2/2009. ÖKÜ.

JEGYZŐKÖNYV

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. február 5-én
14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén.
Jelen vannak:

Jelen volt továbbá:

Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Csabáné, Gombkötő
Lajos, Kulima István, Mórocz Lajos, Pusztai Ádám, Szemenyei
Sándor települési képviselők.
dr. Mészáros Erzsébet jegyző,
Pappné Neller Borbála, műv. ház ig.
Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos,
Skorka Pálné jkv.
Varga Pál technikus

Ramasz Imre polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, a jegyzőt, és a többi
jelenlevő érdeklődőt. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testületi ülés
határozatképes.
Gub András képviselő nem jelezte távolmaradásának okát.
Jegyzőkönyv-hitelesítőkre tesz javaslatot Kulima István és Szemenyei Sándor
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. 2009. évi költségvetés tervezetének ismertetése,
első fordulóban történő megvitatása.

Ramasz Imre polgármester
dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Kapuné Sin Anikó pü. főtan.

2. Falugyűlés időpontjának, napirendjének
előterjesztése és elfogadása.

Ramasz Imre polgármester

3. Közöktatáshoz kapcsolódó Finanszírozási
Megállapodás felülvizsgálatáról beszámoló.

Ramasz Imre polgármester
dr. Mészáros Erzsébet jegy.

4. Közöktatási Megállapodás felülvizsgálatáról
beszámoló, valamint a szükséges módosításokról
döntés.

Ramasz Imre polgármester
dr. Mészáros Erzsébet
jegyző

5. Bejelentések.
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A napirendi pontok tárgyalása előtt Ramasz Imre polgármester tájékoztatja a
képviselőket a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés
között tett intézkedésekről, történésekről.
 142/2008.(XI. 24.) sz. KT. határozatban tudomásul vette a Kardoskút
Községért Közalapítvány elnökének – Bódi Jánosné és titkárának – Kocsis
Péterné – lemondását.
 144/2008.(XI. 24.) sz. KT. határozatban Molnár Sándorné óvodavezető
vezetői
pótlékának
megállapításáról
döntött,
ezzel
kapcsolatos
adminisztrációs munka elvégzésre került.
 145/2008.(XI. 24.) sz. KT. határozatban tudomásul vette a törvényességi
észrevételt, az abban foglaltak kijavításra kerültek.
 146/2008.(XI. 24.) sz. KT szóbeli törvényességi észrevétel történt, mellyel
egyetért, szintén egyetért az arra tett intézkedéssel.
 147/2008.(XI. 24.) sz. KT döntött a 0168/16, 0168/47 és a 0157/31 hrsz-ú
önkormányzati földterület 10 éves időtartamra történő haszonbérbe adásáról a
Kardoskúti Zrt részére. A bérleti szerződés megkötésre került.
 149/2008.(XI. 24.) sz. KT döntött a dolgozók részére ajándékutalvány
juttatásról, melyek átadása megtörtént.
 181/2008.(XII. 11.) sz. KT az Orosházi Ivóvíz-minőségjavító Program
7.2.3.2.3-B/II projektcsoporjában részt kíván venni, képviselőnek Gombkötő
Lajost delegálta, ha megalakult a csoport akkor kapcsolódjon be a munkájába.
 182/2008.(XII. 11.) sz. KT az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása 2009.
évre megállapított 60.-Ft/fő/év tagdíjat fogadta el.
 184/2008.(XII. 11.) sz. KT a Polgármesteri Hivatal éves munkájáról szóló
előterjesztést fogadta el.
 185/2008.(XII. 11.) sz. KT a testület 2009. évi munkatervét két kiegészítéssel
fogadta el. A képviselők kiegészítve megkapták a munkatervet.
 186/2008.(XII. 11.) sz. KT döntött arról, hogy a Békés Megyei Vízművek Zrt.
és a társaság részvényesei között létrejövő Rekonstrukciós Együttműködési
Szerződésben nem vesz részt.
 188/2008.(XII. 11.) sz. KT az oktatási intézmény kötött megállapodást közalkalmazotti jogviszonyban a háziorvos látja el a feladatot,
az
Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pénzeszköz finanszírozásával, az
önkormányzat mindenkori költségvetésének részeként.
A megállapodás elkészült, részünkről aláírásra került, az ő aláírásukkal még
nem érkezett vissza.
 191/2008.(XII. 11.) sz. KT 50 ezer forint összeggel támogatta a Tiszta Szívvel
Egymásért Egyesületet melegétel biztosítása céljából. A melegétel osztása a
településen megtörtént.
 192/2008.(XII. 11.) sz. KT döntött arról, hogy a Széchenyi Zsigmond
Vadásztársasággal haszonbérleti szerződést köt az önkormányzat szántó
művelési ágú ingatlanaira 800,-Ft/ak/év bérleti díj ellenében. A bérleti
szerződés elkészült, de a Vadásztársaság részéről nem történt meg az
aláírás, alacsonyabb összegű bérleti díjat ígérnek. A bejelentések keretében
visszatérünk a kérelmükre.
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A két ülés között történtekről írásban kiadtam az írásos tájékoztatót.
Ha valakinek van észrevétele, hozzászólása az elhangzottakkal kapcsolatban tegye
meg. Amennyiben nincs, akkor az elfogadásról kézfelnyújtással szavazzanak.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
1/2009. (II. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 142/2008.(XI. 24.) sz., 144/2008.(XI.
24.) sz., 145/2008.(XI. 24.) sz., 146/2008.(XI.
24.) sz., 147/2008.(XI. 24.) sz., 149/2008.(XI.
24.) sz., 181/2008.(XII. 11.) sz., 182/2008.(XII.
11.) sz., 185/2008.(XII. 11.) sz., 186/2008.(XII.
11.) sz., 188/2008.(XII. 11.) sz., 191/2008.(XII.
11.) sz., 192/2008.(XII. 11.) sz. lejárt határidejű
határozatokról és a két ülés között történt
fontosabb eseményekről, döntésekről szóló
beszámolót elfogadja.

1.)

Napirendi pont tárgya:

2009. évi költségvetés tervezetének ismertetése,
első fordulóban történő megvitatása.
Előadó:
Ramasz Imre polgármester,
dr. Mészáros Erzsébet jegyző,
Kapuné
Sin
Anikó
pénzügyi
főtanácsos.

Ramasz Imre: A 2009. évi költségvetési koncepciót elkészítettük, elfogadtuk. Azóta
történtek lényeges változások. Kedvezőbb lehetőségek villantak fel. Vannak olyan
bevételek, amelyekkel nem is számoltunk. (Petőfi utca útburkolat felújítása
megtörtént, minden ellenőrzés megtörtént, teljes körű átadás hivatalosan még nem
volt, ezért a pályázati összeg ebben a tervezetben nem szerepelt). Nem szerepel az
adóerő képesség miatt elvont összeg 20 %-a –, így összességében kb 24 millió
forinttal számolhatunk. Teljesíthetők az anyagban szereplő kiadások, és esetleg még
felmerülő igények is. Véleményeket és javaslatokat is várok.
Szemenyei Sándor: Az óvoda nyílászáróinak szigetelése, javítása mit jelent.
Érdemes lenne még pár milliót tenni a tervezetthez és teljes nyílászáró-cserét
eszközölni. Mit takar a járdaépítés a Petőfi utcán 300 ezer forint? Inkább a
művelődési ház tetőszerkezetének felújítására kellene költeni, átfogó javítást
eszközölni.
Ramasz Imre: Óvoda felújítása: előre kalkulált összeg, amely az összes nyílászáró
cseréjét, külső homlokzat szigetelését, festését, teljes körű külső felújítást takar.
Komolyabb felújításra gondoltunk, szakembertől árajánlatot kérünk. Bizonyos belső
munkálatok is következnek a külső felújítás miatt. A Petőfi utca – 300 ezer forint
járda a fodrász üzlet előtti szakasz kiépítésének a költségét takarja.
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A művelődési háznál megfelelő összeg betervezése került a javításokra. Teljes körű
tetőcsere nem szükséges, csak javításra gondoltam. Nincs is annyi pénzünk, hogy
teljes tetőcserét eszközöljünk.
Laeder keretből van településközpont átépítésére, felújítására lehetőség.
Településünket 28 millió forint illeti meg. Első fordulóban Kardoskútról nem került
pályázat beadásra. Ebből az összegből a vállalkozóknak is van lehetősége pályázni,
ezért nem is számolok azzal, hogy az Önkormányzat gazdálkodjon az egész kerettel.
A település központjában, járda, zöldövezet, épületek felújítása kerülhetne felújításra.
Építész, zöldterület tervező is szükséges a pályázat előkészítéséhez. Szeretném, ha
ezen összegből vállalkozók is pályáznának. Elszámolható a költségek 100 %-a, tehát
a teljes költség 20 %-val kell rendelkeznünk (ÁFA).
Megoldanánk az épületek nyílászáróinak (Polgármesteri Hivatal, Művelődési ház)
cseréjét, falazat hőszigetelését, ami valószínű ebben az évben nem valósul meg.
A szükséges feladatokra van pénz, de lehetőséget látok a művelődési ház keretének
megemelésére is.
Mórocz Lajos: A művelődési házat érintve csatlakoznék a lakás felöli kapubejáró
rendbe tételére. Kibetonozni, vagy valamilyen szilárd anyagból járhatóvá tenni.
Ramasz Imre: Nem olyan nagyságrendű a feladat – 500 ezer forinttal megemelném a
művelődési ház költségvetési keretét és elvégezhető lesz mindkét feladat.
Kulima István: A Petőfi utca melletti járda díszburkolatának a javítását fontosnak
tartanám. Nem így kellene kinézni, ennyi idő után annak a járdának. Kivitelezési
probléma van, még jobban el fog romlani ha nem csinálunk vele semmit.
Ramasz Imre: Alapvetően probléma a járda szélesítéséből adódik. Megnézetjük és
felméretjük szakemberrel, árajánlatot kérünk a kijavításra és döntünk mit csináljunk.
Gombkötő Csabáné: Valóban nagyon rossz állapotban van a járda, mozognak a
téglák és nagy rések vannak közötte, bizonytalanná teszi a járást rajta.
Pappné Neller Borbála: Vannak részek, ahol nagyon mozognak a járda téglái,
panaszok érkeztek hozzám is a lakosság részéről.
Ramasz Imre: Javaslom a Művelődési Ház költségvetéséhez 500 ezer forint pluszt
beépíteni, a járdára majd visszatérünk.
Gombkötő Csabáné: A „Fehér házzal” nincs semmi terv? Hajléktalanoknak befogadó
helyet, vagy valami más célra valamit kezdeni kellene az épülettel.
Ramasz Imre: Nálunk nagyságrendünknél fogva nincs szükség – nincs hajléktalan.
Pl: szociális otthont lehetne, de több tízmillió forint az átalakítás, valamint a további
működtetéshez is kell fedezet. Még most van pénzünk, de nem tudjuk meddig lesz
iparűzési adónk, mert ha az nem lesz akkor bevételünk se igen lesz.
Vállalkozásra is lehetne gondolni, de milyen vállalkozásra lehet gondolni, nagyon
szívesen venném, ha olyan vállalkozás folyna ebben az épületben, amiből a
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település profitálna, még ha csak 10 munkanélkülit foglalkoztatna is. Ebben a
költségvetésben ténylegesen nincs betervezve ilyen célra előirányzat.
Kulima István: Állagmegóvás szintjéig kellene csak tervezni rá.
Gombkötő Csabáné: Volt 3 javaslatom,pl. a melegvizes kút felnyitása, de olyan
elutasításra került, hogy nem is említik, de azért valamit kezdeni kellene. Akár
közintézmények tüzelés átalakításával. Pont mi nem próbálkozunk, akiknek még van
pénzünk, elgondolkodtató. Pl. idősek bentlakásos intézményét is lehetne működtetni.
A járdajavítást olyan vállalkozónak kellene adni, aki a mi közmunkásainkat
foglalkoztatná. Valamit tenni kellene, mert később megbánjuk.
Gombkötő Lajos: Sokat gondolkodtam az alternatív megoldásokról, de aminek
nagyobb a keletje, annak araszol felfelé az ára (esetleg biztonságosabb, hogy van).
Fűtőnek, alkalmazottnak kifutja a költségét a megtakarítási különbség. Ennél fogva a
megtakarítás nem lenne jelentős.
Épülettel kapcsolatban felújításokon lehet gondolkodni, de néhány évet várni kell,
hogy milyen lehetőségeink lesznek. Laeder pályázattal a település központját
kiszépítjük, de az a baj, hogy nem a gazdaság élénkítésére fordítjuk ezeket a
pénzeket. Szépítgetjük magunkat, de lehet, hogy belül rothad. Én csak az
állagmegóvásra terveznék költséget. Olyan dolgok is jutottak eszembe, mint hogy
pár hektár földje van a településnek, beültetnénk erdőnek, itt hosszabb ideig lehetne
foglalkoztatni a közmunkásokat.
Ramasz Imre: A „Fehér házzal” érdemben ne foglakozzunk, inkább helyezzük
tartalékba és ha olyan lehetőségek adódnak, akkor lesz mihez nyúlni. Jelenleg
rendben van minden, nem kell rá költeni, így üresen költségráfordítást nem igényel.
Mórocz Lajos: Van ott egy lakás, nem lehetne bérbe kiadni, amiből valamennyi
összeg befolyna?
Ramasz Imre: A lakás nem elkülöníthető, sem helyiségenként, sem közüzemi
mérőórák nincsenek külön, valamint a hőszigetelése is nagyon rossz.
Gombkötő Csabáné: Budapesten működnek szociális boltok. Helyben is tudnánk
létesíteni a „Fehér házban” és a rászorulók olcsóbban tudnának vásárolni.
Ramasz Imre: Az ilyen lehetőségeket a keresőképesség is meghatározza.
Visszatérve a költségvetési tervezethez, javaslom, a művelődési háznál 500 ezer
forinttal módosítani, emelni az összeget, mely a következő ülésen már a tervezetben
szerepel.
Mórocz Lajos: Pályázati kiírások mikor jelennek meg, még arra várhatunk?
Ramasz Imre: Még nem találtam pályázatot, de nagyon kevés olyan pályázati kiírás
van, amivel élni tudunk. Várunk azonban a lehetőségekre pl: a Mikszáth Kálmán utca
és Munkácsy sor útburkolatának felújításáról szóló pályázati kiírásra.
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Lezárom a napirendi pont feletti vitát azzal, hogy aki egyetért a művelődési házzal
kapcsolatban felvetődött javaslat beépítésével a tervezetbe, az kézfelnyújtással
szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
2/2009. (II. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete döntött arról, hogy a 2009. évi
költségvetési tervezési munkát az elhangzott
javaslatok beépítésével tovább folytassa.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2009. február 26.

2.)

Napirendi pont tárgya:

Falugyűlés időpontjának, napirendjének
előterjesztése és elfogadása.
Előadó: Ramasz Imre polgármester

Ramasz Imre: A falugyűlés időpontjának 2009. február 11-ét, szerda délután 18 órát
javaslok. Napirendként javaslom az előző év eredményeinek, költségvetésének
végrehajtásáról tájékoztatást, a 2009. évi költségvetési tervezetről tájékoztatást. Az
intézményvezetőket is meghívnám, hogy az esetlegesen felvetődő kérdésekre
egyenesen kapjanak választ.
A lakosok részére is lehetőséget biztosítunk arra, hogy a költségvetési tervezetbe
beépítésre kerüljön a lakosság részéről elhangzó igény. Az Ügyrendi Bizottság
elnökét felkérem, hogy 2009. február 12-én, csütörtökön délután 3 órára hívja össze
az ÜB. ülést és véleményezzék a 2009. évi költségvetési tervezetet, hogy a
következő testületi ülés (2009. február 26-án) anyaga február 13-án, pénteken
kiadásra kerülhessen.
Aki ezzel egyetért kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
3/2009. (II. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete döntött arról, hogy a Falugyűlés
időpontja 2009. február 11-én (szerdán) 18 órai
kezdettel lesz a Móra Ferenc Művelődési Ház
és Községi Könyvtár nagytermében.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2009. február 11.
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3.)

Napirendi pont tárgya:

Közoktatási Megállapodás felülvizsgálatáról beszámoló, valamint a szükséges módosításokról döntés.
Előadó:
Ramasz Imre polgármester
dr. Mészáros Erzsébet jegyző.

Ramasz Imre: A 3. és 4. napirendi pont szorosan összetartozik, ezért javaslom, hogy
együtt tárgyalja a testület, de határozatot külön-külön kell hozni.
dr. Mészáros Erzsébet: A napirendekkel kapcsolatos előterjesztések írásban
kiadásra kerültek a meghívó mellékleteként. Szóbeli kiegészítésem nincs.
Ramasz Imre: Az általános iskola működtetésének átadásakor megfelelő
körültekintéssel jártunk el, azért is működik megfelelően. Konkrét igény
fogalmazódott meg az igazgatói iroda berendezésének, bútorzatának kicserélésére.
Kérünk tájékoztatót az augusztusi testületi ülésünkre az iskola működéséről és az
akkor kimutatható plusz forrás terhére dönthetünk az eszközök, irodai bútorzat
beszerzéséről.
Korekt módon elszámoltak mindenről. Nagyon csekély többletfinanszírozás látszik,
ami tovább gyűrűzik 2009. évre.
Szemenyei Sándor: Az óvodát is átvették?
dr. Mészáros Erzsébet: Az intézmény nevében benne van, hogy csak az iskolát
vették át, de az akkori nevében benne szerepelt az óvoda is ezért bele kellett venni,
de végig hangsúlyozva, hogy az általános iskola intézmény egységét érinti. Utána
lehetett az alapító okiratot módosítani. Az óvoda marad nekünk, ami önálló
intézmény.
Ramasz Imre: Javaslom elfogadásra mind a két megállapodáshoz kapcsolódóan
határozatban, aki ezzel egyetért kézfeltartással szavazzon, először a Közoktatási
megállapodás elfogadásáról.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
4/2009. (II. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete Orosháza Város Önkormányzatával
2008. augusztus 1. napján kötött Közoktatási
Megállapodás 4/c. pontját 2009. január 1.
napjával hatályon kívül helyezi. A Közoktatási
Megállapodás
egyéb
vonatkozásban
változatlan tartalommal marad hatályban.
A módosítással egységes szerkezetbe foglalt
Közoktatási Megállapodás ezen határozat
mellékletét képezi.
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A Képviselő-testület felhatalmazza Ramasz
Imre polgármestert a módosított Közoktatási
Megállapodás aláírására.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2009. február 28.
Ramasz Imre: Aki egyetért a Finanszírozási Megállapodásban foglaltakkal az
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
5/2009. (II. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete Orosháza Város Önkormányzatával
2008. augusztus 1. napján kötött Közoktatási
Megállapodás
mellékletét
képező
Finanszírozási Megállapodást 2009. január 1.
napjával az alábbiak szerint módosítja:
 Az 5/a. pont helyébe a következő
rendelkezés lép: „a kiegészítő támogatás
összege 2009. január 1. napjától 2009.
december
31.
napjáig
tervezett
3.370.000,-Ft/hó.”
 A 3/a.; 3/d; 3/e. pont utolsó mondata, a
4/a. pont, valamint a 4/c. pont utolsó
mondata
hatályát
veszti.
Egyéb
vonatkozásban
a
Finanszírozási
Megállapodás változatlan tartalommal
marad hatályban.
A módosítással egységes szerkezetbe foglalt
Finanszírozási Megállapodás ezen határozat
mellékletét képezi.
A Képviselő-testület felhatalmazza Ramasz
Imre polgármestert a módosított Finanszírozási
Megállapodás aláírására.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2009. február 28.
Ramasz Imre: A napirendhez kapcsolódó gondolat, ezért javaslom itt tárgyalni.
Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye a
tagintézmény vezetőknek – igazgatóinak - vezetői pótlékot állapított meg, valamint
étkezési utalványt és kereset kiegészítést adott. Ez megilleti a kardoskúti
tagintézményben dolgozókat is, de a többlet-juttatásról a dologi kiadások terhére
döntenünk kell. Csak átcsoportosításról kell dönteni, többlet kiadást nem jelent
(541.935,-Ft).
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dr. Mészáros Erzsébet: Törvény írja elő, hogy testületi határozat kell a módosításról.
Ramasz Imre: Aki egyetért az átcsoportosítás elvégzésével, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
6/2009. (II. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul, hogy Orosháza Város
Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató
Intézménye a Kardoskúti Tagintézménynél
jelentkező személyi jellegű kiadások és a
munkáltatót terhelő járulékok előirányzatának
túllépése összegéig (vezetői pótlék többlet,
étkezési utalvány juttatása és kereset
kiegészítés) a dologi előirányzatok terhére az
előirányzat átcsoportosítást elvégezze.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2009. február 28.

B e j e l e n t é s e k:
Ramasz Imre: Házi segítségnyújtással kapcsolatban van problémánk. Eddig nem volt
rá igény, nem hoztunk létre szolgálatot. Ahhoz, hogy a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás kistérségi szinten működhessen létre kell hozni. Több lehetőség
kínálkozik a megoldásra, más településsel közösen oldjuk meg, de a környező
települések ezt a lehetőséget nem vállalják, elhárították. Lehetőségként kínálkozik
Tibáné Hamvasi Zsuzsa által létrehozott vállalkozás keretében. A feladat
megoldásában partner, jogosult is a feladat ellátására, működési engedélyét
módosítani kell.
dr. Mészáros Erzsébet: Egy határozatot tudunk hozni. Szerencsétlen helyzetbe
kerültünk. Kötelezően ellátandó feladat. Három lehetőségünk van.
1. Tibáné látja el a feladatot vállalkozása keretében. A MÁK szerint 30 %-os
normatívát vehet igénybe, véleményem szerint nem, írásban kértem
állásfoglalást.
2. A Polgármesteri Hivatal szakfeladattal látja el a feladatot, megfelelő
szakképzettséggel rendelkező munkavállaló bealkalmazásával, működési
engedély megkérésével.
3. Civil szervezettel, közösségi misszióval végeztetjük el a feladatot.
Nem tudom, hogy ez elég lesz-e a normatíva lehívásához a kistérségnek.
Pusztai Ádám: A lehetőségek figyelembe vételével az 1 – 3 – 2 sorrendet javasolja.
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Ramasz Imre: Bízom benne, rövid időn belül megfelelő választ kapunk a vállalkozói
formában való ellátással kapcsolatban.
Szemenyei Sándor: Milyen feladat ez?
dr. Mészáros Erzsébet: Olyan szociális ellátás, ahol a gondozott a saját
lakókörnyezetében marad, pl.: gyógyszer felíratás, kiváltás, bevásárlás, takarítás,
stb. Egyetértek a javasolt 1 – 3 – 2 sorrendi próbálkozással.
Ramasz Imre: Törekvésünk, hogy mielőbb megoldást találjunk, lehetőséget keresve
az 1 – 3 – 2 sorrendet követjük.
Aki egyetért az elhangzott javaslattal, az kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
7/2009. (II. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 63. §-a
szerinti házi segítségnyújtás ellátására irányuló
kötelezettsége
teljesítése
érdekében
megkeresi:
1. elsősorban a Családokért Szolgáltató Betéti
Társaságot (5945. Kardoskút, Petőfi u. 12.,
képviseli: Tibáné Hamvasi Zsuzsanna);
2. másodsorban a Közösségi Misszió (5553.
Kondoros, Deák F. u. 12., képviseli: Gyaraki
Henriette) civil szervezetet;
feladat-ellátási
megállapodás
megkötése
céljából.
Amennyiben a feladat a fenti módok egyikén
sem látható el, működési engedélyt szerez be
Kardoskút
Község
Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala részére.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő: 2009. február 28.
Ramasz Imre: A Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság 700 Ft/ak/év haszonbérleti
díjat ígért az Önkormányzat tulajdonában lévő föld bérleti díjául. A Képviselő-testület
2008. december 11-én hozott határozatában 800 Ft/év/ak bérleti díjról hozott
határozatot, bízva abban, hogy a különbséget felvállalja a Vadásztársaság. Levélben
tájékoztattak, hogy abban az esetben adják meg a kért összeget, ha ötéves
időtartamra kapják haszonbérbe. Mit tegyünk? Legyünk nagyvonalúak és maradjon
az 1 év 700,-Ft-ért? Kérem a véleményeket.
Szemenyei Sándor: Nem az összeggel van a baj, hanem az elvvel.
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Kulima István: Nem nagyvonalúság, hogy engedünk, hanem kényszerűség, adjuk
700,-Ft-ért bölcsességből.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, az
alábbi határozatot hozta:
8/2009. (II. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete döntött arról, hogy a Széchenyi
Zsigmond Vadásztársasággal haszonbérleti
szerződést kössön az általuk bérelni kívánt
szántó művelési ágú ingatlanra, az általuk kért
700,-Ft/ak/év bérleti díj ellenében, egy év
időtartamra. Felhatalmazza Ramasz Imre
polgármestert a haszonbérleti szerződés
aláírására.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2009. február 28.
Ramasz Imre: Az általános iskola Szülői Munkaközössége kérelemmel fordult a
képviselőkhöz. Anyagi támogatást szerettek volna kérni a Kardoskút Községért
Közalapítványtól, de személyi változások miatt az alapítvány nem jogképes. Mikor
problémájukkal megkerestek én javasoltam, hogy forduljanak a Képviselőtestülethez. Az iskolai farsang költségeinek támogatására szeretnének 20 ezer
forintot kapni, melyet jutalmazásra és játékok lebonyolítására használnának fel.
Javaslom a kérelem támogatását, aki egyetért ezzel, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
9/2009. (II. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete támogatja a Kardoskúti Általános
Iskola Szülői Munkaközösségét 20.000,-Ft-tal
az iskolai farsang lebonyolításának költségei
hozzájárulásaként.
Felelős: dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő: 2009. február 10.
Mivel több megtárgyalandó napirend nincs a Képviselő-testület zárt ülés keretében
folytatja munkáját.
Kmft.

/ dr. Mészáros Erzsébet /
jegyző

/ Ramasz Imre /
polgármester
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Jegyzőkönyv-hitelesítők:

/ Kulima István /
képviselő

/ Szemenyei Sándor /
képviselő
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