17/2009. ÖKÜ.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus
27-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén.
Jelen vannak:

Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Csabáné, Gombkötő
Lajos, Kulima István, Mórocz Lajos, Pusztai Ádám, Szemenyei
Sándor települési képviselők.

Jelen volt továbbá: dr. Mészáros Erzsébet jegyző,
Kürtiné Rácz Anikó és
Molnár Sándorné óvónők,
Pappné Neller Borbála művelődési ház vezető,
Pusztainé Szabó Margit OVÁI PSZI főigazgató,
Verasztó József kardoskúti tagiskola igazgatója,
Tóth Józsefné főelőadó,
Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos,
Tóth Lajosné főelőadó,
Skorka Pálné jkv.
Varga Pál technikus
Ramasz Imre polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, a jegyzőt, a
napirendi pontok előadóit és a többi jelenlevő érdeklődőt. A jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes. Tájékoztatja a képviselőket, hogy
Gub András képviselő távolmaradását más elfoglaltsága miatt előre jelezte,
távolmaradása igazolt.
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 képviselő-testület az alábbiak szerint
fogadott el:
Tárgy:

Előadó:

1./ 2008-2009-es általános iskolai tanév értékelése,
valamint a 2009-2010-es tanév célkitűzéseiről,
feladatairól tájékoztató.

Pusztainé Szabó Margit
főigazgató
Verasztó József
tagintézmény igazgató

2./ Kardoskút Napköziotthonos Óvoda tevékenységéről
jelentés.

Molnár Sándorné
Kürtiné Rácz Anikó
óvodavezetők

1

3./ Beszámoló jelentés Kardoskút Község
Önkormányzatának 2009. évi költségvetésének
I. félévi teljesítéséről.
4./ Október 23-i Nemzeti Ünnep előkészítése.

Ramasz Imre
polgármester
dr. Mészáros Erzsébet
jegyző
Ramasz Imre
polgármester

5./ Bejelentések.
6./ Közmeghallgatás.
A napirendi pontok tárgyalása előtt Ramasz Imre polgármester tájékoztatja a
képviselőket a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés
között tett intézkedésekről, történésekről.
Lejárt határidejű határozat a:
 94/2009. (VI. 25.) sz. KT. határozat, melyben a testület döntött az általános
iskola egyik tantermének padlóburkolat felújításáról, kicseréléséről. A burkolat
kicserélése megtörtént.
 95/2009. (VI. 25.) sz. KT. határozat, melyben hozzájárult a testület, hogy az
általános iskola igazgatói iroda bútorzatának kicserélése megtörténjen. A
bútorok kicserélése megtörtént.
 98/2009. (VI. 25.) sz. KT. határozatban döntött az óvoda felújításának
kivitelezéséről. A kiválasztott kivitelező Andrékó Zoltán vállalkozóra esett, aki a
munkálatokat be is fejezte.
A legutóbbi testületi ülés óta olyan esemény nem történt, melyről beszámolnom
kellene a képviselőknek. Aki egyetért az elhangzottakkal, kérem, hogy
kézfelnyújtással szavazzon a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolóról.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
111/2009. (VIII. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete a 94-95/2009. (VI.
25.) sz. és a 98/2009. (VI. 25.) sz. KT.
határozatok
végrehajtásáról
szóló
beszámolót elfogadta.
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1.

napirendi pont:

2008-2009-es általános iskolai tanév értékelése,
valamint a 2009-2010-es tanév célkitűzéseiről,
feladatairól tájékoztató.
Előadó:
Pusztainé Szabó Margit főigazgató,
Verasztó
József
tagintézmény
igazgató.

Ramasz Imre: Köszönti a napirendi pont előadóit, köszöni a beszámoló elkészítését.
Elég terjedelmes anyagot kaptam, amely az intézmény egészére kiterjed, közel 120
oldalas, 95 %-ban a város általános iskoláinak tevékenységéről szól. Szóbeli
előterjesztést kérek a mi tagintézményünkre vonatkozóan. Aki szeretné az egész
anyagot megismerni, az megteheti, rendelkezésére bocsátom és áttanulmányozhatja.
Pusztainé Szabó Margit: Köszönöm a testületi ülésre a meghívást. Biztos voltam
benne, hogy a testület nem kíváncsi a kiadott teljes anyagra. Minden tagintézmény
vezetője elkészítette a saját intézményéről a beszámolót, azokból állítottam össze az
egészet.
Mindenki tudja, hogy miért történt meg az elmúlt évben az intézmény összevonása.
Akkor megfogalmaztuk a célokat. Örömmel számolhatok be, hogy minden kardoskúti
óvodás az első osztályba a kardoskúti tagiskolába iratkozott be, nem riadtak vissza az
összevonástól. Az áttanításokkal megoldódott a teljes szakoktatás. Pályázatokon
indultunk, összesen 5-tel, ebből 3 az orosházi iskolákat érinti, de a kompetencia
alapú oktatást támogató pályázattal a kardoskúti tagiskola is pályázott és jelentős
összeget nyertünk, mely továbbképzésekre, informatikai fejlesztésekre lesz
felhasználva. Ez nagyon fontos dolog, EU-s elvárás. Éves munkatervben
megfogalmaztuk a feladatainkat intézményi szinten, meg is csináltuk azokat.
Mérések – programok. Az itteni hagyományokat megőriztük. Differenciált (képesség)
méréseket végeztünk. Országos kompetencia-mérés itt is megtörtént, minden
gyerekkel, minden órán, minden tantárgyból. Tantárgyi belső mérések megvoltak.
Törvényességi előírásokra nagyon odafigyeltem, azok szigorú betartását
megkövetelem. Szakmaiságot nagyon figyeltem, egységes szempontok alapján.
Nagyon jó tapasztalataim vannak az itteni pedagógusokról. Igyekeznek, elfogadják a
javaslataimat. Pályázatot írunk tehetséggondozásra. Átadom a szó a tagintézmény
vezetőjének.
Verasztó József: Az iskolában 12 álláshely van, ebből 9 helyet a helyi pedagógusokkal
töltöttünk be. A szakos ellátást az előírások miatt biztosítani kell. A helyzet igényelt
egy 6 órás iskolatitkári állást, amelyet betöltöttünk. A személyi állomány optimális,
helyieket tudtunk alkalmazni, és azokat egészítettük ki áttanítási formában. A tárgyi
eszközök megfelelőek. Iskolánknak alapítványa nincs, de iskolát segítő alapítvány
van, amelynek kuratóriumában 3 iskolát érintő személy tevékenykedik. Ennek
köszönhetően 100 ezer forint támogatást kaptunk az erdei iskolában való
részvételhez. Nagyon fontos, hogy így 2 és 3 H-s gyermek is részt tudtak venni,
teljesen ingyen.
Ellenőrzések: Belső mérések, diagnosztikai mérések (vártnál jobb eredmények
születtek). Fontos, hogy intézkedési tervet a mért adatok alapján nem kell készíteni.
Információáramlás intézményi szinten jól és rugalmasan működik. A legjobb
alternatívát sikerült megtalálni az intézményi összevonással. A 8. osztályban 5 fő
végzett, ebből 3 gimnáziumban, 2 szakközépiskolában folytatja a tanulmányait.
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A következő év célja: Követjük a fenntartó intézmény célkitűzéseit. Célom, hogy az
adminisztráció között „lássam a gyereket is”. Megállapítható, hogy bonyolultabbá,
bürokratikusabbá vált az oktatási rendszer is. Fontos, hogy a rossz képességű
gyermekeket fejlesszük.
Pusztainé Szabó Margit: A kardoskúti tagintézmény tanulmányi átlaga 3,87, az össz intézmény átlaga 3,92, tehát nem rosszabb, mint a az Orosháza iskoláinak átlaga. Ez
az eredmény nem egy évi munka eredménye, nem rossz az átlag.
Verasztó József: Javítóvizsgára 6 tanulót utasítottunk, ebből 2 sikerült, 4 nem. Ez
azért okoz problémát, mert eddig egy osztály hiányzott, a most induló 5. osztály. A
bukottak közül 3 tanuló 5-es volt, tehát most is 5. osztályba marad. Ezért kellene új
osztályt indítani. A gyereknek nem teszünk jót, ha nem indítunk osztályt, és elküldjük
másik iskolába, viszont az Önkormányzatnak – fenntartónak – rossz, ha itt maradnak
és új osztály indítását kell finanszírozni. Megtakarítást jelentene, ha a
készségtárgyakat összevontan tanítanánk a 6. osztállyal, így továbbra is azokkal a
társakkal maradnának akikkel eddig is jártak. A képességeiket is így jobban tudnánk
fejleszteni. Számításaink szerint egy részben új osztály 1-1,2 millió forint pluszt
jelentene.
Pusztainé Szabó Margit: A készségtárgyak másik osztállyal történő oktatását meg
tudjuk oldani, van gyakorlatunk ebben is.
Ramasz Imre: Köszönjük a tájékoztatást. Utolsó pillanatban jutott a tudomásomra,
hogy új osztály indítására is szükség lesz, nem igazán tudtunk számításokkal
felkészülni. A mi számításaink szerint jóval magasabb összegbe kerül. A bukásokkal
kapcsolatban úgy gondolom, hogy a kardoskúti iskolában sokkal magasabb – 13,3 %
- mint az orosházi iskolák átlaga – 0,54 – 3,54 % között van. Hány 5. osztályos
tanuló volt az elmúlt tanévben itt.
Verasztó József: 9, ebből 3 bukott évismétlésre.
Ramasz Imre: Kérdezem, tényleg képtelenek elsajátítani a tudást? Akkor várható,
hogy jövőre is megbuknak, akkor megint osztály problémák lesznek? Ez több évre
kihatással lesz. Nagyon végig kell gondolni, milyen megoldás lenne a
legoptimálisabb. Szomorú, hogy 3 olyan gyerekről van szó, akik a nyarat sem
próbálták tanulásra használni.
Pusztainé Szabó Margit: Egyik oka, hogy kedden volt a pótvizsga, ma meg csütörtök
van.
Verasztó József: A gyerekek lehetősége meg lesz, hogy a következő évben nem
buknak meg.
Mórocz Lajos: Van rá példa, akinél a bukás fordulatot hozott? Mind a 3 gyerek rész
képességű, akiktől lehet követelni, azt tudja teljesíteni? Milyen esély van arra, hogy
végig fognak járni, nem buknak meg.
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Verasztó József: Van rá példa, akinél a bukás fordulatot hozott. Mind a 3 gyerek
részképességű, a velük szemben támasztott követelményeket tudnák teljesíteni.
Mórocz Lajos: Ha olyan iskolába – gyógypedagógiai – kerülnének, nagyobb esélyük
lenne?
Pusztainé: Szabó Margit: Ezeket a gyerekeket nem lehet oda irányítani, nem olyanok.
Szemenyei Sándor: Javasolja, egy évet megpróbálni, később dönthetünk másként, ha
nem hoz eredményt. Most kapjanak még egy lehetőséget.
Verasztó József: Nemcsak a helyi tanárok, hanem más szakember is fejleszti őket.
Szemenyei Sándor: Nem volt lehetőség korábban megbuktatni őket?
Pusztainé Szabó Margit: 4. évvégén már meglehetett volna buktatni. Tudtam, hogy
ez nagy gond lesz.
dr. Mészáros Erzsébet: Részletesen ismerteti az általa végzett számításokat, az
eltérés lényeges – 692 ezer forint.
Ramasz Imre: A tájékoztatót zárjuk le és minden ismeret birtokában döntsünk majd
a plusz osztály beindításáról.
Pusztainé Szabó Margit: A bukás csak látszólag magas, mert kevesek az
osztálylétszámok, ezért magas a százalék. A véletlenek egybeesése miatt is
negatívabb a kép.
Ramasz Imre: Feltételeztem, hogy ez az oka, én ismerem a gyerekeket is
személyesen és a családi körülményeiket is.
Pusztai Ádám: 697 ezer forinttal több a kiadásnövekedés, mint amit az iskola
számolt.
Ramasz Imre: Javasolja, a kiadások csökkentése érdekében, a 7-8. osztályban a
készségtárgyak összevontan való tanítását.
Pusztainé Szabó Margit: Lehet rajta gondolkodni.
Ramasz Imre: Annyira az idő határán vagyunk, hogy a mai napon dönteni kell az új
osztály indításáról.
Pusztainé Szabó Margit: Ma meg kell hozni a döntést, mert augusztus 27-e van,
valamint az Oktatási Bizottságnak is dönteni kell az indítható csoportok számáról, azt
viszont csak holnap (pénteken) lehet, utána kezdődik a tanítás hétfőn.
Ramasz Imre: Úgy ítélem meg, hogy zökkenőmentesen megtörtént a tavalyi átállás.
A szülők elégedettek. A pedagógusok szigorúbb követelmények között dolgoznak.
Pozitív eredményeket is hozott a változás, bízunk abban, hogy minőségi változás is
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lesz, ami első évben nem igazán látszik. Bízom benne, hogy a jövőben a településen
megrendezésre kerülő ünnepségeken a helyi tagintézmény diákjai bemutatkoznak
egy-egy műsorral. Köszönjük a munkát. Visszatérünk, és mérlegeljük, hogy a
kialakult helyzetben milyen döntést hozzunk az osztályindítással kapcsolatban.
Pusztainé Szabó Margit: Köszönöm az együttműködést az Önkormányzatnak.
Igazgató Úrral jó volt együtt dolgozni. Javasolja, hogy a Képviselő-testület várja meg
Hegedűsné Verasztó Ilona megérkezését, aki Orosháza Általános Iskola gazdasági
vezetője, aki kidolgozta a költségek alakulását, hallgassa meg a testület az
előterjesztését az új osztály beindításával kapcsolatos döntése előtt.
Ramasz Imre: Elfogadja a javaslatot és a későbbiekben visszatérünk a döntésre. Aki
a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést elfogadja az kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
112/2009. (VIII. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
2008-2009-es
általános iskolai tanév értékelése, valamint
a 2009-2010-es tanév célkitűzéseiről,
feladatairól szóló tájékoztatót elfogadja.
2.

napirendi pont:

Kardoskút Napköziotthonos Óvoda tevékenységéről
beszámoló jelentés.
Előadó:
Molnár Sándorné
Kürtiné Rácz Anikó óvodavezetők.

Ramasz Imre: A napirendi ponttal kapcsolatos írásos beszámoló elkészült, a testület
tagjai előzetesen írásban megkapták. Előadóknak van-e szóbeli kiegészítésük? Ha
igen tegyék meg.
Molnár Sándorné: Mint óvodavezető utolsó alkalommal teszem meg beszámolómat.
Az elmúlt esztendőben megbízott vezető voltam, és kóstolgattuk az önálló intézmény
vezetését. Új dolgokkal szembesültünk, vezetői képzéseken vettem részt. A jövőben
is fogok segíteni az új vezetőnek, hiszen eddig is együtt dolgoztunk és együtt
dolgozunk ezután is. Megköszönöm az elmúlt 17 évet, amikor, mint vezető
tevékenykedtem, megköszönöm mindenkinek a segítségét, utódomnak jó munkát
kívánok.
Kürtiné Rácz Anikó: Nagyon szeretném megköszönni a Képviselő-testületnek a
megelőlegezett bizalmat. Nagyon nehéz év előtt állok, amihez feltétlen szükséges
iskolai képzés. Legfontosabb feladatnak tartom az óvodai nevelésben az egészséges
életmódra való nevelést. Nagy örömmel tölt el az óvoda felújítása, nagyon szép lett
az óvoda, nagyon jó munkát végzett a kivitelező. Nagyon köszönjük. Izgalommal
készülünk az új tanévre.
6

Pusztai Ádám: Köszönöm Molnár Sándornénak, hogy együtt dolgozhattunk és
köszönöm, hogy felvállalta a sok új munkát az önálló intézményben. Kürtiné Rácz
Anikónak jó munkát kívánok.
Ramasz Imre: Jó lenne gyermekeket varázsolni az óvodába, hogy nagyobb létszámú
óvodánk legyen. A megújult, szép óvodában nagyon jó munkát kívánok. Erősödjön az
a törekvés, ami már az elmúlt évben is látszott. A beszámoló elfogadását javasolom a
képviselőknek. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
113/2009. (VIII. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Kardoskút
Napköziotthonos Óvoda tevékenységéről
szóló beszámoló jelentést elfogadja.
3.

napirendi pont:

Beszámoló jelentés Kardoskút Község
Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.
félévi teljesítéséről.
Előadó:
Ramasz Imre polgármester
dr. Mészáros Erzsébet jegyző

Ramasz Imre: A költségvetési beszámolót a képviselők írásban előzetesen
megkapták. A dolgok rendben mennek. Egyfajta látszat, hogy a pénzügyi pozícióink
jók, de ha a jövőben, távlatokban gondolkodunk, akkor nem biztos, hogy minden
szép és jó. Örömteli, hogy a Mikszáth Kálmán utcai burkolat felújításra beadott
pályázatunk nyert.
Mivel nincs hozzászólás, vélemény, elfogadásra javaslom az előterjesztést, aki ezzel
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
114/2009. (VIII. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete a Kardoskút Község
Önkormányzatának
2009.
évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről
szóló beszámoló jelentést elfogadja.
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4.

napirendi pont:

Október 23-i Nemzeti Ünnep előkészítése.
Előadó: Ramasz Imre polgármester

Részben már említés történt arról, hogy az iskolánk diákjai közreműködői lesznek az
ünnepségeknek. Ezen az ünnepségen is számítunk rájuk. Javaslom az időpontot
október 23. (péntek) délelőtt 10 órára.
Pappné Neller Borbála: Az ünnepséget hasonló képen (az esti órákban, amennyiben
vetítéssel egybekötve lesz) képzelem, mint ahogy máskor, mert a fényviszonyok nem
igazán engedik a délelőtti időpontot.
Ramasz Imre: Kompromisszumos megoldást lehet találni.
Gombkötő Lajos: Elfogadható időpontnak hiszem a délelőttöt, lehet a helyszínen
változtatni, nem a művelődési házban, hanem a szobornál, a téren, lehet változtatni
az eddigi formákon.
Mórocz Lajos: Ki tudja milyen lesz az időjárás, ahhoz kellene igazodni.
Gombkötő Csabáné: Szerencsésebb lenne 22-e este, színesebb összeállítást lehet
készíteni.
Mórocz Lajos: Ha este lenne, akkor egy színjátszó csoporttal lehetne színesíteni.
Kulima István: A részvétel miatt előző este jobb lenne. De bármelyik alternatívát el
tudom fogadni.
Pusztai Ádám: 23-a délelőtt 10 óra.
Szemenyei Sándor: Este jobb lenne, filmvetítéssel alá festeni, valakinek vállalni kell a
beszédet is, de nem vagyok ellene a nappali ünnepségnek sem.
Ramasz Imre: A többség az esti rendezvény mellett tette le a voksát. Nívósabb
műsor
mellett,
vetítéssel,
iskolások
részvételével,
művészeti
csoport
közreműködésével, szabadtéri koszorúzással.
Kulima István: Helyi iskolások közreműködésével,
bevonásával is, akkor nem is kellene művészeti csoport.

esetleg

orosházi

diákok

Ramasz Imre: Pappné Neller Borbálát bízzuk meg, hogy a lehetőségek felmérése
után állítsa össze 22-én este 6 órakor kezdődő ünnepség programját, helyi szintű
előadó felkérésével.
Pappné Neller Borbála: Szívesen vállalom az ünnepi beszéd elmondását, de nem
szeretném, hogy negatív visszhangja legyen.
Ramasz Imre: Az ünnepség időpontja október 22. este 6 óra, ünnepi köszöntő
megtételére Pappné Neller Borbálát a művelődési ház igazgatóját kérjük fel.
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Verasztó József igazgatót bízzuk meg, hogy az iskola mit tud felvállalni. Varga Pál és
Pappné Neller Borbála a vetítéssel mit tudnak színesíteni. Ha úgy látjuk, hatalmazzuk
fel egy művészeti csoport felkérésére. Minél előbb ki kell alakítani az álláspontot. Aki
ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
114/A/2009. (VIII. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete az október 23-i
nemzeti ünnepet 2009. október 22-én
(csütörtökön) este 6 órai kezdettel
rendezi meg a Móra Ferenc Művelődési
Házban. Az ünnepi beszéd megtartására
felkéri Pappné Neller Borbálát a Móra
Ferenc Művelődési Ház igazgatóját, az
ünnepi műsor megtartására, továbbá
belátása szerint a helyi általános iskola
bevonásával, illetve esetlegesen egy
művészeti csoport, felkérésével állítsa
össze az ünnepi műsort.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2009. szeptember 30.
B e j e l e n t é s e k:
dr. Mészáros Erzsébet: Az alapító okiratok aktualizálásának sorába a Polgármesteri
Hivatal alapító okiratának módosítása következik. A meglévő szakfeladatok mellé
még néhány szakfeladat felvétele szükséges, illetve javasolt, melyek az írásbeli
előterjesztésben szerepelnek, 2009. december 31-ig, illetve 2010. január 1-től 2010.
december 31-ig éves bontásban. Ha ez az alapító okirat is elfogadásra kerül, akkor
ezzel a Képviselő-testület eleget tett az törvényben előírt alapító okiratok
aktualizálásával kapcsolatos feladatának.
Ramasz Imre: Aki egyetért a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának – előterjesztett
formában való elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
115/2009. (VIII. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete a Kardoskút Község
Polgármesteri Hivatal alapító okiratának
módosítását elfogadta. A határozat 1. sz.
mellékletét
képező
alapító
okirat
módosítás 2010. január 1-jén lép
hatályba.
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A Kardoskút Község Polgármesteri
Hivatal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratát a határozat 2. sz.
melléklete szerint hagyja jóvá.
Megbízza Ramasz Imre polgármestert,
hogy az alapító okirat módosítása alapján
a
törzskönyvi
nyilvántartás
felé
bejelentési kötelezettségét teljesítse.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2009. szeptember 4.
Ramasz Imre: Felvetődött a képviselők részéről korábbi testületi ülésen az az igény,
hogy a 4427-es közlekedési közút felújításával kapcsolatban a településen átvezető
szakaszán sebességcsökkentő szempontból forgalom lassítót építsenek be.
Megkerestem az illetékes hatóságot, de azt a választ kaptam, hogy erre már nincs
lehetőség.
Ramasz Imre: Pusztai Ádám korábbi felvetésével kapcsolatban - óvodás gyermekek
ingyenes étkeztetésének biztosítása – a költségek vonatkozásában a számításokat
elvégeztük. A 2009-2010-es tanév figyelembe vételével 800 ezer forint összeget
jelentene. Ennek eldöntéséhez minősített többségi szavazatra van szükség.
Megkérdezi a képviselőt fenntartja-e továbbra is a kérését.
Pusztai Ádám: Igen, fenntartom. A kalkulált összeg kb. annyi, mint amennyire
gondoltam
Ramasz Imre: Álláspontom továbbra sem változott, nem támogatom a
kezdeményezést. Pozíciónk így is romlik az iskola miatt (új osztály indítása). A
ténylegesen rászorulók így is ingyenesen, vagy kedvezményesen kapják az ellátást.
Szemenyei Sándor: Egyetértek a polgármester véleményével.
Kulima István: Vegyes érzelmekkel vagyok, jogos mind a két érvelés. Esetleg
összeghatárt kellene megállapítani.
Mórocz Lajos: Egyetértek az előttem szólóval, összeghatár megállapításával.
dr. Mészáros Erzsébet: Drasztikus jövedelemcsökkenés esetén a családok jogosultak
a gyermekvédelmi tv. alapján támogatásra, jövedelemvizsgálattal, helyi
rendeletmódosítással lehet változtatni a jogosultak körén.
Gombkötő Lajos: Nem támogatom az ingyenes étkeztetés biztosítását.
Gombkötő Csabáné: A jövedelem alapján is nagyon nehéz eldönteni a valós
rászorultságot, de az iskola függvényében meggondolandó, arra mennyit áldozunk,
esetleg az óvodásoknak is kedvezhetünk.
Ramasz Imre: Szavazással el kell dönteni legyen, vagy ne ingyenes étkeztetés az
óvodások részére. Aki akarja, hogy legyen ingyenes étkeztetés, az kézfeltartással
szavazzon.
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A Képviselő-testület 1 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
116/2009. (VIII. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete nem biztosítja a
2009-2010-es tanévben az óvodások
ingyenes étkeztetését.
Ramasz Imre: Megérkezett Verasztóné Hegedűs Ilona az általános iskolák gazdasági
vezetője, aki számszaki adatokkal segít dönteni az 5. osztály új osztályként való
beindításának kérdésében, tisztázni lehet milyen költségekkel kell számolni.
dr. Mészáros Erzsébet ismerteti a számításait.
Verasztóné Hegedűs Ilona a saját számítását ismerteti.
Pusztai Ádám: Ha nem indítunk új osztályt, akkor lemondunk 3 gyerekről, még
kevesebb gyerek fog ide járni.
Ramasz Imre: Döntenünk kell, pontosan forintosítani. Döntéstől függően módosítani
majd a közoktatási megállapodást, illetve a finanszírozási szerződést.
Kulima István: A tantárgyi összevonások, óraszám csökkentés, mennyi forintot jelent.
Túlzásnak tartom, hogy mindent az önkormányzat vállaljon, vállaljon áldozatot az
iskola is azzal, hogy a lehetséges tantárgyakat összevont óraszámban tanítja.
Szemenyei Sándor: Ez már el lett döntve, csak akkor lehetséges új osztály indítása,
ha bizonyos tárgyakat összevontan tanítanak.
Gombkötő Lajos: Az iskolának nincs bevétele, az önkormányzatnak sem tudni hogyan
alakul a bevétele. Az iskola már vállalt áldozatot, csökkent a pedagógusok fizetése.
Nem kell megszavazni, mindenki szavazzon lelkiismerete szerint.
Pusztai Ádám: Összevontunk tantárgyakat, testnevelés, rajz, ének, ügyeletet nem
fizettünk. Sok mindent meg lehet oldani, de vállaltunk már mi – pedagógusok - is
áldozatot.
Ramasz Imre: Ne ezen vitatkozzunk. A fizetés csökkenése törvényi szabályozás
következménye, ugyan úgy érintette a köztisztviselők jövedelmét is.
Mórocz Lajos: Eddig is ide járt a 3 gyerek iskolába, az ő trehányságuk miatt kell
fizetnünk egy új osztály indítása miatt 2 millió forintot.
Gombkötő Csabáné: Rossz dolog, hogy alsóban nem lehet buktatni. Havonta 100-200
ezer forintba kerül, de ameddig tudjuk, tegyük meg.
Pusztai Ádám: Nem működhet úgy, hogy ha úgy látom, akkor jövőre megszüntetem.
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Gombkötő Lajos: Gondolkodjunk azon, hogy viszonylag jó anyagi körülmények között
van önkormányzatunk. Ameddig lehet, támogassuk az iskolát. Minden évben
felülvizsgáljuk a költségeket e nélkül is.
Ramasz Imre: Költségvetési rendeletet érintő döntés. A költségvetési tartalék terhére
tudjuk biztosítani a fedezetet. 5 igen szavazat szükséges a döntéshez. Eléggé
kiértékeltük, kb. 1,5 millió forinttal kell számolnunk. Aki ennek a költségnek a
biztosításával egyetért egy új osztály indítása miatt az kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodással, az alábbi
határozatot hozta:
117/2009. (VIII. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete döntött arról, hogy a
a költségvetési tartalék terhére biztosítja
egy új osztály (5. osztály) indítását.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2009. szeptember 30.
Ramasz Imre: Mindannyian tudjuk, hogy a gazdasági válság miatt egyre több család
kerül szorult helyzetbe. Nem tudják fizetni a korábban felvett milliós nagyságrendű
hitel törlesztő részleteit. Ezeknek a vége pedig az árverés. A kormány az
önkormányzatokra hárította azt a feladatot, hogy felvásárolhatja a krízishelyzetbe
jutott családok házát - elővásárlási joggal élhet - az árverésen kikiáltott összegért.
Nagyon sok önkormányzatnak erre nincs pénze. Több pénzintézet már megjelent
ajánlataival a piacon, hogy kedvezményes kamatozású hitelt nyújt az
önkormányzatoknak erre a célra. Bennünket is megkeresett egy pénzintézet ezzel.
Konkrét ajánlatot még nem tett, csak kérte, hogy jelezzük feléjük, ha élni kívánunk
ezzel. Kardoskúton is van már sajnos egy nehéz helyzetbe kerül család, aki jelezte az
önkormányzat felé, hogy szeretné ha élnénk az elővásárlási jogunkkal és
megvásárolnánk az árverésre tett ingatlant. Ha most úgy dönt a testület, hogy élünk
a jogunkkal és megvásároljuk az ingatlant, akkor később nem dönthetünk
másképpen. Tehát ha most igen, akkor mindenkinek igent kell mondani. Nem tudjuk,
hogy pillanatnyilag hány családot érint ez a településen. Egy család jelentkezett
konkrétan, de több is lehet, aki rövid időn belül jelzi felénk. Ez a helyzet egyfajta
szabályozási rendszert is hozhat magával, hiszen megakadályozhatjuk, hogy az
ingatlanok spekulánsok martalékává váljanak, az árun alul történő értékesítéssel.
Nagyon át kell gondolnunk ezt a kérdést.
Szemenyei Sándor: A jövőre nézve át kellene gondolnunk, hogy létre lehetne hozni a
költségvetés terhére egy alapot - teszem fel tíz millió forinttal- és abból megsegíteni
a bajba jutottakat.
Kulima István: A vásárlás után lakbért fizet lakó?
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Ramasz Imre: Igen, lakbért fizet a lakó, de az ingatlan az önkormányzat tulajdonába
kerül. Lehetséges, hogy a lakáshoz jutási támogatást is át kellene gondolnunk. A
hitelek nagy részét ugyan fizetik, de már nekünk is van bedőlt hitelünk.
Mórocz Lajos: Elzárkózni nem kell a lehetőségtől. Egyik esetben élünk az elővásárlási
jogunkkal más esetben nem.
Kulima István: És hogy döntjük el, hogy kinek igen és kinek nem? Ez így nem
működik.
Mórocz Lajos: A megvásárolt ház azután szolgálati lakás vagy bérlakás lenne?
Ramasz Imre: Bérlakás.
Kulima István: Javaslom, hogy a költségvetés határainak figyelembevételével, amíg
van anyagi lehetőségünk, addig vásároljuk meg az ingatlanokat és ezzel segítsük a
bajba jutottakat.
Pusztai Ádám: Nem csak az önkormányzat költségvetésétől függ ez a dolog, hanem
attól is, hogy hány ilyen ház kerül képbe. Mert ha sok, akkor esélyünk nincs mit
tenni.
Ramasz Imre: Természetesen nem szeretnénk, hogy bárki fedél nélkül maradjon a
településen. Nehezíti a helyzetet, hogy ma már interneten is lehet licitálni az
ingatlanra anélkül, hogy odamenne személyesen a vásárló. Lehet, hogy órákon múlik
az adásvétel. Maradjunk annyiban, hogy figyelemmel kísérjük az eseményeket, ha
ilyen helyzet alakul ki, akkor a döntés előtt egy rendkívüli testületi ülést hívunk össze.
Következő bejelentés a településközpont megújítására beadott pályázathoz
kapcsolódik. A tervező Soós Béla 36 milliós tervet készített számunkra a kért 10
millió+ÁFA helyett. Tervében szerepel olyan játékok beépítése is, amelyek egyenként
3,5 millióba kerülnek. Ez a terv így elfogadhatatlan. Ő azt javasolja, hogy szakaszolva
adjuk be a pályázatot. Véleményem szerint az összes beépítendő játék kikerülhet a
tervből. Jelenleg is szép, korszerű játékok vannak a parkban. A zöldterület
megújítása és a sétány maradhatna. Csökkentsük le a költségeket maximum 12
millió+ÁFA összegig. Ezt el tudom képzelni, mást nem. Az óra ketyeg, a pályázatot
még meg kell írni és erre pályázatírót kell keresni. Az önkormányzatok többsége él
ezzel a lehetőséggel, hiszen csak az áfát kell állnia önerőből. A pályázatíró
alapdíjért+sikerdíjért dolgozik. Ennek a költsége is bevonható a nyertes pályázatba.
Pusztai Ádám: A szakaszolásos módot javaslom, 12 millió+ÁFA összeghatárig.
Ramasz Imre: Aki támogatja a pályázat benyújtását 12 millió Ft + ÁFA összegig, az
kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodással, az alábbi
határozatot hozta:
118/2009. (VIII. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program III. tengely
„turisztikai
tevékenység ösztönzése”
programban pályázatot nyújt be 12 milló
forint + ÁFA összeghatárig a Kardoskút,
Március 15. tér közpark felújítására.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2009. szeptember 30.
Ramasz Imre: Határozatban kérek felhatalmazást a képviselőktől, hogy a pályázatírót
keressek, vele megkössem a szerződést. Aki ezt támogatja, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodással, az alábbi
határozatot hozta:
119/2009. (VIII. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
felhatalmazza
Ramasz Imre polgármestert, hogy a
településközpont megújítására beadandó
pályázat
megírására
pályázatírót
keressen és a megbízási szerződést
kösse meg.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2009. szeptember 30.
Ramasz Imre: Tájékoztatja a képviselőket, hogy ajánlat érkezett kedvezményes
méhnyakrák elleni védőoltásra 20 ezer forint/oltás, a jövő év folyamán fog
realizálódni a végső összeg kifizetése, mivel 3 oltás szükséges. Az idei felhasználás
nem fog megtörténni, az idei maradvánnyal a jövő évit meg kell növelni.
Az Agrár Zrt. azzal keresett meg nemrégiben, hogy a rakterületünkön lévő nagy
mennyiségű kőhalmot ingyenesen elszállítaná és azt betontörővel saját céljaira
felhasználná. Javaslom, hogy ingyenesen bocsájtsuk a ZRT részére, hiszen nekünk
évek óta csak a helyet foglalja. A lakosság körében nincs rá érdeklődő, hiszen
manapság senki nem építkezik már. A mázsaháznál található górénak a maradványait
is elszállítaná a ZRT, de kitermelését nem vállalja. Egy vállalkozó - megkeresésemre 500.000.-Ft+ÁFA áron ajánlatot tett, hogy ő azt kitermeli a földből.
Szemenyei Sándor: Aki ismeri annak a górénak a történetét az tudja, hogy annak
idején nem sajnálták belőle az anyagot. Óriási mennyiségű és minőségű beton alap
az. Csak komoly gépekkel lehet a földből kitermelni. Támogatom, hogy tüntessük azt
a mementót el onnan és rendezzük a terepviszonyokat.
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Kulima István: Nem is sokat kért a vállalkozó, támogatom az elbontást.
Mórocz Lajos: Javaslom, hogy bontassuk azt el onnan.
Ramasz Imre: Az elszállítást a ZRT elvégzi, nekünk nem kell érte fizetni.
Kulima István: Még egy ilyen lehetőségünk nemigen lesz, hiszen a szállítási költség is
tetemes összeg. Most meg kell tőle szabadulni.
Ramasz Imre: Aki egyetért az elbontással kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodással, az alábbi
határozatot hozta:
120/2009. (VIII. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
döntött,
hogy
ingyenesen a ZRT rendelkezésére bocsátja
a rakterületen található nagy mennyiségű
követ illetve vállalkozó bevonásával
kitermelteti a mázsaháznál található góré
beton alapját a földből. A rekultiválásra
500.000,- Ft + ÁFA összeget biztosít a
költségvetési tartalék terhére.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2009. szeptember 30.
Ramasz Imre: Lakossági megkeresés érkezett felém, hogy ha már fásítjuk a
sportpálya melletti földterületet, akkor miért nem vonjuk be a fásításba a pálya
melletti területen lévő fákat is. Így kialakítva egy egységes képet. Első ütemben már
tárcsázásra került a föld. Egy lépésben tudnánk kialakítani egy egységes arculatot.
Ennek költségei nem jelentősek. Amit tudunk azt közmunkásokkal megcsináltatunk.
Mórocz Lajos: Milyen fa lenne ültetve?
Gombkötő Csabáné: A kitermelt fával mi lesz?
Ramasz Imre: A kitermelt fa szociális támogatásra lesz felhasználva. Az erdőtelepítést
csak be kell jelenteni, engedélyezés nem kell. Valamilyen költsége lesz, de nem
jelentős, amit lehet közmunkásokkal csináltatunk meg.
Kulima István: Tegyük rendbe azt a területet is.
Ramasz Imre: Aki egyetért, a fásítással kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
120/2009. (VIII. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete döntött arról, hogy a
Muskátli sor és a sportpálya közötti
területen fásítást hajt végre, az ehhez
szükséges talaj-előkészítést megkezdi. A
költségeket a költségvetési tartalékból
fedezi.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: folyamatos
A Körös-Maros Nemzeti Park keresett meg nemrégiben, hogy a Fehértó Napja
megrendezésében segítsük őket. Pappné Neller Borbálával közösen már egyeztettünk
velük a programokat illetően. Közönségcsalogatóként arra gondoltam, hogy egy
DOTTÓ városnéző kisvonatot bérelhetnénk erre a napra. Ennek költsége 5 órás
időtartamra 156,250.-Ft. lenne. A testvér települési kapcsolatokra szánt keretet nem
merítettük ki így annak pótlásával megrendelhetnénk a DOTTÓ-t. Fél 11-re érkezne
Pusztaközpontra a kisvonat és a múzeum illetve a Fehértó között közlekedne, javítva
ezzel a közlekedést.
Pappné Neller Borbála: A KMNP pusztafogatokat fog bérelni amelyek Kardoskút és
Pusztaközpont között fognak közlekedni. A faluból a tó 8 km távolságra van. Sokan
azért nem jönnek el a rendezvényre, mert nem tudják megoldani a kijutást.
Javaslom, hogy amikor Kardoskútra ér a DOTTÓ akkor már vihetne is ki embereket,
hogy ne üresen menjen ki.
Ramasz Imre: Úgy tudom, hogy a kisvonatot Pusztaközpontra úgy szállítják ki és
majd a helyszínen rakják össze. De majd utánanézek ennek a lehetőségnek is. Ha
lehet, akkor a buszmegállóban a kocsma elől, már utasokat is szállít. Aki ezzel
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
121/2009. (VIII. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete döntött, hogy kibéreli
a Fehértó Napjára a DOTTÓ kisvonatot,
melynek költségét – 156.250,- Ft - az
önkormányzat biztosítja.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2009. szeptember 17.
Szemenyei Sándor: Az elmúlt testületi ülések egyikén kértem, hogy legyen a bolt
környékén felállítva egy kegyeleti oszlop a gyászjelentéseknek. A jelenlegi állapot
méltatlan. Hogy áll ez az ügy?
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Ramasz Imre: Szeptember hónapban megoldódik ez a kérdés.
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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