18/2007. ÖKÜ.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. december
20-án 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén.
Jelen vannak:

Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Csabáné, Gombkötő Lajos,
Gub András, Kulima István, Pusztai Ádám, 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 Mórocz Lajos képviselő jelezte távolmaradását,
ezért távolmaradása igazolt.
Jegyzőkönyv-hitelesítőkre tesz javaslatot Gombkötő Lajos és Pusztai Ádám
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:

Előadó:

1 Beszámoló jelentés Kardoskút Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának tevékenységéről

dr. Mészáros Erzsébet
jegyző

2. 2008. évi munkaterv összeállítása és elfogadása

Ramasz Imre
polgármester

3. Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet
előterjesztése

Ramasz Imre
polgármester
dr. Mészáros Erzsébet
jegyző

4. Falugyűlés időpontjának és témájának meghatározása Ramasz Imre
polgármester
5. Bejelentések.
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A napirendi pontok tárgyalása előtt Ramasz Imre polgármester tájékoztatja a
képviselőket hogy a legutóbbi testületi ülés óta lejárt határidejű határozat nincs.
Két ülés között történt fontosabb eseményekről, tett intézkedésekről írásban
elkészítette beszámolóját, melyet a képviselők megkaptak. Ezen kívül az ivóvízjavító
programmal kapcsolatos tájékoztatón vett részt. Megvalósíthatósági tanulmányt kell
készíteni a pályázat beadása előtt. Mi az Orosházi Vízműhöz tartozunk, de régiós
rendszert összefüggő hálózatra építkezve készítik majd el. Az önrész összegéig még
hosszú idő fog eltelni mire megtudjuk.
December 17-én a Leader programmal kapcsolatban vettem részt tájékoztatón, 19
megyéből 2-ben (egyik Békés megye) nem fogadták el az előterjesztést. Helyben
kellett korrigálni és az átfedéseket a helyi közgyűlésnek kellett a változásokat
elfogadni. A programot a jövő év elején helyi fórumokon kell népszerűsíteni.
Ramasz Imre polgármester kéri a képviselőket szavazzanak az elhangzottak
elfogadásáról.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
167/2007. (XII. 20.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete a két ülés között
történt eseményekről szóló tájékoztatást
elfogadta.

I. Napirendi pont tárgya:

Beszámoló jelentés a Kardoskút Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának tevékenységéről.
Előadó: dr. Mészáros Erzsébet jegyző

dr. Mészáros Erzsébet jegyző beszámoló jelentését írásban elkészítette és a
képviselők rendelkezésére bocsátotta, szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni, a
kérdésekre, felvetésekre válaszol.
Ramasz Imre polgármester: Elfogadásra javaslom a beszámolót. Mi házon belül
másként látjuk és értékeljük a munkát. Sokkal bővebben is lehetett volna írni, mert
sokkal több feladatot kell ellátni, mint amennyi köré konkretizálódott a beszámoló, és
éppen ezért nehezebb is a munka.
Verasztóné Szabó Irén képviselő: Nagyobb összegű adó kint lévőségről esett szó,
többen kaptak részletfizetést. Fizetnek-e ezek az adózók?
Ismeretei szerint az elmúlt évek alatt rengeteg változás történt a jogszabályok
területén, ezért kénytelenek sok továbbképzésre elmenni a dolgozók. A munkák
elvégzéséhez, nagy felkészültség szükséges, elismerés a vezetőnek és az
ügyintézőknek.
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Gombkötő Csabáné képviselő: Szó esett a beszámolóban a népesség-nyilvántartási
regiszter beszerzéséről, aminek anyagi vonzata is van. Szükséges ez?
Dr. Mészáros Erzsébet jegyző: A rendszer beszerzése szükséges, különböző
adatszolgáltatások, névjegyzékek elkészítéséhez, de előbb számítógép beszerzése
is szükséges, mert a gép teljesítménye nem tudja működtetni, már az iktató program
is nehezen működik.
Pusztai Ádám képviselő: A kint lévőségek összege magas volt, elhangzott, hogy
jelentősen csökkent. Ezt úgy gondolom elismerésre méltó, és a többi hivatalai
dolgozó munkája is. Ismerjük el határozatban.
Ramasz Imre polgármester javasolja a képviselőknek, hogy a munka elismerésének
kifejezésével fogadja el a beszámolót a testület, kérem szavazzanak erről.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
168/2007. (XII. 20.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Kardoskút
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
tevékenységéről
szóló
beszámolót
elfogadja, a végzett munkát elismeri.
II. Napirendi pont tárgya:

2008. évi munkaterv összeállítása és elfogadása.
Előadó: Ramasz Imre polgármester

Az írásban elkészített és a képviselők részére megküldött munkaterv tervezethez
hozzászólás, javaslat nem érkezett.
Ramasz Imre polgármester kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a 2008. évi
munkaterv elfogadásáról.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
169/2007. (XII. 20.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Kardoskút
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2008. évi munkatervét elfogadta.
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III. Napirendi pont tárgya:

Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet
előterjesztése.
Előadó:
Ramasz Imre polgármester
Dr. Mészáros Erzsébet jegyző

Ramasz Imre polgármester: Évről-évre rendeletben szabályozzuk a költségvetés
elfogadásáig a gazdálkodásunkat. A költségvetési törvény a hónap utolsó napjaiban
ismerhető meg, kerül elfogadásra. Ebben az időszakban csak a működési
kiadásokhoz biztosítjuk a forrásokat. Erre hatalmaz fel a rendelet.
Verasztóné Szabó Irén az Ügyrendi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta a rendelet-tervezetet és javasolja elfogadásra.
Ramasz Imre polgármester: Kéri a képviselőket, hogy fogadják el a rendelettervezetben foglaltakat és emelkedjen rendeletté.
A testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással - egyhangúlag Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az átmeneti
gazdálkodásról szóló rendelet-tervezetét elfogadta.
Ramasz Imre polgármester megállapítja, hogy Kardoskút Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 12/2007. (….) sz. ÖKT. rendelet-tervezete az átmeneti
gazdálkodásról rendeletté emelkedett.
IV. napirendi pont tárgya:

Falugyűlés
időpontjának
és
meghatározása.
Előadó: Ramasz Imre polgármester

témájának

Ramasz Imre polgármester: Mivel a költségvetés tervezését 2 fordulóban kell
megtárgyalni, a kettő között célszerű megtartani a falugyűlést. A 2008. évi I. forduló
költségvetési tárgyalás után a munkatervben foglaltak szerint – február 14-i testületi
ülésen döntsünk a falugyűlés összehívásáról. Tehát február 14. és február 28. közötti
időszakban.
Aki egyetért ezzel a javaslattal, kérem a képviselőket szavazzanak.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
170/2007. (XII. 20.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete döntött arról, hogy a
falugyűlés időpontját 2008. február 14-i
testületi ülésen határozza meg, 2008.
február 14. és február 28-a közötti
időpontban.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2008. február 14.
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B e j e l e n t é s e k:
Gub András képviselő: A közelmúltban lezajlott szemétgyűjtő edények cseréjével
kapcsolatban Hajdú Lajos Kardoskút Mikszáth K. u. 18. szám alatti lakos
felháborodásának adott hangot.
Ramasz Imre polgármester: Van helyi rendeletünk, amely alapján nem tudunk és
nem is akarunk minden lakosnak egyedileg megfelelni. Rendeletünk értelmében
jártunk el. Nem ment zökkenőmentesen, de a szemétszállítási díjat nem a lakosok
fizetik, azt az Önkormányzat átvállalta, ezért van rendeletben szabályozva, amely
mindenkire kötelezőnek kell lenni. A jövőben el kell gondolkodni, hogy kell-e ezt a
gyakorlatot tovább folytatnunk. Ezeket a szemétgyűjtő edényeket az Orosházi
Városüzemeltetési Zrt. közreműködésével vásároltuk, ők szállítják el a szemetet is és
azért kellett a matricázás, mert január 1-től csak a matricával ellátott gyűjtőedényből
ürítik a szemetet.
Gombkötő Csabáné képviselő: A két ülés közötti események beszámolójában
olvasható, hogy a Kistérség által működtetett Gyermekjóléti Iroda szabálytalan
fenntartása miatt a Társulásnak 25 millió forintot kell visszafizetni. Ez rengeteg pénz.
Hogyan történhetett ez meg?
Ramasz Imre polgármester: Ezért kellett létrehozni a Gyermekjóléti Központot. A
korábbi nem felelt meg az előírt szempontoknak. Ennek okán kellett lemondani
mindenkinek a saját emberéről. Utólag úgy ítélték meg, hogy nem szabályosan
működött. Kiemelt normatíva lett igényelve, ami nem volt jogos. Volt fejlesztési
pályázat a gyermekjóléti iroda kialakítására, ennek költségeit nem kell visszafizetni,
de 3 évig működnie kell. Ez a Kistérségi Társulási Tanács gondja, bízok benne, hogy
nem jutunk el oda, hogy a visszafizetéshez hozzá kell járulnunk.
Dr. Mészáros Erzsébet jegyző: A Képviselő-testület feladata, hogy a 2008. évi
teljesítménykövetelmények meghatározása. Nálunk formális, mert anyagi vonzata
nincs,
Ramasz Imre polgármester: Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak az elhangzottak
mellett.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
171/2007. (XII. 20.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kardoskút
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 34. §. (3) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva Kardoskút Község Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala 2008. évre szóló kiemelt céljait az
alábbiakban határozza meg:
 A település helyzetére, annak változására vonatkozó
információk rendelkezésre állása, azok folyamatos gyűjtése.
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 A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői a hivatali eljárásaik és
hatósági feladataik során a törvényességet maradéktalanul
betartva, a szakmai követelmények és a határidők figyelembe
vételével járjanak el.
 A 2008. évi költségvetés végrehajtása során a gazdálkodás
szabályszerűségének
biztosítása,
a
hatékonysági
és
takarékossági szempontok alapján. Az önkormányzat 2008. évi
költségvetéséről szóló beszámoló szabályszerű és határidőre
történő elkészítése.
 Az önkormányzati gazdálkodás során az eddiginél nagyobb
figyelmet kell fordítani a bevételek határidőben történő
beszedésére, a kintlévőségek behajtására.
 Az önkormányzati előterjesztések határidőben történő szakmai
előkészítése és az önkormányzati döntések maradéktalan
végrehajtása.
 Polgárbarát, ügyfélcentrikus, szolgáltató jellegű ügyintézés
feltételeinek megteremtése és biztosítása a hivatal minden
területén.
 Az önkormányzat honlapjának folyamatos, friss információkkal
való feltöltése.
 A köztisztviselő munkája során biztosítsa az objektivitást és
segítse elő Kardoskút szellemi és anyagi javainak gyarapodását.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester
dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Dr. Mészáros Erzsébet jegyző: Módosítani kell a Polgármesteri Hivatal alapító
okíratát, mert a gyermekjóléti szolgálat átkerül a Kistérségi Gyermekjóléti Irodához, a
működési engedélyt vissza kell adni. Az Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda,
illetve a Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár alapító okiratát is
módosítani kell szakágazati besorolási rend változás miatt, melynek tervezetét 2008.
február 14-i testületi ülésen terjesztem a Képviselő-testület elé.
Ramasz Imre polgármester: Kötelező feladat, törvényi megfelelésnek teszünk eleget,
aki egyetért az elhangzottakkal, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
172/2007. (XII. 20.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 38. §. (1) bekezdésében,
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88. §. (3)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 47/2006. (IV. 27.) sz.
KT. határozattal jóváhagyott Polgármesteri Hivatal alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
1.) Az Alapító Okirat 4.1. pontjának első mondata helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
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„A Polgármesteri Hivatal alaptevékenysége: önkormányzati igazgatási
tevékenység (szakágazat számjele: 841105)”
2.) Az Alapító Okirat 4.2. pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
„További feladatmutatók
megnevezése, köre:
Szakfeladat
számjele
452025

-

az

alaptevékenység

körében

-

Megnevezése
Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása.

631211

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása.

701015

751845

Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása.
Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos
végrehajtása.
Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos
végrehajtása.
Polgári védelmi tevékenység.
Önkormányzati,
valamint
többcélú
kistérségi
intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai.
Város-és községgazdálkodási szolgáltatás.

751867

Köztemető fenntartási feladatok.

751878

Közvilágítási feladatok.

751856

Települési vízellátás és vízminőségvédelem.

751922

751999

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai.
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások feladatra nem
tervezhető elszámolása.
Finanszírozási műveletek elszámolása.

851219

Háziorvosi szolgálat.

851297

Védőnői szolgálat.

853233

Házi segítségnyújtás.

853311

Rendszeres szociális pénzbeli ellátások.

853322

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások.

853333

Munkanélküli ellátások.

853344

Eseti pénzbeni szociális ellátások.

853355

Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások.

902113

Települési hulladékok kezelési, köztisztasági tevékenység.

751175
751186
751670
751757

751966
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feladatok
feladatok

társulási

921925

Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység.

751197

Máshová nem sorolható szervek tevékenysége.

3.)
Az alaptevékenységek köréből a Gyermekjóléti Szolgálat és a
Családsegítés szakfeladat 2008. január 1-jétől – feladatátadás miatt –
megszűnik.
Felelős: dr. Mészáros Erzsébet jegyző.
Határidő: 2008. január 15.
Ramasz Imre polgármester: Az Ivóvízminőség Javító Programmal kapcsolatban
tájékoztatón vett részt. A Konzorcium lefolytatta a közbeszerzési eljárást, melynek
keretében kihirdetésre került a nyerte, aki meg is kapta a megbízást. A nyertes az
AQUAPROFIT Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt.. Részükre minden
településnek külön-külön kell a megbízást megadni, illetve a meghatalmalzást és
megbízólevele aláírni. Ehhez kér felhatalmazást a képviselőktől. Aki egyetért kérem
szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
173/2007. (XII. 20.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete felhatalmazza Ramasz
Imre polgármestert, hogy a Dél-Alföldi
Ivóvízminőség-javító Konzorcium által
lefolytatott
közbeszerzési
eljárás
keretében nyertesként kihirdetett és
megbízott
AQUAPROFIT
Műszaki,
Tanácsadási és Befektetési Zrt. által
vezetett tervezői konzorcium részére a
határozat mellékletét képező megbízást
adja, illetve annak ellátáshoz a mellékelt
„Meghatalmazás és Megbízólevél” című
dokumentumot írja alá.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2008. január 31.
Ramasz Imre polgármester: Kérelem érkezett a Segítőszándék a Beteg
Gyermekekért és Rászorulókért Alapítványtól. Az alapítvány kiemelt programja a
hazai kórházak műszerezettségének segítése. Javaslok 5 ezer forint támogatást
részükre. Aki egyetért ezzel kérem szavazzon.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
174/2007. (XII. 20.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
5000
forinttal
támogatja a Segítőszándék a Beteg
Gyermekekért
és
Rászorulókért
Alapítványt.
Felelős: dr. Mészáros Erzsébet.
Határidő: 2008. január 15.
Ramasz Imre polgármester: Kérelem érkezett a Medicopter Alapítványtól, akik célul
tűzték ki a hazai légi mentés fejlesztésének támogatását, civil összefogással.
Gombkötő Lajos képviselő: Sajnos pontosan a mi területünkön nincs lefedve a
légimentés.
Ramasz Imre polgármester: Aki egyetért 5 ezer forint összegű támogatással, az
szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
175/2007. (XII. 20.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
5000
forinttal
támogatja a MEDICOPTER Alapítványt.
Felelős: dr. Mészáros Erzsébet.
Határidő: 2008. január 15.
Ramasz Imre polgármester: Kérelem érkezett a Desperado Alapfokú
Művészetoktatási Intézménytől, Kardoskúton kifejtett művészeti tevékenységének és
kulturális életben való részvételének elismeréséért.
Pusztai Ádám képviselő: A vezetőjük nehezen érhető el, esetenként elmaradnak a
foglalkozások, zenetanár Orosházáról jár, az óvodába helyből jár a foglalkozást
vezető.
Ramasz Imre polgármester: Mennyire szabályszerűen működik az intézmény?
Pusztai Ádám képviselő: Az intézmény működik, előttem ismeretlen mennyire
szabályszerűen.
Ramasz Imre polgármester: Iskolánkban általuk bizonyos művészeti oktatás folyik,
alkalmanként közreműködnek a rendezvényeinken.
Pusztai Ádám képviselő: Ha kértük őket, készségesen közreműködtek
rendezvényeken, színvonalasan. 50 ezer forint támogatást javaslok részükre.
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Ramasz Imre polgármester: Ennyire gondoltam és ha majd a vizsgálati anyag eljut
hozzánk is , majd értékeljük. Mi a helyiséget a foglalkozásokra ingyen biztosítottuk.
Kérem a képviselőket aki egyetért a javaslattal az szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
176/2007. (XII. 20.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete a Desperado Alapfokú
Művészetoktatási Intézményt 50.000,forinttal támogatja.
Felelős: dr. Mészáros Erzsébet.
Határidő: 2008. január 15.
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

Pusztai Ádám
képviselő
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