12/2008. ÖKÜ.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. július 15-én
(kedden) 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén.
Jelen vannak:

Jelen volt továbbá:

Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Csabáné, Gombkötő
Lajos, Gub András, Kulima István, Mórocz Lajos, Pusztai Ádám,
települési képviselők.
dr. Mészáros Erzsébet jegyző,
Verasztó József általános iskola megbízott igazgatója,
Térenné Veres Tünde Szülői Közösség elnöke
Hajdúné Nagy Ilona Közalkalmazotti Tanács részéről
Téren Szabolcs Diák Önkormányzat részéről
Tóth Józsefné főelőadó
Skorka Pálné főmunkatárs, jegyzőkönyvvezető

Ramasz Imre polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy Verasztóné Szabó Irén betegség miatti
távolmaradását bejelentette, az igazolt.
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. Oktatási feladatátadással kapcsolatos megállapodások
megvitatása.

Ramasz Imre
polgármester

2. Bejelentések
A napirendi pontok tárgyalása előtt Ramasz Imre polgármester tájékoztatja a
képviselőket a legutóbbi testületi ülés óta lejárt határidejű határozatokról és azok
végrehajtásáról.
 43/2008. (IV. 24.) sz. határozatában a Képviselő-testület a beérkezett
támogatási kérelmekben a döntést elnapolta. Megbízta dr. Mészáros Erzsébet
jegyzőt, hogy készítsen rendelet-tervezetet a közpénzekből külső szervek
részére nyújtott támogatásokkal kapcsolatban a 2007. évi CLXXXI. tv.
előírásainak figyelembe vétele alapján.
A rendelet-tervezet a 2008. június 25-én tartott testületi ülésre elkészült, a
képviselők megtárgyalták, elfogadták és a rendelet megalkotásra került.
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74/2008. /VI. 25./ sz. Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. / továbbiakban: Kot. tv. 133. §. (3)
bekezdésében foglalt kötelezettsége alapján kinyilvánította, hogy a Kardoskúti
Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda elnevezésű intézményét
szétválasztja. Az Általános Iskola intézményegységet Orosháza Város
Általános Iskolája tagintézményévé alakítja, míg a Napköziotthonos Óvoda
intézményegységet részben önálló költségvetési szervként fenntartja. Az
Általános Iskola vonatkozásában Közoktatási Megállapodást köt Orosháza
Város Önkormányzatával. Ennek megtárgyalása a mai testületi ülés témája.
Az elmúlt testületi ülés óta eltelt időszakban egy olyan esemény volt, amiről számot
kívánok adni. Ez pedig az Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás ülése volt június
26-án
Orosházán.
Tájékoztató
hangzott
el
a
geotermikus
energia
hasznosíthatóságáról. Ennek a megvalósíthatóságáról adott tájékoztatást egy
budapesti cég. A közeljövőben ezzel kapcsolatban felmérés készül.
Módosította költségvetését a Társulás a Gyermekjóléti Központ létrehozása miatt.
Döntött a Társulás a Pedagógiai Szolgálat létrehozásáról, mely a Gyermekjóléti
Központ keretében fog működni.
Társulási megállapodás módosításáról, valamint a Könyvtári Szolgáltató Rendszer
működtetéséről is döntött a Tanács.
Megtörtént a Gyermekjóléti Központ vezetőjének a kinevezése. Szűts Gézáné
személyében.
Ramasz Imre polgármester kéri a képviselőket, hogy aki egyetért a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásával kapcsolatban, illetve a két ülés között tett
intézkedésekről, eseményekről, történésekről szóló beszámolóval, az szavazással
erősítse meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
81/2008. (VII. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
43/2008. (IV. 24.) sz., 74/2008.. (VI. 25.) sz. lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló és két ülés
között történt eseményekről szóló beszámolót
elfogadta.
1. Napirendi pont tárgya:

Oktatási feladatellátással kapcsolatos
megállapodások megvitatása.
Előadó: Ramasz Imre polgármester

Ramasz Imre polgármester: A napirenddel kapcsolatban dönteni kell a Közoktatási
Megállapodásról és szorosan mellékletét képező Finanszírozási Megállapodásról.
Orosháza Város Önkormányzata 2008. július 11-én tárgyalta és egyhangúlag
elfogadta. A mi részünkről ennek elfogadása után kerülhet sor a normatívák
lemondására. Orosházának el kell fogadni az Orosháza Város Általános Iskolája
alapító okiratának módosítását, hogy a normatívákat meg tudja igényelni.
Érdekesség, hogy az alapító okiratot nem fogadta el az Orosházi Képviselő-testület,
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de kihangsúlyozták, hogy Kardoskútra vonatkozó része ellen nincs kifogásuk, nem ez
volt az elutasítás oka.
A Közoktatási Megállapodással kapcsolatban fontos elmondani azt, hogy a
Közoktatási törvény alapján véleményeztetni kell az intézmény átszervezésére
vonatkozó döntést a Diákönkormányzattal, a Közalkalmazotti Tanáccsal és a Szülői
Közösséggel. Szükség van tovább a Kotv. 88. §. (6) bek. alapján az Oktatási Hivatal
által ajánlott közoktatási szakértő véleményére is, mely szerint a feladat ellátása a
jövőben is megfelelően biztosított, valamint a Megyei Önkormányzat megyei
fejlesztési tervre épített szakvéleményét.
A Diákönkormányzat, a Közalkalmazotti Tanács és a Szülői Közösség részéről a
véleményeztetés 2008. július 8-án megtörtént, a jegyzőkönyvek rendelkezésre
állnak. Az egyeztetéseken részt vett az Oktatási Hivatal ajánlása alapján felkért
független közoktatási szakértő is, Bucsai Ferencné. Az egyeztetéseken
elhangzottakat figyelembe véve elkészítette a Kotv. 88. §. (6) bek. szerinti
szakvéleményét, mely szintén rendelkezésre áll. A Megyei Önkormányzat
szakvéleményének beszerzése folyamatban van, napokon belül megérkezik.
Gombkötő Csabáné képviselő: Az óvoda marad-e?
dr. Mészáros Erzsébet jegyző: Igen, de így szól a Közoktatási Megállapodás.
Ramasz Imre polgármester: Egységes intézmény volt eddig, a neve is így volt, de
átadva csak az iskola intézményegység lesz.
Gub András képviselő: Miről kell döntenünk, ha Orosháza az Alapító Okiratot nem
fogadta el.
dr. Mészáros Erzsébet jegyző: A fogadó intézmény alapító okiratának módosítása
nem a kardoskúti Képviselő-testület felelőssége, nincs ráhatásunk.
Ramasz Imre polgármester: A feladat átvételéről döntöttek, nem a Kardoskúti
Tagintézmény miatti változásból nem fogadták el.
Mórocz Lajos képviselő: Ha nem fogadják el, nekünk abból nem lesz gondunk.
Ramasz Imre polgármester: Nekünk nem, gyakorlatilag a kardoskúti gyerekek után
járó normatívát nem igényelhetik meg addig, amíg az alapító okirat módosítását nem
fogadják el.
Pusztai Ádám képviselő: Ha nem fogadják el, akkor a normatívát mitőlünk kérik?
dr. Mészáros Erzsébet jegyző: Nem, elfogadták a feladatátvételt.
Pusztai Ádám képviselő: A közalkalmazott létszám hogyan alakul? Nem tudjuk mit
tartalmaz, ezért hogyan is döntsünk.
dr. Mészáros Erzsébet jegyző: Kész a melléklet erre vonatkozóan. Minden
közalkalmazott szerepel benne.
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Pusztai Ádám képviselő: A közoktatási megállapodásba bekerülhetne egy összekötő
személy, a napi változásokra gondolva.
Ramasz Imre polgármester: A döntések a két testület hatáskörébe tartoznak.
Szakmailag a tagintézmény vezető és az iskola igazgató feladata.
Hajdúné Nagy Ilona pedagógus, Közalkalmazotti Tanács: A továbbképzésre
biztosított összeg továbbra is biztosítva lesz-e, mert a pedagógusoknak van kötelező
továbbképzés.
dr. Mészáros Erzsébet jegyző: Normatívát csak Orosháza igényelhet 2008.
augusztus 1-től.
Ramasz Imre polgármester: A törvényben le van szabályozva, csak Orosháza
igényelhet normatívát.
Verasztó József igazgató: Gazdálkodni fog az összeggel, a szükségletek figyelembe
vételével.
Ramasz Imre polgármester: Törvényből adódó, hogy a normatívát megkapják és
felhasználják.
Pusztai Ádám képviselő: Hét év után, ha valaki nem ment el továbbképzésre, a
munkaviszonyt nem szüntethetik meg, ha nem a dolgozó hibájából nem vesz részt a
szakmai képzéseken.
Ramasz Imre polgármester: Tudomásul kell venni, hogy egy nagy iskola lesz.
Meggyőződésünk, hogy nem éri hátrány a kardoskúti tagiskola pedagógusait sem.
Gombkötő Lajos képviselő: Határidők vannak a megállapodásban. A dolgozókkal
mennyi időre kötnek szerződést?
dr. Mészáros Erzsébet jegyző: Nem is kell tárgyalni a dolgozókkal, mert jogutódlással
kerülnek át, csak a munkáltató személye változik. A közalkalmazottak az eddig
megszerzett jogaikat viszik az új munkáltatóhoz.
Ramasz Imre polgármester: Meg kell változtatni a munkáltató nevét, de az addig
megszerzett jogok megmaradnak, tovább folytatódik.
Mórocz Lajos képviselő: Kötelező eszköz hiányosság?
Ramasz Imre polgármester: Ütemezve volt, hogy a kötelező taneszközöket mikor
vásároljuk meg. Ezeknek a pótlásáról van szó, ezt nem az orosházi iskola találja ki,
hanem egy miniszteri rendelet írja elő. Ezeknek a hiányosságok, eszközök
beszerzésérő van szó.
Hajdúné Nagy Ilona pedagógus: Szeretné megköszönni a közalkalmazottak nevében
a Képviselő-testület, polgármester, jegyző támogatását, mert nagyon kevés iskola
működik ilyen kis létszámmal és a változás is ilyen rövid időn belül megoldódott.
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Kulima István képviselő: Normatív támogatáson kívül Orosháza mivel járul hozzá.
dr. Mészáros Erzsébet jegyző: Semmivel sem, ez kikötés volt részükről. Ezt a
finanszírozási szerződés 1. pontja fogalmazza meg.
Ramasz Imre polgármester: Ezzel a kikötéssel indult a tárgyalás sorozat, hogy a
normatívában felüli összeget mi fizetjük.
Gub András képviselő: Mellékletei vannak a megállapodásnak, miért nincs felsorolva,
hogy melyek azok.
dr. Mészáros Erzsébet jegyző: A szövegben benne van, összesen kettő melléklet
van.
Ramasz Imre polgármester: Úgy döntöttünk, hogy a közoktatási megállapodást és a
finanszírozási szerződést egy határozattal fogadjuk el.
Amennyiben több hozzászólás, vélemény nincs, kérem a képviselőket szavazással
fogadják el a közoktatási megállapodást és a finanszírozási szerződést.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
82/2008. (VII. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kardoskúti Általános Iskola és
Napköziotthonos
Óvoda
Általános
Iskola
intézményegységének az Orosháza Város Általános
Iskolája tagintézményévé alakítása tárgyában a
határozat
mellékletét
képező
Közoktatási
Megállapodást, valamint annak elválaszthatatlan
részét képező Finanszírozási Megállapodást köt
Orosháza Város Önkormányzatával 2008. augusztus
1. napjától kezdődően határozatlan időre.
Megbízza Ramasz Imre polgármestert, hogy a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 88. §. (6)
bekezdésben foglaltak alapján a Békés Megyei
Önkormányzat szakvéleményét szerezze be.
Felhatalmazza Ramasz Imre polgármestert a
Közoktatási, valamint a Finanszírozási Megállapodás
aláírására.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő:
2008. július 25. a szakvélemény
beszerzésére.
2008. július 31. a megállapodások aláírására.
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B e j e l e n t é s e k:
Pusztai Ádám képviselő: A 2007-08-as tanévtől dolgoztam tovább nyugdíjasként.
Munkahelyi felmentésem 2008. áprilistól volt. A tanév utolsó 6 hetében a feleségem
nevén volt a szerződés, de a gyermekek érdekében én dolgoztam akkor is tovább. A
tanév utolsó csütörtökén a Munkaügyi Felügyelőség vizsgálatot tartott, feljelentésre.
A feljelentő nagyon pontosan informált volt, minden dátumot, tényt pontosan tudott.
A közterhek pontosan voltak fizetve. 6 hetet fekete munkásként dolgoztam. A
jegyzőkönyvet megkaptuk, találtak más hibát, de büntetés nem lesz. Úgy gondoltam
erről kötelességem tájékoztatni a Képviselő-testületet.
Ramasz Imre polgármester: Köszönöm a tájékoztatást.
Ramasz Imre polgármester: Ismerteti az Orosházi Kistérségi Többcélú Társulása
Társulási Megállapodás módosítását. Kéri, hogy szavazással fogadják el.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
83/2008. (VII. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Orosházi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás
módosítását az alábbi tartalommal elfogadja.
II.
A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA
6/A) Az Önkormányzatok a hatáskört a társulásra ruházták át,
melynek döntéshozó szerve a – Ktt. 5. §. (1) bekezdése értelmében
kizárólag a társulási tanács. Az Ötv. 9. §. (3) bekezdése értelmében
az átruházott hatáskör tovább nem ruházható, így a társulás egyéb
szerveire sem lehet átruházni.
8. A Társulás a 7. pontban foglaltak értelmében saját intézményt
hozhat létre. A Társulás által létrehozott költségvetési intézmények:
a) Kistérségi Iroda – a Társulás önálló munkaszervezete
b.) Gyermekjóléti Központ és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat –
a Társulás gyermekjóléti alap- és a pedagógiai szakszolgálati
feladatait látja el.
A költségvetési intézmények vezetői magasabb vezetőnek
minősülnek. Vezetőit a Társulási Tanács nevezi ki, pályázat útján.
Kinevezés időtartama:
a) Kistérségi Iroda – határozatlan időre
Gyermekjóléti Központ és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat –
5 év.
A kinevezési jogkört a Tanács, a munkáltatói jogkört az Elnök látja el.
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III/C.
A Társulás 2005. évtől vállalt feladatai
I.
2. Gyermekjóléti feladat
Formája:
A Társulás a feladatot saját intézményén, a Gyermekjóléti Központ
és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat keretein belül látja el a
feladatot.
III/D.
A Társulás 2007. évtől vállalt feladatai
1. Szociális feladat
A szociális alapfeladathoz kapcsolódóan jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, támogató szolgálat és közösségi ellátások
fenntartása és működtetése.
Formája:
A Társulás saját intézményén, a Kistérségi Irodán belül látja el a
feladatot.
IV.
A Társulás tagsági viszonyai, szervezete
Társulás Elnöke
A Társulás elnöke átruházott hatáskörét továbbá nem ruházhatja.
Társulás Elnökhelyettesei
Az elnökhelyetteseket az alakuló ülésén tagjai sorából, titkos
szavazással, minősített többséggel választja.
A Társulás Elnökhelyettesének megválasztásához a Társulás
tagjainak szavazatai számához viszonyított többség szükséges.
Bizottságok
A Bizottságok és azok elnökei átruházott hatáskörüket továbbá nem
ruházhatják.
Kistérségi Iroda
1. A Kistérségi Iroda vezetője magasabb vezető, vezetőjét a Tanács
nevezi ki, pályázat útján, határozatlan időre. Az egyéb
munkáltatói jogokat a Tanács elnöke gyakorolja. A Kistérségi
Iroda alkalmazottai jogállását az 1992. évi a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló törvény szabályozza, az alkalmazottak
közalkalmazottak.
A közalkalmazottak teljes munkaidőben dolgoznak. Felettük a
munkáltatói jogkört az Iroda vezetője gyakorolja.
A Tanács döntési hatáskört a munkaszervezetre nem ruházhat át.
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V.
A TÁRSULÁSI SZERVEK MŰKÖDÉSE
A Társulási szervek működése
Egyhangú döntés hiányában a Társulási Tanács 30 napon belül
megismételt ülésén a Társulási Tanács szavazati joggal rendelkező
tagok minősített többségével dönt.
VII.
A TÁRSULÁS PÉNZÜGYI ALAPJA, VAGYONA
A Társulás pénzügyi forrásai
7. A Társulás működéséhez és a feladatellátáshoz
költségvetési/kormányzati hozzájárulást igényelhet. A Társulás
keretében ellátandó egyes feladatok ellátásához költségvetési
kiegészítő normatíva támogatást igényelhet.
A Társult önkormányzatok a Társulás működési költségeihez –
amennyiben annak saját forrásai nem elegendőek –
hozzájárulhat. A hozzájárulás a települések lakosságszámának
arányában történik. Az önkormányzatok vállalt pénzügyi
hozzájárulása nem teljesítése esetén irányadó eljárást – az
Önkormányzat számlájára benyújtott azonnali beszedési
megbízás (inkasszó).
Belső ellenőrzési feladatellátás
1. A belső ellenőrzési feladatokat függetlenített belső ellenőr látja
el.
2. A belső ellenőrzés ellenőrzési hatóköre kiterjed mind a
központilag kikadott szabályzatok, irányelvek, és eljárások
pontos betartásának ellenőrzésére (beleértved azokat is,
amelyek
Magyarország
által
vállalt
nemzetközi
kötelezettségből és/vagy valamilyen nemzetközi szervezeti
tagságból erednek), mind a költségvetési bevételek és
kiadások, valamint a költségvetési szervek tevéken ysége
gazdaságosságának,
hatékonyságának
és
eredményességének
vizsgálatára
az
államháztartási
gazdálkodás átláthatósága érdekében.
3. A belső ellenőr tevékenysége kiterjed:
a) A társulás gazdálkodására
b) a Kistérségi Iroda gazdálkodására
c) a Gyermekjóléti Központ és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat gazdálkodására.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: értelem szerint.
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Ramasz Imre polgármester: Ismerteti az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása
Társulási megállapodás módosítását. Hozzászólás, javaslat nincs, ezért kéri, hogy
szavazással fogadják el.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
84/2008. (VII. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Orosházi Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodás
módosítását az alábbi tartalommal elfogadja.
III/C.
A Társulás 2005. évtől vállalt feladatai
I. Közoktatási feladat
1.2. Formája:
A Társulás a feladatot saját intézményének keretein belül látja
el. A feladatot a Gyermekjóléti Központ és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat, mint részben önálló költségvetési
intézménybe integrálja.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2008. július 31.
Ramasz Imre polgármester: Kardoskút nem csatlakozott az Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat általi feladatellátáshoz. Külön szerződések alapján, de gyakorlatilag
ugyanezekkel az emberekkel láttattuk el a feladatot. Az óvoda vonatkozásában
változatlanul lesznek ilyen jellegű feladataink, így célszerű a csatlakozás. Az ezzel
kapcsolatos határozat elfogadását kéri.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
85/2008. (VII. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása
a Pedagógiai Szakszolgálattal kapcsolatos feladatait
Kardoskút községben az Orosházi Kistérség
Többcélú Társulása által fenntartott Gyermekjóléti
Központ és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
útján kívánja ellátni 2008. augusztus 1. napjától.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2008. július 25.
Ramasz Imre polgármester: Az iskolai átszervezés körüli teendők fő terhe a jegyzőnk
vállán nyugodott. Tudom, hogy munkaidőn kívül is sokat dolgozott rajta, kevés
segítséget kapott a közoktatási szakértőtől, és Orosházától is. Javaslom e munkája
elismeréséül150000 forint bruttó jutalom megállapítását.
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Kulima István képviselő: 200 ezer forint bruttó jutalmat javasol.
Ramasz Imre polgármester
kézfeltartással szavazzanak.

kéri

a

képviselőket,

hogy

egyetértésük

jeléül

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
86/2008. (VII. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete dr. Mészáros Erzsébet jegyző részére, a
közoktatási feladatok átszervezése terén kifejtett
kiemelkedő többlet munkájának elismeréséül bruttó
200.000,- Ft összegű jutalmat állapít meg.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2008. július 31.
dr. Mészáros Erzsébet jegyző: Váratlanul ért , köszönöm szépen. Próbáltam legjobb
tudásom alapján elkészíteni a megállapodás tervezeteket. A gyakorlati megvalósítás
során fog kiderülni, hogy milyen munkát végeztem.
Ramasz Imre polgármester: Kényszerhelyzetben voltunk, bízunk benne, hogy az
utókor igazol, talán a kevésbé rosszat választottuk.
Kulima István képviselő: Jövő júniusban már látjuk az eredményt.
Ramasz Imre polgármester bejelenti, hogy a testület zárt ülés keretében folytatja a
munkát.

Kmft,Ramasz Imre
polgármester

dr. Mészáros Erzsébet
jegyző
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Gombkötő Lajos
képviselő

Gub András
képviselő
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