4/2009.
Jegyzőkönyv
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. február 26án /csütörtökön/ délután 14 órai kezdettel megtartott soros testületi ülésén.
Jelen vannak:

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

Jelen van továbbá: dr. Mészáros Erzsébet jegyző;
Pappné Neller Borbála a Móra Ferenc Művelődési Ház és Község
Könyvtár vezetője;
Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos;
Skorka Pálné jegyzőkönyvvezető és
Varga Pál közalkalmazott.
Gombkötő Lajos képviselő jelezte távolmaradását.
Ramasz Imre polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a testületi
ülés határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítőkre tesz javaslatot Gub András és Pusztai
Ádám személyében, akiket a testület egyhangúlag elfogadott.
Ezt követően javaslatot tesz a megtárgyalandó napirendi pontokra, melyet a testület
egyhangúlag az alábbiak szerint fogadott el:
Tárgy:
1.)
2.)

3.)
4.)

Előadó:

2008. évi költségvetési rendelet
módosítása
2009. évi költségvetés tervezetének
megvitatása, elfogadása, a 2009.
évi
költségvetési
rendelet
megalkotása.
Március
15-i
nemzeti
ünnep
előkészítése

Ramasz Imre polgármester;
dr. Mészáros Erzsébet jegyző.
Ramasz Imre polgármester;
dr. Mészáros Erzsébet jegyző;
Kapuné
Sin
Anikó
pénzügyi
főtanácsos
Ramasz Imre polgármester

Bejelentések.

Ramasz Imre polgármester beszámol a lejárt határidejű határozatokról és a két
testületi ülés közötti eseményekről.
Lejárt határidejű határozat:
 3/2009. (II. 05.) sz. KT. határozat, melyben a testület döntött a falugyűlés
megtartásáról, mely 2009. február 11-án megtartásra került.
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9/2009. (II. 05.) sz. KT. határozat, melyben a testület az iskolai Szülői
Közösség részére állapított meg támogatást, mely összeg kifizetésre került.
Két ülés közötti fontosabb eseményekről a beszámoló írásban kiadásra került,
melyhez egy rövid kiegészítést kíván tenni.
2009. február 24-én – kedden – megbeszélésre került sor a Körös-Maros Nemzeti
Park vezetőjének – Tirják Lászlónak – és a Tér és Terület Bt. képviselőjének – Torma
Gyöngyinek – a jelenlétében a településrendezési terv módosítása kapcsán.
Módosítási igénnyel a Körös-Maros Nemzeti Park lépett fel, tekintettel arra, hogy a
pályázati lehetőségek függvényében módosítani kívánják a korábbi fejlesztési
elképzeléseiket. Olyan területen kívánnak épületet elhelyezni, ahova a hatályos
rendeletünk szerint nem adható építési engedély, az adott területre az építési tilalom
elrendelését a Körös-Maros Nemzeti Park kérte.
A rendezési tervünket csak 2012-ben kellene felülvizsgálni. Az eltelt évek során
számos jogszabályi változás történt, ami indokolja, hogy módosítás esetén a teljes
terv felülvizsgálatára sor kerüljön.
Felkértük a lehetőségek vizsgálatára a terv készítőjét, Torma Gyöngyit. Rövid az idő a
pályázat benyújtásáig, a lehetőségek ismeretében vissza kell térni erre a kérdésre,
továbbá biztosítani kell az anyagi forrásokat is egy esetleges tervmódosításhoz.
Kérdés, hozzászólás hiányában szavazást kér a lejárt határidejű határozatokról és a
két ülés közötti eseményekről szóló beszámolóval kapcsolatban.
A testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
18/2009. (II. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 3/2009. és 9/2009. (II. 05.) sz. lejárt
határidejű határozatokról és a két ülés közötti
eseményekről szóló beszámolót elfogadta.
1.)

napirendi pont:

A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása.
Előadó:
Ramasz Imre polgármester;
dr. Mészáros Erzsébet jegyző.

Ramasz Imre: Az év végi iparűzési adó feltöltés jelentős mértékű volt, így ezzel több
helyen is módosultak az előirányzatok. A bevételi főösszeg 195 millió forint helyett
228 millióra módosult.
Felkérem az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját.
Kulima István: A rendelet módosítás tervezetét megvitattuk. Megkérem Kapuné Sin
Anikó pénzügyi főtanácsost, hogy pár mondatban tájékoztassa a testületet.
Kapuné Sin Anikó: Bevételi oldalon az állami támogatások egyeztetésre kerültek a
Magyar Államkincstárral. A jövedelempótló-, valamint a központi támogatások
bérjellegű változásai kerültek átvezetésre. A kiadási oldalon szintén a bérjellegű
kiadások kerültek beépítésre, továbbá a Petőfi utca felújítása. Ezáltal a tartalékunk
csökkent.
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Kulima István megköszöni a tájékoztatást és az Ügyrendi Bizottság nevében
elfogadásra javasolja a 2008. évi költségvetésről szóló rendelet módosítását.
Gombkötő Csabáné: Az elmúlt években a jövedelemkülönbség mérséklésére elvont
pénz egy részét visszaigényelte az önkormányzat. Ezt az összeget most nem látja a
módosítások között.
Kapuné Sin Anikó: A jövedelemkülönbség mérséklése címén elvont összeg
központilag kiszámolt összeg, év közben nem lehet hozzányúlni. A beszámolóban fog
majd látszani.
Ramasz Imre: 25 % a visszaigényelhető összeg a felújítási kiadások után. A
beszámolóban fog megjelenni.
A Petőfi utca felújítása után visszaigényelhető összeg pedig 2010-ben.
További hozzászólás hiányában szavazást kér a 2008. évi költségvetés módosításáról
szóló rendelet-tervezet elfogadása mellett.
A testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a 2008.
évi költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezetet.
Ramasz
Imre
polgármester
megállapítja,
hogy
Kardoskút
Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (…….) sz. ÖKT. rendelettervezete a 2008. évi költségvetés módosításáról rendeletté emelkedett.
2.) napirendi pont:

A 2009. évi költségvetés tervezetének megvitatása, elfogadása, a 2009. évi költségvetési rendelet megalkotása.
Előadó:
Ramasz Imre polgármester;
dr. Mészáros Erzsébet jegyző;
Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos.

Ramasz Imre: A február 5-i testületi ülésen már első fordulóban tárgyaltuk a 2009.
évi költségvetés tervezetét, majd a február 12-i falugyűlésen ismét, így szóbeli
kiegészítést nem kívánok tenni. A múlt héten megérkezett az önkormányzat
számlájára a Petőfi utcai útfelújítás pályázati pénze, mely összeg a tartalékot növeli a
jelenlegi tervezetben.
dr. Mészáros Erzsébet: A rendelet-tervezet 4. §-a a belső ellenőr javaslatára került
beépítésre, szabályozni kell ugyanis az önkormányzati gazdálkodás során év közben
létrejött költségvetési többlet pénzintézeti lekötését.
Kulima István: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a rendelet-tervezetet és elfogadásra
javasolja.
Szemenyei Sándor: A 6. §. az 50.000,- Ft alatti követelések törléséről dönt. Arra
lennék kíváncsi, hogy hány háztartást és milyen összegekben érint ez. Szeretnék
analitikus kimutatást látni ezekről az összegekről.
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dr. Mészáros Erzsébet: Kis összegű követeléseket tartalmaz, az államháztartásról
szóló törvény kimondja, hogy az 5 évnél régebbi és 50.000,- Ft alatti behajthatatlan
tartozások esetén csak önkéntes teljesítésről lehet szó. Öt év eltelte után kerülhet ki
a nyilvántartásunkból. Természetesen a kimutatást tájékoztató jelleggel elkészítjük.
Ramasz Imre: További hozzászólás hiányában szavazást kér a 2009. évi
költségvetésről szóló rendelet-tervezet elfogadása mellett.
A testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – egyhangúlag –
a 2009. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezetet elfogadta.
Ramasz
Imre
polgármester
megállapítja,
hogy
Kardoskút
Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (……) sz. ÖKT. rendelettervezete a 2009. évi költségvetésről rendeletté emelkedett.
3.)

napirendi pont:

Március 15-i nemzeti ünnep előkészítése.
Előadó: Ramasz Imre polgármester.

Ramasz Imre: A megemlékezés időpontjául javasolom 2009. március 14. /szombat/
18 órát, helyszínként a Művelődési ház nagytermét és a Március 15. teret.
Javasolom továbbá, hogy kérjük fel az általános iskolát egy ünnepi műsor
megtartására, valamint egy projektoros vetítést építsünk be a műsorba. Az ünnepi
beszéd elmondására várok jelentkezőket. Véleményem szerint helyi szinten, helyi
emberrel kellene megoldanunk a politika kizárásával.
Kulima István: Az elmúlt években Pappné Neller Borbála már bizonyította, hogy szép
ünnepi beszédeket tud tartani, javasolom az ő felkérését.
Pappné Neller Borbála: Szívesen teret engedek más jelentkezőnek is az ünnepi
beszéd elmondásában. Viszont, ha személyem mellett dönt a testület, akkor
köszönettel fogadom a felkérést.
Ramasz Imre: További hozzászólás hiányában szavazást kér arról, hogy Kardoskút
Község Önkormányzata a március 15-i megemlékezését 2009. március 14-én 18 órai
kezdettel rendezze meg a Móra Ferenc Művelődési Házban az iskolások
közreműködésével, projektoros kivetítéssel, valamint a Március 15. téren
koszorúzással és tábortűzzel. Az ünnepi beszéd megtartására felkéri Pappné Neller
Borbála Művelődési Ház vezetőt.
Szavazást kér.
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A testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
19/2009. (II. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából
megemlékezést szervez.
Időpontja:
2009. március 14. 18 óra.
Helye:
Móra Ferenc Művelődési Ház és
Községi Könyvtár, valamint a Március 15. tér.
Programja:
általános iskolások műsora;
projektoros kivetítés;
ünnepi beszéd;
koszorúzás, tábortűz.
Az ünnepi beszéd megtartására felkéri Pappné Neller
Borbálát a Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi
Könyvtár igazgatóját.
Felelős: Ramasz Imre polgármester.
Határidő: 2009. március 10.
Bejelentések:
Szemenyei Sándor: Az előző testületi ülésen döntöttünk a házi segítségnyújtás
Kardoskúton történő megszervezéséről, illetőleg annak megvalósítási sorrendjéről.
Első lépésben Tibáné Hamvasi Zsuzsával kezdődnek meg a tárgyalások. A falugyűlés
után ketten is megkerestek és úgy ítélték meg, hogy a döntésünk elhibázott volt.
Több munkanélküli is van a faluban, közülük kellene választani és beiskolázni valakit.
Másik kérdésem az Olasz Ernő-féle tanyához kapcsolódik, arról érdeklődnék, hogy
halad az értékesítése.
Ramasz Imre: A házi segítségnyújtással kapcsolatban még senkivel nem került sor
szerződéskötésre.
Az Olasz Ernő-féle tanya pedig üresen áll, nem került értékesítésre.
Mórocz Lajos: A házi segítségnyújtással kapcsolatban hány gondozóval kellene
számolni? Mindet be kell iskolázni?
Szemenyei Sándor: Egy 60 órás tanfolyamról van szó, ez nem lehet akadály.
Gombkötő Csabáné: Vannak olyan munkanélküliek is a faluban, akiknek megfelelő
végzettsége van.
Pusztai Ádám: Amennyiben Tibáné Hamvasi Zsuzsával kerül sor a szerződéskötésre,
abban az esetben sem ő fogja személyesen ellátni a gondozottakat, hanem kénytelen
lesz alkalmazottakat felvenni.
Ramasz Imre: Figyelembe kell venni azt is, hogy ez bizalmi állás. Fontos, hogy kit
fogadnak el a szolgáltatást igénybe vevők.
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dr. Mészáros Erzsébet: Jelenleg a működési feltételeknek sem felelnénk meg. Ahhoz,
hogy működési engedélyt kapjunk, fel kell venni egy gondozót, aki rendelkezik
megfelelő végzettséggel. A Polgármesteri hivatal szakfeladataként működhetne, így
közalkalmazotti besorolást kapna. Bért akkor is fizetni kell, ha nem lesz gondozott.
Tibáné Hamvasi Zsuzsa végzettsége megfelelő, a tárgyalások megkezdődtek vele,
jelenleg a cégbírósági bejegyzésre várunk.
Gub András: Kinek kell ezt a szolgáltatást nyújtani?
dr. Mészáros Erzsébet: A szociális törvény és a végrehajtási rendeletei pontosan
meghatározzák. Háromtagú bizottság – mely Orosházán működik – dönt arról, hogy
gondozásra szorul-e a kérelmező. Saját környezetében kell gondozni a szolgáltatást
igénybe vevőt.
Gombkötő Csabáné: Több pénz maradna a gondozónál, ha nem vállalkozótól kapná a
bérét.
Pusztai Ádám: Mennyi állami támogatás jár egy gondozott után?
dr. Mészáros Erzsébet: 270.000,- Ft/fő/év amennyiben a gondozott családjában az
egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 150 %-át.
Kulima István: A gondozottnak is fizetni kell a szolgáltatásért?
Mórocz Lajos: Mennyi időre köt az önkormányzat szerződést?
dr. Mészáros Erzsébet: A gondozottnak is van térítési díj fizetési kötelezettsége,
melyet a jogszabály szintén pontosan behatárol.
A Képviselő-testület dönt a szerződés időtartamáról.
Mórocz Lajos: Tibánéval már megkezdődtek a tárgyalások, nem javasolja a korábbi
döntés felülvizsgálatát.
Ramasz Imre: A szerződéskötéskor figyelemmel kell lennünk arra, hogy a
későbbiekben felülvizsgálhassuk a döntésünket.
Szavazást kér a korábbi határozat megerősítése mellett.
A testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
20/2009. (II. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a házi segítségnyújtás tárgyában hozott
7/2009. (II. 05.) sz. KT. határozatában foglaltakat
megerősíti.
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Ramasz Imre: A bölcsődei ellátásról valamilyen formában gondoskodnunk kell.
Sajnos a gyermeklétszám nem indokolja az önálló intézmény működtetését, így
megoldásként változatlanul marad az, hogy feladat-ellátási szerződést kötünk erre.
Tótkomlóssal az előző években már volt ilyen szerződésünk, a napokban tárgyaltunk
velük egy ismételt szerződéskötésről. A szerződés-tervezetet eljuttatták hozzánk,
korrekt feltételeket tartalmaz. A normatív támogatás és a felmerült költség közötti
különbözetet nekünk kell megtéríteni.
Kulima István: Mi van azzal a szülővel, aki Orosházán dolgozik, neki nem esik útba
Tótkomlós. Célszerűbb lenne Orosházával feladat-ellátási megállapodást kötni.
dr. Mészáros Erzsébet: Az önkormányzat eleget tesz a törvényi kötelezettségének, ha
egy önkormányzattal köt feladat-ellátási megállapodást. Ez nem zárja ki annak a
lehetőségét, hogy a szülő Orosházára vigye bölcsődébe a gyermekét. Orosházával
nehezíti a feladat-ellátási megállapodás megkötését az a tény is, hogy maximálisan
kihasznált a bölcsőde.
Ramasz Imre: Javasolja, hogy az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően Tótkomlós
Város Önkormányzatával kössük meg a feladat-ellátási megállapodást a bölcsőde
biztosítására.
További hozzászólás hiányában szavazást kér.
A testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
21/2009. (II. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 94. és 96. §-ai
alapján feladat-ellátási megállapodást köt Tótkomlós
Város
Önkormányzatával
a
bölcsődei
ellátás
biztosítására.
A megállapodás aláírására felhatalmazza Ramasz Imre
polgármestert.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2009. március 25.
Ramasz Imre: Pályázati kiírás jelent meg fűkasza, ahhoz kapcsolódó kiegészítők és
munkavédelmi eszközök beszerzésére. 1000 fő alatti települések pályázhatnak,
maximum 300.000,- Ft összegben. A pályázat beadási határideje 2009. március 25.
30 napon belül kerül sor az elbírálására. 2009. május 1. és október 15. között kell
alkalmazni egy személyt parlagfű-mentesítésre.
A Produktív Pályázatíró Iroda ajánlatot tett a pályázat elkészítésére, 19.000,- Ft +
ÁFa ellenében.
Az idei költségvetésben egy fűkasza beszerzése szerepel 200.000,- Ft értékben, saját
erőből.
Tekintettel arra, hogy egyre több a parlagfűvel fertőzött terület, véleményem szerint
a betervezett fűkasza beszerzésén túl élni kell a pályázat adta lehetőséggel is.
Javasolom a Produktív Pályázatíró Iroda megbízását a pályázat elkészítésére.
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Hozzászólás hiányában szavazást kér.
A testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
22/2009. (II. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot nyújt be fűkasza, ahhoz
kapcsolódó kiegészítők és munkavédelmi eszközök
beszerzésére. A pályázattal elnyerni kívánt támogatás
300.000,- Ft. A pályázat elkészítésével megbízza a
Produktív Pályázatíró Irodát, a szerződés aláírására
felhatalmazza Ramasz Imre polgármestert.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2009. március 25.
Ramasz Imre polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy soron kívüli testületi
ülés összehívására kerül sor, kb. március közepén. A soron kívüli ülés összehívását a
közfoglalkoztatási terv elfogadása és a közbeszerzési szabályzat módosítása teszi
szükségessé, mindkét feladat határideje 2009. április 15.
Az óvoda-vezetői állásra is pályázatot kell kiírni, melynek az előkészületeit meg kell
kezdeni.
Komoly érdeklődő jelentkezett, aki a Petőfi utcai ingatlanunkat – „fehér ház” – bérbe
venné, az általa megjelölt célra nem alkalmas, de csomagoló és raktár üzemnek igen.
Tudomása volt róla, hogy a Herbária keres Békés megyében megfelelő ingatlant, így
vállalta, hogy értesíti a céget arról, hogy nekünk van bérbe adandó ingatlanunk.
Remélem, hogy hamarosan megérkezik a válasz is, kedvező döntés esetén 10-15
helybélinek is munkalehetőséget jelenthet.
Kulima István: Az Ügyrendi Bizottság a képviselői tiszteletdíjak módosítását
kezdeményezi. Javasolja az alap tiszteletdíjat 12.000,- Ft/hó összegben
meghatározni, a bizottsági tag kiegészítését 2.000,- Ft/hó összegben, a bizottság
elnöke és az alpolgármester kiegészítését pedig 4.000,- Ft/hó összegben.
Gombkötő Csabáné: Ezt a megbízatást az egész országban tiszteletdíj nélkül kellene
végezni.
Kulima István: Mindannyian pénzből élünk. Forráshiányos településeken ennél
magasabb összegben is határoztak meg tiszteletdíjat. Kérem a képviselőket mondják
el véleményüket az Ügyrendi Bizottság előterjesztéséről.
Szemenyei Sándor: Soknak tartom, szégyen, hogy a lakosságot pénzért képviseljük.
Mórocz Lajos: Arányaiban nem sok.
Ramasz Imre: Javasolja, hogy a képviselő-testület bízza meg a jegyzőt az
elhangzottak alapján a rendelet-tervezet elkészítésével és a következő testületi
ülésen döntés születhet a rendelet-módosítás tárgyában. Szavazást kér.
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A testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
23/2009. (II. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megbízza dr. Mészáros Erzsébet jegyzőt,
hogy a 2009. március 19-i testületi ülésre készítse el
az
önkormányzati
képviselőket
megillető
tiszteletdíjakról, költségtérítésekről szóló 3/1999. (II.
26.) sz. ÖKT. rendelet módosításának tervezetét az
Ügyrendi Bizottság azon javaslata alapján, hogy
 a képviselői alap tiszteletdíj 12.000,- Ft/hó;
 a bizottsági tag kiegészítése 2.000,- Ft /hó;
 a bizottsági elnök és az alpolgármester
kiegészítése 4.000,- Ft/hó
összegben kerüljön meghatározásra.
Felelős: dr. Mészáros Erzsébet jegyző.
Határidő: 2009. március 19.
Ramasz Imre polgármester bejelenti, hogy 2009. január 30-án szabadságon volt,
valamint 2009. február 27-én szabadságot kíván igénybe venni.
A testület a bejelentést tudomásul vette.
Ramasz Imre polgármester megállapítja, hogy a továbbiakban szociális kérelmek
megvitatására kerül sor, így a testület zárt ülésen folytatja munkáját.
Kmft,/ Ramasz Imre /
polgármester

/ dr. Mészáros Erzsébet /
jegyző
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

/ Gub András /
képviselő

/ Pusztai Ádám /
képviselő
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