18/2006. ÖKÜ.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. október 26án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi ülésén.
Jelen vannak:

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

Jelen volt továbbá: dr. Mészáros Erzsébet jegyző,
Lukovicsné Ramasz Edit,
Varga László Andrásné,
Pappné Neller Borbála pályázók,
Tibáné Hamvasi Zsuzsanna HVB elnök,
Skorka Pálné jegyzőkönyvvezető.
Ramasz Imre polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy Gombkötő Csabáné
képviselő más elfoglaltsága miatt később fog érkezni és bekapcsolódni a testület
munkájába.
Ramasz Imre polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes.
A jelenlegi testületi ülés soron kívüli összehívását indokolja, hogy a Móra Ferenc
Művelődési Ház és Községi Könyvtár vezetői állására kiírt pályázatok elbírálási
hatáideje lejár.
Tisztelettel köszönti a megjelent pályázókat: Lukovicsné Ramasz Editet, Pappné
Neller Borbálát és Varga László Andrásnét.
Jegyzőkönyv-hitelesítőkre tesz javaslatot
személyében, akiket a testület elfogadott.

Kulima

István

és

Pusztai

Ádám

Gub András a megüresedett képviselői helyre került a kislistáról, ezért az első
napirendi pont keretében fogja a képviselői esküt letenni, addig nem szavaz.
A továbbiakban Ramasz Imre polgármester javaslatot tesz a megtárgyalandó
napirendi pontokra, melyet a testület az alábbiak szerint fogadott el:
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Tárgy:
1. Megüresedett képviselői hely betöltése, eskütétel,
megbízólevél átadása.

Előadó:
Tibáné
Hamvasi
Zsuzsanna HVB. elnök

2. Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár
vezetői állásra meghirdetett pályázat elbírálása.

Ramasz
polgármester

3. A helyi önkormányzati képviselőket megillető tiszteletdíjakról, költségtérítésekről szóló 3/1999. (II. 26.) sz.
ÖKT rendelet módosítása.

dr. Mészáros Erzsébet
jegyző

4. Petőfi u. 24. sz. alatti ingatlan bérbeadásáról döntés.

Ramasz Imre
polgármester

Imre

5. Bejelentések, interpellációk.
A napirendi pontok tárgyalása előtt – bár a meghívón nem szerepel – szól a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb
eseményekről, döntésekről, tárgyalásokról:
85/2006. (VIII.30.) sz. KT. határozatban a Petőfi u. 24. számú ingatlan
bérbeadásának meghirdetésével bízta meg a polgármestert.
A hirdetés megtörtént, egy pályázat érkezett, melyet a bejelentések között
fogok ismertetni és fog dönteni a testület.
93/2006. (VIII.30.) sz. KT. határozatban nevesítette a testület, hogy a 200607-es tanévben az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének terhére
biztosítja az ingyenes tankönyveket.
A helyi általános iskolába járó diákok térítésmentesen kapták meg a
tankönyveket a 2006-07-es tanévre.
95/2006. (VIII. 30.) sz. KT. határozatban döntött arról a testület, hogy
csatlakozik
a
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2007. évi fordulójához.
97/2006. (VIII. 30.), 98/2006. (VIII. 30.), 99/2006. (VIII. 30.), 100/2006. (VIII.
30.) sz. KT határozatokban különböző alapítványok támogatásáról döntöttek,
mely alapítványok részére a meghatározott összeg átutalásra került.
Két testületi ülés között egy lényeges tárgyaláson vettem részt, mely az Orosházi
Térségi Önkormányzatok Területfejlesztési Társulásának 2006. december 31-gyel
történő megszüntetésével és 2007. január 1. napjával bekövetkező jogutódlásával
kapcsolatos. A jogutód az
Orosházi Kistérségi Többcélú Társulása, melyről
határozatot kell hozni. Ismerteti a határozati javaslatot.
Hozzászólás hiányában szavazást kér a határozati javaslat mellett.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
120/2006. (X. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete
1. az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 90. §. (1) bekezdése c)
pontja alapján a mellékelt Megszüntető
Okirattal 2006. december 31-i hatállyal
megszünteti
az
Orosházi
Térségi
Önkormányzatok
Területfejlesztési
Társulását, az erre vonatkozó mellékelten
csatolt Megszüntető Okiratot, valamint a
Megállapodást Önkormányzati Társulás
Megszüntetésére elfogadja.
2. az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása
tagjaként egyetért és vállalja, hogy a 2006.
december
31.
napjával
megszűnő
Orosházi
Térségi
Önkormányzatok
Területfejlesztési
Társulása
általános
jogutódja 2007. január 01-től az Orosházi
Kistérségi Többcélú Társulása legyen.
3. az
Orosházi
Kistérség
Többcélú
Társulásának Társulási Megállapodását az
alábbiak szerint módosítja:
- a Társulási Megállapodás I. fejezetének
„ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK” 5.
pontjában a Társulás tagjai között szereplő
„Csorvás Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete” elnevezés, „Csorvás
Város
Önkormányzata
Képviselőtestülete”-re módosul.
- a Társulási Megállapodás I. fejezetének „
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK” 5. pontja az alábbiak szerint módosul:
„5. A Társulás tagjai, azok székhelye és lakosságszáma:
Békéssámson Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Csanádapáca Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Csorvás Város Önkormányzata Képviseőtestülete
Gádoros Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Gerendás Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Kardoskút Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
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5946. Békéssámson, Fő tér 9.
5662. Csanádapáca,
Felszabadulás út 31.

2666

5920. Csorvás,. Rákóczi u. 17.

5667

5932. Gádoros, Kossuth u. 16.

4253

5925. Gerendás Petőfi u. 2.
5945. Kardoskút, Március 15. tér
3.

1495

2914

985

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete
Orosháza Város Önkormányzata Képviselőtestülete
Pusztaföldvár Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Tótkomlós Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
Lakosságszám mindösszesen

5931. Nagyszénás, Hósök útja 9.
5900. Orosháza, Szabadság tér
4-6.
5919. Pusztaföldvár, Rákóczi u.
66.
5940. Tótkomlós, Fő u. 1.

5636
31507
1993
6581
63697

*A települések lakosságszáma 2006. január 1-jén”

- a Társulási Megállapodás I. fejezete
„ÁLTALÁNOS
RENDELKEZÉSEK”
kiegészül egy 17. ponttal, amely a
következő rendelkezést tartalmazza:
„17. A Társulás 2007. január 1. napjától
általános jogutódja az Orosházi Térségi
Önkormányzatok
Területfejlesztési
Társulásának (5900. Orosháza, Szabadság
tér 4-6.), vállalja annak jogait és
kötelezettségeit.”
- a
Társulási
Megállapodás
IV.
fejezetének
a
„Társulás
Elnökhelyettese” címe és annak első
mondata az alábbiak szerint módosul:
„A társulás Elnökhelyettesei”
A Társulási Tanács saját tagjai sorából, az
önkormányzati ciklus idejére 2 fő
Elnökhelyettest választ.”
4. Felhatalmazza a Polgármestert és a
Jegyzőt
a
módosítással
egységes
szerkezetbe
foglalt
Társulási
Megállapodás, valamint a Polgármestert a
Megszüntető Okirat és a Megállapodás
Önkormányzati
Társulás
Megszüntetésének aláírására.
Felelős: Az okírat aláírásáért, valamint a
Társulás
Munkaszervezetének
megküldéséért
Ramasz
Imre
polgármester és dr. Mészáros
Erzsébet jegyző
Határidő: 2006. november 15.
Ezek után következett a tisztségviselők megválasztása: Elnök – Németh Béla
polgármester, elnökhelyettesek: dr. Baranyi István és dr. Prozlik László
polgármesterek lettek megválasztva.
A pénzügyi bizottságba elnökként kaptam megbízást. A pénzügyi bizottságban
külsős tagként tevékenykedik dr. Tóth Géza, az Orosházi OTP Fiók vezetője.
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Ennyiben kívántam a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés
között történt eseményekről beszámolni, tájékoztatni a képviselőket, amennyiben
egyetértenek kérem szavazzanak kézfelnyújtással.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
121/2006. (X. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 85/2006. (VIII. 30.) sz.,
a 93/2006. (VIII. 30.) sz., a 95/2006. (VIII.
30.), a 97/2006. (VIII. 30.), a 98/2006. (VIII.
30.), a 99/2006. (VIII. 30.), a 100/2006. (VIII.
30.) sz.
lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló, és a két ülés között
történt fontosabb eseményekről, döntésekről
szóló jelentést elfogadja.
I. Napirendi pont: Megüresedett
képviselői
hely
betöltése,
megbízólevél átadása.
Előadó: Tibáné Hamvasi Zsuzsanna HVB. elnök

eskütétel,

Tibáné Hamvasi Zsuzsanna, a HVB. elnöke köszönti a megjelenteket és
tájékoztatást ad arról, hogy a 2006. október 12-i alakuló ülést megelőzően Lengyel
Györgyné megválasztott képviselő elhunyt, ezért egy képviselői hely megüresedett.
Helyére a kislistán soron következő Gub András lép. Felkéri a jelenlevőket, hogy az
eskütételhez álljanak fel, majd felkéri Gub Andrást, hogy az eskü szövegét mondja
utána.
Gub András: „Én Gub András 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.”
Tibáné Hamvasi Zsuzanna HVB elnök átadja a megbízólevelet és eredményes, jó
munkát kíván a képviselői munkához.
Ramasz Imre polgármester az eredményes, jó munka mellé jó egészséget kíván a
képviselőnek és megállapítja, hogy a szavazásra jogosul képviselők száma ezennel
7 fő.
II. Napirendi pont: Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár vezetői
állásra meghirdetett pályázat elbírálása.
Előadó: Ramasz Imre polgármester
Ramasz Imre polgármester: A pályázatok elbírálása a képviselő-testület kizárólagos
hatásköre. A művelődési ház vezetői állásra a pályázat szabályszerűen kiírásra
került, melyre 3 pályázat határidőn belül érkezett, mind a három a jogszabályi
előírásoknak megfelel. Egy szegedi közművelődési szakértőt kértem fel a pályázatok
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vizsgálatára, értékelésére, javaslattal való ellátásra. A szakértő ezen felkérésemnek
megelégedésemre eleget tett, és anyaga rendelkezésre áll.
Egy pályázó kérte a zárt ülés tartását a pályázatok elbírálásának idejére.
Javaslom, hogy mindhárom pályázat elbírálása zárt ülés keretében történjen,
szavazzanak erről a képviselők
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
122/2006. (X. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Móra
Ferenc
Művelődési Ház és Községi Könyvtár vezetői
állásra meghirdetett pályázatok elbírálását
zárt ülés keretében teszi meg.
III. Napirendi pont: A helyi önkormányzati képviselőket megillető tiszteletdíjakról
költségtérítésekről szóló 3/1999. (II. 26.) sz. ÖKT. rendelet
módosítása.
Előadó: dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Dr. Mészáros Erzsébet jegyző: A törvényi előírásoknak megfelelően elkészítettem a
helyi önkormányzati képviselőket megillető tiszteletdíjakról szóló rendelet-tervezetet,
mely a meghívóval együtt, írásban megküldésre került a képviselőknek. Az Ügyrendi
Bizottság megtárgyalta.
Verasztóné Szabó Irén az Ügyrendi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi Bizottság az
előzetesen írásban kézhez kapott rendelet-tervezetet megtárgyalta, elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek.
Ramasz Imre polgármester, mivel több hozzászólás, vélemény nincs, kéri a
képviselőket szavazzanak a tiszteletdíjakról szóló rendelet-tervezet elfogadásáról.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – a rendelet-tervezetet elfogadta.
Ramasz
Imre
polgármester
megállapítja,
hogy
Kardoskút
Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/2006. (…) ÖKT. rendelet-tervezet a
helyi önkormányzati képviselőket megillető tiszteletdíjakról, költségtérítésekről
szóló 3/1999. (II. 26.) sz. ÖKT rendelet módosításaként rendeletté emelkedett.
IV. Napirendi pont: Petőfi u. 24. sz. alatti ingatlan bérbeadásáról döntés.
Előadó: Ramasz Imre polgármester
Ramasz Imre polgármester: Ismételten meghirdetésre került az ingatlan bérbeadása.
Egy pályázat érkezett – Zafirex Bt, Egervári Gusztáv és Egervári Gusztávné
üzemeltetésében. Kiskereskedelmi egységként szeretnék üzemeltetni, bérleti díjként
40 ezer forint + ÁFA összeget ajánlottak. Azt elmondták, hogy jelenlegi állapotában
az ingatlan nem alkalmas, jelentős átalakítást kell végezni, ezért az átalakítási
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költség igen magas. Ezzel kapcsolatban a költségeket meg szeretnék osztani az
Önkormányzattal. Tegnapi napra meghívtam őket konkrét egyeztetésre, tárgyalásra,
de kimentették magukat és kérték a döntés elnapolását november 11-15. közé.
Javaslom legyünk türelmesek és a november 30-i testületi ülésen döntsünk a
bérbeadásról, esetleg tárgyaljunk más formájú hasznosításról.
Kulima István képviselő: Minél hamarabb a tetőt meg kellene igazítani, hogy ne
ázzon be az épület.
Ramasz Imre polgármester: Napirenden levő feladat. Kéri a képviselőket, hogy
szavazzanak a javaslatról.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
128/2006. (X. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Petőfi
u. 24. szám alatti ingatlan bérbeadásáról,
illetve további hasznosításáról a 2006.
november 30-i ülésen dönt.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2006. november 30.
Bejelentések
Ramasz Imre polgármester: A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatójától érkezett
megkeresés szóban és írásban is. Élőhely kialakítása van folyamatban 250 millió
forintos költséggel, a napokban fejeződött be a szürkemarha szálláshely megépítése
300 millió forintos költséggel. A beruházások kivitelezéséhez szükségessé vált az
élővíz csatorna-rendszerének átrendezése. A területen önkormányzati tulajdonú
csatornák is vannak. Korábban hozzájárultunk ezek megszüntetéséhez, de most
ismét dönteni kell mi legyen a sorsa a csatornáknak. Az egyszerűbb megoldást
jelentené, ha az Önkormányzat a Magyar Állam tulajdonába adná és a Körös-Maros
Nemzeti Park Igazgatóság gyakorolná a kezelői jogot. Nem nagy területről van szó,
egyik 6665 m2, a másik 1336 m2. Gesztus értékű, ha azt mondjuk, hogy
térítésmentesen lemondunk a javukra. A tulajdonjog rendezése ügyében keletkező
költséget a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósága magára vállalja.
Kéri a képviselőket szavazzanak a területek átadásáról.
A testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
129/2006. (X. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
döntött
arról,
hogy
ellenérték nélkül a Magyar Állam tulajdonába
adja a Kardoskút 0246. hrsz-ú 6665 m2,
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valamint a 0255. hrsz-ú 1336 m2 területű,
csatorna megjelölésű ingatlanait.
Az ingatlanok kezelői jogát a Körös-Maros
Nemzeti Park gyakorolja.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2006. november 15.
Ramasz Imre polgármester: Megkeresés érkezett a Gyermek Habilitációs
Alapítványtól, melyben támogatást kérnek egy súlyos kórban szenvedő gyermek
kezeléséhez.
Sajnos az ilyen kérelmek mögött emberi tragédiák húzódnak, ezt figyelembe véve 5
ezer forint támogatást javaslok.
Kérem a képviselőket, hogy kézfelnyújtással szavazzák ezt meg.
A testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
130/2006. (X. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Gyermek Habilitációs
Alapítványt 5000,-Ft, azaz: Ötezer forintos
támogatásban részesíti.
Felelős: dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő: 2006. november 30.
Ramasz Imre polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a Radnóti Miklós
Nyugdíjas Klub az október 2-i idősek világnapja alkalmából tartott ünnepség utáni
kötetlen beszélgetés keretében azzal a kéréssel fordult hozzá, hogy részt vesznek
október 25-én tartandó megyei rendezvényen és a busz költséget szeretnék
támogatásként megkapni. Mivel az utazási költség nem nagy összeg ezért vállaltam
annak kifizetését. A rendezvényen 17-en vettek részt, a busz költsége 16.800 forint.
Kérném a Képviselő-testülettől ezen támogatás utólagos jóváhagyását.
A testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
131/2006. (X. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
testülete
utólagosan
jóváhagyja a Kardoskúti Radnóti Miklós
Nyugdíjas Klub támogatását és jóváhagyja a
16.800,-Ft-tot, azaz: Tizenhatezer-nyolcszáz
forintot.
Felelős: dr. Mészáros Erzsébet
Határidő: 2006. november 30.
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Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, Ramasz Imre polgármester zárt ülést
rendel a szociális ügyekkel kapcsolatos dolgok megtárgyalása és abban való
döntések meghozatala idejére.
Kmft.
( dr. Mészáros Erzsébet )
jegyző

( Ramasz Imre )
polgármester

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

( Kulima István )
képviselő

( Pusztai Ádám )
képviselő
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