1/2012. ÖKÜ.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 2án (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;
Neller Borbála, Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi
Könyvtár igazgató;
Tóth Józsefné főmunkatárs,
Kapuné Sin Anikó, pénzügyi főtanácsos;
Skorka Pálné jegyzőkönyvvezető.

Ramasz Imre polgármester köszönti 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 Pusztai Ádám és Varga Pál 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./ 2012. évi költségvetés tervezetének előzetes
megvitatása.

Ramasz Imre
polgármester;
dr. Mészáros Erzsébet
jegyző

2./ Március 15. nemzeti ünnep előkészítése.

Ramasz Imre
polgármester

3./ Falugyűlés időpontjának meghatározása,
napirendjének megállapítása.

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. Lejárt határidejű határozat:
 188/2011. (IX. 29.) sz. határozat, melyben megbíztuk dr. Mészáros Erzsébet
jegyzőt, hogy készítse el a helyi állattartás szabályairól szóló rendelettervezetet. Ezzel kapcsolatban a mai testületi ülésen a bejelentések keretében
vissza fogunk térni.
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 232/2011. (XI. 24.) sz. határozatban a 2012. évi költségvetési koncepciót
fogadtuk el. A mai ülés I. napirendi pontja keretében előzetes megvitatására
kerül sor.
 235/2011. (XI. 24.) sz. határozatban a szociális étkeztetés személyi
feltételének biztosítása érdekében Madari Józsefné részére 5 évre felmentést
adott a testület a szociális segítő képesítés megszerzése alól. 2012. január 1től munkajogilag is rendezésre került a feladat ellátása. A működési engedélyt
is megkaptuk a szociális étkeztetés működéséhez.
A két ülés között eltelt időszakról:
 2012. I. 19-én Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsa közgyűlésén vettem részt.
Dönteni kellett az Ivóvízminőség-javító Program „I. variációban” beadott
pályázatról, vissza kell vonni, mert a második „aradi” vízátvezetésen alapuló
pályázat kerül megvalósításra.
Tájékoztatást hallottunk az aradi vízátvezetésen alapuló pályázatról. Jelentős
összegekkel kell hozzájárulni, ismertek a számadatok. Kardoskútnak három
éven keresztül: 2012-2013-2014-ben különböző összegekkel (2.411.350,7.532.394,- 2.259.928,-Ft) összesen 12.203.672 forinttal kell hozzájárulni. A
költségvetési tervezetünkben a 2012. évre vonatkozó összeg - 2.411.350.-Ft szerepel, átadott pénzeszközként. Önerős pályázat keretében ez az összeg
visszakerül a településre, így a költségvetésben bevételi és kiadási oldalon
egyaránt megjelenik.
A
Dél-alföldi
Ivóvízminőség-javító
Konzorcium
részére
tervezési
hozzájárulásként befizetett és fennmaradt önerőről rendelkezni kell.
A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium 2011.12.07-i taggyűlésén
elfogadta a 8/2011 (12.07) TGY. határozatot, mely szerint a tervezési
alszámlára befizetett és fennmaradt 202.431.895 Ft összeg (figyelembe véve
a Konzorciumi Tanács 62/2009 (12.10.) sz., 12/2010. (03.10.) sz. és
58/2011(08.31) sz. határozatait) lakosságszám-arányosan, a Konzorciumi
Szerződés 1. sz. mellékletében rögzített lakosságszámok szerint kerüljön
visszaosztásra a konzorciumi tagok részére az alábbiak szerint:
- a településenként visszafizetendő összegek 70 %-a 2011.
decemberétől kezdődően folyamatosan kerüljön kifizetésre a
települések részére;
- a bankszámlán fennmaradó összegek visszafizetéséről a Taggyűlés a
későbbiekben rendelkezik.
A DARFT képviselő-testületi határozat kivonatot kér az érintett
tagönkormányzatoktól arra vonatkozóan, hogy az utalást az önkormányzat
saját vagy a társulás bankszámlájára kéri.
Az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás a
víztisztítási technológián alapuló pályázat benyújtása után kidolgoztatta az
aradi vízátvezetés dokumentumait is, melyet azután pályázatként benyújtott.
Az aradi vízátvezetés pályázatához több olyan dokumentum elkészítésére is
szükség volt (tervek, engedélyek, RMT, CBA, pályázat elkészítése, uniós
pályázati anyag elkészítése, fordítások, stb) melyek kidolgoztatása,
elkészíttetése forrásigénnyel járt.
Ezen felmerülő költségeket a Társulásoknak kell finanszíroznia, melyet a
tagok által teljesítendő kiegészítő hozzájárulások révén tudnak biztosítani.
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Ezen plusz hozzájárulási összegek csökkentése érdekében javasoljuk, hogy
az önkormányzat a konzorciumtól visszajáró hozzájárulás összegét a társulás
bankszámlájára kérje átutalni.
A fentiek alapján kérik a határozati javaslat elfogadását:
Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
1/2012. (II. 02.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Dél-Alföldi
Ivóvízminőség-javító
Konzorcium
Taggyűlésének 8/2011 (12.07) TGY. határozata alapján
nyilatkozik arról, hogy a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító
Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként befizetett
és fennmaradt önerő 70 %-át, 103.905,-Ft-ot az Orosháza
és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
11733041-15773836-00000000
sz. bankszámlájára kéri
utalni.
Felelős:
Ramasz Imre
polgármester a határozat továbbításáért
Határidő:
azonnal.
 2012. I. 19-én soron kívüli LEADER közgyűlés megtartására került sor.
Dönteni kellett arról, hogy a rendelkezésre álló források átütemezése történjen
meg, mivel a felhasználás 2013. végéig nem látszik biztosítottnak.
Átcsoportosítás történt falumegújításra, vidéki örökség megőrzésére és
turisztikai célokra.
 2012. I. 25-én Orosházán a Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és
Tehetségközpontban voltunk az új köznevelési törvénnyel kapcsolatos
tájékoztatáson. Konkrét dolgokat nem tudtunk meg. Május-június hónapban
jelennek meg az új rendeletek.
 2012. I. 26-án DAREH közgyűlésen vettem részt. A 2012. évi költségvetés
szerepelt napirenden. Jelentős pénzek fognak megmozdulni.
 2012. I. 26-án dr. Szabó Erika államtitkár tájékoztatóját hallgattuk meg az
önkormányzatok, polgármesteri hivatalok átszervezésével kapcsolatban.
Konkrétumokat még itt sem tudtunk meg. Várjuk a jogszabályi változásokat.
 2012. I. 27-én Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás ülésén vettem részt.
Különböző „ajánljuk magunkat” bemutatók voltak. A mozgókönyvtárral
kapcsolatban döntés nem született. A Gyermekjóléti Központ beszámolója
elfogadásra került. A családsegítés feladatának felvállalásáról 9 település
pozitívan döntött, így a társulási megállapodás és a Gyermekjóléti Központ
alapító okiratának módosítása megtörtént. Hozzájárulás összegének
megállapítása megtörtént, 100,-Ft/fő/év a társulás működtetése céljára fizetett
hozzájárulás, családsegítési feladatokhoz 90,-Ft/fő/év. Egységesen 15 ezer
forint bérleti díjat fizetnek a településeken bérelt helyiségekért.
Szerepelt még napirenden a 2011. évi költségvetés módosítása. Elfogadta a
testület a 2012. évi költségvetést. A Gyermekjóléti Szolgálat és a
Családsegítő Szolgálat új felépítésével új vezetői pályázatot kell kiírni. Ennek
előkészítéséhez bizottságot hoztunk létre.
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 2012. II. 2-én – ma – rendkívüli Helyi Védelmi Bizottsági ülésen vettem részt
a rendkívüli időjárásra tekintettel. Intézkedési tervet kell készíteni.
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.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
2/2012. (II. 02.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
188/2011. (IX. 29.) sz., 232/2011. (XI. 24.) sz., 235/2011.
(XI. 24.) sz lejárt határidejű határozatokról és a két ülés
között történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót
elfogadta.
1.

napirend:

2012. évi költségvetés tervezetének előzetes megvitatása.
Előadó:
Ramasz Imre polgármester;
dr. Mészáros Erzsébet jegyző.

Ramasz Imre: Egy alkalommal már foglalkoztunk a költségvetés 2012. évi
tervezetével a koncepció keretében. Megkaptátok az eredeti és módosított
változatot. Az Ügyrendi Bizottsági ülésen minden képviselő jelen volt, megtárgyaltuk,
nem kívánom ismételni az ott elhangzottakat. A korábbi határozat megerősítését a
mostani keretek között kell meghozni. Konkrétan az ifjúsági szálló megvalósításához
a 154/2011. (VIII.25.) sz. KT. határozatunkban kinyilvánítottuk, hogy támogatni
kívánjuk és 10,5 millió forinttal hozzájárulunk. Ezen döntésünkről a következő ülésen
kell határoznunk. A tervezetben már szerepeltetjük ezt az összeget, hogy beépüljön
a költségvetésbe.
Pusztai Ádám: Az Ügyrendi Bizottság a napirendet megtárgyalta, a tervezetet
elfogadásra javasoljuk. Másik határozatban arról döntöttünk, hogy a 10,5 millió
forinttal való hozzájárulást támogatjuk.
Gombkötő Lajos: Támogatom az ifjúsági szállóhoz történő anyagi hozzájárulást.
Nyomatékosan biztosítékot kell találni a megállapodásban, hogy az egyház is
odategye az ígért 10,5 millió forintot, mert akkor a mi támogatásunk is meghiúsul, ha
ők nem adják.
Ramasz Imre: Erről fog szólni az előkészítendő megállapodás, amit a testület fog
jóváhagyni. Az alapítványi és a társadalmi szervek támogatására 500 ezer forintot
terveztünk, úgy érzem ez kevés lesz. Célszerűnek tartanám ezen az összegen
emelni. Itt támogatjuk a polgárőrséget, a közalapítványt. A bejelentések keretében
már 3 beadott kérelemről kell dönteni. Kérem, mondjatok véleményt. Az iskola szülői
munkaközösség támogatása kézenfekvő, nem is nagy összeg, eddig is mindig
támogattuk. Másik két kérelmet fontolóra venném. A tartalék terhére a korábbi
vállalásunkat teljesítsük, ezzel mindannyian egyetértünk.
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Varga Pál: Az ifjúsági szálló támogatásával kapcsolatban nincs kérdésem,
támogatom. Az iskolai farsang megrendezését egyértelműen. A településmarketing
megrendezését is támogatom, jó rendezvény, jó lenne lehetőséget találni.
Egyház imaház felújítása? Ki van használva ez az épület?
Ramasz Imre: Igen, mind a három egyház télen itt tartja rendezvényeit.
Pusztai Ádám: Egyetértek mind a két képviselő véleményével. Az egyház – a
település lakói járnak oda, támogatnám azt is, esetleg fele-fele arányban. 1 millió
forint betervezését javasolom.
Gombkötő Lajos: Az 1 millió forintot el tudom fogadni.
Ramasz Imre: A költségvetési tervezetet 2 ponton javaslom módosítani. 1. A tartalék
terhére nevesíteni az ifjúsági szálló létrehozásához hozzájárulásként 10,5 millió
forint. 2. A civil szervezetek támogatási előirányzatát 500 ezerről emeljük 1 millió
forintra. Külön-külön határozatot hozzunk erről.
Aki az elhangzott javaslatokkal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
3/2012. (II. 02.) sz.

2.

napirend:

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2012. évi költségvetés tervezetét megvitatta
és az alábbi módosításokkal elfogadta.
1. A tartalék terhére 10,5 millió forintot biztosít az
ifjúsági szálló megvalósításának támogatására.
2. A civil szervezetek támogatási előirányzatát
módosítja 1 millió forintra.
A tervezetet megfelelő alapnak tartja ahhoz, hogy a
felvetődő reális lakossági javaslatok figyelembe vételével
a végleges tervezetet és a kapcsolódó rendelet
előkészítése megtörténjen.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester;
dr. Mészáros Erzsébet jegyző.
Határidő: 2012. február 11.
Március 15. nemzeti ünnep előkészítése.
Előadó: Ramasz Imre polgármester.

Ramasz Imre: Írásos előterjesztés nem történt. Előzetesen Neller Borbálával
egyeztettem. Időpontra két javaslatunk van, 2011. március 14-én este 18 órától a, a
másik időpont 2012. március 15. csütörtök 18 órától a Móra Ferenc Művelődési Ház
és Községi Könyvtárban illetve ezt követően a Március 15. téren tartsuk a
megemlékezést. Korábbi hagyományoknak megfelelően az ünnepség bent lenne,
majd a koszorúzás az emlékműnél. Ezt követően pedig jó idő esetén fáklyás
felvonulásra és egy tábortűz gyújtására kerülhet sor. A fáklyás felvonulás lehetséges
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útvonala: Március 15. tér, Petőfi utca, Béke utca, Kossuth utca, Rózsa utca, József
Attila utca és Március 15. tér.
Az általános iskola vezetőjét megkerestem, örömmel veszik, és szívesen
közreműködnek az ünnepségen.
Javasolnám Varga Pál képviselőt az ünnepi megemlékezés megtartására. Lehet más
javaslat is. A korábbi időszakokhoz hasonlóan, semlegesen, politikamentesen tartsuk
meg.
Varga Pál: Időpontnak javasolnám március 14. este 6 órai kezdettel. A felkérést
köszönöm, megpróbálok megfelelni.
Gombkötő Lajos: Március 14. este 6 órai időpontot és a megemlékezés megtartására
felkért Varga Pál személyét támogatom.
Mórocz Lajos: Ötletem – Dunai Attila szavaljon el egy verset, az alkalomnak
megfelelőt. Nagyon szépen szaval.
Neller Borbála: Dunai Attila szavalatát a koszorúzásnál javaslom.
Gombkötő Lajos: Kiválóan szavalt a közelmúltban két rendezvényen. Tökéletes volt.
Ramasz Imre: Összefoglalva, az előterjesztés és kiegészítések alapján tartsuk meg
a március 15-i ünnepséget. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
4/2011. (I. 27.) sz.

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából
megemlékezést szervez.
Időpontja:
2012. március 14. 18 óra.
Helye:
Móra Ferenc Művelődési Ház és
Községi Könyvtár, valamint a Március 15. tér.
Programja:
 Helyi általános iskola diákjainak előadása
 ünnepi beszéd
 koszorúzás
 fáklyás felvonulás jó idő esetén.
Az ünnepi beszéd megtartására felkéri Varga Pál
önkormányzati képviselőt.
A koszorúzásnál felkéri Dunai Attilát szavalatra.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester.
Határidő: 2012. március 14.
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3.

napirend:

Falugyűlés időpontjának meghatározása, napirendjének
megállapítása
Előadó: Ramasz Imre polgármester.

Ramasz Imre: A költségvetés első fordulóban és második fordulóban történő
megtárgyalása közötti időpontban szoktuk megtartani a falugyűlésünket. Elsősorban
azért, hogy tájékoztassuk a településünk lakosságát a megelőző év tényeiről, illetve
a következő év elképzeléseiről. Neller Borbálával ez ügyben is egyeztettünk. Február
13-án 18 órai időpontra tennék javaslatot. Ez az időpont zavarja a legkevésbé a
művelődési házban zajló tevékenységeket. Az előző évekkel ellentétben rövidebben
foglalkoznék az elmúlt évi költségvetés teljesítésével, illetve a következő év
költségvetési tervezetével. Lehetőséget kívánok biztosítani a lakosságnak a jövőbeni
önkormányzatunkat érintő változásokkal kapcsolatos véleménynyilvánításra.. Ezt a
három témakört gondoltam, hogy meg kellene beszélni a lakossággal közösen. Az
időpontot jónak tartjátok?
Mórocz Lajos: Nekem jobb, mint a következő hét.
Neller Borbála: Minden nap valamilyen programnak el kell maradni, ez a hétfői nap
megfelel.
Ramasz Imre: A következő testületi ülésünk időpontjára, a falugyűlésen a lakosságtól
felmerülő reális igények is bekerülhetnek a végleges költségvetésbe.
Aki egyetért a falugyűlés időpontjával – 2012. február 13. (hétfő) 18 óra, és a
napirendi pontokkal, azaz tájékoztató a 2011. év tényeiről és a 2012. évi
elképzelések ismertetése, valamint az önkormányzatiságban várható változások, az
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
5/2012. (II. 02.) sz.

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
döntött arról, hogy a falugyűlés időpontja 2012. február
13-án (hétfőn) 18 óra. Helye: Móra Ferenc Művelődési
Ház és Községi Könyvtár nagyterme.
Napirendje:

2011. évi tevékenységről beszámoló.

2012. évi elképzelésekről beszámoló.

Várható önkormányzati változások.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2012. február 13.
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4.

Bejelentések, interpellációk:

dr. Mészáros Erzsébet: Írásos előterjesztést készítettem az igazgatási szünet
elrendelésével kapcsolatban. Előzetesen mindenki megkapta, szóbeli kiegészítéssel
nem kívánok élni, várom a kérdéseket, javaslatokat, hozzászólásokat.
Pusztai Ádám: Több napra nem lehet elrendelni?
dr. Mészáros Erzsébet: Nem.
Pusztai Ádám: Hány embernek kell bent lenni az ügyelet időszakában?
dr. Mészáros Erzsébet: Egy főnek, ügyeleti rendszer működik.
Ramasz Imre: Aki egyetért az előterjesztéssel, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal
elfogadta a 2012. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelettervezetet.
Ramasz Imre polgármester megállapítja, hogy Kardoskút Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 1/2012. (….) sz. ÖKT. rendelet-tervezete a 2012. évre
vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről, rendeletté emelkedett.
dr. Mészáros Erzsébet: A Képviselő-testület határozatban adott megbízást, hogy
készítsem el az állattartásról szóló rendelet-tervezetet. Összegyűjtöttem a
jogszabályi hátteret. A törvényi ismeretek birtokában kérdés merült fel bennem, hogy
van-e szükség erre a helyi rendeletre? Sokan tartanak méheket, de csak 2 méhekkel
kapcsolatos panasz érkezett, ez nem mondható tömeges lakossági kifogásnak,
panasznak. Az előterjesztésben részletesen ismertettem, hogy milyen kérdéskörök
szabályozhatók a rendeletben. Önkormányzati hatósági ügyként van lehetőség a
szabályozásra, az új szabálysértési törvényt figyelembe véve pedig szabálysértési
tényállás nem építhető a rendeletbe. Ha mégis szükségesnek látja a testület e
rendelet megalkotását, akkor támpontokat kérek a tervezet összeállításához.
Ramasz Imre: A változások jelenlegi ismeretében azt javaslom, tekintsünk el
rendeletünk megalkotásától. Nem égető szükséglet e rendelet megalkotása. Nem is
tudnánk kikényszeríteni a betartását. Javaslom, hogy vonjuk vissza ezt a megbízást.
Mórocz Lajos: Erre a méhes dologra kellene valamint lépni. Akár falugyűlésen is.
Gombkötő Lajos: Sok esetben csak a központi jogszabályokat kellene betartani.
Sertés -, szarvasmarhatartás, nehezedik a helyzet, mert nagyon kevés helyen van.
Még minden háznál volt, addig senkit nem zavart a szag.
A falu képe, telkek használata terén lehetne lépni, de sok ember ebből él. Nem
foglalkoznék a helyi rendelet alkotásával.
dr. Mészáros Erzsébet: A méhcsaládok számát lehetne korlátozni, területet lehetne
kizárni.
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Pusztai Ádám: Hiába szabályozzuk, mert kicsi területen soknál van. Tavaly is nem a
méhekkel volt gond, hanem a darazsakkal.
Mórocz Lajos: Igazán nincs mit tenni, mert 1 kaptárból is 1 méhecske is megcsíphet.
Gombkötő Lajos: Higiéniára, tisztaságra, trágyázás, trágyatárolás, fertőtlenítés
lehetne a figyelmet felhívni. Valamiből élni kell, azoknak akik ezzel foglalkoznak.
Alapvető dolgokat tartsa be mindenki.
Ramasz Imre: Ezek a településrendezési tervben fognak szerepelni.
Varga Pál: Ne keserítsük feleslegesen azoknak az életét, akik ezzel foglalkoznak.
Nem szabnék helyi rendelkezéseket, vannak törvények, azokat tartsák be, tartassuk
be.
Gombkötő Lajos: Utána néztem a méhekkel kapcsolatos felháborodásnak. Régen is
volt ennyi méhecske. Sok helyen is volt.
Ramasz Imre: Összességében úgy érzem konszenzus van. Javaslom, hogy a
188/2011. (IX. 29.) számú KT határozatunka vonjuk vissza. Aki ezzel egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
6/2012. (II. 02.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
188/2011. (IX. 29.) számú KT határozatát visszavonja.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester
Határidő:
azonnal.
dr. Mészáros Erzsébet: Következő bejelentésem a cafetéria rendszerhez
kapcsolódik. Az éves keretösszeg meghatározásának határideje február 15. Ezt
követően lehet a dolgozókat tájékoztatni a lehetőségekről és erről nyilatkoztatni.
Írásos
előterjesztésemben
a
vonatkozó
jogszabályokat
leírtam,
ezek
figyelembevételével készítettem el a határozati javaslatot.
Pusztai Ádám: Van-e közteher mentes juttatás?
dr. Mészáros Erzsébet: Nincs.
Ramasz Imre: Aki egyetért a cafetéria-juttatással, az kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
7/2012. (II. 02.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat
közszolgálati
és
közalkalmazotti
jogviszonyban és munkaviszonyban álló munkavállalóit
megillető 2012. évi cafetéria-juttatás éves keretösszegét az
alábbiak szerint határozza meg:
Megnevezés
Összeg
Fő
Ktgv-i ei.
Köztisztviselők
200.000,7
Közalkalmazottak
200.000,10
Közalkalmazottak1
150.000,2
Munkaviszonyban
200.000
1
foglalkoztatott
Összesen:
-------Felelős:
Ramasz Imre polgármester
dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő:
2012. február 15. és
2012. március 1.

1.400.000,2.000.000,300.000,200.000,3.900.000,-

Neller Borbála: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a falunap 2012. július 14-én
(szombaton) lesz.
Ramasz Imre: a DAREH Taggyűlésbe történő delegálásról szóló képviselő-testületi
határozat meghozatalát és arra vonatkozó kivonat megküldését kérik. A
polgármestert határozatban kell felhatalmaznia a testületnek a taggyűlésen való
részvételre, akadályoztatása esetén az alpolgármestert hatalmazza fel, mindkettőjük
akadályoztatása esetén egy települési képviselő felhatalmazása szükséges. A
polgármester és az alpolgármester személye nem kérdéses, képviselő esetében
Varga Pált javaslom felhatalmazni.
Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
8/2012. (II. 02.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.) Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza Ramasz Imre polgármestert, hogy Kardoskút
Község
Önkormányzatát
a
Dél-Alföldi
Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulás Taggyűlésében képviselje,
akadályoztatása esetén helyettesítésére Gombkötő Lajos
alpolgármestert hatalmazza fel.
2.) Mindkettőjük akadályoztatása esetében Varga Pál testületi
tag megbízó felhatalmazói levél birtokában képviselje a
települést a Dél-Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási
1

6 órában foglalkoztatott közalkalmazottak.
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Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás
Taggyűlésében.
Határozatról értesítést kap:
-

DAREH Munkaszervezete (Orosháza)
Kardoskút Község Önkormányzata Képviselőtestület tagjai (HELYBEN)
Ramasz Imre polgármester
Gombkötő Lajos alpolgármester
Varga Pál megbízott testületi tag képviselő
Irattár

Ramasz Imre: Van tanyagondnokunk. A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete
írásban megkeresett, hogy legyünk pártoló tagok. Támogatást kérnek, de
együttműködést
ajánlanak.
Segítenek
a
falugondnokok
munkájának
megismerésében,
továbbképzéseket,
találkozókat,
tanfolyamokat,
tapasztalatcseréket szerveznek. A támogatás 2012. évi összege 21 ezer forint.
Javaslom, hogy ezt az együttműködési megállapodást kössük meg és rendelkezzünk
a támogatási összeg átutalásáról. Hasznos dolgok birtokába juthatunk, ami segíti
munkánkat.
Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
9/2012. (II. 02.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületével együtt
kíván működni a falugondnoki hálózat eredményes
működtetése érdekében.
A
Képviselő-testület
felhatalmazza
Ramasz
Imre
polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására
és a támogatási összeg – 21.000,.Ft 2012. évben –
átutalására az Egyesület OTP 11732002-20364300 számú
számlájára.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester
Határidő:
2012. február 15.
Ramasz Imre: Békés Megye Képviselő-testületének Elnökétől érkezett megkeresés.
Részvételi szándék felméréséhez kérik a bejelentésünket egy esetlegesen
lefolytatandó, 2012. július 1-től 2013. június 30-ig terjedő gázévre vonatkozó közös
földgáz beszerzéséhez. Két év óta már ennek a konzorciumi földgáz beszerzésnek
vagyunk részesei. Kb. 10-12 %-al kevesebb a költség. Önállóan nagyságrendileg
nem vehetünk részt. Javasolom, hogy előzetes csatlakozási szándékunkat tegyük
meg.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
10/2012. (II. 02.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
kinyilvánítja csatlakozási szándékát a Békés Megyei
Önkormányzat
által
szervezett
közös
földgáz
beszerzéshez.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester
Határidő:
2012. február 6.
Ramasz Imre: A Családokért BT-vel megbízási szerződésünk van a szociális
törvényben előírt együttműködési kötelezettség teljesítésére vonatkozóan. Ezt a
megbízási szerződést minden évben meg kell hosszabbítani, mert csak egy évre
szól. Szeretném kérni a képviselőket, hogy 2012. december 31-ig járuljanak hozzá a
megbízási szerződés meghosszabbításához.
Javaslom, hogy hosszabbítsuk meg ezt a szerződést, mert hiszen a feladatot el kell
látni, akár hány embert érint is.
Aki ezzel egyetért kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
11/2012. (II. 02.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a
Családokért
Bt-vel
2012.
december
31-ig
meghosszabbítja
a
szociális
törvényben
előírt
együttműködési kötelezettség teljesítésére vonatkozó
megbízási szerződést.
A költségvetési fedezetet a 2012. évi általános tartalék
terhére biztosítja.
A szerződés aláírására felhatalmazza Ramasz Imre
polgármestert.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester
dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő:
azonnal.
Ramasz Imre: Már tájékoztattalak benneteket, hogy december hóban a BM részéről
előzetes igényfelmérés történt szociális tűzifa beszerzésével kapcsolatban. Igen
kedvezményesen, 2000 forint/m3 + ÁFA és szállítási költség vállalásával. Én 80 m3re adtam be az igényt. Ez olyan nagy mennyiség, hogy nem egyszerű a szétosztása
sem, de ami még nehezíti a helyzetünket, hogy 2012. május 31-ig el is kell számolni.
Számításaim szerint kb 600 Ft-ra jön ki mázsánként, az eddigi 2100 forinttal
szemben. 1,2 millió forint támogatást is kaptunk a beszerzéshez.
A szétosztással kapcsolatban valamilyen álláspontot kellene kialakítani. Ebben a
kérdésben foglaljunk állás. Jóval szélesebb kört is érinthet a támogatás, mint eddig a
szociális rendeletünk alapján.
Éljünk felhívással a lakosság körében, hogy a szociális rendeletünkben foglaltak
szerint adjanak be kérelmet?
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Varga Pál: Éljünk felhívással és az igények ismeretében döntsünk.
Mórocz Lajos: Lakásonként, ne személyenként adjunk.
Ramasz Imre: Nyilvánossá tesszük, meghirdetjük, a következő testületi ülésen
döntünk a szociális rendeletünk alapján.
Ramasz Imre: Településrendezési tervünk felülvizsgálata van folyamatban. Tegnap
személyes egyeztetés volt a tervezővel. A jelen rendelkezések értelmében nincs
lehetőség tartalék építési területre. A zártkertek Kelet sor része ilyen volt. Döntenünk
kell, hogy kertes mezőgazdasági övezetté nyilvánítjuk, vagy építési telekké.
Amennyiben építési telekké nyilvánítjuk, akkor a tulajdonosok igényt tarthatnak a
teljes közművesítettségre. Ha kertes mezőgazdasági övezetté nyilvánítjuk, akkor az
egyfajta visszaminősítés, de úgy gondolom, hogy nincs szükségünk építési területre.
A meglévő építési terület hosszú évekig elég lesz. A tervezőnek csak állásfoglalás
kell, hogy hogyan dolgozzon tovább, a döntésünk majd a terv elfogadásakor kell.
Ramasz Imre: A közpénzek felhasználásáról szóló törvény és helyi rendeletünk
értelmében a következő kérelem nem támogatható, de megígértem a kérelmezőnek,
hogy tájékoztatom a képviselőket és aki úgy gondolja jelentkezzen és az
elérhetőséget megadom. A kérelmet szószerint felovasta. Egy daganatos beteg
külföldi gyógykezeléshez kért anyagi támogatást.
Ramasz Imre: Adóhátralékosok nyilvánosságra hozatala vált lehetővé. A testület
döntése szükséges ehhez. Biztos lenne pozitív hatása, de megítélésünk romlana.
Ennek lehetősége az új adótörvényben jelent meg.
Varga Pál: Véleményem szerint az adóst ez nem motiválná. Indulatokat lehet
korbácsolni, de nem javasolnám.
Mórocz Lajos: Hagyjuk függőben.
Ramasz Imre: Egy egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogram
pályázattal kapcsolatban érkezett megkeresés. Megkérem dr. Mészáros Erzsébet
jegyzőt, hogy adjon tájékoztatót a pályázattal kapcsolatban.
Az Agenda Pályázatház Pályázati Tanácsadó Kft a TÁMOP-6.1.2. Egészségre
nevelő és szemléletformáló életmódprogramok c. pályázattal kapcsolatban vállalják a
pályázatírást is. Ez elsősorban munkahelyre épült volna, de miután ekkora
létszámmal nem rendelkezünk, településszinten kívánják megvalósítani. Az
önkormányzatot anyagi kötelezettségvállalás nem terheli. Ez 12 hónapon keresztül
havi bontásban egészségügyi előadásokat, egészségügyi szűréseket jelent. Több
célcsoportot érint, célcsoportonként 1-1 programmal. Három éves fenntartási
kötelezettség van, de ez megoldható pl. falunapi vércukor, vérnyomás mérésekkel.
Amit biztosítanunk kell, 1 fő projekt menedzser és 1 fő pénzügyi szakember.
Ramasz Imre: Induláskor a pályázati kiírás nem volt meg, munkahelyinek indult, de
ekkora létszámunk nincs. Ennek kapcsán vetődött fel a településszint. A
munkaképes lakosság nagy része belefér. A két ember biztosítása a mi feladatunk,
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és helyiséget kell biztosítani a rendezvényekhez. Ez egyik sem okoz problémát,
bízom benne. A projekt menedzser és pénzügyes költsége is őket terheli.
Gombkötő Lajos: Próbáljuk meg, csak nyerhetünk vele.
Varga Pál: Igen. Egyetértek.
Ramasz Imre: Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
12/2012. (II. 02.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
együttműködési
megállapodást
köt
az
Agenda
Pályázatház Pályázati Tanácsadó Kft-vel. A pályázat
tárgya:
TÁMOP-6.1.2
Egészségre
nevelő
és
szemléletformáló életmódprogramok c. pályázat.
Felhatalmazza Ramasz Imre polgármestert és dr.
Mészáros
Erzsébet
jegyzőt
az
együttműködési
megállapodás aláírására.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester
dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő:
2012. február 15.
Ramasz Imre: Kérelem érkezett az általános iskola Szülői Munkaközösségétől az
iskolai farsang megrendezéséhez kérnek anyagi támogatást. Összeget nem jelöltek
meg, az önkormányzat lehetőségeihez mérten várják a támogatást. A korábbi
években is minden alkalommal támogattuk az iskolai farsangot. 30.000.- forintot
javaslok megállapítani részükre. A pályázat egyébként megfelel a formai
követelményeknek.
Pusztai Ádám: 25-30 ezer forint támogatásra gondoltam.
Gombkötő Lajos: 30.000.- forintot javaslok.
Ramasz Imre: Aki egyetért a 30.000,- Ft támogatási összeggel, kézfeltartással
szavazzon.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
13/2012. (II. 02.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a
Táncsics
Mihály
Közoktatási
Intézmény
és
Tehetségközpont Kardoskúti Tagintézménye Szülői
Munkaközössége részére 30.000,-Ft támogatást nyújt a
farsang megrendezésének költségeihez. A támogatási
szerződés megkötésére felhatalmazza Ramasz Imre
polgármestert.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2012. február 10.
Ramasz Imre: Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, tisztelettel megköszöni az
aktív tanácskozást a nyílt ülést bezárja és bejelenti, hogy a testület zárt ülés
keretében folytatja tovább munkáját.
Kmft-,

/ dr. Mészáros Erzsébet /
jegyző

/ Ramasz Imre /
polgármester

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

/ Pusztai Ádám /
képviselő

/ Varga Pál/
képviselő
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