6/2009. ÖKÜ.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 25én 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi ülésén.
Jelen vannak:

Jelen volt továbbá:

Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Csabáné, Gombkötő
Lajos, Gub András, Kulima István, Mórocz Lajos, Pusztai Ádám,
Szemenyei Sándor települési képviselők.
dr. Mészáros Erzsébet jegyző,
Pappné Neller Borbála, műv. ház ig.
Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos,
Tóth Józsefné főelőadó,
Tóth Lajosné főelőadó,
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.
Jegyzőkönyv-hitelesítőkre tesz javaslatot
személyében, akiket a testület elfogadott.

Gombkötő

Lajos

és

Mórocz

Lajos

A továbbiakban Ramasz Imre polgármester javaslatot tesz a meghívóban szereplő
megtárgyalandó napirendi pontokra, melyet a testület az alábbiak szerint fogadott el:
Tárgy:

Előadó:

1. Óvodavezetői pályázat kiírása.

Ramasz Imre polgármester

2. Helyi önkormányzati képviselőket megillető
tiszteletdíjakról szóló rendelet módosítása.
.
3. Bejelentések.

dr. Mészáros Erzsébet
jegyző

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:
 4/2009. (II. 5.) sz. KT melyben a Közoktatási Megállapodás 4/c pontját
hatályon kívül helyezte, az egységes szerkezetbe foglalt módozat aláírására a
polgármestert felhatalmazta aláírásra. Orosháza Város polgármestere részére
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II. 24-én 4 példányban e testületi határozat kivonattal együtt megküldtük.
Ennek alapján Orosháza Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta.
 5/2009. (II. 5.) sz. KT melyben a Közoktatási Megállapodás mellékletét képező
Finanszírozási Szerződés került módosításra, a módosított változatot a
polgármester aláírta és megküldte Orosháza Város Önkormányzatának, akik
megtárgyalták és elfogadták.
 6/2009. (II. 5.) sz. KT melyben az iskola személyi jellegű kiadások és
munkáltatót terhelő járulékok, (vezetői pótlék, ékezési utalvány juttatása és
kereset kiegészítés) miatti átcsoportosítás végrehajtásáról. A határozat
megküldésre került az iskola főigazgatójának.
 7/2009. (II. 5.) sz. KT. döntött a házi segítségnyújtás ellátására irányuló
kötelezettség teljesítésének formájáról. Folyamatban van a BT-nek a
működési engedély megszerzése. Dr. Mészáros Erzsébet jegyző kiegészíti,
hogy a cégbíróságtól megérkezett a bejegyzés, elküldtük szakhatósági
véleményezésre.
 19/2009. (II. 26.) sz. KT döntött a március 15-i nemzeti ünnep
megrendezésének formájáról, tartalmáról. Egy képviselő kivételével mindegyik
jelen volt. Rendben, színvonalas ünnepség volt.
Ramasz Imre polgármester a legutóbbi ülés óta eltelt időszak fontosabb
eseményeiről, tanácskozásokról szólva az alábbiakról tájékoztatta a képviselőket:
2009. 03.12. Orosházán a Dél-Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás taggyűlése:
1. Társulási Megállapodás módosítása: A tervezet pontatlanságokat,
hiányosságokat tartalmazott, ezért átdolgozás után kell minden tag
önkormányzatnak
elfogadnia
az
egységes
szerkezetű
Társulási
Megállapodást. Erre a határidő: 2009. április 30.
2. Társulás Közbeszerzési Szabályzatának módosítása. Közbeszerzésekről
szóló törvény módosítása miatt szükséges, melynek főbb rendelkezéseit
április 1-től kell alkalmazni. Elfogadta a taggyűlés a Társulás 2009. évi
Közbeszerzési Tervét.
3. Taggyűlés a 2009. évi működési hozzájárulás mértékét 35,-Ft/lakos
összegben állapította meg.
4. A Társulás által beadott korábbi testületi ülésen már ismertetett pályázat,
melynek címe „Települési Szilárdhulladék – gazdálkodási rendszerek
fejlesztése” volt elutasításra került, azzal, hogy átdolgozás után új pályázat
keretében ismételten benyújtható. Ez tulajdonképpen az előzetes
hatástanulmányok, tervezések, engedélyek beszerzésének költségeit fedezi.
Az új pályázat költségvetése nettő 214.231.800,- Ft összegű, melyhez 85 %os pályázati támogatás nyerhető. Saját erő összege: 32.134.770 Ft. A
pályázat elnyerése esetén 80 Ft/fő hozzájárulás szükséges a tag
önkormányzatoknak.
2009. 03. 12. a Békés Megyei Vízművek Zrt. orosházi üzemmérnökségén zajlott
egyeztetés a vízi-közmű 2009. évi rekonstrukciós feladatairól. A rekonstrukciós
előirányzat 1.290.000,- Ft, melyből 1.000.000, Ft a helyi vízmű rekonstrukciója és
290.000,- Ft a az orosházi regionális rendszer rekonstrukciós költségeiből a
Kardoskútra eső rész. Bevétel bérleti díjból: 873.000,-Ft, a különbözetet a következő
költségvetési rendelet módosítása alkalmával biztosítjuk.
2009. 03. 19. Orosházán az Ivóvízminőség-javító Programhoz kapcsolódó
Önkormányzati Társulás előkészítésével foglalkozó megbeszélés volt. Mint arról már
korábban tájékoztatást adtam a Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség Javító Programon
belül a megvalósítás több önálló egységből áll össze egy egységes egésszé. Mi az
Orosházi Regionális rendszerről kapjuk a vizet, ebben vagyunk érdekeltek.
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A megbeszélésen Orosháza, Békéssámson, Tótkomlós, Csorvás, Gádoros,
Nagyszénás, Eperjes és Kardoskút vett részt. Megtárgyalásra került az Alapító okirat
és a Társulási megállapodás tervezete. Előző napon a rendszerhez tartozó, illetve
kapcsolódó Szarvasi Kistérség Önkormányzatai egyeztettek.
A 17 település Képviselő-testületeinek minősített többséggel meghozott határozata
szükséges a végleges dokumentumok elfogadásához. Jelenleg kérdéses
Pusztaföldvár részvétele a programban.
A program rendszerre eső költség előirányzata: 6,6 milliárd forint.
Támogatás mértéke: 85-95 %-os.
Kardoskútra eső költség 35,8 millió Ft, önerő a támogatás mértékének függvényében
1,8 – 5,4 millió forint. Erre kedvező pályázati döntés után a következő ciklusban kell
előirányzatot biztosítani.
Jelenlegi elképzelés szerint az önerőt hiteles formájában biztosítaná a Társulás,
melynek a törlesztésére a tőke és a kamat mértékéig a költséget beépítenénk a
vízdíjba. Előzetes számítás szerint ez a vízdíj mértékét 40-90 Ft/m3 –ben növelné
meg.
A Társulás működési költségeit a települések lakossága arányosan biztosítják.
A végleges dokumentumokat az áprilisi testületi ülésre fogom beterjeszteni.
Kérem továbbá a megküldött határozattervezet elfogadását, melyben felhatalmazást
kapok a „Megbízólevél” aláírására. Kérem a hozzászólásokat, véleményeket:
Szemenyei Sándor képviselő: Hitel felvételét nem helyeslem, nem tudjuk addig
mennyit emelkedik a vízdíj, ami szintén a lakosság terheit növeli.
Ramasz Imre polgármester: A testületnek kell majd dönteni, el lehet mondani a
véleményeket, melyek tükrében fogadhatjuk el.
Gombkötő Csabáné képviselő: A Vízmű nem előre takarékoskodik a felújításra?
Ramasz Imre polgármester: Nem, eddig nem így működött. Kardoskúton nincs sok
gond, nem nagyon régiek a vezetékek. Nagy valószínűséggel nem kell, hogy
felhasználjuk az előre betervezett felújítási összeget. Ami biztos szükséges, a
kezelőépület nyílászáróinak cseréje, illetve egy tolózár cseréje. Marad a
meghibásodások kijavítására is fedezet.
Pusztai Ádám képviselő: A falu szélénél, a futball pályánál milyen nyomással jön a
víz?
Gombkötő Lajos: Maximum 3 bar, nincs olyan magasan a víztorony, hogy kelljen
nyomásfokozó.
Ramasz Imre: További hozzászólás hiányában szavazást kér a lejárt határidejű
határozatok és a két ülés közötti eseményekről szóló beszámoló elfogadása mellett.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
29/2009. (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 4/2009.(II. 5.) sz., 5/2009. (II.5.) sz.,
6/2009. (II. 5.) sz., 7/2009. (II.5.) sz., 19/2009.
(II. 26.) sz. lejárt határidejű határozatokról és a
két ülés között történt fontosabb eseményekről,
döntésekről szóló beszámolót elfogadja.
Ramasz Imre: Aki egyetért a két ülés között történt események beszámolója kapcsán
előterjesztett ivóvízminőség javító program határozati javaslatának elfogadásával,
kézfeltartással fogadja el.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
30/2009. (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
a Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium
által
lefolytatott
közbeszerzési
eljárás
keretében nyertesként kihirdetett és megbízott
AQUAPROFIT Műszaki, Tanácsadási és
Befektetési Zrt. által vezetett tervezői
konzorcium részére a következő megbízást
adja, illetve, annak ellátásához az alábbi
„Meghatalmazás és Megbízólevél” című
dokumentumot írja alá:
MEGHATALMAZÁS ÉS MEGBÍZÓLEVÉL
Alulírott,Ramasz
Imre
Kardoskút
Önkormányzatának
Polgármestere
a
Képviselőtestület 30/2009. (III. 25.)
sz.
határozata alapján ezúton meghatalmazom az
AQUAPROFIT Műszaki, Tanácsadási és
Befektetési Zrt.
által képviselt és vezetett konzorciumot konzorciumi tagok:
1. AQUAPROFIT Műszaki, Tanácsadási és
Befektetési Zrt.
(7621 Pécs, Rákóczi u. 1),
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2. FŐMTERV Fővárosi Mérnöki Tervező és
Tanácsadó Zrt
3. ÖKO Környezeti, Gazdasági, Technológiai,
Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. (
… ),
ill. a konzorcium jogszerű képviseletét ellátó
AQUAPROFIT Műszaki, Tanácsadási és
Befektetési Zrt.-t, hogy a
„Dél –alföldi Régió ivó vízminőség javítása –
Ivóvíz 3.1”
tárgyú program keretén belül, a településen
szolgáltatott ivóvíz minőségének javítására
irányuló előkészítési és tervezési feladatokhoz
az előzetes megvalósíthatósági tanulmányban
felsorolt változatok közül:
a)
az önkormányzat által a tervismertető
tárgyaláson
megfogalmazott
vélemény
figyelembevételével,
b)
a
Dél-alföldi
Ivóvízminőség-javító
Konzorcium
Konzorciumi
Tanácsa
jóváhagyása esetén, a DARFT Kht., mint
Megbízó,
c)
a Környezetvédelmi- és Vízügyi
Minisztérium szakfőosztálya és Fejlesztési
Igazgatósága, mint Közreműködő,
d)
és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség,
mint Támogató – a felsoroltak mindegyike –
által elfogadott és továbbtervezésre javasolt
megoldás-változatok
elvi
vízjogi
engedélyeztetése
és
környezetvédelmi
engedélyeztetése során, az érintett hatóságok
előtt az önkormányzat nevében eljárjon.
A Megbízott személyesen, illetve a nevében
és a Megbízott felelősségével eljáró bármely
természetes vagy jogi személy, az eljárása
során köteles a fenti szervek által elfogadott
és jóváhagyott megoldást és álláspontot
képviselni. Eljárásáról a Megbízó kérésére
írásban
vagy
személyes
megjelenés
keretében helyzetjelentést, tájékoztatást ad,
amiről
a
Megbízó
Önkormányzat
polgármestere a belső szervezeti és
5

működési, hatásköri szabályai szerint köteles
a Képviselőtestületet tájékoztatni, vagy
szükség
esetén
határozathozatalt
kezdeményezni.
A Felek az a) – d) pontokban felsoroltak által
jóváhagyott
dokumentumokba
foglalt
kötelezettségeket kötelesek végrehajtani, tűrni
vagy elősegíteni.
Jelen határozatot a Képviselő-testület a Délalföldi
Ivóvízminőség-javító
Konzorcium
Konzorciumi Szerződésében, valamint a „A
Dél-alföldi
Régió
Ivóvízminőség-javító
Programja”
című,
EU-támogatással
megvalósítani
tervezett
nagyprojekt
előkészítésének részleges finanszírozása
(NFH-ENV
1/2005) tárgyú
Támogatási
Szerződésben foglalt kötelezettségeire való
tekintettel hozta meg.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2009. március 20.

1.

napirendi pont tárgya:

Óvodavezetői pályázat kiírása
Előadó: Ramasz Imre polgármester

Ramasz Imre: A napirendi ponttal kapcsolatban a jegyző nagyon részletes
előterjesztést készített, melyet mindenki írásban előzetesen megkapott.
Szóbeli kiegészítés van-e?
dr. Mészáros Erzsébet: Pontosítás szükséges a pályázat beadási határidejének
módosítása, ugyanis a jogszabály alapján a KSZK honlapon történő megjelenés
időpontja az irányadó.
Pusztai Ádám: A pályázat a.) pontot módosítani, pontosítani kell „intézménytípusban”
kifejezésre.
dr. Mészáros Erzsébet: A jogszabályi szöveg van idézve, zárójelbe odaírhatom, hogy
óvoda.
Ramasz Imre: Változatlanul elfogadásra javaslom a pályázati kiírást. Aki egyetért
kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
31/2009. (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete
a
Kardoskúti
Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői magasabb vezetői megbízásának betöltésére
pályázatot ír ki az alábbi tartalommal:
1) A munkáltatói jogkör gyakorlója: Kardoskút Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2) A munkavégzés helye: Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda
5945 Kardoskút, Kossuth u. 4.
3) A betöltendő vezetői megbízás megnevezése: Óvodavezető
4) A pályázat benyújtásának feltételei:
a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez
szükséges – a közoktatásról szóló 1993. LXXIX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdésében
felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
b) legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;
c) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan
időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben
történő, határozatlan időre szóló alkalmazás,
d) büntetlen előélet.
5) A magasabb vezetői megbízás 5 évre szól.
6) A magasabb vezetői megbízás kezdő időpontja: 2009. augusztus 1.
A magasabb vezetői megbízás megszűnésének időpontja: 2014. július 31.
7) A magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 Feladata az intézmény rendeltetésszerű működésének biztosítása, a
munkatervben meghatározott feladatok végrehajtásának megszervezése.
 Gondoskodik az intézményben folyó szakmai tevékenység feltételeiről. Koordinálja
az intézményben folyó pedagógiai tevékenységet. Ellenőrzi az intézményben folyó
tevékenységek, foglalkozások, rendezvények folyamatát, színvonalát.
 Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a szabályszerű
vagyonkezelésért, és a takarékos gazdálkodásért.
 Összeállítja és elkészíti a fenntartó által meghatározott szempontok és ütemezés
szerint a szakmai, tematikai és/vagy működési beszámolókat, elemzéseket.
 Dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, melyet
jogszabály hatáskörébe utal.
 Működteti az intézmény minőségirányítási programját.
 Tájékozódik az intézmény működésével kapcsolatos pályázati lehetőségekről,
részt vesz azok megírásában.
 Irányítja és ellenőrzi az intézmény dolgozóinak munkáját. Gyakorolja a Szervezeti
és Működési Szabályzatban, valamint a hatályos jogszabályokban biztosított,
hatáskörébe tartozó munkáltatói jogköröket.
8)Juttatások:
Illetmény, vezetői pótlék a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény alapján.
9) A pályázathoz csatolni kell:
 az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
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részletes szakmai önéletrajzot,
az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléssel,
 a legalább ötéves szakmai gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolást,
 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 a pályázó nyilatkozatát, amelyben hozzájárul a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a
pályázat tartalmát megismerhetik,
 nyilatkozatot az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007.
évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
vállalásáról.
10) A pályázati felhívás KSZK honlapján való közzétételének időpontja: 2009. április
10.
11) A pályázat benyújtásának határideje: a KSZK honlapján való megjelenést követő
30 nap.
12) A pályázat elbírálásának határideje: 2009. július 31.
13) A pályázatot személyesen vagy postai úton Kardoskút Község Polgármesteri
Hivatala címére (5945 Kardoskút, Március 15. tér 3.) kell benyújtani. A
pályázattal kapcsolatban érdeklődni a polgármesternél lehet személyesen, vagy
a 68/429-000 telefonszámon.
Felhívja a jegyzőt, hogy a pályázati kiírást a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és
Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán, az Oktatási és Kulturális
Közlönyben, Kardoskút község internetes honlapján, Kardoskút Község
Polgármesteri Hivatalában elhelyezett hirdetőtáblán tegye közzé.
Határidő: 2009. április 10.
Felelős: dr. Mészáros Erzsébet jegyző.
2.

napirendi pont tárgya:

Helyi önkormányzati képviselőket megillető tiszteletdíjakról szóló 3/1999. (II. 26.) sz. ÖKT. rendelet
módosítása.
Előadó: dr. Mészáros Erzsébet jegyző.

Ramasz Imre: A jegyző a rendelet-tervezetet elkészítette, egységes szerkezetben is
kiadta írásban, előzetesen, az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta.
Kulima István: Az Ügyrendi Bizottság a rendelettervezetet megtárgyalta és
változtatás nélkül elfogadásra ajánlja a képviselőknek.
Gombkötő Lajos: Előző ülésen nem voltam itt, de hallottam róla. Egyetértek vele,
indokoltnak is tűnik, de a gazdasági helyzetet nézve 1 év múlva, az új ciklus
kezdetekor látnám aktuálisnak, ezért nem javaslom. Egyik legrégebbi testületi tag
vagyok, úgy kezdtük, hogy nem állapítottunk meg magunknak díjazást, később
megállapítottuk, de felajánlottuk alapítványnak, polgárőrségnek. Úgy gondolom, nem
lenne most tisztességes az emelés. A lakosok körében is kikerült ez az emelés és
nagyon negatív vélemények hangzottak el. Javaslom, maradjon minden a régi. Az új
testület a választások után majd olyan döntést hoz, amilyet akar.
Szemenyei Sándor: A múlt testületi ülésen e számok tükrében eléggé fel voltam
háborodva, én is azon javaslattal élek, maradjon a régi rendelet.
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Gombkötő Csabáné: A hulladékgazdálkodás, vízgazdálkodás a jövő. Van nekünk
egy lezárt kutunk, mi lenne, ha felajánlanánk a tiszteletdíjunkat ennek a kútnak a
bevizsgálására. Kardoskút határában lévő 80-90 C fokos vizet rejt. Szép gesztus
lenne a Képviselő-testülettől. Micsoda felelőtlenség, hogy nem is tudjuk minek a
birtokában vagyunk, nemes gesztus lenne.
Ramasz Imre: Tisztában vagytok vele, milyen nagyságrendű feladat ez? Mennyi
pénz kellene erre? Szívesen hallgatom, de a lehetőségeket látni kell.
Mindenki szabadon rendelkezik a saját tiszteletdíjáról.
Én voltam az első aki felvetettem, hogy vajon ebben az időben célszerű-e emelni a
tiszteletdíj összegét, de ennek ellenére megszavazom.
Aki egyetért a rendelet-tervezet elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 3 tartózkodással, 0 ellenszavazattal
elfogadta a képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet-tervezetet.
Ramasz Imre polgármester megállapítja, hogy Kardoskút Község Önkormányzata
Képviselő-testületének ../2009. (….) sz. ÖKT. rendelet-tervezete a helyi
önkormányzati képviselőket megillető tiszteletdíjakról, költségtérítésekről
szóló 3/1999. (II. 26.) sz. ÖKT. rendelet módosításáról rendeletté emelkedett.
Bejelentések:
Ramasz Imre: Átadom a szót a képviselőknek, van-e valakinek bejelenteni valója?
Kulima István: A március 15-i ünnepségen miért nem a kardoskúti iskola tanuló
szerepeltek, miért kellett egy busszal Orosházáról hozni gyerekeket? Itteni gyerekek
is tudtak volna jó, színvonalas előadást produkálni.
Ramasz Imre: Érdemben nem tudok válaszolni. Felkérést megtettem. Tőlünk
független intézmény. Kérhetünk választ, de semmiféle elszámoltatási
kötelezettségünk, jogosultságunk nincs.
Gombkötő Lajos: Felháborodtam, hogy erre nem képes ez az iskola, mert igaz
orosházi iskola, de mi fedezzük a k öltségeket.
Elképesztő milyen írások jelennek meg a honlapon, egy név mögé elbújva. Ki lehet
nyomozni. Egy békés faluban élünk, de jó lenne, ha ez abba maradna.
Pusztai Ádám: Nem biztos, hogy ki lehet írni. Én már az ünnepség megbeszélésen
tudtam, hogy orosházi gyerekek lesznek. Úgy kell a felkérést megtenni, hogy a
Kardoskúti tagintézmény diákjai szerepeljenek. Az iskola vezetőjének a döntésén
múlik, hogy ki fog szerepelni.
Kulima István: Sok kardoskúti emberben felvetődött, hogy miért nem kardoskúti
gyerekek szerepeltek. Nem a műsor színvonalával volt probléma, az nagyon is
színvonalas volt.
Ramasz Imre: Én a helyi tagintézmény vezetőjét kértem fel, az ünnepség előtti nap
tudtam meg, hogy kik fognak szerepelni.
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Pappné Neller Borbála: Soha semmikor, semmilyen minőségi kifogás nem merült fel,
nem értem miért gondoltuk, hogy nem képesek megfelelő színvonalú műsort adni a
kardoskúti gyerekek. Erre csak az igazgató úr tud pontos információt adni.
Ramasz Imre: Pontosítani kell a felkérésen. Egyetértek Gombkötő Lajos
véleményével, nem biztos, hogy a helyi iskolások közül tudtak volna egy ilyen
színvonalas műsort adni.
Gombkötő Csabáné: Úgy érzem kicsit túl dicsérjük, más 29 főből összeállítani egy
csapatot, vagy más néhány gyerekből. Olyan probléma is lehet, hogy anyagilag nem
köszöntük meg a felkészítő tanárnak a plusz munkát.
Pusztai Ádám: Túlórát számoltunk el mindig.
Kulima István: Volt tehát anyagi elismerés!
Szemenyei Sándor: Nagyon színvonalas ünnepi műsort láttunk.
Ramasz Imre: Igen, egyetértek. Szavazzuk is meg határozatban Pappné Neller
Borbálának és Varga Pálnak a március 15-i ünnepi műsor összeállításáért,
határozatban köszönetünket. Aki ezzel egyetért kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
32/2009. (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete Pappné Neller Borbálának, a Móra
Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár
igazgatójának, valamint Varga Pálnak a 2009.
március 15-i ünnepi műsor színvonalas
összeállításáért
és
lebonyolításáért
elismerését és köszönetét fejezi ki.
Ramasz Imre: Köszönti Soós Béla kertészmérnököt. Köszöni, hogy a község
központi terének felújítására, képének megváltoztatására készítendő pályázathoz a
kalkulált felmérést térítésmentesen elkészítette és előterjeszti megismerés, illetve
döntés céljából.
Soós Béla: Köszönti a megjelenteket. Építésszel együtt megnéztük, milyen lehetőség
van a Március 15-i tér egészének felújítására, képének megváltoztatására. Az
épületek vonatkozásában,- művelődési ház, polgármesteri hivatal – nyílászárók
cseréjével, külső hőszigeteléssel való ellátásával célszerű elvégezni. A nyílászárók
költsége 1.342 ezer Ft-ra becsülhető, plusz az épületek 8 cm vastagságú
hőszigetelése, valamint a kerítés rész felújítása.
A művelődési ház előkertet el kellene bontani, új kaput tenni az épület vonalába,
faborítással. A művelődési ház külső hőszigetelése 8.906 ezer Ft. A két épület
felújítása kimerítené az egész lehetőséget. Célszerű lenne a községháza épületének
felújítása.
A tér megújításával kapcsolatban geodéziai felmérés kellene, a határvonalat meg
kellene határozni.
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Vizsgálatok szükségesek:
- parkolók, kerékpár tárolók, közlekedéssel összefüggő vizsgálatok,
- emlékmű állapota, felújítása,
- kerti világítás,
- öntözés lehetősége (célszerű nem ivóvízzel, hanem fúrt kúttal, automata
berendezéssel – fele energiát igényel),
- óhajt-e a község másik emlékművet, helyét pontosan meghatározni,
- szép tér kiépítése, sétányrendszer, pihenő építése,
- a játszótér jó állapotú, de néhány elemmel ki lehetne egészíteni.
Egy településnél meghatározó képet ad, hogy a központ hogyan néz ki.
A felújítással a karbantartás is leegyszerűsödik. Fantáziálni lehet, akár vízvisszaforgatásos szökőkút építésével is. Egyedül a pénzügyi keret a meghatározó.
Ramasz Imre: A művelődési ház hátsó kerítése is elavult.
Soós Béla: Meghatározó szempont, hogy a község központja szépítése a cél, nincs
a kerítés benne, de erre is tudunk árajánlatot adni.
Ramasz Imre: KEOP pályázati lehetőség jelentkezik. Energiatakarékos szempontok,
költségvetési intézmények felújítására, amibe bele lehet illeszteni a polgármesteri
hivatal és a művelődési ház épületek külső hőszigetelését.
Hangsúlyosabb lehetne a teret kiemelve, az épületek felújítását, pl. tér megvilágítás,
locsoló elem, szabadtéri sakk, stb.
Ha épület felújítást végzünk, akkor a meglévő szabványnak meg kell felelni.
Ez előzetes tájékoztatás volt. Javaslom rövid időn belül részletesebb terv alapján
döntsünk, milyen irányba induljunk. Számolhatunk egy ismételt kerékpárút
pályázattal is, amit a döntésnél a költségek miatt figyelembe kell venni.
Soós Béla: A zöldterület költsége az igényektől és a pénzkerettől függ. Konkrétan
kell dönteni, mit szeretnénk. A térre kb . 15 millió forint nagyon kellene.
Ramasz Imre: Néhány elem költsége ismeretében tudnánk dönteni, mit szeretnénk.
Soós Béla: Öntöző berendezés, fúrt kút – 50 ezer forint – az udvaron vízmentes
aknában, benne a gépészeti berendezéssel 1-2 millió forint.
Világítás – a lehetőségeket felkínálva egy helyi villanyszerelő meg tudja csinálni, a
szükséges
DÉMÁSZ
engedélyezéssel,
mindennel
felszerelve,
teljesen
biztonságosan 2-3 millió forint.
Olcsóbb 1 méter magas kerti világítás.
Növények: környezettűrő és magas díszítő értéke van, sétány, kevés virággal.
Emlékmű: kevés költség szükséges.
Ebben a pályázatban verseny van, tehát minőséget kell biztosítani. Szakmai
elismerést tudhatok magaménak, biztatok mindenkit, hogy nyerhet a pályázat.
Szakmai költségvetést készítek, de a pályázathoz szakemberrel kell végeztetni
bizonyos részeket.
Ramasz Imre: Javaslom, rövid időn belül döntsünk, kinek mire adjunk megbízást.
Soós Béla: Rendkívül jó pályázati lehetőség, ami ebbe belefér azzal élni kell.
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Gub András: Külön-külön lehet választani és pályázatokat is külön lehet választani?
Egyetértek, hogy 20 %-os önerős pályázattal élni kell.
Ramasz Imre: A pályázat beadási határideje május 31. Nem biztos, hogy beleférünk.
A tér település központ pályázatban kedvező lehetőségek vannak. A keret 28 millió,
de ebből részesülhetnek a vállalkozók is, tehát nem gondolom, hogy az
önkormányzat az egész összeggel gazdálkodhatna.
Gombkötő Lajos: Mennyire kérhetnénk előzetest a költségekről. El kell döntenünk,
hogy mit akarunk, mit tudunk kb,. 15 milllió forintból kihozni.
Soós Béla: Tervet kell készíteni, fel kell mérni.
Ramasz Imre: Megköszöni az előkészítő munkát és a tájékoztatást, rövid időn belül
jelentkezünk.
Próbálkozzunk külön-külön pályázattal? Mérlegelni kell az esélyeinket. A pályázati
kivitelezést lehet szakaszolni? Egészében kell mérlegelni, hogy mit akarunk.
Mórocz Lajos: Orosháza partner a kerékpárút pályázatban?
Ramasz Imre: 85 %-os támogatás, települések közötti kerékpárutakra, hajlandó részt
venni Orosháza.
Pusztai Ádám: Adódott egy ötlet, ami gondolkodásra sarkallt. Olyan javaslattal
szeretnék élni, hogy igényeljünk, pályázzunk egy tanyabuszra. A megnyerhető
összeg a teljes ár, csak az ÁFÁ-t kell fizetni. Az üzemeltetési költséget fedezné a
szöllösi településrészen élő gyermekek iskolai fejkvótája, használhatná akárki
ellátására, betegszállításra, éjszakai járőrözésre. Ebben az évben nem lesz pályázat.
Körbe kellene járni, hány igény lenne és a következő pályázati kiírásra előkészíteni.
Ramasz Imre: Semmi akadálya, fel tudjuk vállalni a felmérést. A következő évi
költségvetés előkészítéséig felmérjük és a testület dönthet, hogy ilyen jellegű
pályázatot nyújt-e be.
Ramasz Imre: Számítástechnikai, számítógépek felújítására, bővítésére van anyagi
fedezetünk. Felmérés alapján, árajánlatok tükrében a hivatal és intézményeinél + 2
teljes gép beszerzésére - költségigénye 1 millió forint - lenne szükség. Fejlesztési
célú kiadások terhére rendeljük meg és eszközöljük a beszerzést 1.029 ezer forint
összegben.
Gombkötő Lajos: Ha szükség van rá, akkor igen.
Ramasz Imre: Aki egyetért az kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 0 ellenszavazattal,
alábbi határozatot hozta:

az

33/2009. (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete
a
Polgármesteri
Hivatal
és
intézményei
részére
számítógépek
felújítására, újak beszerzésére 1.029.000,-Ft
összeget biztosít fejlesztési célú kiadások
terhére.
Felelős: dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő: 2009. április 15.
Ramasz Imre: A költségvetésbe nincs betervezve költség arra, hogy eladott építési
telket visszavásároljunk. Javaslom, hogy vizsgáljuk felül azt az álláspontunkat, hogy
építési telket nem vásárolunk vissza. Van egy felajánlás és két személy érdeklődött.
Némi adóbevételt jelent, ha nem építette be a telket, de szerencsésebb lenne, ha az
üres telkek nem lennének.
A visszavásárlás telkenként 30-35 ezer forintot jelentene plusz az ügyvédi költség
10-12 ezer forint.
Szemenyei Sándor: Ilyen helyzetben mit tudunk csinálni, nem tud építeni senki
ebben a gazdasági helyzetben. Azt javaslom, hogy változtassuk meg a korábbi
döntésünket és vegyük vissza a felajánlott telkeket.
Gombkötő Lajos: Ha nem vesszük vissza, akkor nem tudja eladni és még jobb, ha mi
vesszük vissza.
Ramasz Imre: Üres építési telket a jelenlegi eladási áron, azaz 1,- Ft/m2 áron
vásárolunk vissza, kiegészítve a jelenleg érvényben lévő közműköltségekkel
kiegészítve. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
34/2009. (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete döntött arról, hogy a visszavásárlásra
felajánlott építési telket visszavásárolja 1
Ft/m2 áron, kiegészítve a jelenleg érvényben
lévő
közműköltségekkel.
A
telekvisszavásárlásokkal kapcsolatos adásvételi
szerződések
megkötésére
felhatalmazza
Ramasz Imre polgármestert.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: folyamatos
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Ramasz Imre: Az előző testületi ülésen Szemenyei Sándor kérdését nem tudtuk
azonnal megválaszolni a kis összegű követelések eltörléséről. Az ezzel kapcsolatos
írásos válasz kiadásra került. Kérem a képviselőket, hogy a válasz elfogadásáról
kézfelemeléssel szavazzanak.
A testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
35/2009. (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete
a
kis
összegű
követelések
eltörléséről
szóló
írásos
előterjesztést
elfogadta.
Ramasz Imre: Pénzlekötéssel kapcsolatos tájékoztatással kíván élni. Jelenleg 75
millió forinttal rendelkezünk rövid lekötési futamidővel. Van egy 20 millió forint
összegű, 2x22 millió 30 napos, és 1x11 millió összegű megújítható lekötés.
Önmagában több, mint amit éves szinten kamatbevétel címen terveztünk, ami azt
jelenti, hogy 2 millió forint feletti éves kamatbevétellel számolhatunk.
Ramasz Imre: Méhészek kerestek meg, mézelő facsemete beszerzésére van
lehetőségünk, csak területet kértek. Az ipari területen, védőerdőt kell telepítenünk a
rendezési tervünk szerint. Ezek a csemeték kevés pénzből beszerezhetők (30 ezer
Ft őszi telepítés). A méhészek vállalták a facsemeték költségét. Esetleg iskolázni is
lehetne a csemetéket.
Gombkötő Lajos: Külterületen nincs erre hely?
Ramasz Imre: Nem lenne szerencsés belterületre behozni. Ezek mézelő fák, hosszú
időn át virágoznak. Fatelepítéssel gondolkodunk a közfoglalkoztatással
kapcsolatban. Számba lehet venni a településrendezési terven jelzett területeket. A
közelmúltban 7 ezer forintért kaptam facsemetéket, azt is iskolázni kellene. Ezeket a
mézelő fákat is lehetne iskolázni. Egy telket feláldozni és később eldönteni a
kitelepítés helyét.
Ne vessük el. Arról kellene dönteni, hogy hova tegyük most. A településrendezési
tervvel kapcsolatban a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósága is megkeresett. A
településrendezési tervünk felülvizsgálata 2012-ben lenne esedékes. A KMNP
érdeke lenne – beruházás megkezdése miatt -, aminek a költsége 4,8 millió forint.
Ennek ismeretében keressük meg a KMNP-ot, hogy vállalják a költségeket, vagy
kivárják a felülvizsgálat idejét. Mérlegelni kell.
Gombkötő Csabáné: Mekkora területet igényelne?
Pusztai Ádám: Kb. 1 ha.
Ramasz Imre: Nem zárkózunk el, mérlegeljük.
Kulima István: Az önkormányzat fizesse a facsemeték árát, a földtulajdon jogok
miatt, örülünk ha mézet termelnek. A pontos helyét később határozzuk meg.
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Ramasz Imre: A közfoglalkoztatási terv nem került beterjesztésre, a közeljövőben
elkészül, 15 napos határidővel be kell küldeni jóváhagyás céljából a Munkaügyi
Központ Orosházi Kirendeltségére. Ezért majd soron kívüli testületi ülést kell tartani.
Mórocz Lajos: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a április 15-én nem lesz itthon.
Ramasz Imre: Tájékoztatás céljából teszek bejelentést: március 2-6. között öt
munkanap szabadságon voltam, melyet kérek utólag tudomásul venni. Valamint
előre jelzem, március 28-31 között, 3 munkanap szabadságon leszek.
A Képviselő-testület a bejelentést tudomásul vette.
Ramasz Imre: Több napirendi pont és bejelentés nincs, ezért a Képviselő-testület
zárt ülés keretében folytatja az ülést.

Kmft.

/ dr. Mészáros Erzsébet /
jegyző

/ Ramasz Imre /
polgármester

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

/ Gombkötő Lajos /
képviselő

/ Mórocz Lajos /
képviselő
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