15/2006.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2006. október
12-én (csütörtök) délután 2 órai kezdettel tartott alakuló ülésén.
Jelen vannak:

Ramasz Imre polgármester,
Gombkötő Csabáné, Gombkötő Lajos, Kulima István, Mórocz
Lajos,
Pusztai Ádám, Verasztóné Szabó Irén települési
képviselők.

Jelen van továbbá: Tibáné Hamvasi Zsuzsanna, a HVB elnöke,
dr. Mészáros Erzsébet jegyző,
Pappné Neller Borbála, dr. Bradean Constantin, Tóth Lajosné,
Tóth Józsefné, Chrapan Hajnalka, Kapuné Sin Anikó,
meghívottak,
Skorka Pálné jegyzőkönyvvezető
A megválasztott képviselők közül hiányzik Lengyel Györgyné, aki időközben elhunyt.
Himnusz.
Pusztai Ádám korelnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testületi ülés
határozatképes.
Megválasztott Lengyel Györgyné képviselő emlékének 1 perces néma felállással
adóztak a jelenlevők.
Jegyzőkönyv-hitelesítőkre tesz javaslatot Mórocz Lajos és Verasztóné Szabó Irén
személyében, akiket a testület elfogadott.
A meghívó szerinti napirendi pontok elfogadására tesz javaslatot, a 6. és 7. napirendi
pont tárgyalásának sorrendjét felcserélve, melyet a testület a változtatási javaslattal
fogadott el az alábbiak szerint.

Tárgy:
1./ Ünnepélyes megnyitó
 Himnusz
 Köszöntő
 Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója
a választás eredményéről

Előadó:
Pusztai Ádám korelnök
Tibáné
Hamvasi
Pusztai
Zsuzsanna
ÁdámHVB.
korelnök
elnök
Tibáné Hamvasi Zsuzsanna
HVB elnöke

2./ Az Önkormányzati képviselők és a Polgármester
eskütétele.

dr. Mészáros Erzsébet
dr.
jegyző
Mészáros Erzsébet jegyző
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3./ Megbízólevelek átadása

Tibáné
TibánéHamvasi Zsuzsanna
Hamvasi Zsuzsanna
HVB elnök
HVB elnöke
Ramasz
RamaszImre
Imrepolgármester
polgármester

4./ Polgármesteri program ismertetése
5./ Polgármester illetményének megállapítása

Pusztai
PusztaiÁdám
Ádámkorelnök
korelnök

6./ Ügyrendi Bizottság megválasztása

Ramasz
RamaszImre
Imre
polgármester
polgármester

7./ Alpolgármester megválasztása

Ramasz
RamaszImre
Imre
polgármester
polgármester

8./ SZMSZ-ről szóló többször módosított 9/1998. (XI. 20.)
sz. ÖKT. rendelet felülvizsgálatára, egységes szerkezetbe
való kiadására megbízás
9./ A helyi önkormányzati képviselőket megillető
tiszteletdíjakról és
módosított 3/1999. (II. 26.) sz. ÖKT
rendelet módosítására megbízás

Ramasz Imre
polgármester
polgármester Ramasz I
Ramasz Imre
polgármester

Ramasz Imre polgármester költségté
10./ Bejelentések, interpellációk.

I. Napirendi pont:

Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választás
ereményéről.
Előadó: Tibáné Hamvasi Zsuzsanna HVB elnök.

Pusztai Ádám korelnök felkéri a Helyi Választási Bizottság elnökét, Tibáné Hamvasi
Zsuzsannát, hogy adjon tájékoztatást a választással kapcsolatos eseményekről,
eredményekről.
Tibáné Hamvasi Zsuzsanna a Helyi Választási Bizottság elnöke: A Köztársasági
Elnök által 2006. október 1. napjára kitűzött helyhatósági választás Kardoskút
községben rendben lezajlott. A szavazás a törvény előírásainak megfelelően 6
órakor kezdődött és 19 órakor fejeződött be.
A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 775 fő, melyből szavazóként
megjelent 340 fő. Így községünkben a részvételi arány 43,87 %-os volt, ami
elmaradt mind az országos (53,12 %), mind a megyei (50,63 %) részvételi aránytól.
Kisebbségi önkormányzati képviselők választására Kardoskút községben nem került
sor, tekintettel arra, hogy senki nem kérte a kisebbségi névjegyzékbe való felvételét
2006. július 15-ig.
A választópolgárok a megyei listákra, polgármesterre és a kislistás települési
képviselőkre adhatták le voksaikat.
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1.

Megyei közgyűlés választásának eredményei:
A megyei közgyűlés vonatkozásában a választópolgárok a pártok listáira
adhatták le szavazatukat. A 340 szavazólapból az érvényes
szavazólapok száma 325 volt. A listák között a szavazatok a
következőképpen oszlottak meg:
1. FIDESZ – KDNP – Gazdakörök
44,7 %;
2. MSZP
37,9 %;
3. MDF
6,5 %;
4. SZDSZ
4,0 %;
5. Nyugdíjasok Pártja
1,8 %;
6. JOBBIK – FKGP
1,5 %;
7. Magyar Nyugdíjasok Pártja
1,2 %;
8. Összefogás Békés Megyéért Egyesület
1,2 %;
9. MUNKÁSPÁRT
0,9 %;
10. CENTRUM
0,3 %.

2. Polgármester választás eredménye:
A polgármester választás vonatkozásában a 340 szavazólapból 329 darabot
talált érvényesnek a bizottság. Az érvénytelen szavazólapok aránya 3,2 %
volt.
A 329 érvényes szavazat alapján a település megválasztott polgármestere
Ramasz Imre László.
3. Kislistás képviselő választás eredményei:
A kislistán 10 képviselőjelölt indult, a kiosztható mandátumok száma 7
darab. A 340 szavazólapból a bizottság döntése alapján 323 volt az
érvényes szavazólapok száma. Az érvényes szavazatok száma 1792
darab volt, mely a következők szerint oszlott meg a jelöltek között:
1. Gombkötő Lajos István
234 szavazat;
2. Verasztóné Szabó Irén
214 szavazat;
3. Pusztai Ádám Sándor
207 szavazat;
4. Gombkötő Csaba Lászlóné
196 szavazat;
5. Mórocz Lajos Zoltán
185 szavazat;
6. Lengyel Györgyné
165 szavazat;
7. Kulima István Ferenc
155 szavazat.
8. Gub András István
153 szavazat;
9. Szemenyei Sándor
146 szavazat;
10. Menyhárt Krisztina
137 szavazat.
A fentiek alapján a 7 legtöbb szavazatot kapott jelölt lett önkormányzati
képviselő, azaz:
1. Gombkötő Lajos István
2. Verasztóné Szabó Irén
3. Pusztai Ádám Sándor
4. Gombkötő Csaba Lászlóné
5. Mórocz Lajos Zoltán
6. Lengyel Györgyné
7. Kulima István Ferenc.
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II. Napirendi pont :

Az Önkormányzati képviselők és a
eskütétele
Esküvevő: dr. Mészáros Erzsébet jegyző

Polgármester

Pusztai Ádám korelnök felkéri a megválasztott képviselőket az eskü letételére,
valamint dr. Mészáros Erzsébet jegyzőt az eskü vételére.
dr. Mészáros Erzsébet jegyző felkéri a képviselőket, hogy az eskü szövegét mondják
utána:
„Én ……esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű
leszeki, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom, az állami és
szolgálati titkot megőrzöm, megbízatásomhoz híven, pártatlanul, lelkiismeretesen
járok el és a legjobb tudásom szerint minden igyekezetemmel Kardoskút javát
szolgálom.”
Ramasz Imre polgármestert Pusztai Ádám felkéri az eskü letételére, dr. Mészáros
Erzsébet jegyzőt az eskü vételére.
dr. Mészáros Erzsébet jegyző felkéri a polgármestert, hogy az eskü szövegét mondja
utána:
„Én Ramasz Imre polgármester esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar
Köztársasághoz, annak népéhez hű leszek, az Alkotmányt, és az alkotmányos
jogszabályokat megtartom, az állami és szolgálati titkot megőrzöm,
megbízatásomhoz híven pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és a legjobb tudásom
szerint minden igyekezetemmel Kardoskút javát szolgálom.”
III. Napirendi pont:

Megbízólevelek átadása
A megbízóleveleket átadja: Tibáné Hamvasi Zsuzsanna
HVB. elnöke

Tibáné Hamvasi Zsuzsanna a Helyi Választási Bizottság elnöke a polgármesternek
és az esküt tett képviselőknek átadja az aláírt megbízóleveleket.
IV. Napirendi pont:

Polgármesteri program ismertetése
Előadó: Ramasz Imre polgármester

Ramasz Imre polgármester: köszönti a megjelenteket és kéri a képviselőket
hallgassák meg polgármesteri programját 2006-2010. közötti ciklusra vonatkozóan.
Elsődleges célkitűzés az alapellátás, intézményeink megfelelő szintű fenntartásának
biztosítása (visszautalás a korábbi időszakokra.)
 Oktatási intézmények
o Óvoda,
o Általános iskola – törvényes keretek között a település egészének
megfelelően dönteni az átalakításról.
/Lehetséges megoldások tisztázása, megfelelő partnerek megkeresése,
együttműködési feltételek kialakítása, szülőknek és a település
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lakosságának a véleményének kikérése, lehetőleg hosszú távú döntés
meghozatala./
Választási fórumon utaltam rá, hogy ebben a döntésben akár
népszavazás megtartását is indokoltnak tartok.
Egészségügy ellátás
o Intézményesített ellátások biztosítása
o Megalapozott igények felmerülése esetén bővítés
 Például: tanyagondnoki szolgálat kialakítása
Gyermekvédelem, családvédelem /feladatot megbízás alapján Tibáné
Hamvasi Zsuzsanna látja el/ Kistérségi feladat ellátásban is szerepel. –
szakmai irányítás szintjén (nem zárható ki bizonyos változás)
Igazgatási feladatok ellátása a Polgármesteri Hivatalon keresztül valósul meg
o Ügyfél centrikusság fenntartása
Közművelődés
Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár
o Oktatási feladatokhoz kapcsoló szolgáltatások - testnevelés
- művészet oktatás
o Közművelődési feladatok körének bővításe, közösségformáló
szerepének erősítése, szolgáltatásainak szélesítése.
(Vezetői megbízásról döntés október 26-án soron kívüli testületi ülés
keretében.)
Település fejlesztés
- Rendkívül fontos, hogy az Európai Unió 2007-2013 közötti időszak
o Saját település szintű pályázati források elnyerésével
o Partnerségi alapon kistérségi közös pályázatok benyújtásával.

Bízom egy aktívabb, dinamikusabb kistérségi együttműködésben, de természetesen
az is meghatározó, hogy az Uniós források nagyságrendje és felhasználási
lehetősége jóval szélesebb körű lesz, mint korábban volt.
Főbb területek:
 Közlekedési feltételek javítása
(II. Nemzeti Fejlesztési Terv programjában szereplő közút fejlesztések,
felújítások: Orosháza – Battonya
Orosháza – Mezőhegyes
Orosháza – Medgyesegyháza
Kerékpár utak – 47-es főút
Orosháza – Mezőhegyes
Orosháza – Szarvas


Idegenforgalom (Bővített kistérségi összehangolt fejlesztés)
o Körös-Maros Nemzeti Park - Kardoskúti Fehértó
o Távlatban – Falusi vendégfogadás kialakulásának elősegítése



Környezetvédelem
o Egészséges ivóvíz biztosítása (Regionális társulásban való részvétel –
több mint 100 milliárdos forrás felhasználás, konkrét előkészítő munkák
már folynak, valószínűleg cikluson átnyúló feladat)
o Hulladék gazdálkodás
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(Szintén már elindított fejlesztés, melynek részesei vagyunk. Regionális
kommunális lerakó, feldolgozó megsemmisítő. Célja a lakossági hulladék
megsemmisítése. Hosszú távú feladat
o Állati eredetű hulla begyűjtése és megsemmisítése
(Több kistérség társulásban valósul meg – befogadó nyilatkozat
szeptember végén érkezet meg.) Itt is további aktív közreműködés
szükséges.
 Munkahely teremtés
Helyi lehetőségek kihasználása, de a térségi célok megvalósítását is
támogatni kell!
 Helyi szintű kommunális fejlesztések, felújítások
- belterületi utak felújítása – 2007-2008-ban megvalósítható
- járdák korszerűsítése – folyamatos feladat lakossági igények és
közreműködés függvényében.
- külterületeken élők életfeltételeinek javítása – Pusztaközpont,
- Szölös
- szorványtanyák










(hosszútávon fennmaradók – villamosításban való közreműködés,
korszerűsítés – ivóvízellátás
- a már jelzett tanyagondoki szolgálat – igény
szerint
Szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek kialakítása /regionális rendszer
kialakításának figyelembevételével/.
Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a szennyvíz hálózat kiépítésének és
tisztításának megvalósítási lehetőségét. (II. Nemzeti Fejlesztési Terv
programjába beadásra került a kistérség egészére vonatkozóan. Európai Unió
a napokban döntött a támogatási prioritásokról, de ezek még nem ismertek.)
Fontos a település rendezettségének, esztétikai megjelenésének fenntartása,
további javítása.
Példamutatásra kérem a Képviselő-testület tisztelt tagjait.
Gazdálkodás
o Pénzügyi egyensúly fenntartás
o Önkormányzati vagyon gyarapítása
o Hitelfelvétel csak rendkívüli helyzetben hosszú távú és valós érdekek
megvalósításáért.
Szükségesnek tartom a közvetlen lakossági kapcsolatok fenntartását, a jó
együttműködést a gazdasági szervekkel és a civil szervezetekkel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait a kritikus, őszinte, Kardoskút érdekeit
szolgáló együttműködésre.
A ciklus időszakára vonatkozó gazdasági programot a törvényi szabályozásnak
megfelelően 2007. április 12-ig kell beterjesztenem a Képviselő-testületnek. Erre
valószínűleg a 2007. évi költségvetéssel egyidejűleg fog sor kerülni.
Köszönöm szépen a meghallgatást, sok sikert, eredményes munkát kívánok.
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V. napirendi pont:

Polgármester illetményének megállapítása
Előadó: Pusztai Ádám korelnök

Pusztai Ádám korelnök: Ismerteti a polgármester illetményére vonatkozó törvényi
előírásokat, amely alapján javasolja a polgármester illetményét megállapítani.
Ramasz Imre polgármester: Személyes érintettségére való tekintettel kéri a
döntéshozatalból való kizárását.
Pusztai Ádám korelnök: Kéri a képviselőket szavazzanak a polgármester
döntéshozatalból való kizárása mellett.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodással
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

-

111/2006. (X. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Ramasz
Imre
polgármestert személyes érintettsége miatt,
kérésére kizárja a döntéshozatalból.
Ramasz Imre polgármester távozik a tanácsteremből.
Pusztai Ádám korelnök: Előzetes egyeztetés után javasolja a polgármester
illetményét megállapítani bruttó 312 ezer forintban a jelenlegi 294.400 forinttal
szemben, a költségátalányt a bruttó illetmény 30 %-ában megállapítani.
Mórocz Lajos képviselő: Kivel történt az egyeztetés?
Pusztai Ádám korelnök: Néhány újraválasztott képviselővel.
Mórocz Lajos képviselő: Tudomása szerint semmi negatív észrevétel, panasz,
elmarasztalás a polgármester közigazgatásban eltöltött ideje alatt, végzett
munkájával kapcsolatban nem merült fel, nem érkezett bejelentés, ezért javasolja a
törvény által biztosított keretek között magasabb javadalmazást megállapítani, a
költségátalányra vonatkozóan is. Javaslata 320.000,- Ft/hó, költségátalány pedig
ennek 30 %-a.
Pusztai Ádám korelnök: A javaslat értelmében a bruttó jövedelem 320 ezer forint/hó,
a költségátalány 96 ezer forint.
A megállapított jövedelem 2006. október 1-jétől illeti meg a polgármestert.
Javasolja, hogy az első javaslattól tekintsen el a testület és szavazzanak a második
javaslat mellett.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodással
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

-

112/2006. (X. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Ramasz
Imre
polgármester illetményét 2006. október 1.
napjától
320.000,-Ft/hó
összegben,
a
költségátalányt
96.000,-Ft/hó
összegben
állapítja meg.
Felelős: dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő: azonnal
Ramasz Imre polgármester bekapcsolódik a testületi ülés munkájába.
Pusztai Ádám korelnök közli a polgármesterrel a döntést. A továbbiakban átadja az
ülés vezetését a polgármesternek.
Ramasz Imre polgármester megköszöni a részére biztosított illetményt, biztosítotja a
testületet, hogy igyekszik megszolgálni.
Megköszöni az ülés vezetését a korelnöknek
VI. Napirendi pont:

Ügyrendi Bizottság megválasztása
Előadó:
Ramasz Imre polgármester

Ramasz Imre polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a hatályos Szervezeti és
Működési Szabályzat alapján egyetlen állandó bizottság, az Ügyrendi Bizottság
megválasztására kell sort keríteni e napirendi pont keretében.
A képviselőkkel folytatott személyes beszélgetés alapján az Ügyrendi Bizottság
tagjainak javasolja:
 Kulima Istvánt,
 Pusztai Ádámot,
 Verasztóné Szabó Irént.
A szavazás módja vonatkozásában titkos szavazást javasol, melynek lebonyolítására
az ideiglenesen megválasztott szavazatszámláló bizottságot kéri fel.
Az Ügyrendi Bizottság megválasztását lebonyolító ideiglenes szavazatszámláló
bizottság tagjainak javasolja Gombkötő Csabáné, Gombkötő Lajos és Mórocz Lajos
képviselőket, elnöknek Gombkötő Lajos képviselőt.
Amennyiben elfogadja a testület a javasolt személyeket kéri szavazzanak erről.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodással
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

-

113/2006. (X. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság
tagjainak
megválasztását
lebonyolító
ideiglenes
Szavazatszámláló
Bizottság
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elnökének megválasztotta Gombkötő Lajos,
tagjainak Gombkötő Csabáné és Mórocz
Lajos képviselőket.
Ramasz Imre polgármester kéri a képviselőket mondják el véleményüket,
javaslatukat a megválasztandó Ügyrendi Bizottság tagjaival kapcsolatban
Hozzászólás hiányában Ramasz Imre polgármester szavazást kér azon javaslat
mellett, mely szerint az Ügyrendi Bizottság megválasztására titkos szavazásra
kerüljön sor.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodással
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

-

114/2006. (X. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság
megválasztására titkos szavazást rendel el.
Ramasz Imre polgármester felkéri a Szavazatszámláló Bizottságot a titkos szavazás
lebonyolítására.
Titkos szavazás.
Gombkötő Lajos a Szavazatszámláló Bizottság elnöke ismerteti a titkos szavazás
eredményét, melyet külön jegyzőkönyv tartalmaz.
Ramasz Imre polgármester megköszöni a Szavazatszámláló Bizottság munkáját,
majd az Ügyrendi Bizottság elnökére tesz javaslatot Verasztóné Szabó Irén
személyében. Bárki élhet más ajánlással.
A bizottság elnökének megválasztása nyílt szavazással történik. Előzetesen
egyeztettem Verasztóné Szabó Irén képviselővel, aki vállalja a megbízatást, ha
bizalmat kap.
Gombkötő Lajos képviselő egyetért a javasolt személy Ügyrendi Bizottság elnökének
való megválasztással.
Ramasz Imre polgármester szavazást kér a 2006-2010 közötti ciklus idejére
Verasztóné Szabó Irén Ügyrendi Bizottság elnökévé választásáról.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
116/2006. (X. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság
elnökének Verasztóné Szabó Irén képviselőt
megválasztotta.
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VII. Napirendi pont:

Alpolgármester megválasztása
Előadó: Ramasz Imre polgármester

Ramasz Imre polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az alpolgármester
személyére az önkormányzati törvény alapján a polgármester tesz javaslatot, majd
az alpolgármestert a testület választja meg titkos szavazással.
Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló hatályos rendelet szerint az alpolgármester társadalmi
megbízatásban végzi tevékenységét.
A titkos szavazás eredménye fogja eldönteni, hogy a tisztséget a javasolt személy
fogja-e betölteni.
Alpolgármesternek Gombkötő Lajos képviselőt javasolja, aki az előző ciklusban is
ellátta ezt a feladatot. A képviselő választáson is a legtöbb szavazatot kapta a
választópolgároktól.
A titkos szavazást az Ügyrendi Bizottság fogja lebonyolítani.
Gombkötő Lajos képviselő bejelenti személyes érintettségét és kéri a döntésből való
kizárását.
Ramasz Imre polgármester szavazást kér Gombkötő Lajos döntésből való kizárása
mellett.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
117/2006. (X. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Gombkötő
Lajos
képviselőt személyes érintettsége miatt a
döntésből kizárja.
Ramasz Imre polgármester felkéri az Ügyrendi Bizottság tagjait, hogy bonyolítsa le a
titkos szavazást.
Titkos szavazás.
Verasztóné Szabó Irén az Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a titkos szavazás
eredményeként Gombkötő Lajos megválasztásra került alpolgármesternek, melyet
külön jegyzőkönyv tartalmaz.
Ramasz Imre polgármester felkéri Gombkötő Lajost, hogy tegye le az esküt, mondja
utána az eskü szövegét.
„Én Gombkötő Lajos alpolgármester esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar
köztársasághoz, annak népéhez hű leszek, az alkotmányt és az alkotmányos
jogszabályokat megtartom, az állami és szolgálati titkot megőrzöm,
megbízatásomhoz híven, pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és a legjobb tudásom
szerint minden igyekezetemmel Kardoskút javát szolgálom.”

10

Ramasz Imre polgármester
megbízólevelet.

átadja

Gombkötő

Lajos

alpolgármesternek

a

Gombkötő Lajos alpolgármester megköszöni a bizalmat.
VIII. Napirendi pont:

SZMSZ-ről szóló többször módosított 9/1998. (XI. 20.) sz.
ÖKT. rendelet felülvizsgálatára, egységes szerkezetbe
való kiadására megbízás.
Előadó:
Ramasz Imre polgármester

Ramasz Imre polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az első rendelet - a
testület megalakulása után – melyet módosítani kell a Szervezeti és Működési
Szabályzat. Erre 6 hónap áll rendelkezésre, de a munkaterv szerint a novemberi
testületi ülésen napirenden szerepel. Ezért, amennyiben dr. Mészáros Erzsébet, a
jegyző tudja vállalni a rendelet átdolgozását, előkészíteni a testületi ülésre, akkor
napirendre lehetne tűzni.
dr. Mészáros Erzsébet jegyző vállalja a novemberi testületi ülésre előkészíteni a
rendelet-tervezetet.
Ramasz Imre polgármester javasolja, hogy a testület adjon megbízást dr. Mészáros
Erzsébet jegyzőnek, hogy a munkaterv szerint 2006. november 30-i testületi ülésre
készítse elő az SZMSZ-ről szóló rendelet-tervezetet egységes szerkezetbe foglalva.
Ramasz Imre polgármester kéri a képviselőket szavazzanak a megbízásról.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodással –
egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
119/2006. (X. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete megbízza dr. Mészáros
Erzsébet jegyzőt, hogy a 2006. november 30ra tervezett testületi ülésre készítse elő
megtárgyalásra és elfogadásra az SZMSZ-ről
szóló többször módosított 9/1998. (XI. 20.) sz.
ÖKT. rendelet felülvizsgálatát és egységes
szerkezetbe való foglalását.
Felelős: dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő: 2006. november 20.
IX. Napirendi pont:

A
helyi
önkormányzati
képviselőket
megillető
tiszteletdíjakról és költségtérítésekről szóló 3/2004. (II.
16.) sz. ÖKT rendelettel módosított 3/1999. (II. 26.) sz.
ÖKT rendelet módosítására megbízás.
Előadó: Ramasz Imre polgármester

Ramasz Imre polgármester javasolja a képviselőknek, hogy a képviselők
tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló rendelet-tervezet elkészítésével bízzák meg
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dr. Mészáros Erzsébet jegyzőt. A rendelet-tervezet a 2006. október 26-i testületi
ülésen kerüljön megtárgyalásra és elfogadásra.
Kéri a képviselőket szavazzanak erről.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodással –
egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
120/2006. (X. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete megbízza dr. Mészáros
Erzsébet jegyzőt, hogy a 2006. október 26-i
testületi ülésre készítse elő megtárgyalásra és
elfogadásra
a
helyi
önkormányzati
képviselőket megillető tiszteletdíjakról és
költségtérítésekről szóló 3/2004. (II. 16.) sz.
ÖKT rendelettel módosított 3/1999. (II. 26.)
sz. ÖKT rendelet módosításáról szóló
tervezetet.
Felelős: dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő: 2006. október 20.
B e j e l e n t é s e k:
dr. Mészáros Erzsébet jegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy a megbízólevél
átvételétől számított 30 napon belül minden képviselőnek, (valamint házastársának
és a vele közös háztartásban élő gyermekének) vagyonnyilatkozatot kell tenni. Ez
törvényi kötelezettség, minden képviselőnek el kell készíteni.
Kiosztja a vagyonnyilatkozatok megtételéhez szükséges nyomtatványokat.
Ramasz Imre polgármester felhívja a képviselők figyelmét, hogy mindenki tartsa be
be a vagyonnyilatkozat beadásával kapcsolatos határidőt.
Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs Ramasz Imre polgármester tisztelettel
megköszöni az aktív ülésezést és az ülést bezárja.
Kmft-,

/ dr. Mészáros Erzsébet /
jegyző

/ Ramasz Imre /
polgármester
Jegyzőkönyv-hitelesítők:
/ Mórocz Lajos /
képviselő

/Verasztóné Szabó Irén/
képviselő
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