13/2007. ÖKÜ.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. szeptember
26-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi ülésén.
Jelen vannak:

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

Jelen volt továbbá: dr. Mészáros Erzsébet jegyző;
Skorka Pálné jkv.
Ramasz Imre polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy Pusztai Ádám képviselő igazoltan van távol.
Jegyzőkönyv-hitelesítőkre tesz javaslatot
személyében, akiket a testület elfogadott.

Gombkötő

Lajos

és

Gub

András

A továbbiakban Ramasz Imre polgármester javaslatot tesz a megtárgyalandó
napirendi pontokra, melyet a testület az alábbiak szerint fogadott el:
Tárgy:

Előadó:

1 Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási
Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati
Társulás bővítése.

Ramasz Imre
polgármester

2. Bejelentések
A napirendi pontok tárgyalása előtt Ramasz Imre polgármester tájékoztatja a
képviselőket, hogy a mai ülés soron kívüli, ezért lejárt határidejű határozatok
tárgyalására és a két ülés közötti időszak történéseiről nem tesz jelentést
I.

Napirendi pont:

Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási
Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati
Társulás bővítése.
Előadó:
Ramasz Imre polgármester

Ramasz Imre polgármester: Megkeresés érkezett a Délkelet-Alföld Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulástól,
mert további 17 település csatlakozni kíván és a csatlakozási szándékukat kell
határozatban elfogadni. Csatlakozni kíván Ambrózfalva, Apátfalva, Bélmegyer,
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Csanádalberti, Csárdaszállás, Ecsegfalva, Földeák, Hunya, Kétegyháza,
Magyarcsanád, Magyarbánhegyes, Maroslele, Óföldeák községek Önkormányzatai,
valamint Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata és Makó,
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatai.
Javaslom, hogy megvitatás után fogadjuk el, hogy a csatlakozni kívánó települések a
társulás munkájában részt vegyenek.
A javaslatban leírtak erősítik a megvalósulást, hiszen megyei jogú város és több
nagyobb város is a társulás tagja kíván lenni.
A társulásban résztvevő minden település képviselő-testületének minősített többségű
szavazata szükséges a jelentkező települések bekerüléséhez.
Gombkötő Lajos képviselő: Javasolja támogatni a bővítést csak javulhat a pozíció a
pályázat megnyerésére.
Verasztóné Szabó Irén képviselő: Javaslom hozzájárulni a jelentkező települések
felvételéhez. Van valami kötelezettség a belépéskor, vagy csak később, ki a gesztor?
Ramasz Imre polgármester: Előző ciklusban jött létre a társulás, mi is alapító tagjai
vagyunk. Jelenleg még előmunkálatok folynak, a résztvevő települések tagdíjat
fizetnek, 20 Ft/fő. A megvalósulás időszakában valószínű nagyobb összeg
szükséges. Több 10 milliárd forintos projekt. Orosháza a gesztor, ő
kezdeményezésükre indult.
Gombkötő Csabáné képviselő: Egyedüli lesz a területen. Káros terméke van – kell ez
nekünk? – ide utaztatni a sok szemetet.
Ramasz Imre polgármester: Tudjuk, hogy meg kell oldani a szemét elhelyezést, de
senki nem szeretné a saját környezetében. Nagyon sok hatástanulmány elkészülte
után kerül sor az engedély megadásra.
Kulima István képviselő: Támogatni kell ezt a regionális hulladéklerakó hely
megvalósítását. Nyugati országokban már a működnek ilyenek, a tetején golf
pályával. Ez a jövő, tudomásul kell venni, hogy ezzel élni kell.
Gub András képviselő: Javaslom a települések csatlakozásának elfogadását és
bízzuk meg a polgármestert a módosított alapító okirat aláírásával.
Ramasz Imre polgármester kéri a képviselőket szavazzanak a csatlakozni
szándékozó települések felvételi kérelmének elfogadása mellett.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
106/2007. (IX. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete, mint a Délkelet-Alföld
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás
tagja:
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A.)
hozzájárul az alábbi 17 települési
önkormányzat
képviselő-testületének
társuláshoz történő csatlakozásához:
1)
Ambrózfalva Község Önkormányzat
2)
Apátfalva Község Önkormányzat
3)
Bélmegyer Község Önkormányzat
4)
Csanádalberti Község Önkormányzat
5)
Csárdaszállás Község Önkormányzat
6)
Ecsegfalva Község Önkormányzat
7)
Földeák Község Önkormányzat
8)
Hódmezővásárhely Megyei Jogú
Város Önkormányzat
9)
Hunya Község Önkormányzat
10)
Kétegyháza Község Önkormányzat
11)
Magyarbánhegyes Község
Önkormányzat
12)
Magyarcsanád Község Önkormányzat
13)
Makó Város Önkormányzat
14)
Maroslele Község Önkormányzat
15)
Mezőkovácsháza Város
Önkormányzat
16)
Óföldeák Község Önkormányzat
17)
Pitvaros Község Önkormányzat
B.)
felhatalmazza a polgármestert a
határozatban foglaltak szerint módosított
alapító okirat aláírására.
Felelős: Ramasz Imre polgármester, a
határozat DAREH Társulás részére történő
továbbításáért
Határidő: 15 nap
B e j e l e n t é s e k:
Ramasz Imre polgármester: Az előző testületi ülésen meghallgattunk két ajánlatot a
csatornázással, illetve a hozzá kapcsolódó elő-takarékossági konstrukcióval
kapcsolatban. Átértékeltem az elhangzottakat – meglepő volt a majdnem
agresszivitásba menő „előadás”. A 31/2006. (II. 8.) Korm.rendelet szerint a
szennyvíz-elvezetési agglomerációs jegyzékben nem szerepel.
A Békés Megyei Csatornamű Vállalat által szervezett konferencián vettem részt, ahol
elhangzott, hogy mely településeken meddig kell megvalósítani a csatornázást.
2015-ig vannak besorolva a 2000 főt meghaladó települések. A Víz és Csatornamű
Zrt lehetőségei is nagyon beszűkültek a beruházás támogatására.
A lakosok figyelmét fel kell hívni, hosszú távon a csatornázás napirenden van és aki
elő-takarékossággal kívánja megoldani az megkötheti a szerződést. Megbízást ne
adjunk semmilyen szervezetnek.
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Döntésünket módosítsuk úgy, hogy nem adunk megbízást egyik szervezetnek sem,
figyelem felhívással éljünk a lakosság felé.
Jelenlegi helyzetben nincs reális esély, hogy ebben a ciklusban belekezdjünk a
csatornázási munkáknak.
Gombkötő Lajos képviselő: Nem más, mint ügynöki tevékenység. Bárki, bárhol simán
megkötheti az vonatkozó szerződést. Osztom a Polgármester Úr véleményét.
Kulima István képviselő: Kormányrendelet alapján indokolatlan lenne bárkit a faluban
beleerőszakolni, sok idős ember lakik a településen.
Ramasz Imre polgármester kéri a képviselőket, szavazzanak az elhangzott javaslatok
mellett.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással
egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:

-

107/2007. (IX. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete döntött arról, hogy nem
köt megbízást a település szennyvízberuházása
megvalósításával
összefüggésben
lakástakarékpénztári
szerződések megkötésére és viziközműtársulat létrehozására sem az E-Convest Kftvel, sem a TE-NO-ÁR ’97 Kft-vel. A lakosság
figyelmét azonban felhívja, hogy hosszú távon
napirenden szerepel a csatornázás és az előtakarékossági lehetőségekről tájékoztatja.
Ramasz Imre polgármester: Gádoros község önkormányzata megkereste
településünket és kéri támogatásunkat. Erdélyben – Szovátán – üdülőt építenek, de
kevés a pénzük és szeretnék, ha a környező települések üdülési jogot vásárolnának.
A táj és a környék megérhetné, hogy csatlakozzunk, de ez komoly anyagi
kötelezettségeketl jelentene. Ezt a kistérség sem vállalta fel, én sem igazán
támogatnám.
Kulima István képviselő: Elég drága ez.
Gombkötő Csabáné képviselő: Ez csak öt évre szól?
Ramasz Imre polgármester: Igen.
Gombkötő Lajos képviselő: Köszönjük szépen, nem kérjük.
Ramasz Imre polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak az elhangzott
javaslatok alapján.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással –
egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
108/2007. (IX. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete elutasítja Gádoros község
által felkínált üdülési jog megvásárlását.
Ramasz
Imre
polgármester:
Diósd
község
önkormányzata
lakossági
kezdeményezésre egy nagy volumenű - Makovecz Imre építész által készített tervek
alapján - Árpádház-emlékmű megépítése mellett döntött, ezzel tisztelegve a
magyarok legnagyobb jelentőségű uralkodócsaládja előtt. Az emlékmű teljes
megvalósítása több tíz millió forintba kerül. Diósd község önkormányzatának nincs
ennyi pénze erre a célra, ezért nyitottak egy elkülönített bankszámlát, ahol a
fedezetül szolgáló pénzt gyűjtik. Az ottani képviselők, helyi vállalkozók,
magánszemélyek felajánlásaikkal kezdték a befizetéseket, de még nagyon sok pénz
hiányzik. Ezért fordultak hozzánk, hogy lehetőségeinkhez mérten támogassuk az
emlékmű megépítését. Azt szeretnék ha az emlékművet minden magyar sajátjának
érezné. Minden adományozó nevét feltüntetik az emlékmű falának külső felületén,
valamint közzéteszik Diósd hivatalos honlapján is.
Véleményem, hogy aki ilyen nagyvonalú terveket szövöget az valósítsa is meg.
Mivel a képviselők részéről nincs vélemény, javaslat, kérem szavazzanak arról, hogy
nem kívánjuk támogatni a kérelmet.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással –
egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
109/2007. (IX. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete nem kívánja támogatni a
Diósd
község
önkormányzata
által
megvalósítandó
Árpádház-emlékmű
megépítését.
Ramasz Imre polgármester: A békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumtól –
Magyarország egyik legsikeresebb múzeuma - érkezett támogatási kérelem. A
múzeum életében egy különleges lehetőség adódott. Hozzájuthat egy eredeti
Munkácsy-festményhez, amely jelenleg magánkézben van, Svájcban. A tulajdonos el
kívánja adni a képet, ám mielőtt árverésre bocsátaná, felajánlotta a festő nevét
viselő, általa is ismert múzeumnak.
A kép ára – járulékos költségekkel együtt – 27 millió forint. Sajnos ez az összeg nem
áll sem a múzeumnak, sem a fenntartó megyei önkormányzatnak a rendelkezésére.
A festmény színes másolatának és annak történetének elküldése, az akció részletes
leírása mellett szeretnék Önkormányzatunkat is támogatónak megnyerni.
A kérelem támogatásától nem zárkóznék el. Erkölcsi támogatásunkatt mindenképpen
nyilvánítsuk ki. 10-25 ezer forint támogatást javaslok.
Mórocz Lajos képviselő: 25 ezer forint támogatást javasol.
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Verasztóné Szabó Irén képviselő: 10 ezer forinttal támogatná a kép megvásárlását.
Gub András képviselő: 10 ezer forinttal támogatná a kérelmet.
Ramasz Imre polgármester kéri a képviselőket szavazzanak a 25 ezer forint
támogatás mellett.
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal nem javasolja a 25 ezer forintos támogatást.
Ramasz Imre polgármester kéri a képviselőket szavazzanak a 10 ezer forintos
támogatásról.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással –
egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
110/2007. (IX. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Békés
Megyei
Munkácsy Mihály Múzeumot „a Munkácsyt a
Munkácsyba” akció keretében, „A la petite
Jeanne”
kép megvásárlásában 10.000,forinttal támogatja.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2007. október 20. az összeg
átutalására.
Ramasz Imre polgármester: A Petőfi utca – Március 15. tér útburkolatának
felújításához a tervezési munkák megrendelésre kerültek. Előzetes költségvetés
alapján a becsléstől többe fog kerülni, a bekerülési költség 29 millió forint lesz. A
költségekből 5-6 millió Ft önrészt kell biztosítani. A tervezés, pályázatkészítés,
közbeszerzési eljárás költsége és a műszaki ellenőrzés nem számolható el pályázati
pénzből. Ez mintegy 2 – 2,5 millió forint nagyságú.
Döntést kérek abban, hogy kivel kössünk szerződést a pályázat elkészítésére. A
tervező – Mikes Mérnöki Iroda - vállalná a pályázat elkészítését 3 %-os fix díjért,
azaz 900.000,- Ft-ért.
Szerződést kötöttünk 2007. márciusában az AGROQUALITY Bt-vel pályázatok
elkészítésére, ők a szerződésünk alapján 6 % sikerdíjért vállalják a pályázat
elkészítését, ami jelen esetben 1.800.000,- Ft.
A pályázatírási díjnak a támogatási összeg az alapja.
Jobbnak látja a pályázat esélyeit, ha a tervező céget bízza meg a testület a pályázat
elkészítésével is.
Gombkötő Lajos képviselő: Biztosabbnak tűnik, ha a tervező cég bonyolítja végig a
beruházást, célszerűbb lenne azt megbízni.
Kulima István képviselő: Azt bízzuk meg, amelyiknek nagyobb a nyerési esélye.
Ramasz Imre polgármester: Próbáljuk meg a Mikes tervező Mérnöki Irodát megbízni.
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Ramasz Imre polgármester: Kérem a képviselőket szavazzanak, aki egyetért a Mikes
Mérnöki Iroda megbízásával.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással –
egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
111/2007. (IX. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Mikes Mérnöki Irodát
bízza meg a Kardoskút Petőfi utca – Március
15. tér útburkolat felújításával kapcsolatos
pályázat
elkészítésével.
A
szerződés
aláírására felhatalmazza Ramasz Imre
polgármestert.
Ramasz Imre polgármester: Szeptember 14-én megalakult a Hajdúvölgy-Körösmente
Helyi Közösség Csorváson. A Vidékfejlesztési Irodában be is jegyezték. Kardoskútról
csak az Önkormányzat vett részt alapító tagként. Október 10-ig még lehet jelentkezni
társult tagként önálló gazdasági szervezeteknek, magánszemélyeknek, civil
szervezeteknek, vállalkozásoknak, akiket később ugyanolyan jogok illetnek meg.
Ezután fog tisztázódni, hogy milyen összegek illetik meg ezeket a kis közösségeket.
Maguk határozzák meg, milyen pályázatokat írnak ki.
Pályázati összeg nagyságától függ, hogy pl. Kardoskút milyen nagyságú összegre
pályázhat. Ösztönözni kellene, hogy ne csak az Önkormányzat vegyen részt ebben,
hanem javasolnám felhívni a figyelmet csatlakozásra. Bölcs tanácsokat kérnék.
Turisztikai célból a Fehértó Étterem, ABC, Verasztó család, termékek előállítása
vonatkozásában Seres Péter, Kunos Zoltán, Méhészek, Andrékó Pálné szalmafonás,
civil szervezetek csatlakozását javasolnám.
Gombkötő Csabáné képviselő: Agrár Rt. is csatlakozhatna.
Verasztóné Szabó Irén képviselő: Meg kellene hirdetni a lakosság körében és
fórumot tartani.
Ramasz Imre polgármester: Az említett személyeket személyesen tájékoztatom, a
lakosság részére hirdetmény útján adjunk tájékoztatást.
Aki egyetért azzal, hogy a testület megbízása alapján az önkormányzatot képviseljen
a közösségben az szavazással erősítse meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással –
egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
112/2007. (IX. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete megbízza Ramasz Imre
polgármestert a Hajdúvölgy-Körösmente Helyi
Közösségben
az
Önkormányzat
képviseletére. Az Irányító Hatóság elismerése
esetén Kardoskút Község Önkormányzata a
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jogi személyiséggel rendelkező non-profit
szervezet megalakításában részt vesz.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2007. október 2.
Ramasz Imre polgármester bejelenti, hogy a testület zárt ülés keretében folytatja a
munkát.

Kmft,-

dr. Mészáros Erzsébet
jegyző

Ramasz Imre
polgármester
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Gombkötő Lajos
képviselő

Gub András
képviselő
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