14/2010. ÖKÜ.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus
18-án 15 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi ülésén.
Jelen vannak:

Jelen volt továbbá:

Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Csabáné, Gombkötő
Lajos, Gub András, Kulima István, Mórocz Lajos, Pusztai Ádám
és Szemenyei Sándor települési képviselők;
dr. Mészáros Erzsébet jegyző,
Skorka Pálné jkv. vezető.

Ramasz Imre polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, a jegyzőt. A jelenléti
ív alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv-hitelesítőkre tesz javaslatot Mórocz Lajos és Pusztai Ádám személyében,
akiket a testület elfogadott.
A továbbiakban Ramasz Imre polgármester javaslatot tesz a meghívóban szereplő
megtárgyalandó napirendi pontokra, melyet a testület az alábbiak szerint fogadott el:
Tárgy:

Előadó:

1./ Helyi Választási Bizottság megválasztása

dr. Mészáros
jegyző

Erzsébet

2./ Bejelentések.
Ramasz Imre: A mai soron kívüli testületi ülés megtartására az október 3-i
helyhatósági választások miatti kötelező teendő miatt került sor. Megkéri dr.
Mészáros Erzsébet jegyzőt ismertesse a képviselőkkel a törvényi előírásokat a HVI
megválasztásával kapcsolatban.
dr. Mészáros Erzsébet:
Írásban elkészítettem a napirendhez kapcsolódó
előterjesztést, melyet a meghívóval előzetesen minden képviselőnek megküldtünk.
Szóbeli kiegészítésként csak megerősítem, hogy a törvény szerint minden településen
meg kell választani a Helyi Választási Bizottságot. A tagokra a jegyző tesz javaslatot,
és a képviselő-testületnek kell elfogadni. A javasolt személyek az előterjesztésben
szerepelnek. Szeretném, ha a javaslatom alapján választaná meg a testület a
bizottságot, hisz 2002. óta változatlan személyi összetételben működik ez a bizottság
és nagyon jól összeszokott, rugalmas, értelmes, precíz emberekre leltem. Előzetesen
személyesen egyeztettem mindegyikkel és amennyiben bizalmat kapnak, vállalják a
feladatot.
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Ramasz Imre: Köszönöm a rövid, lényegre törő előterjesztést.
Szemenyei Sándor: Több éve együtt dolgoznak, ismerik egymást, felesleges volna
más személyeket választani. Részemről elfogadom.
Gombkötő Lajos: Nem hallottam legkisebb problémáról sem, elfogadom ezt a
névsort.
Ramasz Imre: Rutinos, összeszokott csapat, meg fognak felelni az elvárásoknak, sok
választáson együtt dolgoztak. Komoly, felelős emberek, biztos politikamentesen,
törvényesen fognak eljárni. Javaslom ezen személyek megválasztását.
Aki egyetért, az kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással –
egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
153/2010. (VIII. 18.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Helyi Választási Bizottság
tagjának megválasztja

Tibáné
Hamvasi
Zsuzsanna,
Kardoskút, Petőfi u. 14.

Jámborcsik Gyöngyi Kardoskút Béke u.
10.

Horváth Gusztáv Kardoskút, Mikszáth
Kálmán u. 6.

Kis Bálint Kardoskút, Petőfi u. 13.

Mucsi Sándor Kardoskút, Táncsics u.
14. sz. alatti lakosokat.
A Helyi Választási Bizottság póttagjává
megválasztja:

Buzai Csaba Kardoskút, Arany János
u. 15.

Szücsné Móga Borbála Kardoskút,
Tanya: 323.

Kürtiné Rácz Anikó Kardoskút, Petőfi
u. 7. szám alatti lakosokat.
Felelős:
dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő:
2010. augusztus 22.
Ramasz Imre: Megkéri dr. Mészáros Erzsébet jegyzőt, hogy adjon rövid tájékoztatást
a választással kapcsolatban.
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dr. Mészáros Erzsébet: Már az előző testületi ülésen megígértem, hogy rövid
tájékoztatást adok a 2010. október 3-i polgármesteri és önkormányzati képviselő
választással kapcsolatban.
Az ajánlások gyűjtése folyamatban van, a határidő felére csökkent, mint a
korábbiakban volt, de ez nálunk nem jelent problémát.
Településünk 10 ezer fő alatti, egyéni listás választás lesz, a korábbi kislistás
képviselőválasztás helyett.
Az ajánlószelvények leadási határideje 2010. szeptember 3. (péntek) 16 óra. Fontos,
hogy a jelöltek az ajánlások gyűjtése előtt az adatvédelmi nyilvántartásba
bejelentkezzenek. Aki nem tudja ezt bármilyen okból elvégezni, annak szívesen
segítünk a Polgármesteri Hivatalban.
A TVI javaslata az ajánlószelvények számára vonatkozóan, hogy a jelöltté váláshoz
szükséges érvényes ajánlószelvények számánál 20 %-kal többet gyűjtsenek a
jelöltek.
Az alpolgármester választással kapcsolatos 2010. évi XVIII. törvény 2010. október 4én lép hatályba, melynek lényege, hogy nem képviselő alpolgármestert is lehet
választani, de ez nálunk bír jelentőséggel, mert egy alpolgármestert mindenképpen a
megválasztott képviselők közül kell választani. Általában ahol több alpolgármestert
választanak ott szakembert is célszerű megválasztani, aki lehet külsős.
Ramasz Imre: Úgy érzem nagyon jól együtt tudtunk dolgozni, bátran biztatok minden
képviselő társamat, hogy jelöltessék magukat, induljanak a következő
megmérettetésen is. Nagyon sajnálom, hogy a jelenlegi 7 főből csak 4 fő maradhat.
Köszönöm a jegyző tájékoztatását.
B E J E L E N T É S E K:
Kulima István: Sokan panaszkodnak, miért lett bezárva az edzőterem, mennének a
fiatalok, idősebbek is.
Ramasz Imre: Nem én vagyok az illetékes benne. Pappné Neller Borbála műv. ház
vezetőnek a hatásköre. Amit én tudok, az a következő:
Annak idején Patyi Ferenc vette bérbe a teke pálya egyik részét, szabályos bérleti
szerződés készült, melyben az szerepel, hogy saját részére, eszközeinek
elhelyezésére és használatára bérli a helyiséget, havi 5 ezer forintért, plusz rezsi
költségért. A bérleti díjfizetéssel és a rezsifizetéssel mindig problémák voltak. A
szerződés június 30-án lejárt, a fizetési kötelezettséggel ekkor is el volt maradva,
ezért került lezárásra a helyiség. Levélben felszólítást kapott, hogy mennyi fizetési
hátraléka van, továbbá, hogy azt milyen határidő lejártáig rendezze. Az is felajánlásra
került részére, hogy amennyiben a hátralékot rendezi és továbbra is szeretné bérelni
a helyiséget akkor elsőbbséget élvez a többi igénylővel szemben. A hátralékot
rendezte, de arra még nem válaszolt, hogy kívánja-e továbbra is bérelni a helyiséget.
Az eszközök nagyobb része a Patyi Ferencé, néhány van, ami az önkormányzat
tulajdonát képezi. Arról volt tudomásom, hogy nemcsak saját maga használta az
eszközöket, hanem sokan bejártak. Az önkormányzat által üzemeltetni nem célszerű,
mert nagyon sok és komoly kritériumoknak kell megfelelni, illetve szakember
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felelőssége, jelenléte szükséges a balesetek elkerülése érdekében. Ez nem
kötelezően ellátandó feladat.
Arról is tudok, hogy több képviselőt is megkerestek ezzel kapcsolatban, de nem
mindenki tudta, hogy pontosan milyen formában és milyen szempontok alapján
működött eddig is.
Szemenyei Sándor: Személyesen megkerestem a Művelődési Ház vezetőjét, kb.
egyórás eszmecserét folytattunk. Azt javasoltam, hogy a bérleti díj + rezsi összeget
az önkormányzat elbírná, valami kevés, jelképes összeget kellene csak megállapítani,
a fiatalok érdekében. Azt nem szabad megengedni, hogy további díjakat szedjen az
odajáróktól az, aki bérbe veszi a helyiséget.
Gombkötő Lajos: Aki ezt vállalja, az a felelősséget is vállalja, ez egy
egészségmegőrző célt is szolgál, de nagy veszélyei vannak, hozzáértő ember is kell
oda. Sok minden ingyenesen működik, ezt is nyugodtan kibírnánk, nem kellene
ráterhelni senkire fizetési kötelezettséget.
Kulima István: Maguk után takarítottak. Legyen valamilyen kötelezettség tudatuk,
minimális bérleti díjat meg kell határozni.
Gombkötő Csabáné: Egyetértek a bérleti díj csökkentésével. A rezsit viszont fizessék.
Mórocz Lajos: Egyetértek, ha felelős vállalkozó lenne, akár 1 Ft bérleti díjért is
kiadhatjuk, rezsit pedig ne fizessen.
Ramasz Imre: Nem a testület döntési joga, nem polgármesteri hatáskör, ezt
közvetítem a Művelődési Ház vezetőjének. Az ő hatásköre a szerződés megkötése, de
ha valaki aláír akármilyen szerződést azt teljesíteni kell. Ezt az önkormányzat nem
vállalhatja fel. Korábban is ösztönöztem a művelődés ház vezetőt a
kompromisszumos megoldásra.
A Békés Megyei Vízművek módosította önköltség számítási szabályzatát. Arra
irányult, hogy különböző személyi kiadások, bizonyos településeken jelentősen
emelnék a költségeket, ezt próbálták leszabályozni. Egyszerű és korrekt eljárásnak
látom. Felhatalmazást kérek nyilatkozattételre, hogy aláírjam és augusztus 31-ig
visszaküldjem a Békés Megyei Vízművek Zrt. részére.
Aki egyetért, az kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással –
egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
154/2010. (VIII. 18.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért a Békés Megyei Vízművek
Zrt.
módosított
önköltség-számítási
szabályzatával.
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Felhatalmazza Ramasz Imre polgármestert az
ezzel kapcsolatos nyilatkozat aláírására.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester
Határidő:
2010. augusztus 31.
Ramasz Imre: Orosháza – Kardoskút közötti kerékpárút terveinek érvényessége
szeptemberben lejár. Az engedélyek meghosszabbítása lehetséges. A jogszabályok
több alkalommal változtak, most az engedélyezésben közreműködő szakhatóságoktól
ismételten be kell szerezni a hozzájárulásokat, a tervezőnek az egész tervet át kell
dolgozni a jelenlegi jogszabályoknak megfelelően. Árajánlatot kaptam a tervezőtől,
bruttó 312.500,-Ft összegben, és 13.250,-Ft eljárási díjfizetési kötelezettségünk is
van. Ez az összeg nem szerepel az idei költségvetésben. Kérem, hogy ezzel
kapcsolatos költségvetési módosítást a testület hagyja jóvá a költségvetési tartalék
terhére.
Kulima István: Ez a költség is megoszlik Orosháza Város Önkormányzatával?
Ramasz Imre: Nem, a terv a mienk, a kivitelezéskor osszuk meg a kerékpárút hossz
arányában. Ha nem hosszabbítjuk meg az építési engedélyt, akkor hiába lesz
pályázati lehetőség, nem lesz tervünk és nem tudunk pályázni.
Gombkötő Csabáné: Meddig lesz érvényes?
Ramasz Imre: Ismét 2 évig, de ha közben elkezdődik a kivitelezés, akkor a
befejezésig érvényes.
Aki egyetért, az kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással –
egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
155/2010. (VIII. 18.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete
megbízza
Ramasz
Imre
polgármestert, hogy az Orosháza-Kardoskút
közötti kerékpárút építési engedélyének
meghosszabbítása ügyében járjon el, a hozzá
szükséges 312.500,-Ft tervezői költséget és a
13.250,-Ft eljárási díj költséget a 2010. évi
költségvetésben biztosítja a költségvetési
tartalék terhére.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester
Határidő:
2010. augusztus 31.
Ramasz Imre: A Körös-Maros Nemzeti Park ismét megrendezi 2010. szeptember 18án a Fehér-tó Napját. A Művelődési Ház vezetője részt vesz az előkészítő
munkálatokban, a programok egyeztetésében. Tavaly az Önkormányzat biztosította a
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DOTTO kisvonat költségeit. Nagyon nagy sikere volt. Kérdésem, hogy az idén is
vállaljuk-e. A szolgáltatás díja nem változott csak az ÁFA – 5 %. Az elmúlt évben 6
óra időtartamra béreltük. Szolgáltatás díja 7 órára 130 ezer, 8 órára 144 ezer forint.
A kiszállási költség 120,-Ft+ÁFA/km. Mi a véleményetek? Felvállaljuk-e ezt a
költséget, illetve mekkora összegig menjünk el.
Kulima István: Fel kell vállalni és 8 órában.
Ramasz Imre: Ebben az esetben 144 ezer forint + ÁFA + a kiszállási díj a költség
összege.
Gombkötő Lajos: Sokan panaszkodtak az ellátásra, étkeztetésre. Tudom, hogy nehéz
felkészülni, de azzal számolni kell, hogy sokan lesznek.
Gombkötő Csabáné: Legyen 8 órára bérelve a vonat.
Ramasz Imre: A költségeket a költségvetési tartalék terhére biztosítja az
Önkormányzat. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással –
egyhangúan – az alábbi határozatot hozta:
156/2010. (VIII. 18.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 18-ra a Fehér-tó
Napjára megrendeli a DOTTO kisvonatot 8
óra
időtartamra.
A
144.000,-Ft+ÁFA
szolgáltatási díjat, valamint 120,-Ft+ÁFA/km
kiszállási költséget a költségvetési tartalék
terhére biztosítja.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester
Határidő:
2010. szeptember 18.
Ramasz Imre: Beszámol az augusztus elején Erdélyben tett kirándulásról. Pénteken
utaztunk el és a következő héten, csütörtökön értünk haza. A buszköltség a
betervezett összegen belül maradt. Meghívtam jövőre őket a Falunapra. Egy képet
kaptunk ajándékba, mely a testvértelepüléseket és Kardoskutat ábrázolja, a 3
település összekapcsolódását. Előzetesen megkérdeztem, hogy mivel tudnánk
segíteni. Óvodai játékokat és a magyar irodalom tanításához iskolai eszközt kértek.
Kikértem a mi óvodánk vezetőjének a véleményét és így 103 ezer forint értékű
játékokat vittünk, valamint a magyar irodalom nagyjait ábrázoló 20 db bekeretezett
arcképet vittünk ki.
Vittünk még további apróságokat: légifotós képeket
Kardoskútról, kulcstartókat stb.) Mindenkinek nagyon tetszett.
Ebben az időben Jánosfalvát kétszer öntötte el a lezúduló csapadék. A
polgármesterrel másfél órás beszélgetést folytattam a helyi önkormányzatiságról,
vállalkozásról. Egy vállalkozóval is folytattam eszmecserét, aki el fog jönni az itteni
Zrt-hez.
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Üdvözletüket küldik, kérték tolmácsoljam az ajándékokért köszönetüket. Különösen
örültek az óvodai eszközöknek. Nagyon hiányos az óvodai felszerelésük.
Kérem a képviselőket, hogy a ciklusban végzett munkájukról az értékelést a jövő hét
szerdáig készítsék el.
Ramasz Imre: Több napirendi pont és bejelentés nincs, ezért a Képviselő-testület
zárt ülés keretében folytatja az ülést.
Kmft.

/ Ramasz Imre /
polgármester

/ dr. Mészáros Erzsébet /
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

/ Mórocz Lajos /
képviselő

/ Pusztai Ádám /
képviselő
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