11/2011. ÖKÜ.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 30-án
(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,
Czecher
Péter
Orosházi
Rendőrkapitányság
kapitányságvezető,
D. Tóth Máté körzeti megbízott,
Ádász Ferenc Kardoskúti Bűnmegelőzési és Önvédelmi
Egyesület elnöke,
Kulima Istvánné Kardoskút Községért Közalapítvány
kuratóriumának elnöke
Pappné Neller Borbála Móra Ferenc Művelődési Ház és
Községi Könyvtár igazgatója,
Kapuné Sin Anikó, pénzügyi főtanácsos,
Tóth Józsefné főmunkatárs,
Skorka Pálné jegyzőkönyvvezető.

Ramasz Imre polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a
testület határozatképes, így a képviselő-testület ülését megnyitom. Ismertetem a
meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyeket javaslok elfogadni.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal - egyhangúan
elfogadta – az alábbiak szerint:
Tárgy:

Előadó:

1./ Kardoskút Község közrendjének, közbiztonságának
2010. évi értékelése

Czecher Péter
kapitányságvezető
D. Tóth Máté
körzeti megbízott

2./ A Kardoskúti Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület
tájékoztatója tevékenységéről

Ádász Ferenc
egyesületi elnök

3./ Kardoskút Községért Közalapítvány beszámolója
2010. évi tevékenységéről.

Kulima Istvánné
kuratórium elnöke

4./ Falunap előkészületeiről, programjairól tájékoztató

Pappné Neller Borbála
főszervező

5./ Bejelentések, interpellációk.
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Javaslatot teszek jegyzőkönyv-hitelesítőkre Gombkötő Lajos és Pusztai Ádám
személyében, akiket a testület egyhangúan elfogadott.
A napirendi pontok tárgyalása előtt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,
valamint a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről, megbeszélésekről,
tárgyalásokról, intézkedésekről szólok.
Lejárt határidejű határozatok:
 55/2011. (II. 24.) sz. KT. a tanyagondnoki szolgálat működtetéséhez
szükséges engedély beszerzésről és személyi feltétel biztosításához szükséges
szakmai végzettség megszerzése céljából Varga Pál beiskolázását írta elő.
Varga Pál beiskolázása októberben történik meg. A gépkocsit még nem kaptuk
meg. Az engedélyt sem tudtuk az előzőek hiánya miatt beszerezni.
Szabályosan előreláthatólag 2012. január. 01-jétől működhet a szolgálat.
 81/2011. (III. 31.) sz. KT. a Kardoskúti Bűnmegelőzési és Önvédelmi
Egyesület 200.000,-Ft-os támogatásáról döntött. A támogatási szerződés
megkötésre, az összeg átutalásra került.
 82/2011. (III. 31.) sz. KT. a Kardoskút Községért Közalapítvány 300.000,- Ftos támogatásáról döntött. A támogatási szerődés megkötésre, az összeg
átutalásra került.
 83/2011. (III. 31.) sz. KT. a Cinkusiak Baráti Körének támogatásáról döntött,
30.000,-Ft-tal támogatta. A támogatási szerződés megkötésre, az összeg
átutalásra került.
 108/2011. (IV. 28.) sz. KT., 109/2011. (IV. 28.) sz. KT., 110/2011. (IV. 28.)
sz. KT., 111/2011. (IV. 28.) sz. KT. és a 112/2011. (IV. 28.) sz. KT.
határozatok közterületek elnevezésről szóltak. A Földhivatalnál történő
átvezettetés feltételeiről tájékozódtam. Minden egyes ingatlanon történő
feljegyzés 6.600,-Ft –ba kerül. Kb. 280 ingatlant érintenek a határozatban
szereplő közterület elnevezések. Kérném a Képviselő-testületet, hogy ezeket a
határozatokat módosítsuk és a következő testületi ülésre készítsük elő. Úgy
érzem végig kell gondolni, szükséges-e ekkora összeg kifizetése, vagy más
megoldást kell találni.
 117/2011. (V.19.) sz. KT. határozatában a testület Móra Ferenc Művelődési
Ház vezetői állására pályázatot írt ki. A pályázat meg is jelent 2011. 06. 16-án.
Észrevétel érkezett, de nem teljesen helytálló. A kifogásban megjelölt
hiányosság a testületi határozatban szerepel, a www.kozigallas.hu-n azonban
némileg pontatlan. Szakmai előbíráló bizottságot kell létrehozni, melybe
szakembernek is részt kell venni – országos szakértő kell. A bejelentések
keretében vissza fogunk térni erre a témára.
 119/2011. (V. 19.) sz. KT. határozatban a Tér- és Terület Kft-t bízta meg a
településrendezési
terv
felülvizsgálatával.
A
felülvizsgálat
várható
teljesítésének időpontja 2012. év vége.
Az elmúlt időszakban egy olyan esemény történt, amelyről tájékoztatást kívánok
adni. 2011. június 17-én tartotta ülését az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás. Napirenden szerepelt a 2010. évi költségvetési számoló
előterjesztése és elfogadása, valamint a 2011. évi költségvetés módosítása.
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Nagymágocs és Pusztaföldvár települések felvételt nyertek
Tájékoztatás hangzott el az aradi projektről, együttműködésről.
Átadom a szót Gombkötő Lajos alpolgármesternek.

a

Társulásba.

Gombkötő Lajos: Polgármester megbízásából a Békés Megyei Vízművek Zrt
közgyűlésén vettem részt 2011. május 30-án. Meghallgattuk az Igazgatóság
jelentését, mely jól előkészített, részletes volt. Tájékoztatást hallgattunk meg az aradi
vízátvétellel kapcsolatos együttműködésről, a tervek készítése folyamatban.
Elhangzott a Felügyelő Bizottság jelentése és a Könyvvizsgáló jelentése.
Ramasz Imre: A lejárt határidejű határozatokról és a két testületi ülés közötti időpont
eseményeiről szóló beszámolóval kapcsolatban ha kérdésetek van, tegyétek fel.
Amennyiben nincs, akkor kérlek, benneteket kézfeltartással szavazzatok az
elfogadásáról.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
123/2011. (VI. 30) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 55/2011. (II. 24.) sz. KT; 81/2011. (III.
31.) sz. KT.; 82/2011. (III. 31.) sz. KT. 83/2011. (III.
31.) sz. KT. 108/2011. (IV. 28.) sz. KT. 109/2011.
(IV. 28.) sz. KT. 110/2011. (IV. 28.) sz. KT. 111/2011.
(IV. 28.) sz. KT. 112/2011. (IV. 28.) sz. KT 117/2011.
(V. 19.) sz. KT, 119/2011. (V. 19.) sz. KT lejárt
határidejű
képviselő-testületi
határozatok
végrehajtásáról szóló és a két ülés között történt
fontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadta. A
108/2011. (IV. 28.) sz. KT. 109/2011. (IV. 28.) sz. KT.
110/2011. (IV. 28.) sz. KT.111/2011. (IV. 28.) sz. KT.
112/2011. (IV. 28.) sz. KT. számú határozatok
végrehajtását felfüggeszti a 2011. augusztus 25-i
testületi ülésen hozott módosító döntésig.
1.

napirendi pont:

Kardoskút Község közrendjének, közbiztonságának
2010. évi értékelése
Előadó:
Czecher Péter kapitányságvezető,
D. Tóth Máté körzeti megbízott.

Ramasz Imre polgármester megkérdezi az előadót, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e
tenni?
Czecher Péter: Az előző évben egy rablás történt a közigazgatási területen, ami a
kapitányság illetékességi területén is a legsúlyosabb bűncselekmény volt. Az
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elkövetőket azonban hamar elfogtuk. Bűnügyi szempontból a település csendes. A
baleseti helyzet sokat javult.
Mórocz Lajos: A beszámolóban leírtak a valóságot tükrözik. Látszik a sebesség mérő
tábla jelentősége is. Megköszönöm a rendőrség munkáját.
Varga Pál: Azt, hogy Kardoskút bűnügyi szempontból ilyen csendes, az a lakosság
összetétele, a körzeti megbízott jelenléte, a polgárőrség jelenléte eredményezi
együttesen.
Pusztai Ádám: Az előjelző táblának van jelentősége a belső utcákban is. Az ifi
klubnak van-e eredménye, jó hatással van a fiatalokra?
D. Tóth Máté: Aki az ifi klubba jár az egyre kulturáltabban viselkedik, van
elfoglaltságuk, programjuk, mindenképpen előnyös, hogy működik a klub.
Ramasz Imre: Fontosnak tartom a szolgálat cseréket, hogy a környező települések
körzeti megbízottjai egymás területén is látnak el feladatokat.
Trafipaxnak a jelenléte gyakoribb, mint korábban, gyakran megjelennek a
településen is. Nagyobb járművekre jellemző még a gyorsabb közlekedés.
Megköszönöm D. Tóth Máténak a munkáját, továbbra is használja ki a polgárőrség
adta lehetőséget.
dr. Mészáros Erzsébet: A rendőrségnek van-e információja a forgalomból kivonat
gépjárművekről? A gépjárműadóval tartozók gépjárműveit az okmányirodával
kivonatjuk a forgalomból, de a gépjárművel látjuk nap, mint nap, hogy közlekednek.
Czecher Péter: Csak akkor tudjuk ellenőrizni, ha közlekednek vele.
Nyilvántartásunkban szereplnek ezek a gépjárművek. Át lehet adni a kimutatást, és
intenzívebben fogjuk figyelni.
dr. Mészáros Erzsébet: Élni fogunk ezzel a lehetőséggel. Köszönöm szépen.
Ramasz Imre: Köszönöm szépen a beszámoló elkészítését és előterjesztését, a
kérdésekre adott válaszokat. Elfogadásra javaslom a képviselő-testületnek, aki ezzel
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással –
egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
124/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Kardoskút Község közrendjének,
közbiztonságának 2010. évi értékelése tárgyú
napirendi pontot.
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2.

napirendi pont:

A Kardoskúti Bűnmegelőzési és Önvédelmi
tájékoztatója tevékenységéről.
Előadó: Ádász Ferenc egyesületi elnök.

Ramasz Imre: Köszönti a napirendi pont előadóját, van-e szóbeli kiegészítés?
Ádász Ferenc: Az egyesület jelenlegi létszáma 19 fő, volt 21 fő is. Kiemelem a tagok
aktivitását. Az elmúlt évben 12800 km-t mentünk, főleg a frekventált időpontokban
mindig látható volt a szolgálat gépjárműve. A lakosság tudja, elismeri a polgárőrök
munkáját. Több alkalommal teljesítettünk magán felkéréseket is. A mi munkánk is
hozzájárult a közbiztonság javulásához. Gazdálkodásunkat illetően a tavalyi év volt a
legtámogatottabb.
Gombkötő Lajos: Három szomszédom is polgárőr. Meg kell, hogy köszönjük ez a
munkát. Áldozatos, társadalmi munka. Külön el kellene ismernünk, pl: falunapkor,
jelképes elismeréssel.
Czecher Péter: Komoly szerepe van a polgárőrség munkájának a közbiztonságban.
Kardoskút és Nagyszénás kapta a legtöbb támogatást. A legjobb, legaktívabb
támogatója a rendőrségnek.
Ádász Ferenc: A testületi tagok közül 3 fő is polgárőr. Megköszönöm az egyesület
nevében a testület anyagi támogatását.
Ramasz Imre: A polgárőr egyesület megítélése vegyessé vált, nem a településen,
hanem országos viszonylatban. A mi egyesületünk a kezdetektől, jelenleg is, a
törvényes előirásoknak megfelel. Hogyan látja a jövőt Kapitány Úr?
Czecher Péter: A régi polgárőrökkel, polgárőr egyesületekkel szívesen együtt
dolgozunk. Az újonnan alakult polgárőrségnek nevezett szervezetekkel vannak
problémák. A törvény nem a polgárőrség ellen irányul, hanem néhány olyan
szervezet ellen, akikkel problémák vannak.
Mórocz Lajos: Tagok vagyunk, ismerjük a működést, nincs több kérdésem.
Ramasz Imre: Megköszönöm a beszámoló elkészítését. Javaslom fogadjuk el a
beszámolót. Ádász Ferenc elnök tevékenységét határozatban ismerje el a testület.
Szabadidejéből nagyon sokat fordított a szabályos működés betartására. Aki ezzel
egyetért kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással –
egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
125/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Kardoskúti Bűnmegelőzési és Önvédelmi
Egyesület tájékoztatóját tevékenységéről. Ádász
5

Ferenc egyesületi elnöknek megköszöni az egyesület
érdekében végzett lelkiismeretes és kitartó munkáját.
3.

napirendi pont:

Kardoskút Községért Közalapítvány beszámolója
2010. évi tevékenységéről.
Előadó:
Kulima Istvánné a kuratórium elnöke.

Ramasz Imre: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést írásban megkaptuk,
szóbeli kiegészítést kíván-e tenni a kuratórium elnöke?
Kulima Istvánné: Nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni.
Ramasz Imre: Közhasznúsági jelentés készült-e?
Kulima Istvánné: Nem készült.
Ramasz Imre: Ezt a hiányosságot pótolják, tekintettel arra, hogy május 30-ig kell
ennek a kötelezettségnek eleget tenni.
Mórocz Lajos: A beszámoló alapján jó helyre költötték a pénzt, ügyesen
gazdálkodtak.
Ramasz Imre: A beszámolóból kiderül, hogy csökkent az alapítvány vagyona.
Kulima Istvánné: Köszönjük a Képviselő-testületnek a 300 ezer forintos támogatást.
A jövőben növelni kell az alapítvány mozgásterét, nemcsak a támogatások
szétosztása, hanem a tevékenységeket illetően is. Közhasznú tevékenység
meghatározásával módosulni fog a kuratórium munkája a jövőben.
Ramasz Imre: Köszönöm a beszámoló elkészítését. Javaslom a Képviselő-testületnek,
hogy fogadja el, a közhasznúsági jelentés pótlásával. Aki ezzel egyetért
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással –
egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
126/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselőtestülete elfogadja a Kardoskút Községért
Közalapítvány 2010. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját elfogadja. Felhívja a Kuratórium
Elnökének figyelmét a közhasznúsági jelentés
pótlására.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester
Határidő:
2011. július 15.
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4.

napirendi pont:

Falunap előkészületeiről, programjáról tájékoztató
Előadó:
Pappné Neller Borbála főszervező.

Pappné Neller Borbála: Előző testületi ülésen már részletesen ismertettem a
programot, változás azóta nem történt. A költségeket az önkormányzat által a
költségvetésben biztosított összeg, a Kistérségi Könyvtár által biztosított összeg,
valamint a falunapkor a büfét üzemeltető vállalkozó szponzorálása fedezi. Hétfőn
este fogok megbeszélést tartan a pörköltfőző verseny résztvevőivel.
Mórocz Lajos: Lesz elég jelentkező a pörköltfőző versenyre, illetve lesz elég pörkölt a
résztvevő vendégeknek?
Ramasz Imre: Az esti műsorokhoz komolyabb megvilágítás szükséges, mint az előző
évben.
Pappné Neller Borbála: Próbáljuk megoldani mind a két felvetést.
Ramasz Imre: Javaslom elfogadásra az előterjesztést a Képviselő-testületnek, aki
egyetért kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással –
egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
127/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a falunap előkészületeiről és programjairól
szóló tájékoztatót.
Bejelentések
dr. Mészáros Erzsébet: A közszolgáltatási díjak – helyi rendeletünk értelmében –
július 1-től emelhetők a fogyasztói árindexnek megfelelően. A szolgáltató a
szerződésnek megfelelően 5,3 %-os fogyasztói árindex alapul vételével küldte meg a
díjtételek emelésére vonatkozó javaslatot. Az ez alapján elkészített rendelettervezetet megküldtem az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőségnek, akiknek véleményezési joguk van. Észrevétellel nem éltek.
Az elfogadás és kihirdetés azonos időpontja miatt valószínűleg törvényességi
észrevétel érkezik a Békés Megyei Kormányhivataltól. A jövő évi munkaterv készítése
során figyelni kell arra, hogy ez a napirendi ne a júniusi, hanem a májusi testületi
ülésre kerüljön betervezésre, így elkerülhető lesz a jelzett törvényességi probléma.
Ramasz Imre: A jövő évi munkaterv készítésekor figyelemmel fogok lenni az
időpontokra. Korábbi testületi ülésen tárgyalja a testület. A rendelet-tervezetet
elfogadásra javaslom.
Gombkötő Lajos: Ez az emelés elfogadható.
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Mórocz Lajos: 2014-ben jár le a szerződés a szolgáltatóval, másik szolgáltató
mennyiért fogja végezni ezt a feladatot?
Ramasz Imre: 2014-ben ez a testület fog dönteni, hogy kivel végezteti ezt a
feladatot. Célszerű lesz pályázatot kiírni.
dr. Mészáros Erzsébet: Nem csak célszerű, hisz kötelező pályáztatást ír elő vonatkozó
jogszabály.
Ramasz Imre:
elfogadásáról.

Aki

egyetért

kézfeltartással

szavazzon

a

rendelet-tervezet

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással,
egyhangúan elfogadta a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás
megszervezéséről szóló 6/2010. (IV. 30.) sz. önkormányzati rendeletet módosító
rendelet-tervezetet.
Ramasz
Imre
polgármester
megállapítja,
hogy
“Kardoskút
Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (..) sz. önkormányzati
rendelet-tervezete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás
megszervezéséről szóló 6/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról rendeletté emelkedett.
dr. Mészáros Erzsébet: A következő rendelet-tervezet, melynek elfogadását kérem a
Képviselő-testülettől a 2011. évi igazgatási szünetről szól. Az elmúlt két évben már
tartott a hivatal a nyári időszakban 10 munkanapig, télen 5 munkanapig igazgatási
szünetet, a tapasztalataink jók, az ügyfelek is tudomásul vették.
Ramasz Imre: Javasolom a rendelet-tervezet elfogadását, aki egyetért kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással,
egyhangúan elfogadta a 2011. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló
rendelet-tervezetet.
Ramasz
Imre
polgármester
megállapítja,
hogy
“Kardoskút
Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (..) sz. önkormányzati
rendelet-tervezete a 2011. évi igazgatási szünet elrendeléséről rendeletté
emelkedett.
dr. Mészáros Erzsébet: Szóbeli törvényességi észrevétel érkezett a Békés Megyei
Kormányhivataltól 2011. június 21-én, mely az alábbiakról szól:
- nyílt testületi ülésen a civil szervezetek támogatásáról szóló döntések esetében
számadási kötelezettség van. Ennek előírására a jövőben figyelmet kell
fordítani.
8

-

zárt testületi ülés napirendjét is el kell fogadni a képviselő-testületnek,
ugyanúgy, mint a nyílt ülés napirendjét. Itt szintén a jövőben szem előtt
tartandó törvényességi észrevételről van szó.

Ramasz Imre: A Képviselő-testület az észrevételt tudomásul veszi és a jövőben
betartja a törvényességet.
Ramasz Imre: Kiadtam írásban az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Megállapodásának a módosítását. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
128/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Orosházi
Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Megállapodását az alábbiak
szerint módosítja:
OROSHÁZI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSÁNAK
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA
Az Orosházi Kistérség Önkormányzatai a 2011. február 08-án
egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást az alábbiak
szerint módosítják:
Kistérségi Iroda
4. A többcélú társulást működtető valamennyi önkormányzat képviselőtestülete vállalja, hogy a megállapodásban rögzített közszolgáltatási
feladatok és a területfejlesztési feladatok ellátására egy közös szakmai
munkaszervezetet működtet. A szakmai munkaszervezet keretében
külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint működhetnek a
minisztériumoknak, illetve területi szerveiknek a kistérségben
fejlesztési, szervezési, ügyfélszolgálati feladatokat ellátó hálózati
munkatársai, valamint az önkormányzati területfejlesztési társulás
munkatársai.
A Kistérségi Iroda vezetője magasabb vezető,
vezetőjét a Tanács nevezi ki, pályázat útján, határozatlan időre. Az
egyéb munkáltatói jogokat a Tanács elnöke gyakorolja. A Kistérségi
Iroda alkalmazottai jogállását az 1992. évi XXXIII. Törvény
szabályozza, az alkalmazottak közalkalmazottak. A kistérségi Iroda
vezetője felett a munkáltatói jogokat a Társulás Elnöke gyakorolja. A
Kistérségi Iroda szervezete az alábbi:
-

Az iroda dolgozói létszáma 4 fő , az alábbi munkakörökben
irodavezető 1 fő
gazdasági vezető 1 fő
bér- és társadalombiztosítási ügyintéző 1 fő
pénzügyi ügyintéző 1 fő
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A Kistérségi Iroda alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az
irodavezető gyakorolja. Ez alól kivétel a gazdasági vezető, akit a
Társulási Tanács Elnöke nevez ki és felette ő gyakorolja a munkáltatói
jogokat.
A Társulási Tanács döntései
1. A Társulási Tanács döntését határozat formájában hozza.
2. A határozat elfogadásához legalább annyi szavazat szükséges, amely
meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak felét és az általuk
képviselt települések lakosságszámának egyharmadát.
3. A jelenlevő tagok minősített többséggel hozott határozata –
figyelemmel a 2004. évi CVII törvény 8. § (3) bekezdésében
foglaltakra – minősített többség: A minősített többséghez legalább a
jelen lévő tagok szavazatainak 2/3-a szükséges, amely eléri a jelen
lévő tagok által képviselt települések lakosságszámának a felét.
Minősített többség szükséges:
a) a kistérség fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylő –
pályázat benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás
meghatározásához;
b) zárt ülés elrendeléséhez abban az esetben, ha a vagyonával való
rendelkezés az általa kiírt pályázat tárgyalásakor , ha a nyilvános
tárgyalás üzleti érdeket sértene
c) a hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői
megbízatás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás
megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása; és
d) abban az ügyben, amit a szervezeti és működési szabályzat
meghatároz.
4. Amennyiben a döntést igénylő kérdésben nem születik döntés, úgy a
tárgyalandó ügy ismét napirendre tűzhető, illetve a döntési javaslat
újratárgyalható.
Amennyiben az ismételt tárgyalás során sem születik döntés
(kisebbségi vagy többségi blokkolás) úgy a cél, a feladat
megvalósítására a döntést támogató társult tagok, települési
önkormányzatok képviselő-testületei külön megállapodást köthetnek.
Egyebekben a társulási megállapodás rendelkezései változatlanok
maradnak.
Kardoskúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert és a Jegyzőt a módosítással egységes szerkezetbe
foglalt Társulási Megállapodás aláírására.
Felelős:
Az okiratok aláírásáért Ramasz Imre polgármester és
dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő: Értelem szerint
Ramasz Imre: Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati társuláshoz
kíván csatlakozni Nagymágocs és Pusztaföldvár községek. Ha elfogadjuk
csatlakozásut akkor kézfeltartással fogadjuk el a határozati javaslatot. Javasolom az
elfogadását.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
129/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
1.
hozzájárul
Pusztaföldvár
Község
Önkormányzatának és Nagymágocs Nagyközség
Önkormányzatának az Orosháza és Térsége
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati társuláshoz
való csatlakozásához.
2.
Felhatalmazza Ramasz Imre polgármestert a
Társulási Megállapodás módosításának aláírására.
Felelős: Ramasz Imre polgármester a Megállapodás
aláírásáért.
Határidő:
azonnal, illetve értelem szerint.
Ramasz Imre: Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulási
Megállapodás módosításról szóló előterjesztést írásban megküldtem, aki egyetért a
határozati javaslattal kézfeltartással szavazzon. Javaslom az elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
130/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
a.)
az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati
Társulás
Társulási
Megállapodásának az előterjesztés melléklete
szerinti módosítását elfogadja.
b.)
Felhatalmazza a polgármestert a Társulási
Megállapodás módosításának aláírására.
Felelős: Ramasz Imre polgármester a Társulási
Megállapodás módosításának aláírásáért.
Határidő: értelem szerint.
Ramasz Imre: Az aradi vízátvezetéssel kapcsolatos megállapodást is megküldtem. A
megállapodást minden csatlakozónak alá kell írni, ezért kérem, hogy a Képviselőtestület határozatában erre hatalmazzon fel. Aki egyetért a határozati javaslatban
foglaltakkal, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
131/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
1.)
az
aradi
vízátvezetésre
vonatkozó
Együttműködési Megállapodást, az abban foglalt
célok megvalósulását támogatja.
2.)
felhatalmazza Ramasz Imre polgármestert a
megállapodás aláírására.
Felelős:
Ramasz
Imre
polgármester
az
Együttműködési Megállapodás aláírásáért.
Határidő: 2011. július 30.
Ramasz Imre: D. Tóth Máté körzeti megbízott Kardoskút, Petőfi u. 66. szám alatti
lakos, Petőfi u. 66. sz. alatti szolgálati lakásban önhatalmúlag saját költségén
központi fűtést szereltetett. A kazán bekötésekor kiderült, hogy a kémény nem jó, új
kémény kell, vagy új kazán. Tanulmányterv és felmérés nem készült a munkák
elvégzése, megkezdése előtt. Kérte, hogy járuljak hozzá, illetve valamelyik megoldást
vállalja fel az önkormányzat.
Közöltem, hogy engedély nélküli kémény építéséhez nem járulok hozzá. Csak a
szigorú szabályok betartásával vagyok hajlandó bármit is tenni.
A Tüzeléstechnika vagy új kémény, vagy a meglévő kémény alkalmassá tételét
javasolja kazáncserével. A régi konvektoros fűtést is meghagyta, mert ha a lakásból
kiköltözik, akkor az eredeti állapotot visszaállítja.
dr. Mészáros Erzsébet: A felújítás a bérbeadó feladata.
Ramasz Imre: Azt javaslom, hogy most ne döntsünk, hanem kérjünk állapot
felmérést, lássuk, hogy ténylegesen mibe kerül ez. Nem sok ilyen előirányzatunk van.
Kapuné Sin Anikó: Felújításnak számít.
Gombkötő Lajos: A gáz kényelmes, tiszta és szabályozható.
Ramasz Imre: Akkor döntsünk, ha minden adat, felmérés a rendelkezésünkre áll.
Mórocz Lajos: Időveszteség miatt sürgős lenne a lakónak, mert babát várnak.
Pusztai Ádám: A meglévő résznél is lehet hiba. Azt a megoldást javaslom, amelyikből
a legegyszerűbb kijönni.
Ramasz Imre: Olyan határozatot hozzon a Képviselő-testület, hogy a szükséges
szakértői vélemények alapján és az ehhez szükséges költségvetés birtokában az
augusztusi testületi ülésen előterjesztés alapján dönt. Aki ezzel egyetért
kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
132/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megbízza Ramasz Imre polgármestert,
hogy a Kardoskút, Petőfi u. 66. szám alatti
szolgálati lakásnál végeztessen felmérést a fűtési
rendszer felújítását illetően és az augusztus 25-i
testületi ülésre készítsen előterjesztést a lehetséges
megoldásokról.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2011. augusztus 25.
Ramasz Imre: Hivatalos értesítést kaptam június 20-án, hogy a közmunka programot
leállították. Július 1-jétől nincs közmunkás alkalmazásra lehetőség. A falunappal
kapcsolatban és egyéb feladatok elvégzésére azonban szükségesnek tartom 2 fő
bealkalmazását. Javasolnám 3 hónapra, napi 8 órában foglalkoztatni 2 főt, saját
erőből.
Mórocz Lajos: Egyetértek, mindenképpen kell alkalmazni valakit.
Ramasz Imre: Aki támogatja a javaslatot kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
133/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megbízza Ramasz Imre polgármestert,
hogy 2011. július 1-től 3 hónapos időtartamra, napi
8 órás munkaidőben alkalmazzon be 2 főt, a 2011.
évi költségvetési tartalék terhére.
Felelős: Ramasz Imre polgármester.
Határidő: 2011. július 1.
Ramasz Imre: Útépítési munkákkal kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom: a
Petőfi utca mellett, Béke utca és Árpád sor közötti szakasz, mint új út, a Petőfi
utcával párhuzamosan nem csatlakozhat az Árpád sorra. Két megoldást javasoltak:
1,/ Zsákutca lehetne a Béke utcáról,
2./ Faházzal szemben a Petőfi utcáról átjáró, vagy egyirányú a Béke utca felé.
Varga Pál: Nem tartom fontosnak utat építeni, hanem egy részt leaszfaltozni és egy
szép zöldterületet köré.
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Pusztai Ádám: Az Árpád sorról nem engedi a forgalmat, a felelősséget áthárítja ránk,
ha a Petőfi utcáról lesz átjáró.
Ramasz Imre: Két felől is mehet a forgalom –a Petőfi és a Béke utca felől.
Mórocz Lajos: Petőfi utcáról bejárat, Béke utca felé kijárat, egyirányú forgalom.
Varga Pál: Kevesebb parkoló is elég.
Ramasz Imre: Petőfi utcáról egyirányúsítva a közlekedést. Bízom benne, hogy a
tervezett költségbe beleférünk, így módosíttatom a tervet.
Ramasz Imre: Költségvetésben szerepel a járdaépítés. Már használtunk fel a
betervezett összegből. Falugyűlésen felvetődött a Liget sor bolt felőli végénél és a
Mikszáth Kálmán utca keleti oldalán. Őszre tervezném a kivitelezést.
Varga Pál: Támogatom a javaslatot.
Mórocz Lajos: A Mikszáth Kálmán utca lakóit meg kellene kérdezni.
Ramasz Imre: Nem igény kérdése, nem kérdeztem meg.
Gombkötő Lajos: Indokolt a Mikszáth Kálmán utcán a járda.
Mórocz Lajos: Véleményem szerint nem mindenki örül majd a Mikszáth Kálmán utcán
a járdának, javaslom megkérdezni a lakókat.
Ramasz Imre: Megkérdezem a lakókat és annak ismeretében lépek tovább.
A művelődési ház vezetői pályázathoz kapcsolódóan figyelemfelhívó levelet küldtek.
Van benne olyan, ami nem állja meg a helyét, de szakmai előbíráló bizottságot kell
létrehozni, melybe szakembernek is részt kell venni – országos szakértő kell.
A bizottságba a Képviselő-testület részéről 2 főről döntenünk kell, a harmadik tag a
szakértő.
Javaslom a bizottságba dr. Mészáros Erzsébet jegyzőt és Pusztai Ádám képviselő
társunkat. Aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
134/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi
Könyvtár vezetői álláshelyére kiírt pályázat szakmai
előbíráló bizottság tajának dr. Mészáros Erzsébet
jegyzőt és Pusztai Ádám képviselőt megválasztotta.
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Ramasz Imre: Kérelem érkezet a Radnóti Miklós Nyugdíjas Klubtól kirándulás
támogatására. Egerbe szerveznek egynapos kirándulást 2011. szeptember 11-én. A
Klubnak nem tudunk támogatást adni, mert nem bejegyzett szervezet. Azt viszont
vállalni tudja az Önkormányzat, hogy a buszköltséget fizeti ki.
Aki egyetért, hogy az egynapos kirándulás busz költségét az Önkormányzat vállalja,
az kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
135/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
2011. szeptember
11-én Egerbe
szervezett kirándulás résztvevőit szállító busz
költségének finanszírozását vállalja a költségvetési
tartalék terhére.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester
Határidő:
2011. szeptember 15.
Ramasz Imre: Jelinek Zsolt kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, hogy
augusztus 14-én ismét meg szeretné rendezni Kardoskúton az autos rallyt a
tavalyihoz hasonlóan. Meghívtam hogy terjessze elő kérelmét és válaszoljon a
képviselők kérdéseire.
Jelinek Zsolt: Tisztelettel köszöntöm a jelenlevőket és köszönöm, hogy fogadtak és
meghallgatnak. A tavalyi versenyről pozitív visszajelzéseket kaptam, ezért próbáltam
az idén is megrendezni augusztus 13-án Orosházán, 14-én Kardoskúton .
Hasonló formában, mint az előző évben, kicsit módosított útvonalon. Mellékelem a
térképet, mindenkinek átadok egyet. A tavalyi hibákból tanulva az idén még jobban
odafigyelve próbálom megoldani. Az értékeket védve idén is kamiongumikat
helyezünk ki, biztonsági embereket, polgárőröket, rendőröket, mentősöket, tűzoltókat
felkérem a közreműködésre.
Mórocz Lajos: A kardoskúti polgárőrség is be lesz vonva?
Jelinek Zsolt: Még az itteni polgárőrség vezetőjével nem beszéltem, akkor veszem fel
vele a kapcsolatot, ha a képviselő-testülettől igent kapok.
Ramasz Imre: Ha a rajt még előbbre kerül akkor nehéz lesz a nézők bejutása.
Jelinek Zsolt: A vasút rakodótere lesz a parkoló, a nézők csak gyalog juthatnak be.
Ramasz Imre: Milyen biztosítás van?
Jelinek Zsolt: Minden résztvevőnek kötelező biztosítást kötni, ha kárt okoz, neki kell
megtéríteni, ezt a verseny előtt nyilatkozatban aláírásukkal vállalják. A kamiongumik
kihelyezésével is védekezünk és az utca végeken reklámfeliratokkal védekezünk.
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Mindenféle engedély beszerzése az én feladatom, amennyiben megrendezhetjük a
versenyt.
Varga Pál: Ez egy új színfoltja volt a falunak, a hibákat ki kell javítani, a falubelieket
érdekli.
Ramasz Imre: Javasolom, hogy a rendezvény megtartásához járuljon hozzá az
Önkormányzat. A kockázatokat fel kell vállalni. Bízunk abban, hogy probléma nélkül
lebonyolódik a verseny. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
136/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul Kardoskúton 2011. augusztus
14-én (vasárnap) megtartandó autós rally
megrendezéséhez. Kötelezi Jelinek Zsolt főrendezőt
minden hatósági engedély beszerzésére, a verseny
lebonyolításával
kapcsolatos
mindennemű
biztosításra, valamint a szervezés folyamán Ramasz
Imre polgármesterrel a kapcsolattartására.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester
Határidő:
2011. augusztus 14.
Ramasz Imre: Nagy Zoltán református lelkész által - ifjúsági szálló építésére beadott
pályázat nyert, de csak 60 %-os támogatottsággal. A jövő héten tárgyalunk ebben az
ügyben. Igény merült fel támogatásra, de csak a Képviselő-testület döntésével lehet.
Kb. 20 millió forint a különbség, ami kellene. Latolgatni kell. Sok kérdésnek kell
tisztázódni. Örülnénk neki, ha felépülne, de meg kell gondolni, hogy ennyi
támogatást adhatunk-e, illetve adjunk-e. Ha szükséges ebben az ügyben soron kívüli
testületi ülést is összehívok.
Ramasz Imre: A nyilvános testületi ülést bezárom, zárt üléssel folytatjuk.
Kmft-,
/ Ramasz Imre /
polgármester

/ dr. Mészáros Erzsébet /
jegyző
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

/ Gombkötő Lajos /
képviselő

/ Pusztai Ádám /
képviselő
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