8/2009. ÖKÜ.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 9-én
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,
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.
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. Kardoskút község közfoglalkoztatási terve.

Ramasz Imre
polgármester

2. Bejelentések.

1.

Napirendi pont tárgya:

Kardoskút község közfoglalkoztatási terve.
Előadó: Ramasz Imre polgármester

Ramasz Imre polgármester: Kardoskút község közfoglalkoztatási tervét és a
szöveges elemzést írásban elkészítettük és minden képviselő részére időben
megküldtük.
Az anyagban szereplő számadatok a 2008. december 31-i adatok alapján kerültek
meghatározásra. A Munkaügyi Központ nyilvántartásának adatai szerint 70 fő feletti
az álláskeresők száma Kardoskúton, mely adat azonban nem pontos. Több olyan
személy is szerepel a listán, aki már talált munkát, illetve külföldre ment dolgozni.
Azoknak a személyeknek, akiket a törvény alapján foglalkoztatni kell, azoknak
tudunk munkát biztosítani. 7 fő már április 1. napjától megkezdte a munkát, ennek
eredménye látszik a közterületeken.
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Szemenyei Sándor: Egyedül álló, idős, beteg emberek lakása előtti utcai rész
rendbetétele belefér-e a közmunkába.
Ramasz Imre: Aki kérte eddig is megcsináltuk a közterület rendbe tételét. Aki szól,
jelzi ezután is meg fogjuk csinálni.
Mórocz Lajos: Javasolnám változtatni a bealkalmazási
Lépcsőzetesen, hogy mindig legyen közmunkás bealkalmazva.

idők

kezdetét.

Ramasz Imre: Természetesen lehetséges, de kérdéses, hogy például januárban,
februárban milyen tudunk biztosítani. A tavaszi munkák igénylik a nagyobb
létszámot. A szerződését bárkinek meg lehet hosszabbítani, amennyiben indokolt,
továbbá év közben új emberek is csatlakoznak majd. Április végére készül el a Petőfi
utca járdájának javítási terve, amennyiben lehetséges lesz, ebbe a munkába is
bevonjuk a közmunkásokat.
Gombkötő Csabáné: Mindenki belefért, aki szeretne dolgozni?
Ramasz Imre: Nincs is a teljes létszám kitöltve. mindenkit tudunk alkalmazni, akit a
törvényi előírások engednek. Ez egy terv, ettől több személyt is foglalkoztathatunk.
Gombkötő Csabáné: Ha segélyt kapnának akkor az Önkormányzatnak nagyobb
hozzájárulást kellene biztosítani?
Ramasz Imre: Más a rendszer, 15 % plusz hozzájárulással ösztönzi a törvény azt az
önkormányzatot aki ilyen keretek között foglalkoztatja a munkanélkülieket. A
nyilvántartott munkanélküliek töredéke, akire ez a törvény vonatkozik.
Gombkötő Csabáné: Nagyon jó, hogy elkezdődött a fásítás. Lehetne-e fásítási akciót
szervezni, minden dűlő mellé akácfát ültetni, szorgalmazni kell, meg kell győzni a
földtulajdonosokat.
Ramasz Imre: Megítélésem szerint intézményesen nem lehet fásítani a dűlők mellett.
Elaprózott tulajdonviszonyok mellett nem egyszerű. Mindenki a saját földje mellett
ültethet.
Az erdőtelepítés nem egyszerű eljárás. Valamivel több, mint 1 ha szántó terület van
erdőtelepítésre - elvileg. Mérlegelni kell, hogy ez hosszú távú munkát igényel.
Örülök, hogy a méhészek kezdeményeztek a mézelő fa telepítését.
Szemenyei Sándor: A dűlő utak szélessége szabvány szerint hány méter?
Ramasz Imre: 8 méter. Nem egyszerű a védőtávolságok betartása, művelés alóli
kivonás.
Térjünk vissza a napirendi pont tárgyához, a közfoglalkoztatási tervhez. Ha bármikor
bárki lát olyan munkát, ami közfoglalkoztatás keretébe belefér, igyekszünk
megoldani. Lezárhatjuk a napirend tárgyalását?
Aki elfogadja a közfoglalkoztatási tervet, az kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
47/2009. (IV. 09.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 37/A. §. (1) bekezdése alapján a Délalföldi
Regionális
Munkaügyi
Központ
Orosházi Kirendeltségének a véleménye
figyelembe vételével a 2009. évre a melléklet
szerinti formában és tartalommal határozza
meg a település Közfoglalkoztatási Tervét.
A
Képviselő-testület
felhatalmazza
a
polgármestert, hogy a Tervben foglalt
feladatok végrehajtása érdekében eljárjon,
illetőleg
kötelezi
az
elfogadott
Közfoglalkoztatási Tervnek 5 napon belül való
megküldésére
a
Magyar
Államkincstár
illetékes igazgatósága részére.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2009. április 14. és folyamatos
B e j e l e n t é s e k:
dr. Mészáros Erzsébet: Egyetlen egy bejelentéssel szeretnék élni. A Közbeszerzési
Szabályzat módosítását elkészítettem. Elnézést kérek a testületi tagoktól amiért
közvetlenül az ülés előtt került kiosztásra, de részletesen ismertetem, mivel nem volt
idejük áttanulmányozni.
A legfontosabb eleme a szabályozásnak a külső lebonyolító igénybevétele, mivel a
helyi apparátus nem kellően felkészült erre a feladatra. A testület döntését a
polgármesternek kell majd ellenjegyezni. Újdonságnak számít továbbá a törvényben
a döntéshozók anyagi felelőssége is. A közbeszerzési eljárás dokumentumait és a
szerződéseket meg kell jelentetni a község honlapján, a későbbiekben pedig a
Közbeszerzések Tanácsa honlapján is.
Ramasz Imre: Olyan törvényi kötelezettség, ami megkeseríti az életünket, bár
lesznek ennek haszonélvezői. A kis önkormányzatoknak elég nagy anyagi
megterhelést jelent. Költségvetésünkben nincs olyan feladat tervezve, amely az
összeszámítás miatt közbeszerzési eljárás köteles lenne, de az elkövetkezendő
időben lehet ilyen. A törvény azt nem bünteti, ha be van tervezve és nem történt
közbeszerzési eljárás, akkor viszont szigorúan büntet ha szükséges lett volna, de
nem került lebonyolításra.
Aki egyetért a szabályzatban foglaltakkal az kézfeltartással jelezze.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
48/2009. (IV. 09.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kardoskút
Község
Közbeszerzési Szabályzatát elfogadta. A
szabályzat a határozat mellékletét képezi.
Ramasz Imre: Ivóvíz-minőségjavító Programmal kapcsolatos hírlevél formájában
megjelenő anyagot adtam ki, amit igen tanulságosnak, hasznosnak ítélek meg,
javaslom a képviselőknek áttanulmányozásra.
Ramasz Imre: Az idei év felújítási munkálatai kapcsán már döntöttünk a Mikszáth
Kálmán utca útburkolat felújításáról. Pályázati kiírás még nem jelent meg, a tervek
készítése folyamatban van. A tervezés költsége 130 ezer forint, az elkészítési
határideje április 30.
A Petőfi utcai járda állapotfelméréséről készülő terv költsége 40 ezer forint + ÁFA, az
elkészítési határideje április 30.
Az óvoda felújítása szintén szerepel a költségvetésben. Három tervezőt kerestem
meg és kértem árajánlatot. Egy ajánlat érkezett Hegedűs Imre orosházi tervezőtől,
aki 30 ezer forint + ÁFA áron vállalja a költségvetés elkészítését, továbbá a teljes
műszaki ellenőrzést 120 ezer forint + ÁFA áron. Szerződés kötésére még nem került
sor, de megítélésem szerint az ajánlat korrekt, elfogadható.
Ramasz Imre: Verasztó József tanintézmény vezetőtől levelet kaptam, melyet
mindenkinek írásban kiadtam. A levélből az derül ki, mintha én kértem volna
magyarázatot arra, hogy miért az orosházi tagiskolából voltak gyerekek akik a
március 15-i ünnepi műsort adták. Szó sincs róla. Nem akarok vitát nyitni. Mindenki
olvashatja az interneten a véleményeket. Azt ígérem, hogy ezután írásban kérjük fel,
hogy műsort adjanak, illetve írásban nyilatkozzanak mit vállalnak.
Pusztai Ádám: A főigazgatót ne kerüljük ki a felkéréskor.
Ramasz Imre: A főigazgatót is bevonjuk és írásban kerül sor a felkérésre.
A kerékpárút pályázat kiírása megtörtént, 1,3 milliárd forint összegben. Elvi lehetőség
van Kardoskút és Orosháza közötti szakasz megépítésére, 85 %-os pályázati
támogatással. Rosszabb a pozíció, mint a korábbi pályázáskor, és kérdés, hogy a
kiviteli költségek is hogyan változnak. Egyeztettem Németh Bélával, Orosháza
polgármesterével. Előzetes elképzelésükben szerepel a kerékpárút megépítése, de
pénzügyi helyzetük miatt egyedül képtelenek felvállalni.
Olyan előterjesztéssel élünk, hogy a két település konzorciumban vállalja a
kerékpárút kivitelezését, Orosháza gesztorságával. A kerékpárút költségeit
hosszarányban osztjuk meg. Lényegesen kedvezőbb, ha Orosháza város
apparátusa bonyolítja le az eljárást, sok költséget meg lehet takarítani. A tervek
készen vannak, jogerős építési engedély van. Pályázatot május 2-től lehet beadni.
Az önerő jelentős, kb. 15 millió forintra prognosztizálható. Döntenünk kell, hogy
indulunk-e a pályázaton.
Javaslom menjünk sorba, mindenki nyilatkozzon.
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Gombkötő Csabáné: Megkönnyítené a kerékpárosok közlekedését, javaslom a
megvalósítást. Számunkra előnyösebb, ha összefogunk Orosházával.
Gombkötő Lajos: Kerékpárút építését támogatom, valamint az összefogást is. Most
kell megvalósítani, később már nem biztos, hogy lesz rá lehetőség.
Mórocz Lajos: A gazdasági helyzet romlása miatt is egyre többen fognak
kerékpározni. Javaslom a kerékpárút megvalósítását, konzorcium keretében.
Kulima István: Támogatom a kerékpárút építését, mivel már eddig is igény merült fel.
Konzorciumban a kivitelezés is könnyebb lenne. Orosházának van ebben
tapasztalata.
Pusztai Ádám: Ha az utat megjavítják, akkor még inkább szükség lesz a
kerékpárútra. Mennyi az, amit veszítünk ha nem nyer a pályázat?
Ramasz Imre: Gyakorlatilag, ha konzorciumban készül, akkor nem kerül pénzbe.
Szemenyei Sándor: Maximálisan támogatom. Másfél év van hátra a ciklusból,
áthúzódik a következő ciklusra, de megbocsátanak hogy elkezdjük a kerékpárutat,
nem áll olyan rosszul az önkormányzatunk anyagilag. Inkább kerékpárutat építsünk,
mint fénykertet, vagy kivilágított játszóteret.
Gub András: Támogatom, mivel én vagyok az ötletgazdája a kerékpárútnak.
Ramasz Imre: Az elhangzottakat foglaljuk határozatba, melyben a képviselők
hatalmazzanak fel az előkészítésére és a konzorciumi szerződés aláírására.
Érdemi döntések miatt soron kívüli ülések várhatók. Célszerű a pályázat mielőbbi
beadása. A megvalósítás ideje sok mindentől függ, a realitását a jövő évre datálom.
Aki ezzel egyetért kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
49/2009. (IV. 09.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
döntött
arról,
hogy
Orosháza – Kardoskút közötti szakaszon
kerékpárutat épít, Orosházával közösen,
Orosháza gesztorságával konzorciumban.
Felhatalmazza Ramasz Imre polgármestert,
hogy a pályázat beadásával kapcsolatos
előkészületeket tegye meg és a konzorciumi
szerződést írja alá.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: folyamatos
Ramasz Imre: Megjelent az épületek energetikai felújításával kapcsolatos pályázati
kiírás. Szóba jöhet a polgármesteri hivatal, művelődési ház épülete. Előzetes
felmérés alapján 14-15 millió forintos beruházásról van szó, 30-70 %-os támogatás
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mellett. Kivitelezésre alkalmas terveket kell készíttetni a pályázati szempontoknak
megfelelően. 3 millió forint szerepel a költségvetésben tervezési költségekre.
Zöldterület felújítással kapcsolatban a költségek a pályázat alapján 100 %-ban
elszámolható. Önerő az ÁFA. Élni kellene a lehetőséggel.
Soknak tűnik a 4 pályázat, de azzal is lehet számolni, hogy nem nyer mind. Merjünk
vállalkozni. Ráérünk gondolkodni a nyertes pályázatok tükrében is.
Kérem a képviselők véleményét.
Gombkötő Csabáné: Épületek felújítása mire vonatkozik? A nyílászáró-csere és a
hőszigetelés is beletartozik? Esetleg napkollektor beépítése?
Ramasz Imre? Nyílászárók cseréje, hőszigetelés, napkollektor nem – bekerülési
költség magas.
Gombkötő Lajos: Nincs olyan felhasználás, ami miatt megérné a napkollektor,
hosszú a megtérülési idő.
Gombkötő Csabáné: Zöldterület és épület felújítások igen.
Gombkötő Lajos: Sorrendben az alábbiak szerint támogatom a pályázatok beadását
Mikszáth Kálmán utca, kerékpárút, 2 épület hőszigetelése. Zöldterületet kihagynám,
nem tartom indokoltnak. Mennyibe kerül a tervek elkészítése?
Ramasz Imre: Épület felújítások tervezési költséget 500 ezer forintra becsülöm.
Gombkötő Lajos: Ennyit megér az előkészítés megindítása.
Ramasz Imre: Ösztönözném, hogy a két épület felújítással próbálkozzunk.
zöldterületekre kiírt pályázaton viszont nagyobb az esélye annak, hogy nyerünk.

A

Mórocz Lajos: Mindegyik pályázat előkészítését meg kell kezdeni.
Kulima István: Pályázni mindenképpen kell, még akkor sem késő dönteni, ha nem
tudjuk vállalni a költségeket.
Pusztai Ádám: Javaslom a pályázatok beadását.
Szemenyei Sándor: Az épületek felújítását támogatom, az útfelújítást szintén. A
zöldterület megújítását nem támogatom.
Gub András: Minden pályázat beadását támogatom, kivéve a zöldterület megújítását,
azt nem tartom indokoltnak.
Ramasz Imre: Köszönöm szépen a javaslatokat, konkrét döntésekre vissza kell
térnünk. Kérném, hogy külön-külön szavazzuk meg a javasolt beruházásokat.
Aki egyetért a 2 épület felújításával kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
50/2009. (IV. 09.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Művelődési Ház és a
Polgármesteri Hivatal energetikai felújítására
kiírt pályázaton való részvétel mellett döntött.
Megbízza a polgármestert, hogy a pályázat
beadásának előkészítése tárgyában eljárjon.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: folyamatos
Ramasz Imre: Aki a zöldterület felújítással kapcsolatos pályázat beadását javasolja,
kézfeltartással szavazzon:
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, az
alábbi határozatot hozta:
51/2009. (IV. 09.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete döntött a zöldterületek
megújítására kiírt pályázaton való részvétel
mellett. Megbízza a polgármestert, hogy a
pályázat beadásának előkészítése tárgyában
eljárjon.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: folyamatos
Ramasz Imre: Aki a zöldterület felújítással kapcsolatos pályázathoz kapcsolódóan
egyetért azzal, hogy a 10 millió Ft + ÁFA bekerülési költséget ne haladja meg,
kézfeltartással szavazzon:
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, az
alábbi határozatot hozta:
52/2009. (IV. 09.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete döntött arról, hogy a
zöldterület megújítás költsége a 10 millió +
ÁFA bekerülési költséget ne haladja meg.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: folyamatos
Ramasz Imre: Az utóbbi időben Kardoskúton az egészségügy állapota elszomorítóan
romlott. Egészségromlást megelőző közreműködést fogalmaznék meg.
Eddig kiszállásos tüdőszűrés volt. Ezt megszüntették – a megyében a TBC-s
betegek száma alacsony – indoklással. Érdeklődtem, hogy a kiszállás költségeinek
hozzájárulásával kiszállnának-e tüdőszűrésre. Nem vállalják. Orvosi beutalóval
7

Orosházán a tüdőgondozóban lehetőség van a 40 év felettiek ingyenes szűrésére.
40 év alatt fizetni kell a szűrésért.
Több önkormányzat a méhnyak-rák elleni védőoltás költségeit felvállalja, bizonyos
korosztály számára. A védőoltást legcélszerűbb 10-14 éves korosztálynak
biztosítani, ami 3 oltásból áll. A 3 oltás költsége 3x30000 forint. Egyeztettem a
védőnővel, első évben 8-10 fővel kellene számolni. További években 2-3 fő lenne.
Gombkötő Csabáné: Javasolnám, amennyiben az Önkormányzat anyagi lehetősége
megengedi.
Gombkötő Lajos: Támogatandónak ítélem meg. Ilyen kevés létszám mellet belefér,
nem megterhelő a költségvetésünknek.
Mórocz Lajos: Támogatom.
Kulima István: Támogatom.
Pusztai Ádám: Támogatom.
Szemenyei Sándor: Támogatom.
Kulima István: Egészségmegőrző terv - anyagi vonzatát meg kellene tudni. Ennek a
lehetősége mennyire megoldható, az idősebb generáció is kaphatna ilyen védőoltást.
Ramasz Imre: Viszonylag nem nagy költségűek a különböző egészségmegőrző
vizsgálatok. A buszok általában ingyenesek, és elmaradottabb területeken a
vizsgálat is, de lehet, hogy költségtérítéssel vállalják más területeken is a szűrést.
Mérlegeljük, egyedi döntés szükséges majd.
Szemenyei Sándor: Keretösszeget kellene a méhnyak-rák megelőzésére szolgáló
védőoltásra meghatározni.
Ramasz Imre: Korosztálynál húzzuk meg a határt.
Ramasz Imre: Kérdezi a jegyzőt, hogy rendeletben le kell-e szabályozni, vagy elég a
határozat?
dr. Mészáros Erzsébet: Legyen ez kísérleti év, elég a határozat.
Ramasz Imre: Kérem a képviselőket, hogy kézfelnyújtással szavazzon, aki egyetért
azzal, hogy a képviselő-testület a 10-14 éves korosztályba tartozó Kardoskúton
állandó lakcímmel rendelkező lányok részére finanszírozza a méhnyak-rák elleni
védőoltást, annak a részére aki vállalja, hogy felveszi az injekciót.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
53/2009. (IV. 09.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete döntött arról, hogy azon
Kardoskúton állandó lakcímmel rendelkező 1014 éves korú lányok részére, akik a méhnyak
rák elleni védőoltást felveszik, finanszírozza az
oltás költségeit, az alábbi ütemezésben:
 1995. 01. 01.-1996. 12. 31. között
születettek, összesen 10 fő részére a
2009. évi költségvetés terhére,
 1997. 01. 01. – 2000. 12. 31. között
születettek, összesen 11 fő részére a
2010. évi költségvetés terhére.
 Az azt követő években felmenő
rendszerben.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő:
2009.
december 31.,
illetve
folyamatos
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:

/ Kulima István /
képviselő

/ Szemenyei Sándor /
képviselő
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