5/2006. ÖKÜ.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. március 30án 15 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi ülésén.
Jelen vannak:

Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Lajos, Gub András, Kulima
István, Pusztai Ádám és Szemenyei Sándor települési képviselők.

Jelen volt továbbá: dr. Mészáros Erzsébet jegyző;
Skorka Pálné jkv.vezető;
Tóth Józsefné és
Kapuné Sin Anikó hivatali dolgozók.
Betegség miatt távol maradt: Gombkötő Csabáné és Lengyel Györgyné képviselő.
Ramasz Imre polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv-hitelesítőkre tesz javaslatot Gub András és Kulima István személyében,
akiket a testület elfogadott.
A továbbiakban Ramasz Imre polgármester javaslatot tesz a megtárgyalandó
napirendi pontokra, melyet a testület az alábbiak szerint fogadott el:
Tárgy:
1.) Rendelet-tervezetek megvitatása, elfogadása.

Előadó:
dr. Mészáros Erzsébet
jegyző

2.) Bejelentések, interpellációk.

Ramasz Imre polgármester jelenti a képviselőknek, hogy soron kívüli ülés lévén a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb
eseményekről, döntésekről nem esik szó.
I.

Napirendi pont tárgya:

Rendeletek megalkotása, elfogadása
Előadó: dr. Mészáros Erzsébet jegyző

dr. Mészáros Erzsébet jegyző elsőként a gyermekvédelem helyi rendszeréről
készített tervezetet ismerteti.
Megalkotását indokolta, hogy a családtámogatási rendszer átalakításra került. Nem a
régi rendeletünket módosítottam, hanem teljesen új rendelet-tervezetet alkottam,
„átemelve” a régi rendeletből a még élő rendelkezéseket. A költségvetési rendelet
alapján bekerült a helyi oktatási intézményben tanulók ingyenes étkeztetése 2006.
év vonatkozásában.
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A tervezetet az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja a testületnek.
Ramasz Imre polgármester: Úgy ítélem meg, hogy nagyon körültekintően elkészített
rendelet-tervezet elfogadásáról kell dönteni. Elfogadásra javasolom.
Hozzászólás hiányában szavazást kér a rendelet-tervezet elfogadása mellett.
A testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással a
gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet-tervezetet elfogadta.
Ramasz Imre polgármester megállapítja, hogy a 4/2006. (……) sz. ÖKT. rendelettervezet a gyermekvédelem helyi rendszeréről rendeletté emelkedett.
dr. Mészáros Erzsébet jegyző: A következő rendelet-tervezet, mely szintén
megküldésre került a képviselők részére, az önkormányzati tulajdonú lakások
bérletéről rendelkezik. Eddigi rendeletünk csak a lakbérekre vonatkozott, de a
lakástörvény átfogó módosítása miatt ezen a területen jóval több kérdést kell az
önkormányzati rendeletnek szabályoznia, illetőleg differenciáltan meg kell állapítani
a lakbér összegét is, aszerint, hogy szociális jellegű, vagy piaci elvű a bérbeadás. Az
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet, elfogadásra javasolja.
Tájékoztattam a Bizottságot is, hogy ez a rendelet csak a 2006. március 31. után
megkötésre kerülő lakásbérletekre vonatkozik. A lakásbérlettel kapcsolatos
hatáskörök zömében a polgármesterhez vannak telepítve, tekintettel arra, hogy a
meglévő lakásállomány elsődlegesen szolgálati lakásként kerül bérbeadásra.
Ramasz Imre polgármester: A törvény előírja és a rendelet-tervezetben is benne van
olyan szabályozás, ami nálunk jelenleg nincs, de szabályozni kell. Korrekt, átfogó, jó
rendelet-tervezet, javasolom rendeletté emelni.
A testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással a
gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet-tervezetet elfogadta.
Ramasz Imre polgármester megállapítja, hogy a 5/2006. (……) sz. ÖKT. rendelettervezet az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről rendeletté emelkedett.
dr. Mészáros Erzsébet jegyző: Az ivóvíz-ellátási szolgáltatás díjainak
megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről van egy önkormányzati
rendeletünk, aminek szükséges a módosítása, mert a Vízművektől kaptunk egy
levelet, hogy kimaradt a 2006. évi módosításból a vízszolgáltatásra vonatkozó alapdíj
és gyakorlatilag ez kerül most beépítésre.
Ramasz Imre polgármester: Ez az alapdíj emelés a lakosságot nem érinti, csak a
nagyfogyasztókat. Javaslom a rendelet-tervezet elfogadását, rendeletté emelését
2006. január 1-jéig visszamenőleges alkalmazással.
A testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással a
gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet-tervezetet elfogadta.
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Ramasz Imre polgármester megállapítja, hogy a 6/2006. (……) sz. ÖKT. rendelettervezet az ivóvíz-ellátási szolgáltatás díjainak megállapításáról és a
szolgáltatások egyes kérdéseiről rendeletté emelkedett.
B e j e l e n t é s e k:
Ramasz Imre polgármester: Átadja a szót a képviselőknek, hogy tegyék meg
bejelentéseiket.
Kulima István képviselő: az Ügyrendi Bizottság tagjaként javaslatot tesz a
polgármester illetményének emelése tárgyában.
Ramasz Imre polgármester kéri a képviselőket, hogy szavazással döntsenek az
ülésről való kizárása mellett, illetményének tárgyalása és abban való döntés idejére.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
28/2006. (III. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Ramasz
Imre
polgármestert kizárja illetményéről szóló
döntéshozatalból.
Ramasz Imre polgármester
alpolgármesternek.

az

ülés

vezetését

átadja

Gombkötő

Lajos

Gombkötő Lajos alpolgármester az ülés vezetését átveszi, Ramasz Imre
polgármester a termet elhagyja.
Kulima István képviselő, ÜB. tagja: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a 2005. évi
CLIII. tv. a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről 59. §. (1) bek. b.) pontja
rögzíti, hogy a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. hatálya alá
tartozóknál 2006. április 1-jétől 36.800,- Ft az illetményalap.
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről szóló 1994. évi LXIV. tv. 3. §.
(5) bek. alapján a Ktv. 43. §. (1) bekezdésében rögzített illetményalap és a Ptv-ben
rögzített szorzószámok szorzataként összegszerűen kell a polgármester illetményét
megállapítani.
A Ktv. 47. §-a ad lehetőséget az illetményalap változása esetén a köztisztviselők
automatikus átsorolására, melynek alkalmazására a polgármester esetében nincs
lehetőség, így szükséges az illetményemelésről határozat meghozatala.
A 22/A/2005. (II. 24.) sz. Kt. határozat, mely 2005. 01. 01-től a polgármester
illetményét 280.000,-Ft/hó összegben (8x35.000), költségáltalányát pedig az
illetmény 30 %-ában, azaz: 84.000,- Ft-ban állapította meg.
Javaslom a tv. alapján 2006. április 1-től 294.400,-Ft/hó összegben, költségáltalányát
az illetmény 30 %-ában, azaz: 88.320,-Ft-ban megállapítani.
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Ezen javaslatomat az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra ajánlja a
Képviselő-testületnek.
Gombkötő Lajos alpolgármester kéri a képviselőket, hogy a javaslat elfogadása
mellett döntsenek.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
29/2006. (III. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Ramasz
Imre
polgármester illetményét 2006. április 1.
napjától
294.400,-Ft/hó
összegben,
költségátalányát az illetmény 30 %-ában,
azaz: 88.320,-Ft-ban állapítja meg.
Felelős: dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő: 2006. április 15.
Gombkötő Lajos alpolgármester visszaadja, Ramasz Imre polgármester visszaveszi
az ülés vezetését.
dr. Mészáros Erzsébet jegyző a 2006. évre összeállított belső ellenőrzési munkaterv
elfogadására kéri a képviselőket. Az Önkormányzatunk és intézményeire vonatkozó
2006. évi ellenőrzési terv az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 92. §. (3)
bekezdésén, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 121/A §-án, a
költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) sz. Korm.
rendelet rendelkezésein alapul, valamint érvényes megbízási szerződésünk van a
Benedek és társai Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft-vel.
Az Állami Számvevőszék is előírta, hogy a belső ellenőrzést valamilyen formában
meg kell oldani.
A munkaterv tartalmazza részletesen a témavizsgálatokat, a célvizsgálatokat, melyet
határozattal kell elfogadni.
Ramasz Imre polgármester A 2006. évi költségvetési rendeletben betervezésre került
a belső ellenőrzés költsége, ennek megfelelően történt beállításra, az ellenőrzésre
fordítható napok, valamint a vizsgálandó témák megjelölése.
Elfogadásra javaslom a Képviselő-testületnek.
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak az előterjesztés elfogadása mellett.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
30/2006. (III. 30.) sz.

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
önkormányzat
intézményeire vonatkozó 2006. évi belső
ellenőrzései munkatervét elfogadta. A
munkaterv a határozat mellékletét képezi.
Határidő: 2006. április 10.
Felelős: dr. Mészáros Erzsébet jegyző

dr. Mészáros Erzsébet jegyző: A 2005. évi testületi határozatok végrehajtásának
ellenőrzése során több esetben előfordult, hogy nem kerültek alapítványoknak
átutalásra a megállapított összegek. Ezek a 38/A/2005. (IV. 07.), a 64/2005. (V.05.),
a 65/2005. (V.5.), a 66/2005. (V. 05.), a 77/2005. (VI. 02.) és a 78/2005. (VI: 02.) sz.
határozatok. Ezen határozatok visszavonására szeretném kérni a Képviselőtestületet. Az elmaradás oka megállapításra került. A jövőben ennek elkerülése
érdekében a határozatok átadása írásbeli dokumentálásra kerül.
Ramasz Imre polgármester kéri a képviselőket, szavazzanak a felsorolt Képviselőtestületi határozatok visszavonása mellett.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
31/2006. (III. 30.) sz.

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 38/A/2005. (IV. 07.), a
64/2005. (V. 5.), a 65/2005. (V. 5.), a
66/2005. (V. 5.), a77/2005. (VI. 02.) és a
78/2005. (VI. 02.) számú Képviselő-testületi
határozatokat visszavonja.

dr. Mészáros Erzsébet jegyző: Két dologról szól, melyek döntést nem igényelnek, de
tájékoztatja a képviselőket, hogy az április 9-i és 23-i országgyűlési képviselő
választáson a Választási Bizottság egyik tagja Kis Bálint nem tud más elfoglaltsága
miatt részt venni a munkában, ezért helyette Buzai Csaba póttag kerül bevonásra,
aki vállalta is.
A másik, hogy a közbeszerzési szabályzat alapján 2006. évre elkészült a
közbeszerzési terv, melyet polgármester úr jóváhagyott.
Ramasz Imre polgármester: Bejelentéssel él a testület felé. Mindenki előtt ismert,
hogy Lengyel Györgyné, a művelődési ház vezetője hosszú idő óta beteg, ezért nem
tudja ellátni a ház vezetését, a rendezvények lebonyolítását. Javasolnám a
képviselőknek, hogy Lengyel Györgyné betegsége idejére – 2006. november –
meghatározott időre, megfelelő szakmai és iskolai végzettséggel rendelkező dolgozó
bealkalmazásáról döntsön. A munkaügyi hivatalnál tájékozódtam és ígéretet kaptam
támogatásra. Eddig 4 órás munkaidőben volt alkalmazva a vezető másodállásban,
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de ha a munkaügyi hivatal támogatását megkapnák akkor a már megfogalmazódott
Internet szoba kialakítása és beindítása miatt 8 órás munkaidőben lehetne
alkalmazni a helyettes dolgozót. Felhatalmazást kérnék a törvényi előírásoknak
megfelelő végzettséggel, 8 órás munkaidőre bealkalmazni egy dolgozót. A
településen ilyen végzettségű munkanélküli nincs. A munkaügyi hivatal Interneten
meghirdette az állást, nagy érdeklődés mutatkozik, többen már beadták pályázatukat.
Számításaim szerint kevesebb bérrel meg lehetne oldani a 8 órás munkaidő
díjazását, mint eddig a 4 órásat. A pályázók meghallgatását a következő hétre, ettől
függően a bealkalmazást május 2-től kezdődően tervezem.
Szemenyei Sándor képviselő: Megnövekedett költséget nem eredményez, hiszen az
eddigi vezető bére a költségvetésbe be van tervezve. Egyetért a javaslattal, azt
támogatja.
Ramasz Imre polgármester kéri a képviselőket, hogy szavazzanak az elhangzott
javaslat mellett.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
32/2006. (III. 30.) sz.

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete felhatalmazza Ramasz
Imre polgármestert, hogy a Móra Ferenc
Művelődési Ház és Községi Könyvtár
vezetőjének – Lengyel Györgyné –
betegsége idejére, de legkésőbb 2006.
november 15-ig, meghatározott időre, a
Munkaügyi
Hivatal
támogatása
igénybevétele mellett alkalmazzon be a ház
vezetésére
megfelelő
végzettséggel
rendelkező munkatársat.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2006. május 025.

Ramasz Imre polgármester: Megkeresés érkezett a pusztaközponti Oncsa sor egyik
lakója részéről, aki szeretne fürdőszobát építeni, de addig nem kap építési
engedélyt, míg nem tudja igazolni a megfelelő minőségű víz biztosítását. Célszerű
lenne kiépíteni az Oncsa sorra a vezetéket, hogy minden lakó csatlakozhasson rá.
Árajánlatot kértem, kb. 1.250.000 forint költségbe kerülne, melyet a költségvetési
tartalék terhére lehet biztosítani.
Szemenyei Sándor képviselő: Mindenképpen meg kell csináltatni a vezetéket, az ott
lakók is ugyanolyan lakosai a településnek.
Ramasz Imre polgármester kéri a képviselőket szavazzanak a vezeték kiépítése
mellett.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
33/2006. (III. 30.) sz.

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete döntött arról, hogy a
2006. évi költségvetési tartalék terhére a
Kardoskút – Pusztaközponti Oncsa soron
megépíti a hálózati vízvezetéket, tervezett
bekerülési
költség
1.250.000,Ft.
Felhatalmazza Ramasz Imre polgármestert
a szerződés megkötésére.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester.
Határidő:
2006. május 15.

Ramasz Imre polgármester: A Maros-Körös Köze Kulturális Egyesület támogatás
iránti kérelmet nyújtott be.
Pusztai Ádám képviselő: Semmilyen támogatást nem kapott az iskola az alapítvány
részéről. Ha adunk részükre anyagi támogatást, annak nem fogjuk érezni az előnyét.
Ramasz Imre polgármester kéri a képviselőket, hogy szavazzanak arról, hogy a
Képviselő-testületnek nem áll módjában támogatni az Egyesületet.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

34/2006. (III. 30.) sz.

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete döntött arról, hogy áll
módjában támogatni a Maros-Körös Köze
Oktatási
és
Kulturális
Közhasznú
Egyesületet.

Ramasz Imre polgármester: Támogatási kérelem érkezett a Segítőszándék a Beteg
Gyerekekért és Rászorultakért Alapítványtól.
Pusztai Ádám képviselő: Nem javasolja a támogatást.
Kulima István képviselő: Nem javasolja a támogatást.
Ramasz Imre polgármester: Az elhangzott javaslatok alapján kéri a képviselőket
szavazzanak arról, hogy nem áll módjában támogatni a testületnek az Alapítványt.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
35/2006. (III. 30.) sz.

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete döntött arról, hogy nem
támogatja a „Segítőszándék a Beteg
Gyerekekért és Rászorultakért Alapítvány”-t.

Ramasz Imre polgármester: Támogatási kérelem érkezett a „Cinkusiak Baráti Köre”től. 30-40 ezer forint összegű támogatást kérnek a Tanyanap megrendezéséhez.
Előző évben is támogattuk a baráti kör ezen rendezvényét 30 ezer forinttal.
Szemenyei Sándor: 30 ezer forint támogatást javasol.
Pusztai Ádám képviselő: Támogatásra érdemesnek ítéli a kérelmet. A Baráti Kör
tartja az iskolával a kapcsolatot, pályázatot hirdettek az iskolások részére.
Ramasz Imre polgármester: Kéri a képviselők szavazatait a 30 ezer forintos
támogatás mellett.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
36/2006. (III. 30.) sz.

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a „Cinkusiak Baráti
Köre”
„TANYANAP”
elnevezésű
rendezvény
költségeit
30.000,-Ft-al
támogatja.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester.
Határidő:
2006. április 20.

Ramasz Imre polgármester: A Budapesti székhelyű „Esély az Életért
Gyermekalapítvány” támogatási kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez. Mivel ezt
az alapítványt már előző években is támogattuk, javaslok részükre 5 ezer forint
támogatás megállapítását.
Kéri szavazzanak erről a képviselők.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
37/2006. (III. 30.) sz.

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete az „Esély az Életért
Gyermekalapítvány-„t 5.000,-Ft-tal, azaz:
Ötezer forinttal támogatja.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester.
Határidő:
2006. április 20
.
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Szemenyei Sándor képviselő: Kardoskút, Szöllös település részben lakó Karikó Péter
mozgáskorlátozott, nyugdíjas kéréssel fordul a képviselőkhöz. A lakásához vezető
utca földes és nagyon rossz. Csak személykocsival tud közlekedni, de sajnos a sár
és a kátyúk miatt ez is nehézkes. Érdeklődött és azt az ígéretet kapta, hogy a
Békéscsabai Téglagyárból ingyen kap törmeléket, tört cserepet, csak a szállítást kell
megoldani. Anyagi körülményei azonban nem teszik lehetővé ezen költség
kifizetését. Javasolnám, hogy intézze el a törmeléket és a szállítást, az
Önkormányzat meg támogassa anyagilag.
Ramasz Imre polgármester: Korábban már megkeresett az út minőségével
kapcsolatban, de sajnos ez nem önkormányzati út. Egyetértek azzal, hogy szervezze
meg és a szállítási költségekben segítséget nyújtunk részére.
Pusztai Ádám képviselő: Az út tulajdonosával is intézze el, hogy lerakhassa a
törmeléket.
Ramasz Imre polgármester: Erről is tájékoztattam.
További bejelentés hiányában megállapítja, hogy a továbbiakban szociális ügyek
megvitatására kerül sor, így a testület zárt ülésen folytatja munkáját.

Kmft.-

/ dr. Mészáros Erzsébet /
jegyző

/ Ramasz Imre /
polgármester

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

/ Gub András /
képviselő

/ Szemenyei Sándor /
képviselő
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