Szólni kell az iskolák működéséről is, mivel a közoktatás rendszeres is alapvetően át
fog alakulni. A megyei intézményfenntartó központok fogják átvenni az önkormányzat
által fenntartott iskolákat. Az állam saját kézbe akarja venni a közoktatást, egységes
alaptanterv alapján. A szakfelügyeleti rendszert 2013. január 1-jétől be kívánják
vezetni. Ez alapvetően befolyásolja a Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és
Tehetségközpont működését is. Alapvető a kistelepülések érdeke, hogy ugyanolyan
minőségi oktatást kapjanak.
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A katasztrófavédelmi törvény is sarkalatos törvény, mely 2012. január 1-jén életbe
lépett. Elindult a szervezet (tűzoltóság, polgári védelem, katasztrófa védelem) egy
szervezetbe integrálódása. A megyében három ilyen szervezet épül fel.
Orosházához fog tartozni Mezőkovácsháza is. Április 1-jétől kell működni az új
rendszernek.
Kardoskúton van egy ún. polgári védelmi bázis, ma Orosháza város tulajdonát
képezi. Nyitottak vagyunk a hasznosítására. Szívesen veszünk bármilyen
kezdeményezést.
Ennyit szerettem volna mondani Kardoskutat érintően, de bármilyen más kérdésben
szívesen adok tájékoztatást. Kérdéseket várom, örömmel állok rendelkezésre.
Ramasz Imre: A falugyűlésen sokkal többen jelezték, hogy szeretnének egy ilyen
beszámolót hallani, az érdeklődők számát tekintve úgy tűnik meghátráltak a
kíváncsiskodók. Általános kérdéssel szeretném kezdeni.
Hogyan látod, mennyiben változott meg kormánypártnak az ellenzéki szerepkörben
vallott véleménye a kisiskolák, hivatalok átalakításával kapcsolatban?
Az emberek mindent helyben tudnak intézni, önálló iskola, hivatal van. Nem kis
áldozat árán, de biztosítani tudtuk, hogy helyben tanulhat az 1-8. osztály.
Dr. Dancsó József: Két objektív tényező befolyásolja az ország helyzetét,
meghatározza a mozgásterét:
- 2004. óta túlzott deficit, többlet költség miatt 80 %-ra emelkedett az
államadóság;
- 2008. októberében elindult egy világgazdasági - pénzügyi válság, melynek a
végét még nem is látjuk. Ez alapvetően befolyásolja mire lesz pénz. Ez
indukálja többek között az államigazgatás költségei csökkentését. Az
önkormányzati rendszert meg kell változtatni. Dönteni kell, kivel lehet majd
együttműködni. Kardoskút vonatkozásában három település – TótkomlósPusztaföldvár - Orosháza – jöhet szóba, megítélésem szerint. Meg kell
állapodni, kivel milyen formában, mindegy, csak működjön. Nem következik
automatikusan, hogy osztályok, iskolák szűnjenek meg. Szaktanárokat
utaztatni olcsóbb, mint gyerekeket utaztatni. Itt már 5. éve együttműködés van
Kardoskút és Orosháza között.
Ramasz Imre: Köszönöm szépen. Iskola visszaszerződtetése, mi a város terve?
Dr. Dancsó József: Nehéz eldönteni a rendelkezésre álló információk alapján. A
végrehajtási rendeletek még hiányoznak, csak a működtetés nem hoz érdemi
eredményt. A vegyes rendszer nézeteltéréseket okozhat. Nem lezárt történet,
konkrét választ jelen pillanatban nem tudok adni. Szeptember környékén lehet
világosabban látni, addig egyetlen képviselő-testület sem tud megalapozottan
dönteni.
Gombkötő Lajos: Eléggé érzékenyen érinti az önkormányzati törvény a
kistelepüléseket, köztük minket is, hogy csatlakozni kell valakihez, valahogyan.
Feladatokat átvinni, az azt is jelenti, hogy pénzt is kell társítani. Az iparűzési adó
miatt anyagilag jó helyzetben vagyunk, bizonyos összegtől meg fognak szabadítani.
A gépjárműadó nem a mi bevételünk lesz, hallottam ilyet is. Lesz egy testület, mely
önállóságot ígér, de nem látjuk világosan mi is lesz. Legvalószínűbb, hogy ha az
iskola megszűnik az a település halála, lakásainkkal együtt leértékelődünk. Mit lehet
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tudni, mi a halvány remény. Az óvodában is kevés a létszám. Szomorú dolog lenne,
ha a megyei területén utaztatnánk a pedagógusokat. Nem tudom elfogadni a
nyugdíjkorhatár emelését sem. Nem tud szaladni a kisgyerek után már az idős tanító
néni.
Dr. Dancsó József: Nyugdíjkorhatár emelésében az előző parlament döntött. A
negyven éves szolgálati időt elért nők viszont – most is él ez a jogszabály – el tudnak
menni nyugdíjba. A szolgálati nyugdíjak kerültek átalakításra a mai kormány által.
Minden országban jellemző a népesség fogyása és elöregedése. A befizetett összeg
nem fedezi a nyugdíjak összegét. Óriási ellentmondás van.
Mindenki joggal, jogosan mondja, miért emelkedik a nyugdíjkorhatár, de ezzel a
tendencia nem fog megváltozni.
Az óvodák fenntartása továbbra is kötelező önkormányzati feladat lesz. Iskola nem
fog megszűni, járás át fogja venni, hogy hogyan működtetik most nem lehet tudni.
Nehezen tudom elképzelni, hogy több tanár legyen, mint gyerek. Az iparűzési adó,
gépjárműadó? A gépjárműadó központi adó, de helyi adóként kell beszedni. Az új
működési rendszer finanszírozását a jövő évi költségvetésben rendezni kell. Ami
megjelenik a közös együttműködésben még nem végleges, érzékeny kérdés.
Varga Pál: Kérdéseimre a közeljövő adja meg a választ. A kormánypárt kormányra
kerülésekor a vidék, a kistelepülések megerősítését hirdette. Ki marad itt? Idősek.
Semmi nem vonzza az embereket, hogy vidéken maradjanak. Folyamatos helyi
ügyintézés helyben? Szociális ügyeket fogják legjobban az emberek érezni. Azonnal
gyorssegély kell, annyi pénze nem lesz, hogy beutazzon. Személytelen lesz az
ügyintézés.
Miért nem lehetett bevonni a település lakóit a döntésbe, akiknek
(önkormányzatoknak) van és volt pénzük? Mi a garancia, hogy önállóan
megmaradunk? Ha az iskola felső tagozata megszűnik, akkor az alsósokat is el
fogják vinni a szülők.
Ramasz Imre: Azokon a településeken, ahol állami fenntartást nem vesznek igénybe,
meg kellene hagyni, hogy dönthessenek a megmaradásról. Iskolával kapcsolatban
hasonló a véleményem, többször beszéltünk már erről.
Dr. Dancsó József: Jelenleg nem itt tartunk. Most csak új fenntartóról van szó,
nincsenek még konkrét döntések, értem, érzem a dilemmát.
Vidék megerősítése – előző évben jobb helyzetbe kerültek a mezőgazdaságból élők,
ebben az évben is fokozódni fog. A kormány a vidéket nem hagyta magára, előre
hozott kifizetéseket eszközöl a mezőgazdaságból élők részére. Hol legyen az
ügyintézés? Majd a képviselő-testület és a polgármester el fogja dönteni. Normális
emberi módon kell megoldani.
Gombkötő Lajos: Választáskor szóba került a feldolgozó üzem létrehozása. Van-e a
Kormánynak ilyen célja? Újra lehetne-e éleszteni a mezőhegyesi cukorgyárat?
Dr. Dancsó József: Tapasztalat – aki 2 éve kiesett a munka világából, a munkaerő
piacra nagyon nehéz visszahozni. Egy éve Orosházán indítottunk egy foglalkoztatót.
Varrónőket kerestek. 150-ből 30 egynéhányat tudtak foglalkoztatni. Nagyon nehéz jó
munkaerőt találni. Kardoskúton is lehetne csinálni feldolgozót, az érdekelteknek
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össze kell fogni, pályázatot készíteni. Ha van ilyen kezdeményezés, természetesen
mellé állok és segítem, ez a kötelességem.
Az EU csatlakozás feltétele volt, hogy egy cukorgyár marad. Ezt írta alá az akkori
Kormány. Nem értek vele egyet, az egész EU-s szerződést kellene újratárgyalni.
Mórocz Lajos: A Kormány gondokodott-e a munkavállalók javára szóló döntésről,
esetleg több bére maradjon. Aki dolgozik meg is tudjon élni.
Dr. Dancsó József: Örülök a kérdésnek. Statisztikai adatok alapján 5 % reálbér
jövedelem emelkedés volt tavaly. Egykulcsos adó bevezetése, gyerekkedvezmény,
jelentős jövedelemtöbbletet eredményezett a családoknak. Ezt kevésbé érezték meg
a minimálbéresek. Olyan közmunka programokat indítottunk be, amelyek széles
tömegeket mozgatnak meg a rendes közfoglalkoztatás mellett. Sosem lehet
elégedettnek lenni, de a statisztikai adatok a reáljövedelem jelentős növekedését
mutatják.
Ramasz Imre: Statisztikai adatok ezt mutatják, de a tömegek széles rétegét nem
érintette, csak a magasabb jövedelmű réteget. Lehet átlagolni, de az emberek attól
nem élnek jobban.
Mórocz Lajos: Mindig hivatkoznak a régi kormányra. Két éve vannak hatalmon. Miért
nem változtatták meg ezeket a törvényeket. Az emberek bizakodtak, de nagyot
csalódtak.
Dr. Dancsó József: Eddig azt a kritikát kaptuk, hogy minek ez a rohanás, kevés az
egyeztetés. Nagyon nehéz kérdés. Ennyire futotta. Azon dolgozunk, hogy
megváltoztassuk az a rendszert, ami ide vezetett. Közvélemény kutatások szerint
elégedetlenebbek az emberek az ellenzékkel, mint a kormánypárttal. Nagyon sokat
dolgoztunk, igyekszünk még többet dolgozni, még többet változtatni. Bármihez
nyúlunk, az érdekeket sért azonnal.
Ramasz Imre: Kanyarodjunk vissza.
Varga Pál: Az önkormányzati változások következtében ugyanakkora létszámban
nem dolgozhatunk. Velünk mi a terv?
Dr. Dancsó József: Nincs meg a döntés. Végrehajtási utasításokat kell megvárni.
Nem tudok erre válaszolni. Meglátásom – a megszűnő polgármesteri hivatalok egy
része oda fog kerülni, ahol ellátják a feladatokat, illetve a járási hivatalokhoz, jelentős
képzés után. Azoknak az ügyintézőknek nem kis feladatot kell elvégezni, komoly
átmenet lesz. Egy fajta centralizáció szükséges.
Ramasz Imre: A jelen levő érdeklődők részéről van-e kérdés, hozzászólás?
Verasztó József: Kérésem lenne. Együttműködésünk mérlege pozitív. Szakmailag
gyümölcsöző. Ez az állapot veszélybe került. Kérés a Táncsics Mihály Közoktatási
Intézmény és Tehetségközpont erősíthető-e, ez esetben Kardoskút létezni tudna.
Iskolánkba 8 % Orosházáról jár ki. Lehetne ezt a kialakult egységet megtartani mint képviselő és polgármester kérnénk a segítségét ebben.
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Dr. Dancsó József: Egyetértek vele, ezen dolgozunk, ez az együttműködés megyei
szinten is gyümölcsöző legyen. Államtitkárokkal dolgozunk országos szintre, térségi
szintre emeléséről. Örülök a szegregáció szóba hozatalának, szabad iskola
választás felgyorsította ezt a folyamatot. Ha jó színvonalat tudunk megvalósítani, az
a térségnek a megőrzését jelenti, amihez szorosan kapcsolódik az egészségügy is.
Ramasz Imre: Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom a vitát zárjuk le. Ez az
út (közút felújítása) nagyon érzékenyen érint mindenkit. Egy dolog, hogy eljutott
idáig. Van egy rés, amihez kormányzati döntés szükséges, kérlek szorgalmazd ezt .
Továbbá van egy közös projekt is, a kerékpárút. Falugyűlésen megkérdőjelezték,
hogy Orosháza komolyan gondolta-e. Úgy érzem, ha segítenél a hiányzó források
kiegészítésében könnyebb lenne. Sokan járnak Orosházára és Orosházáról ide
dolgozni. Nagy szükség lenne a kerékpárútra.
Sok jel arra mutat, hogy Orosháza jöhet szóba (önkormányzat átalakítása), kérlek
ha erre kerül a sor legyetek partnerek ebben. Lakossági fórumon való megjelenést el
tudsz-e vállalni, önálló lakossági fórumon, szívesen megszervezzük.
Dr. Dancsó József: Lakossági fórum a legjobb, megszervezitek és természetesen
szívesen teszek eleget a felkérésnek. Kerékpárút – szűkösek a források, nehéz
kérdés, mivel tartaléklistára került és onnan nehéz visszahozni. Március 9-én
Orosházára jön a miniszterelnök, tervem ezt szóba hozni. Nagyon sok EU-s forrás
bent van még.
Ramasz Imre: Köszönöm, hogy részt vettél, elfogadtad a meghívásunkat.
Dr. Dancsó József: Köszönöm a meghívást és hogy részt vehettem.
2.

napirendi pont: 2012. évi költségvetés tervezetének megvitatása, elfogadása
és a költségvetésről szóló rendelet megalkotása.
Előadó: Ramasz Imre polgármester,
dr. Mészáros Erzsébet jegyző

Ramasz Imre: Ma már harmadik alkalommal kerül az Ügyrendi Bizottság, majd a
Képviselő-testület elé a 2012. évi költségvetési tervezet. Írásban előzetesen
eljuttattuk a képviselőknek az írásos előterjesztést és a rendelet-tervezetet
mellékletekkel együtt, mely már az új Áht. szerint készült el. Arra hívom fel a
figyelmet, hogy egyre inkább szorosabb a „hurok”. Fegyelmezetten kell minden
területen gazdálkodni, hogy a 2013-as év is zavartalanul induljon. Bízom benne,
hogy 2012. év végén is lesz pénzmaradványunk. Többet ezzel kapcsolatban nem
kívánok szólni, kérdezzetek.
Pusztai Ádám: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot. 3 igen
szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, - egyhangúan – azzal a javaslattal
él a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a 2012. évi költségvetés tervezetét és
alkossa meg a 2012. évi költségvetési rendeletet.
Mórocz Lajos: Ezt már többször megbeszéltük, megfontolt adatok, mutatók mellett,
jól átgondolt, mértéktartó tervezet van előttünk, így elfogadásra javaslom.
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Ramasz Imre: Köszönöm a hozzászólásokat, javaslom a napirend feletti vitát zárjuk
le. Aki egyetért a 2012. évi költségvetéssel, az kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
35/2012. (II. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
önkormányzat a 2012. évi költségvetés tervezetéről szóló
előterjesztést elfogadta.
Ramasz Imre: Aki az előterjesztésnek megfelelően a rendelet-tervezettel egyetért,
kérem, szavazzon erről.
A testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással megalkotta a
2012. évi költségvetésről szóló rendeletét.
Ramasz Imre polgármester megállapítja, hogy Kardoskút Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 2/2012. (…….) sz. önkormányzati rendelet-tervezete a
2012. évi költségvetésről rendeletté emelkedett.
Ramasz Imre: A napirendhez tartozik a középtávú terv elfogadása is, aki azzal
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
36/2012. (II. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Kardoskút Község Önkormányzata 2012-2015. közötti
időszakra szóló, a gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi
CXCIV. törvény 45. §. (1) bek. a) pontja alapján
összeállított, az önkormányzat saját bevételeinek
alakulását tartalmazó középtávú tervét a melléklet szerinti
tartalommal elfogadja. Egyidejűleg kijelenti, hogy a 2012.
évi költségvetésében adósságot keletkeztető ügyletről
nem döntött, továbbá azzal nem rendelkezik, így az ebből
eredő fizetési kötelezettségek alakulásának bemutatását a
középtávú terv nem tartalmazza.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester a terv
felülvizsgálatáért
Határidő:
2013. évi költségvetés elfogadásáig.
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3. napirendi pont:

Településközpont felújításával kapcsolatos feladatokról
tájékoztató jelentés előterjesztése
Előadó:
Ramasz Imre polgármester

Ramasz Imre: A napirendi ponttal kapcsolatban írásos anyagot nem adtam ki.
Időcsúszásban vagyunk, ennek a következménye sújt bennünket. Az új
közbeszerzési törvény szerint 2012. január 1-től a 15 millió forint feletti beruházások
esetén közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, és a Közbeszerzési Szabályzatunk
szerint közbeszerzés lebonyolítására megfelelő szakértelemmel bíró külső szervet
kell megbízni. A napokban tárgyaltam erről, ami miatt soron kívüli testületi ülés
tartása válik szükségessé. A tervek készülnek. A közbeszerzés terén az
előkészületek folynak. A közbeszerzési eljáráshoz 3 ajánlatot kell kérni.
Felhatalmazást kérnék a Képviselő-testülettől, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevővel
a szerződést megköthessem.
Vannak előzetes árajánlatok a kivitelezésre. Ezek alapján beleférünk az eredeti
költségvetésbe. Azonban a közbeszerzés és egyéb más költségek már nem férnek
bele. A betervezett 6 millió önerő nem biztos, hogy elég lesz. Amennyiben nincs
kérdés ezzel kapcsolatban, kérem szavazzunk, hogy felhatalmaz a Képviselő-testület
a közbeszerzés lebonyolítására vonatkozó szerződés megkötésére.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
37/2012. (II. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza Ramasz Imre polgármestert, hogy a
közbeszerzési eljárás lefolytatására a legkedvezőbb
ajánlattevővel szerződést kössön.
Ramasz Imre: A park felújítással kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás. A
közbeszerzési eljárás után, a kivitelező elfogadása már a testület feladata lesz.
Amennyiben nincs, akkor kérem kézfeltartással
szavazzunk
a
napirenddel
kapcsolatos tájékoztatás elfogadásáról.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
38/2012. (II. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Településközpont felújításával kapcsolatos feladatokról
szóló tájékoztató jelentést elfogadta.
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B e j e l e n t é s e k:
Ramasz Imre: A 2011. évi költségvetési rendelet módosításának tervezetét írásban
megkaptátok. Ehhez kapcsolódóan a mellékletek mutatják, hogy milyen módosítások
elfogadására kérünk benneteket. Az Ügyrendi Bizottság képviselő-testületi ülés előtt
megtárgyalta az előterjesztést.
Pusztai Ádám vezette le a bizottsági ülést.
Megkérlek, hogy tájékoztasd a testületet a bizottság álláspontjáról.
Pusztai Ádám: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és a Képviselő-testületnek
elfogadásra javasolja a 2011-es önkormányzati költségvetési rendelet módosítását.
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
2011. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet.
Ramasz Imre polgármester megállapítja, hogy Kardoskút Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 3/2012. (…….) sz. önkormányzati rendelet-tervezete a
2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 28.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról rendeletté emelkedett.
Ramasz Imre: Nem ismeretlen előttetek a közös földgázbeszerzés. Már előző évben
is részt vettünk ebben. A következő időszakra március 5-ig kell döntenünk a
csatlakozási szándékunkról. A határozatba bele kell foglalni, hogy a szindikátusi
szerződésben foglaltakat elfogadjuk, a felek közötti közös feltételeket foglalja
magába. A határozatba felhatalmazást is kell részemre adni, az aláírásra.
Valamennyi megtakarítást eredményez ez az együttműködés.
Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
39/2012. (II. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselőtestülete:

kinyilvánítja csatlakozási szándékát a közös földgáz
beszerzésre irányuló, a Békés Megyei Önkormányzat által
szervezett kezdeményezéshez,

jóváhagyja a csatolt Szindikátusi Szerződés
tervezetét,

felhatalmazza Ramasz Imre polgármestert, hogy a
Szindikátusi Szerződést aláírja és a közös földgáz
beszerzés ügyében eljárjon,

kapcsolattartó személyként kijelöli Kapuné Sin
Anikó pénzügyi főtanácsost.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester
Határidő:
2012. március 2.
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Ramasz Imre: A Református Egyház kérésére az Ifjúsági Szálló kivitelezési
költségeihez történő hozzájárulás esetén a forrásátadásról megállapodást kell kötni.
Erről már az előző ülésen tárgyaltunk, akkor megbízást adtunk a jegyzőnek, hogy
készítse el a megállapodás tervezetét. Hétfőn tárgyaltunk az egyház képviselőivel,
két észrevételt tettek, jogos volt. Kértem, hogy a megállapodásba rögzítsük, hogy a
meglévő pénzük felhasználása után adjuk át a mi forrásunkat. Ezzel kapcsolatban
bármilyen kérdésetek van, kérdezzetek.
A megállapodást meg is kaptátok írásban. Félév környékén lesz szükség a mi
forrásunk átadására.
Mórocz Lajos: 5 év működtetés kötelező, több, vagy kevesebb nem lehet?
dr. Mészáros Erzsébet: A pályázatban vállalt kötelezettség, kötelező üzemeltetési
kötelezettség. A megállapodások is ennyi időre köttettek.
Ramasz Imre: Öt év után újra kell tárgyalni, üzemeltetés megkezdésétől számít az 5
év.
Varga Pál: A határidőt ők kérték?
dr. Mészáros Erzsébet: Igen, ők kérték.
Mórocz Lajos: Először a saját pénzüket kell elkölteniük.
Ramasz Imre: Aki egyetért a megállapodásban foglaltakkal és a felhatalmazással a
megállapodás aláírására, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
40/2012. (II. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a
Kardoskúti
Református
Egyházközség
(6800
Hódmezővásárhely, Tornyai János utca 13., képviseli:
Nagy Zoltán Imre, nyilvántartási szám: Fővárosi Bíróság
6Pk.63367) részére 10 500 000,- Ft fejlesztési célú
pénzeszköz átadásáról szóló megállapodást a határozat
melléklete szerinti tartalommal elfogadta.
Felhatalmazza
Ramasz
Imre
polgármestert
a
megállapodás aláírására.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester
Határidő:
2012. március 14.
Ramasz Imre: Támogatási kérelmek érkeztek, melyekről dönteni kell. Az a
javaslatom, hogy a kérelmekről döntsünk ugyan, de a megállapodások aláírása a
költségvetési rendelet kihirdetése után történjen meg.
Kérelem érkezett a Polgárőrségtől, a kérelem szabályos. Az új kérelem
támogatásának feltétele, hogy az előző támogatással elszámoljanak. Az elmúlt
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évben is támogattuk őket, erről szabályosan elszámoltak. Kérem az elszámolás
határozattal való elfogadását. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
41/2012. (II. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Kardoskúti Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület
működéséhez a 2011. évben nyújtott 200.000,-Ft
felhasználásáról az elszámolást elfogadja.
Ramasz Imre: Mint említettem, a Kardoskúti Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület
támogatás igénylése céljából pályázatot nyújtott be a Képviselő-testülethez. Naponta
járőröznek, nagyon sok az üzemanyag-költség, a működéshez kérik a támogatást
200 ezer forint összegben. Pályázatuk szabályos. A 2012. évi költségvetésünkben
tervezett támogatások összege 1 millió forint. Ennek szem előtt tartásával kérem a
javaslatot.
Mórocz Lajos: Teljes mértékben egyetértek a kért összeg megszavazásával, esetleg
lehet emelni? Idén műszakiztatás lesz és az üzemanyagra használnánk. A pályázati
lehetőségeket még nem ismerjük, de ha lehetőség lesz, próbálkozunk más irányú
pályázatokkal is.
Ramasz Imre: Aki egyetért a 200 ezer forintos támogatással, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
42/2012. (II. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kardoskúti Bűnmegelőzési és Önvédelmi
Egyesület működését 200.000,-Ft-tal támogatja és
felhatalmazza Ramasz Imre polgármestert a támogatási
szerződés megkötésére.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2012. március 5.
Ramasz Imre: Kérelem érkezett az Evangélikus Egyháztól. A Gyülekezeti ház vizes
blokkjának kialakítási költségihez kérnek támogatást. Benyújtottak egy költségvetést.
Nem jelezték, hogy mennyit szeretnének kapni. Korábbi támogatáskor a bekerülési
költség felét adtuk támogatásként. Én jelen esetben 250 ezer forintot javaslok.
Mórocz Lajos: A párom benne van a presbitériumban, olyan kicsi itt a gyülekezet,
hogy nagyon kicsi pénz folyik be. Télen a gyülekezeti házban tartják – minden
felekezet – az Isten tiszteletet, misét, szükség van erre a beruházásra, hiszen
egyáltalán nincs vizesblokk. Én megemelném a 250 ezer forintot, van módunk rá.
Adtunk mi már rosszabb helyre is.
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Ramasz Imre: Mondjál javaslatot.
Mórocz Lajos: 300 ezer forint.
Ramasz Imre: Más javaslat van-e?
Nincs.
Az elhangzás sorrendjében kérem, kézfeltartással szavazzunk. Aki a 250 ezer
forinttal egyetért, szavazzon.
A javaslat 2 igen és 3 nem szavazattal nem kapta meg a szükséges szavazatot.
Aki a 300 ezer forint támogatással egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
43/2012. (II. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
az
Evangélikus
Egyház
Kardoskúti
Gyülekezeti Házánál történő vizesblokk felújítását
300.000,-Ft-tal támogatja és felhatalmazza Ramasz
Imre
polgármestert
a
támogatási
szerződés
megkötésére.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2012. március 5.
Ramasz Imre: A Média Provincia Kulturális Egyesülettől érkezett kérelem a települési
újságok, települési honlapok szerkesztőinak, hivatalok, közművelődési intézmények
PR- és marketing területtel megbízott munkatársainak képzése támogatása céljából.
Felolvasom szó szerint. Kérem a javaslatokat a képviselőktől. Én 150 ezer forintot
javaslok. Van-e más javaslat.
Mórocz Lajos: Mibe kerül?
Varga Pál: Tavaly 250.000,- Ft volt a támogatás.
Ramasz Imre: Vegyétek figyelembe, hogy van 1 millió forintunk a költségvetésben
ilyen célra.
Pusztai Ádám: 200 ezer forintra gondoltam.
Neller Borbála: Az itt létükkel a helyi vállalkozókat is támogatjuk.
Ramasz Imre: Egy évben egyszer van, nem éreztem közvetlen fellendülést az elmúlt
évben sem, nyilván van valami hozadéka.
A javaslatok elhangzási sorrendjében teszem szavazásra. Aki a 150 ezer forint
támogatással egyetért, kézfeltartással szavazzon.
2 igen szavazattal és 3 tartózkodással nem kapta meg a szükséges támogatást.
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Aki a 200 ezer forint támogatással egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
44/2012. (II. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Média Provincia Kulturális Egyesületet
200.000,-Ft-tal támogatja és felhatalmazza Ramasz
Imre
polgármestert
a
támogatási
szerződés
megkötésére.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2012. március 5.
Ramasz Imre: A következőben nem kell határozatot hozni, csak tájékoztatást adnék.
Elfogadásra került 2011. évben a CXCVI. törvény, amely a nemzeti vagyonról szól. A
helyi önkormányzatok felhatalmazást kaptak, hogy a törzsvagyonba tartozó
vagyonelemeket nemzetgazdasági szempontból kiemelt vagyontárggyá minősítsék,
ehhez rendeletalkotás szükséges a törvény életbe lépését követő 60 napon belül.
Véleményem szerint ilyen rendeletet nekünk nem kell alkotni, mert nem
rendelkezünk olyan vagyonnal amire ez vonatkozhatna. Esetlegesen a vízi közmű
lehetne, de az sem csak a mi tulajdonunk.
dr. Mészáros Erzsébet: A határidő március 1-én jár le. Ismerteti a nemzeti vagyonról
szóló törvény ide vonatkozó rendelkezéseit.
Ramasz Imre: A vízi közmű vagyonnak akkor lenne jelentőségbe, ha egységesen
mindenki akarja. Ilyen jellegű rendeletalkotásra nem kell hogy megbízást adjunk.
Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, tisztelettel megköszöni az aktív
tanácskozást a nyílt ülést 18 óra 05 perckor bezárja és bejelenti, hogy a testület zárt
ülés keretében folytatja tovább munkáját.
Kmft-,

/ dr. Mészáros Erzsébet /
jegyző

/ Ramasz Imre /
polgármester

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

/ Gombkötő Lajos/
képviselő

/ Mórocz Lajos/
képviselő
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