31/2012. ÖKÜ.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december
7-i soron kívüli testületi ülésén.
Jelen vannak:

Lengyel György polgármester, Mórocz Lajos, Pusztai Ádám és
Varga Pál települési képviselők.

Jelen van továbbá:

dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Tóth Józsefné főmunkatárs,
Kapuné Sin Anikó főtanácsos,
Skorka Pálné jegyzőkönyvvezető

Lengyel György: Köszöntöm a megjelenteket. Tájékoztatom a képviselőket, hogy a
testületi ülés határozatképes, a képviselő-testület ülését megnyitom. Jegyzőkönyv
hitelesítőkre kell javaslatot tenni. Javaslatom Mórocz Lajos és Varga Pál képviselőkre
esik, melyet a testület 4 igen szavazattal, egyhangúan, elfogadott. Javaslatot teszek
a megtárgyalandó napirendi pontra, melyet a képviselő-testület 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott az alábbiak szerint.
Tárgy:

Előadó:
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Közös hivatal megalakításával kapcsolatos tájékoztatás

Lengyel György
polgármester

2.

Bejelentések.

Lengyel György: A soron kívüli testületi ülés összehívására azért került sor, mert a
közös hivatal létrehozásával kapcsolatban történtek újabb lépések, és a képviselőtestületnek dönteni kell.
A Képviselő-testület lépéseket tett már korábban is a közös hivatal létrehozásával
kapcsolatban, tárgyalásokat folytatott Orosháza város, Tótkomlós város és
Békéssámson község vezetőivel.
Orosháza részére jelentős mennyiségű iratanyag került átadásra, de nem folytatódott
a tárgyalás.
Tótkomlós részére is átadásra került ugyanez az adatbázis, de egy megbeszélés
után nem folytatódott tovább, semleges hozzáállás miatt.
Békéssámson is megkapta ugyanezt az iratanyagot és folytatódtak az érdemi
tárgyalások.
Ha modellezzük az eddigi lehetőségeket, akkor megállapíthatjuk, hogy egy
nagyvárossal nem célszerű létrehozni a közös hivatalt, mert egészen mások az
érdekeik, lehetőségeik. Az ő szempontjukban nem probléma, ami a mi településünk
életében igenis probléma. Tótkomlós kisváros, de mégis mások az érdekei.
Békéssámson hasonló település, hasonló érdekek és lehetőségek közepette.
Partnerek voltak a kapcsolatfelvételben, a közös hivatal létrehozásában támogattak.
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Az eddigi lehetőségek közül szóba jöhetett Orosháza és Békéssámson
településekkel létrehozandó közös hivatal. A két település polgármesterének
meghívása alapján tárgyaltam mindkét vezetővel.
Ezt követően felkerestem Csanádapáca-Pusztaföldvár települések polgármestereit,
akik már az előző évben körjegyzőségben működtek és továbbra is közösen képzelik
el a hivatalt. Négyen – a két település polgármestere, körjegyző és én – tárgyaltunk a
következőkről: Csanádapáca és Pusztaföldvár szerződéstervezete már megvan, de
ennek ellenére mind a hárman polgármesterek lehetségesnek gondoljuk, hogy
Kardoskút település is csatlakozzon hozzájuk. Eddig is voltak már közös működési
pontok: egy kistérségi társulás tagjai vagyunk, a körzeti megbízottak közösen,
egymást helyettesítve látnak el járőrözési és ügyeleti feladatokat, a települések
közötti távolság nem nagy, tehát megállapítottuk, hogy a közös hivatal
létrehozásának akadálya nem lehet a földrajzi elhelyezkedés és egyéb más
szempontok.
Egy nagyváros kistérségi érdekeltsége is más, nem is várható el, hogy olyan
mélységben képviselje a lakosságot, mint egy község.
Békéssámson a nagyobb távolság miatt nehézkes, Pusztaföldvár, Csanádapáca
közelebbi utat jelent. A normatívákkal számolnunk kell. Orosháza esetében 6 fő
maradhatna itt a hivatalban, de szándéka, hogy a saját apparátusából, ideiglenes
kirendeltséget működtessen. A kardoskúti hivatali apparátus szükségtelenné válna.
Békéssámson esetében 3,16 fő létszám támogatható normatívából. CsanádapácaPusztaföldvár esetében több mint 1 fő. Kardoskút jegyzője, mint kirendeltség-vezető
maradhatna, mert állandó kirendeltségről tárgyaltunk. Ugyanúgy ellátná a munkát,
mint ahogy jelenleg végzi. Csanádapáca-Pusztaföldvár 15,56 főre kapott normatívát,
14 fő marad náluk. Kardoskút lép feléjük, kedden egyfajta tárgyalást folytatunk a
létszámmal kapcsolatban. Meglátásom szerint szükséges az önkormányzat
hozzájárulása, maradhat a munkáltatói jog. Jegyző asszonnyal tárgyaltam,
megerősített, szeretné a munkáját továbbra is végezni, ha megmaradhat az
apparátus.
Kérdezem a képviselők véleményét ez irányú közös hivatal létrehozásával
kapcsolatban. Rajtunk múlik a finanszírozás, de a feladatokat jól ellátó apparátus
fenntartásának nem lehet akadálya a finanszírozás, ha vizsgáljuk azt is, hogy az
általános iskolát mennyivel támogattuk már és támogatjuk. Amíg van önállóságunk,
ez lenne egy jó út, lehet ezen körülmények között az iskoláért is érdemben tenni.
Várják a válaszunkat, az idő rövid, és a lakosság is félelemben, bizonytalanságban
él, tehát a cél a minél hamarabbi döntés. Minél előbb el kell indulni, egy irányba, az
apparátussal együtt dolgozni, hogy a lakosság is nyugalmat találjon. Szeretnék egy
fórumot tartani a lakosság részére, hogy tényszerűen tájékozódjanak.
Varga Pál: Úgy gondolom, hogy először a település érdekét kell nézni. Békéssámson
felé csak az ész érvek vezényeltek. Ha ezt az irányt Pusztaföldvár és Csanádapáca
felé fordítjuk, legyen, ha ezzel az apparátus és a hivatal marad, erre kell folytatni a
tárgyalásokat.
Lengyel György: Érthető Orosháza álláspontja, ebben a válságos időszakban, az a
célja, hogy fejlődjön. De ez a mi célunk is. Sok dolog még előre nem látható, de
vannak kiindulópontok. Orosházának az az érdeke, hogy a kardoskúti gyerekek is
bent tanuljanak. Vannak még az itt tartásra lehetőségek. Az iskola főigazgatója és
aligazgatója Kardoskútra látogattak. Ők továbbra is szeretnék ezt a rendszert tovább
vinni és fejleszteni. Mi is ezzel a szándékkal vagyunk.
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Amit ma el kell döntenünk, hogy szándéknyilatkozatban jelezzük CsanádapácaPusztaföldvár felé, hogy akarjuk-e a közös hivatalt, hogy a tájékoztató fórumra úgy
tudjunk készülni és a lehetséges lépéseket fel tudjuk vázolni. Az idő nagyon rövid.
Varga Pál: Támogatom az elképzelést, el kell kezdeni a tárgyalásokat ebbe az
irányba.
Lengyel György: Békéssámson jegyzőjével és polgármesterével érdemes a kiépült
barátságot ápolni. Kicsit több forrással rendelkezünk ezért a hivatalt hosszú távon
biztosítani tudjuk a jelenlegi lehetőségek között.
Mórocz Lajos: Amíg tudjuk finanszírozni, addig lehetséges ez a fajta közös hivatal,
de ha nem, még az iskolát is elveszítjük.
Lengyel György: Az iskola sorsa nem a közös hivatal függvénye, hiszen állami
fenntartásba kerül.
Mórocz Lajos: Munkáltatói jog kié lesz?
dr. Mészáros Erzsébet:
polgármester és a jegyző.

Bármelyik

irányba

indulunk,

mindenütt

ugyanaz;

Mórocz Lajos: Ha úgy látjátok hogy jó, akkor támogatom. A saját érdekünk a lényeg.
Lengyel György: Kampánybeszédemben, a polgármesteri eskümben a település
érdekeinek a maximális szem előtt tartását vállaltam. Kötelez az esküm, tudnom kell
képviselni és tovább is fejleszteni. Ezen az úton van rá esély, hogy teljes
mellszélességgel kiálljak, ha a képviselők támogatnak.
Pusztai Ádám: Szándéknyilatkozat után még mindig lehetőség van Békéssámson
felé menni, ha a tárgyalások megakadnak?
Lengyel György: Igen.
Pusztai Ádám: Iskola, Orosházától vonakodunk, Kardoskútnak már nincs iskolája.
dr. Mészáros Erzsébet: Az iskolánál a működtetést vállalja a testület.
Pusztai Ádám: Ha Orosháza eldobja az iskolát, akkor marad az 1-4. osztály, az 5-8.
osztályok buszoznak. Ezzel a lépéssel Orosházával teljes konfrontációba kerülünk,
3-4 munkanélküli lesz a pedagógusok közül plusz a technikai dolgozók.
dr. Mészáros Erzsébet: Orosháza nem akarja a 3 fő technikai dolgozónkat
alkalmazni, nem is tájékoztatták őket semmiről, ezzel megsértették a közoktatási
megállapodásunkat. A jegyzőkönyvi kivonatra sem léptek, nem kezdték meg a
tárgyalásokat.
Pusztai Ádám: Pusztaföldvár-Csanádapáca iskolájához csatlakozhatunk, de milyen
formában, kérdezem?
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Lengyel György: Elsődleges cél a jelenlegi tagintézményt megőrizni.
Pusztai Ádám: Próbáljuk meg a közös hivatalt Csanádapáca-Pusztaföldvár irányába.
Támogatom az előttem szóló képviselőket.
Lengyel György: Ha egyetértünk a szándékunkkal és közöljük, akkor a jövő héten
folytatjuk a tárgyalásokat. Szavazatukkal erősítsenek meg. Kérem, kézfeltartással
szavazzon, aki egyetért a szándéknyilatkozattal.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
288/2012.(XII. 07.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 2013. január 1-én hatályba lépő 8486. §-ában szabályozott közös önkormányzati hivatalt
Csanádapáca
és
Pusztaföldvár
Községek
Önkormányzataival kívánja létrehozni.
Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről Csanádapáca
és
Pusztaföldvár
Községek
Önkormányzata
polgármestereit tájékoztassa.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2012. december 10.
B e j e l e n t é s e k:
Lengyel György: Előző napirend tárgyalása során említettem, hogy falugyűlést
szeretnék tartani a lakosság tájékoztatása céljából. A napirendeket illetően a közös
hivatal és esetleges aktuális dolgokkal kapcsolatos tájékoztatás. Az időpontjára
kérnék javaslatokat.
Pusztai Ádám: Ma péntek van, hétfőn lehet legközelebb elkezdeni a szórólapokat
kézbesíteni, szerda, csütörtök, ennél hamarabb nem lehet.
Varga Pál: Szerda részemre nem jó.
Lengyel György: Előre nem láthattunk sok mindent, ezért van szükség a lakosság
tájékoztatására rövid időn belül.
Pusztai Ádám: 5 fő marad a hivatalban?
Lengyel György: Igen, jelenleg így működik jól a munka, a későbbiekben változhat ez
a létszám.
Pusztai Ádám: Csütörtökön – 13-án lesz a soron következő testületi ülés – azt
követően este 6 órai kezdettel meg lehet tartani a falugyűlést.
Lengyel György:
szavazzon.

Szerintem is jó az időpont, aki ezzel egyetért, kézfeltartással
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
289/2012.(XII. 07.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
falugyűlést tart 2012. december 13-án (csütörtökön) 18
órai kezdettel a Móra Ferenc Művelődési Ház
nagytermében. A falugyűlés tárgya a közös hivatal
létrehozásáról szóló tájékoztatás.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2012. december 13.
Több megtárgyalandó kérelem nincs, megköszöni a képviselőknek az aktív
tanácskozást és az ülést 16 óra 30 perckor bezárja.

Kmft-,

/ Lengyel György /
polgármester

/ dr. Mészáros Erzsébet /
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

/ Mórocz Lajos /
képviselő

/ Varga Pál /
képviselő
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