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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. október 12-én
megtartott rendkívüli ülésén.
JELEN VANNAK:

Sánta Gizella polgármester
Gárgyán Imre alpolgármester
Borbás Istvánné
Haskó Zsolt Csaba
Ollmann-né Lovászi Ágnes
Pappné Tímár Teréz
Sádt Ede
Dr. Szanka János képviselők

MEGHÍVOTTAK: Lábecz László címzetes főjegyző
Sánta Gizella polgármester: Tisztelettel köszönti a rendkívüli testületi ülésen
megjelenteket, két képviselő jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen, valamint
Ollmann-né Lovászi Ágnes képviselő jelezte késését. Megállapítja a határozatképességet
és az ülést megnyitja. Ismerteti a napirendi pontokat a csatolt melléklet/meghívó szerint. A
jegyzőkönyv elkészítésével Fődi Anita jegyzőkönyvvezetőt bízza meg.
Miután a képviselő-testület részéről a napirendi pontokkal kapcsolatban módosító
indítvány nem érkezett Sánta Gizella polgármester szavazást rendel el.
A Képviselő-testület az elhangzottak alapján egyhangúlag meghozza a következő
határozatot:
Ruzsa Község Képviselő-testületének 134/2009. (X.12.) Kth. számú határozata
Tárgy: Napirend elfogadása
Határozat
Ruzsa Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 12.§-a, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2008. (I. 31.) rendeletének 9.§ (6) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a
jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képző meghívóban szereplő napirendi
pontokat változtatás nélkül elfogadja.
Erről értesül: Sánta Gizella polgármester
1./ Napirendi pont
Tárgy: Egyéb előterjesztések
a./ Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése (Díjszámítási
metodika – veszélyes hulladékok begyűjtése és átmeneti tárolása)
Előadó: Sánta Gizella polgármester
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A napirendre vonatkozó írásbeli előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete
tartalmazza.
Sánta Gizella polgármester: A rendkívüli ülés összehívása a szoros határidők miatt vált
esedékessé. Jelen napirendi pont elfogadására hiánypótlásra való felszólítás miatt van
szükség ahhoz a pályázathoz, melyet a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása nyújtott
be a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztésére. A mórahalmi
hulladékudvar rendezését is magában foglalja a pályázat, ezért a pályázathoz szükséges
önerőt Mórahalom Város biztosítja. Erről már korábban is tájékoztatta a képviselőket,
most a pályázat a második fordulóhoz érkezett, és hiánypótlásra kötelezték a pályázót,
ehhez szükséges az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadása. A
mórahalmi hulladékudvarban a veszélyes hulladékok tárolása és begyűjtése is
megvalósulna, valamint a házi komposztálás elterjesztése is szerepel a projektben.
Pappné Tímár Teréz képviselő: Ez csak Mórahalomra vonatkozik?
Sánta Gizella polgármester: A házi komposztálás elterjesztése, valamint a veszélyes
hulladékok összegyűjtése és ideiglenes tárolása is a kistérség egészére vonatkozik.
Pappné Tímár Teréz képviselő: A helyben keletkező veszélyes hulladékot Mórahalomra
kellene elszállítani? Ennek a jövőben anyagi vonzata lesz-e a településre vonatkozóan?
Sánta Gizella polgármester: A pontos gyakorlati megvalósításról, a szállításról még
nincsenek részletes és konkrét információk, ez a pályázat eredményességétől is függ. Az
előterjesztésben is szerepel, hogy az egy lakosra jutó díjnövekmény maximális mértéke az
előzetes díjkalkuláció alapján maximum 300,-Ft/lakos éves szinten. Ugyanakkor el kell
mondani, hogy ez a költség jelenleg is fennáll és beépül a hulladékszállítási díjba.
Dr. Szanka János képviselő: Tulajdonképpen ez a döntés Mórahalom pályázatához
szükséges?
Sánta Gizella polgármester: A kistérség pályázatához szükséges, mely magában foglalja
Mórahalom hulladékudvarának fejlesztését is.
Miután a Képviselő-testület részéről kérdés, észrevétel, módosító indítvány nem érkezett,
Sánta Gizella polgármester szavazást rendel el.
A Képviselő-testület az előterjesztéssel egyetért, egyhangúlag meghozza a következő
határozatot:
Ruzsa Község Képviselő-testületének 135/2009. (X.12.) Kth. számú határozata
Tárgy: Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése
Határozat
A határozat teljes szövegét a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.
Ollmann-né Lovászi Ágnes képviselő 16 óra 15 perckor megérkezett az ülésre.
b./ Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási
megállapodás tervezetének jóváhagyása
Előadó: Sánta Gizella polgármester
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A napirendre vonatkozó írásbeli előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete
tartalmazza.
Sánta Gizella polgármester: Több képviselő is tudja, hogy az ivóvízminőség javítása több
évre visszanyúló, régóta húzódó probléma a régióban. Több éve készülnek különböző
tanulmányok és kimutatások a lehető leggazdaságosabb és célszerűbb megoldásra. Jelen
pillanatban egy társulás létrehozására lenne szükség, ami a pályázat következő
szakaszába történő átlépést tenné lehetővé. A jelenlegi álláspont szerint az a
legcélszerűbb, ha minden település önállóan végzi az ivóvízminőség javítását. Az első
elképzelések szerint egy központi tisztító lett volna és körülötte épült volna ki hálózat, de
ezt most felváltotta a településenkénti létrehozás terve.
Lábecz László címzetes főjegyző: Elmondja, hogy ez csak egy előzetes jóváhagyás,
hiszen a költségek és a saját erő mértéke még nem ismert, mivel eddig nem készültek
olyan költségelemzések, számítások, amelyek alapján ezek az adatok meghatározhatóak
lennének. Emiatt szerepel a határozati javaslatban, hogy amint ezek az adatok ismertté
válnak, a megállapodás visszakerül a Képviselő-testület elé, de a pályázat benyújtásához
a társulást létre kell hozni.
Sádt Ede képviselő: Ha a település a későbbiekben ezt az önerő összeget magasnak ítéli,
akkor kiléphet a megvalósításból?
Sánta Gizella polgármester: Uniós törekvés ennek a problémának a megoldása országos
szinten, valamint a Konzorcium létrejöttével mind a 33 tagtelepülés kötelezettségeket
vállalt, így a visszalépés lehetősége kérdéses. Azt tudni kell, hogy a lehető legnagyobb
mértékben próbálják a költségeket csökkenteni, a projekt elején elhangzott költségeknél
már kedvezőbb összegekről lehet beszélni, de pontos információk még nincsenek. A
későbbiekben majd a vízdíj mértékére lehet kihatással a projekt megvalósítása.
Miután a Képviselő-testület részéről egyéb kérdés, észrevétel, módosító indítvány nem
érkezett, Sánta Gizella polgármester szavazást rendel el.
A Képviselő-testület az előterjesztéssel egyetért, egy ellenszavazattal (Pappné Tímár
Teréz) és 6 igen szavazattal meghozza a következő határozatot:
Ruzsa Község Képviselő-testületének 136/2009. (X.12.) Kth. számú határozata
Tárgy: Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodás tervezetének jóváhagyása
Határozat
A határozat teljes szövegét a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.
c./ Bánfi Medicina Szolgáltató Bt-vel kötött meágllapodás módosítása
Előadó: Sánta Gizella polgármester
A napirendre vonatkozó írásbeli előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete
tartalmazza.
Sánta Gizella polgármester: Augusztus hónap folyamán a kistérségi tisztifőorvostól
érkezett egy levél, melyben záros határidőt szabtak arra vonatkozóan, hogy az
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egészségügyi alapellátással lefedetlen reggel 7-8 óra, valamint délután 16-17 óra közötti
időtartamra megoldást találjon a település az egészségügyi alapellátás biztosítására. Erre
vonatkozóan vált szükségessé ez a megállapodás-módosítás, mely magában foglalja,
hogy fent említett időszakban a község közigazgatási területére vonatkozóan a Bánfi
Medicina Szolgáltató Bt. látja el ezt a feladatot készenléti szolgálat keretében. Először
kistérségi szinten tárgyalták e kérdést, de az az álláspont alakult ki, hogy a központi orvosi
ügyelet keretében ez a probléma nem oldható meg, így a települések önmaguk
gondoskodnak a megoldásról. A megállapodás alapján a háziorvos 2009. december 31-ig
térítésmentesen látja el a készenléti szolgálatot, majd a Képviselő-testület 2009.
december 31-ig dönt a fizetendő díj mértékéről. A korábbiakhoz képest módosítás még a
megállapodásban, hogy határozatlan időre szól.
Borbás Istvánné képviselő: Az a kérdése, hogy a lakosság hogy tájékozódik erről a
készenléti szolgálatról, valamint hogy ez csak és kizárólag Ruzsára vonatkozik, nem társul
más település?
Sánta Gizella polgármester: A rendelési idő mellett fog szerepelni a készenléti szolgálat
és csak Ruzsa község közigazgatási területére kiterjedően.
Miután a Képviselő-testület részéről egyéb kérdés, észrevétel, módosító indítvány nem
érkezett, Sánta Gizella polgármester szavazást rendel el.
A Képviselő-testület az előterjesztéssel egyetért, egyhangúlag meghozza a következő
határozatot:
Ruzsa Község Képviselő-testületének 137/2009. (X.12.) Kth. számú határozata
Tárgy: A Bánfi Medicina Szolgáltató Bt-vel kötött megállapodás módosítása
Határozat
A határozat teljes szövegét a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza.
d./ A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása Alapító Okirat
módosítása, tekintettel a 2010. január 1-jétől érvényes szakfeladatrend-változásra
Előadó: Sánta Gizella polgármester
A napirendre vonatkozó írásbeli előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete
tartalmazza.
Sánta Gizella polgármester: Az előterjesztés mellékletét képező módosítást már a
Képviselő-testület korábban elfogadta, de két módosítást még be kellett építeni az alapító
okiratba ahhoz, hogy az megfeleljen az előírásoknak.
Lábecz László címzetes főjegyző: Elmondja, hogy az egyik módosítás, hogy a szakágazati
besorolást külön táblázatban szerepeltetik, valamint a „Felügyeleti és fenntartó szerve
neve és címe” alá bekerült az „Irányító szerv neve és címe” rovat is.
Miután a Képviselő-testület részéről kérdés, észrevétel, módosító indítvány nem érkezett,
Sánta Gizella polgármester szavazást rendel el.
A Képviselő-testület az előterjesztéssel egyetért és egyhangúlag meghozza a következő
határozatot:
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Ruzsa Község Képviselő-testületének 138/2009. (X.12.) Kth. számú határozata
Tárgy: Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása Alapító
módosítása tekintettel a 2010. január 1-jétől érvényes szakfeladatrend-változásra

Okirat

Határozat
A határozat teljes szövegét a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza.
Egyéb bejelentések, hozzászólások
Sánta Gizella polgármester: A májusi testületi ülésen döntött a testület pályázat
benyújtásáról az óvoda tetőfelújítására. Akkor a szükséges önerő összegét – 600 eFt – is
biztosította a testület, de ez az összeg nem elegendő a megvalósításhoz, plusz előirányzat
biztosítására lenne szükség 150.000,-Ft összegben. Az akkori díjkalkulációban ugyanis
nem számoltak a gerinc- és szegélycserepekkel, melyek nem vesznek részt az akcióban,
valamint nem tudták teljes egészében felmérni a tetőszerkezet állapotát.
Ollmann-né Lovászi Ágnes képviselő: Mennyire kötött a tetőcsere ideje? Véleménye
szerint nem lenne túl szerencsés ősszel ilyen esős időben megvalósítani.
Sánta Gizella polgármester: Valószínűleg tavasszal kerül sor a felújításra.
Miután a Képviselő-testület részéről egyéb kérdés, észrevétel, módosító indítvány nem
érkezett, Sánta Gizella polgármester szavazást rendel el.
A Képviselő-testület az előterjesztéssel egyetért és egyhangúlag meghozza a következő
határozatot:
Ruzsa Község Képviselő-testületének 139/2009. (X.12.) Kth. számú határozata
Tárgy: A 2009. évi költségvetés módosításának koncepciója
Határozat
Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. Tv. 77.§. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
az önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítására a következő
koncepciót hagyja jóvá:
Fejlesztési céltartalék terhére:
- Hétszínvirág Óvoda tetőfelújítás tervezett saját forrásának kiegészítésére
150 eFt
előirányzatot biztosít
Fejlesztési céltartalék csökkenés
eFt
Határidő: következő költségvetési rendeletmódosítás
Felelős: Sánta Gizella polgármester
Erről értesül: Sánta Gizella polgármester
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Sánta Gizella polgármester: Tájékoztatásként elmondja, hogy megérkezett az MVH
hivatalos értesítése, a reumatológiai épület és ravatalozó felújítására benyújtott
pályázatok támogató határozata. A reumatológia épülete felújításra kerül, valamint
megvalósul a ravatalozó tetőfelújítása és kerítés készítése a bejárati résznél.
Pappné Tímár Teréz képviselő: A településőrrel kapcsolatos pályázat iránt érdeklődik.
Sánta Gizella polgármester: A pályázat benyújtásra került, de hivatalos információk még
nincsenek az eredményről.
Ollmann-né Lovászi Ágnes képviselő: Jelzi, hogy problémák lehetnek a mobiltelefonhálózattal. Személy szerint azt tapasztalja, hogy saját telefonján több helyen nem érhető
el, szétkapcsol a vonal hívás közben, nem lehet hallani, csak szakadozik a vonal és
tapasztalata szerint ez nem egyedi problémája.
Sánta Gizella polgármester: Meg fogja keresni a szolgáltatót és megkérdezi, hogy tudnake erről.
Miután több előterjesztés, bejelentés, javaslat nincs, Sánta Gizella polgármester
megköszöni a megjelentek részvételét és az ülést 16 óra 55 perckor berekeszti.
Kmft.
S á n t a Gizella
polgármester

L á b e c z László
címzetes főjegyző

