10/2009. ÖKÜ.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 23-án
14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi ülésén.
Jelen vannak:

Jelen van 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 Lajosné főelőadó,
Tibáné Hamvasi Zsuzsanna védőnő,
Szűts Gézáné Kistérségi Gyermekjóléti Szolgálat vezetője,
Török Attila családgondozó,
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 Gub András és Pusztai Ádám 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. 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
beszámoló megvitatása, elfogadása,
a zárszámadási rendelet megalkotása.

Ramasz Imre
polgármester
dr. Mészáros Erzsébet
jegyző

2. 2008. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló
beszámoló megtárgyalása és elfogadása.

Ramasz Imre
polgármester

3. Orosházi Kistérségi Gyermekvédelmi Központ helyi
feladat ellátásáról beszámoló jelentés.

Szűts Gézáné
irodavezető
Török Attila
helyi feladatot ellátó
közalkalmazott

4. 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.
Lejárt határidejű határozat a
 30/2009. (III. 25.) sz. KT. határozat, melyben Ramasz Imre polgármestert
meghatalmazta a Képviselő-testület a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program
közbeszerzési eljárásában nyertesként kihirdetett Zrt. részére a szükséges
dokumentumok aláírására. A meghatalmazás alapján a szükséges
dokumentumok aláírásra kerültek.
 a 33/2009. (III. 25.) sz. KT. határozat, melyben a Polgármesteri Hivatal és
intézményei részére számítástechnikai eszközök felújítására, beszerzésére
1.029.000,-Ft-ot biztosított a fejlesztési célú feladatok terhére. A szükséges
eszközök beszerzése megtörtént több árajánlat alapján, a legjobb ajánlat
alapján történt a beszerzés.
 47/2009. (IV. 9.) sz. KT. határozat, melyben elfogadták a Közfoglalkoztatási
tervet és felhatalmazta Ramasz Imre polgármestert a tervben foglaltak
végrehajtására. A Magyar Államkincstár részére a Közfoglalkoztatási terv
megküldésre került.
Ramasz Imre polgármester a legutóbbi ülés óta eltelt időszak fontosabb
eseményeiről, tanácskozásokról szólva az alábbiakról tájékoztatta a képviselőket:
Pályázatokkal kapcsolatban több tárgyalást folytattunk.
Informális tárgyalást folytattam Németh Béla Orosháza polgármesterével az
Orosháza – Kardoskút közötti kerékpárút építésével kapcsolatban. Orosháza
Képviselő-testülete döntést hozott, hogy a kerékpárút megépítésére pályázatot kell
készíteni és beadni, nyertes pályázat esetén konzorciumban épülhetne meg. A
konzorciumi szerződéssel kapcsolatban soron kívüli testületi ülést kell majd tartani.
Más egyéb olyan esemény nem történt, melyről beszámolnom kellene a
képviselőknek. Aki egyetért az elhangzottakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással
szavazzon a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolóról.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
56/2009. (IV. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 30/2009. (III. 25.) sz., a 33/2009.
(III. 25.) sz. és a 47/2009. (VI. 9.) sz. lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló és
a két ülés között történt eseményekről szóló
beszámolót elfogadta.
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1.

napirendi pont tárgya:
beszá-

2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
moló megvitatása, elfogadása, a zárszámadási
rendelet megalkotása.
Előadó:
Ramasz Imre polgármester
dr. Mészáros Erzsébet jegyző

Ramasz Imre polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban az írásos anyagot
minden képviselő megkapta.
A 2008. költségvetési év eredményes volt. A
költségvetési lehetőségek kedvezőbben alakultak, mint ahogyan terveztünk, ez a
2009. év indulását is könnyítette.
A Közoktatási Megállapodás és a mellékletét képező Finanszírozási Szerződésben
foglaltak szerint az előző évi oktatási évről tájékoztatni kell a Képviselő-testületet.
Ennek határideje március 31. Ezeket a számadatokat nem kaptam meg Orosházától.
Telefonon kaptam információt, mely szerint a maradvány 1.278 ezer forint. Ennek
terhére megoldható lesz majd a Kardoskúti Tagintézmény igazgatói iroda
bútorzatának indokolt felújítása.
Kulima István Ügyrendi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a 2008.
évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót. Elfogadásra javasolja a
testületnek.
Ramasz Imre polgármester: Kéri a képviselőket, hogy az elhangzottak alapján
kézfeltartással szavazzanak a napirendi pont elfogadásáról.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
57/2009. (IV. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete
a
2008.
évi
költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
Ramasz Imre polgármester: A napirendi ponthoz kapcsolódóan el kell fogadni a
2008. évi zárszámadásról szóló rendeletünket is.
Kulima István képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke: A rendelet-tervezetet az
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és az alábbi javaslattal él a képviselők felé: Az
Ügyrendi Bizottság Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2008.
évi zárszámadásról szóló rendelet-tervezet rendeletté emelését javasolja, változtatás
nélkül.
Ramasz Imre polgármester: Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a 2008. évi
zárszámadásról szóló rendelet-tervezet elfogadása mellett.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással,
egyhangúlag megalkotta a 2008. évi zárszámadásról szóló rendeletet.
Ramasz
Imre
polgármester
megállapítja,
hogy
“Kardoskút
Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (..) sz. ÖKT. rendelettervezete a 2008. évi zárszámadásról rendeletté emelkedett.
2.

napirendi pont tárgya:

2008. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról
szóló
beszámoló
megtárgyalása
és
elfogadása.
Előadó:
Ramasz Imre polgármester

Ramasz Imre polgármester: Az írásos anyag kiadásra került. A beszámolót a belső
ellenőr megállapításai alapján készítettem el. Kisebb észrevételek vannak, de jelentős
hiányosság nincs. A belső ellenőr írásos jelentése rendelkezésre áll, a Képviselőtestület tagjai megnézhetik. 2009. költségvetési évben hasonlóan fog történni a belső
ellenőrzés. Felvetődött, hogy kistérségi szinten kellene végezni, de Orosháza város
részéről nincs előre lépés, a jelenlegi álláspont szerint kistérségi szinten nem
valósítható meg.
Mórocz Lajos képviselő: Mindig ugyanazzal a személlyel végeztetjük a belső
ellenőrzést?
dr. Mészáros Erzsébet jegyző: Igen. Évek óta ugyanaz az ember végzi a belső
ellenőrzést. A korábbi években egy cégen belül, a 2008. évtől pedig vállalkozóként.
Ramasz Imre polgármester: Kéri a képviselőket, hogy az elhangzottak alapján
kézfeltartással szavazzanak a napirendi pont elfogadásáról.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
58/2009. (IV. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2008. évi ellenőrzési terv
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
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3.

napirendi pont tárgya:

Orosházi Kistérség Gyermekvédelmi Központ
helyi feladat ellátásáról beszámoló jelentés.
Előadó: Szűts Gézáné intézményvezető
Török Attila családgondozó.

Ramasz Imre polgármester: Tisztelettel köszöntöm a 3. napirendi pontunk előadóit,
Szűts Gézáné intézményvezetőt és Török Attilát, aki a helyi feladatokat ellátó
közalkalmazott. Írásos anyagot megkértem az előadóktól, részetekre azt
megküldtem. A beszámolóban egy kicsit kevés szó esik Kardoskútról. Nem tudom,
hogy szóbeli kiegészítés van-e.
Szűts Gézáné intézményvezető: Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy igen
részletesen beszámoltunk és valójában igaza van polgármester úrnak, egy
összefoglaló beszámoló készült, ami a Gyermekjóléti Központ egész éves
tevékenységét tükrözi. Gyakorlatilag 2008. január 1-én állt fel a Gyermekjóléti
Központ és 10 településre kiterjedő illetékességgel látjuk el a feladatunkat. A
beszámoló keretében próbáltuk feltüntetni azt, hogy Kardoskúton milyen feladatokat
lát el a családgondozónk. Én igazából a beszámolót csak annyiban szeretném
kiegészíteni, hogy 2009. februárjában létrejött a kistérségi fejlesztő pedagógusok
munkaközössége, ami nyilván nem kerülhetett bele még a 2008-as beszámolóba.
Kérem a képviselőket, hogy tegyék fel kérdéseiket. Illetve még ha megengedik,
akkor a TÁMOP-os pályázatról írtunk a végén, melyet a mai nap folyamán írtunk alá.
Ez a pályázat két évre biztosít a gyermekek részére integrációs programokat.
Ramasz Imre polgármester: Köszönöm a szóbeli kiegészítést.
Köszöntöm Tibáné Hamvasi Zsuzsannát, akit azért hívtam meg, mert kapcsolódni kell
a feladatellátás során a védőnői tevékenységhez.
Megkérdezi Török Attila családgondozót, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.
Török Attila: Igen, nemrégiben a Művelődési Házban jártam, ahol este disco volt,
engedély nélkül. A nagyobb probléma azonban az, hogy fiatalkorúak voltak ott ittas
állapotban, valamint dohányoztak is az épületben. A tapasztaltakat jeleztem az
intézmény vezetőjének.
Pappné Neller Borbála művelődési ház igazgató: Az üzemeltetőnek szóltam ez
ügyben, mert nem kértek engedélyt. Én sem tudtam arról, hogy disco van, továbbá
jeleztem, hogy az intézmény területén nem lehet dohányozni, csak az udvaron, vagy
kívül az utcai részen. Amennyiben a dohányzás ügyében nem történik változás,
tekintettel arra, hogy a szerződés egyik pontjában is kikötöttük, hogy az intézmény
területén nem lehet dohányozni, továbbá engedély nélkül tartanak rendezvényt,
akkor szankciói lesznek.
Ramasz Imre polgármester: Ez az első alkalom, hogy ilyen jellegű beszámolás
történik. Nem tudom, hogy a kistérség többi településén milyen igény merült fel. A
családgondozó is újként látja el ezt a feladatot, melyhez kapcsolódóan kérdezném,
hogy, hogyan viszonyulnak ennek a feladatnak az ellátásához, milyen lehetőségek
van arra, hogy konzultáljon.
A hivatal szociális feladatellátást végző
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tisztségviselőjével, illetve, a védőnővel mennyire zökkenőmentes az együttműködés,
vagy merültek-e fel esetleg problémák?
Török Attila: Ha jön valamilyen jelzés, akkor gyakran telefonon konzultálok Tibáné
Hamvasi Zsuzsával. Véleményem szerint rugalmasan és gyorsan tudjuk kezelni a
felmerülő problémákat. Mindenki partner ebben.
Szeretném még elmondani, hogy ismét van csomagosztásra lehetőség, van egy ilyen
felosztásunk és kértem egy névsort, kik lehetnek azok a családok, akik rászorulnak
erre.
Ramasz Imre: További kérdés, hozzászólás?
Tibáné Hamvasi Zsuzsanna: Nekem kérdésem nincsen, de azért szeretnék néhány
szót hozzászólni. Hát én azt gondolom, hogy az én irányomba nem lehet ok
panaszra. Elég sűrűn bombázom a családgondozót az én kérdéseimmel,
problémáimmal. Van folyamatban néhány családunk, ami napi problémát jelent,
viszont továbbra is úgy érzem - lehet most egy kicsit ünneprontó leszek-, hogy
visszafele nem mindig jönnek a jelzések, nem mindennapos a kapcsolat a családokra
vonatkozóan. Főként az iskolás korosztály az, amelyről nem jön vissza- jelzés, hogy
hogyan oldódik meg a probléma. A kisebbeknél oda-vissza nagyon jól működik a
dolog. Gondolom részemről is, de nyilván az iskolások azok, akikkel kevesebbet
találkozok, és én szeretném hogy ha egy picit a visszajelzések jobban jönnének
felém. Ennyi lett volna az én hozzászólásom.
Ramasz Imre: Köszönöm szépen a hozzászólást.
dr. Mészáros Erzsébet jegyző: Ha a képviselőknek nincs, akkor én szeretnék egy
kérést megfogalmazni a Gyermekjóléti Központ felé. Én áttanulmányoztam ezt a
beszámolót, és egy kicsit hiányosnak is tartom, pontosabban, hiányolok belőle olyan
adatokat, melyeket a 149/1997-es kormányrendelet melléklete szerint, a Képviselőtestület elé kerülő beszámolónak tartalmaznia kell. Viszont a jövőre vonatkozóan az
lenne a kérésem, hogy erre kölcsönösen figyeljünk, segítsük egymás munkáját. Nem
tudom, hogy máshol, más községnél ez felmerült-e.
Szűts Gézáné: Természetesen ezeket az adatokat pótoljuk.
Ramasz Imre: A jövőre vonatkozóan
összehangoltan készüljön a beszámoló.

kérném,

hogy

a

javasoltak

szerint

Szűts Gézáné: Feltétlenül, ezeket az adatokat külön bekértük az intézményektől,
megvannak ezek a számadatok külön adatlapokon. Pótlólag megküldjük. Más
településeken is így oldottuk meg.
Pusztai Ádám képviselő: Köszönöm szépen a szót. Maga a beszámoló szakmai
szempontból terjedelmes és részletes, szerteágazó, nyilván a munka is annak
megfelelő. Nem irigylem azt a 18 főt, aki részben vagy teljes egészében dolgozik.
Nem számoltam ki, de mintegy 4-500-ra tehető, vagyis ami egy-egy emberre
lecsapódik. Néztem ezt a 6. sz. táblát, problémafeltárásról szól. Azzal nem
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foglalkoznék, hogy milyen problémák vannak, azzal viszont igen, hogy a középiskola
nagyon kimarad a látókörből, a probléma leszűkül az igazolatlan hiányzásra. Míg az
óvoda és általános iskola próbálja követni és rendezni az arra rászorulók problémáit,
addig a középiskola kimarad. Hát nem tudom, hogy mit lehet tenni. Ismerem az
innen, helyből kikerülő általános iskolásokat, hát nem igaz, hogy 15 évesen
problémamentes. Hogyan lehetne rászorítani a középiskolákat erre, nem tudom. Az
ottani munka egy kicsit felszínesebb. Ott egy osztályfőnök talán kevésbé ismeri és
kevesebbet foglalkozik a gyermekekkel. Véleményem szerint szükségük van a
pedagógusoknak a segítségre. Még egy dolgot szeretnék javasolni, nevezetesen azt,
hogy egyes településeken élő gyermeklétszámot, aki ebbe a korosztályba bele esik
ismerjük és esetleg össze tudjuk vetni, hogy Kardoskút hol áll a többihez képest.
Szűts Gézáné: Természetesen erre a kérésre is ki fogunk térni. A középiskolásokkal
szemben egyre többször jelentkezik gond, velük szemben kevés az eszköz a
kezünkben, a szülők is tehetetlenek. Én úgy fogalmaztam, hogy most kerültek
középiskolába azok a gyermekek, akik már általános iskolában nagyon problémásak
voltak, illetve sok hiányzással küzdöttek. Nagyon kevés az eszköz ami a kezünkben
van, borzalmasan kevés. Voltak ezzel kapcsolatban hivatalos beszélgetések, de ami a
legnagyobb problémát jelenti az egész helyzetben, hogy maguk a szülők is olyan
mérhetetlenül tehetetlenek. Többször látogatjuk ezeket a családokat és próbálunk
rájuk hatni. Sok szülő nem tud hatékonyan hatni a gyermekére. Úgy vannak vele,
hogy belökik hozzánk és majd mi megszereljük ezt a gyermeket, s amikor
rákérdezünk tőlük, hogy mi az amit ők már tettek, felkeresték-e már az iskolát,
beszéltek-e már az osztályfőnökkel, elkísérték-e már a gyermeket, volt-e már
valamilyen megvonás, mondjuk ne számítógépezzen, vagy zsebpénz, vagy valami,
megtalálták-e már azt a pontot, ami esetleg a gyermek számára fájó lehet, és talántalán elgondolkodik azon, vagy leültek-e már, megbeszélték-e, tudtak-e valamilyen
formában egyezséget kötni. Ezekre a kérdésekre a szülők rendszerint nemmel
válaszolnak. Itt gyakorlatilag a gyermek nem keresi az osztályt, megkapja a
zsebpénzt, számítógépezhet, nem kap plusz feladatot, hogy esetlegesen otthon, mit
tudom én, fát vágjon, vagy besegítsen a családnak. Sajnos nem igazán tudunk
segíteni mindaddig, amíg a szülőt sem tudjuk rávenni, hogy felvegye a mobil
telefonját és megkérdezze, hogy ugyan a gyermekem felült a buszra és vajon
megérkezett-e az intézménybe.
Természetesen minden ilyen jelzésre szoktunk reagálni, többször látogatjuk ezeket a
családokat, hogy próbáljanak a gyermekükkel valamilyen módon hatékonyan
kommunikálni, illetve a mi segítségünkkel is. Ördögi kör azt kell hogy mondjam,
nagyon-nagyon nehéz helyzet, de egyre több van ilyen, amivel találkozom, sajnos.
Ramasz Imre: Köszönöm szépen. Tessék további javaslatok.
Azt kérném, hogy az intézményi kereteket kihasználva, a legszélesebb körben
próbáljunk fellépni annak érdekében, hogy ennek a korosztálynak a nevelését
megfelelő mederbe tereljük.
Szemenyei Sándor képviselő: Középiskolás korban már késő.
Ramasz Imre: Azért azt az erényt, mely a településünk nagyságrendjéből adódik,
gyakorlatilag mindenki ismer mindenkit és Zsuzsának rendkívül széleskörű ismerete
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van a családok helyzetéről, ezt felhasználva, a hivatal dolgozóinak az esetleges
segítségével, a leghatékonyabban próbáljunk ezen a területen eljárni. Az utóbbi
időszakban a középiskolásokkal elég sok esetben gondok vannak és nem egy, nem
kettő, több megkeresés is érkezett igazolatlan mulasztásokkal kapcsolatban, mely
azzal függ össze, hogy a szülő nem igazán figyel arra, hogy a gyerek ténylegesen
eleget tesz-e a kötelezettségének. A jogokat mindenki nagyon tudja, a
kötelezettségét már kevésbé, és ugye abban nyilvánul meg, hogy 80-100, 100 feletti
hiányzások után kerül az intézmény abba a helyzetbe, hogy már a jegyző
közreműködését igényli.
dr. Mészáros Erzsébet jegyző: A jogszabály szerint már 10 óra után kezdeményezheti
az iskola az eljárást, tehát ez olyan nevetséges, hogy a 11-ik órától jelezhetnének és
megvárja az intézmény a 120 óra hiányzást. Az oktatási intézmény is nagyon ludas,
nekem az a véleményem. A most folyamatban lévő ügyeim is mind 100 óra feletti
hiányzásokról szólnak.
Kulima István: Van olyan intézmény, amely már 1 óra igazolatlan hiányzás után küldi
az értesítést a szülőnek. Én úgy érzem, hogy a gyerek, ha 100 órát hiányzik az
iskolából, akkor maximálisan a szülő is felelős azért. Jó minden napját úgy sem tudja
követni a gyermeknek a szülő, mert elmegy itthonról, nyugodt lelkiismerettel úgy
gondolja, hogy iskolában van, holott nem ott van.
Szűts Gézáné: Hát általában próbálják jelezni az intézmények. Egy esetünkben az
iskola leveleket küldött a szülőnek, és a gyermek át is vette ezeket a leveleket, alá is
írta és el is tüntette. Amikor a szülőt is és a gyermeket is behívtuk erre a
megbeszélésre, és meghívtuk az intézménynek az ifjúságvédelmi felelősét, akkor
derült ki a turpisság.
Gyakorlatilag mi magunk is tehetetlenek vagyunk és semmiféle hatósági jogkörünk
nincs, csak a meggyőzés ereje.
Ramasz Imre: Most már tényleg azt javaslom, hogy zárjuk le a napirend felett a vitát.
Úgy hiszem, hogy az együttműködés keretei még formálhatók, hiszen ez a
feladatmegoldás nem túl nagy múltra tekint vissza. Bízunk abban, hogy közös erővel
azért forgunk sikereket elérni.
Nagyon szépen megköszönöm az előterjesztést. Azoknak a gondolatoknak a
figyelembe vételével, hogy az együttműködést javítsuk. Javaslom a beszámoló
elfogadását.
Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy elfogadják-e, amennyiben igen akkor
kézfeltartással jelezzék.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
59/2009. (IV. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete elfogadta az „Orosházi
Kistérségi Gyermekvédelmi Központ helyi
feladat
ellátásáról
szóló
beszámoló
jelentést.
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B e j e l e n t é s e k:
Ramasz Imre: A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
Önkormányzati Társulása megalkotta és egységes szerkezetbe foglalt társulási
megállapodása megérkezett. Részesei voltunk a módosításoknak, minden esetben
határozatban kellett dönteni az elfogadásáról, ezért nem tartom szükségesnek, hogy
minden képviselő megkapja írásban. Lényeges változás nincs benne. Most döntenünk
kell az egységes szerkezetbe foglalt megállapodás elfogadásáról. Vagy mindenki
megkapja írásban és térjünk vissza az elfogadására soron kívüli testületi ülésen.
Gombkötő Lajos: Fogadjuk el most. Érdekünk, hogy elfogadjuk és benne legyünk a
társulásba.
Kulima István: Akik kiléptek és nincsenek a társulásba, azoknak milyen előnyük, vagy
hátrányuk van?
Ramasz Imre: Hátránya eddig nem volt, de ezután a felvállalt kötelességeket
teljesíteni kell.
Kulima István: Aki nincs benne, annak a használata biztosított, milyen áron, hogyan?
Ramasz Imre: Megvásárolja majd a szolgáltatást.
Aki egyetért, hogy most fogadjuk el a társulási megállapodás egységes szerkezetbe
foglalt szövegét, az kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
60/2009. (IV. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Délkelet-Alföld
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
Önkormányzati Társulásának egységes
szerkezetbe
foglalt
társulási
megállapodását elfogadta.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2009. május 31.
Ramasz Imre: Tájékoztatom a Képviselő-testület tagjait, hogy a mai napon a
működés biztosítása érdekében a lekötött pénzeszközökből egy 11 millió forint
összegű lekötött pénzeszközt felbontottunk. Ezek után még 64 millió forint összegű
lekötött pénzeszközzel rendelkezünk.
Ramasz Imre: Kérelem érkezett az Orosházi Általános Iskola és Pedagógiai
Szakszolgálat Kardoskúti Tagintézményétől. Erdei iskolában szeretnének részt venni,
ehhez kérnek anyagi segítséget. Az egy hetes időszakra a teljes bekerülési költség
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221 ezer forint. Különböző forrásokból jelentős összeg már rendelkezésükre áll. 44
ezer forint összegű támogatást kérnének. Javaslom adjuk meg ezt az összeget,
hiszen a mi gyerekeinkről van szó, utólagosan el fognak az összeggel számolni.
Gombkötő Lajos: Javaslom a kérelem támogatását, nem nagy összegről van szó.
Pusztai Ádám: A valamikori pedagógiai programban szerepelt, hogy minden gyerek
1x jusson el erdei iskolába. Ismerem a helyzetet. Én is részt vettem többször is az
erdei iskolában, mindenkor az 5-6. osztály vett rész, így nem maradt ki senki.
Támogatandónak tartom a kérelmet, ha van rá pénzünk támogassuk.
Ramasz Imre: Aki egyetért a javaslattal kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
61/2009. (IV. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete az Orosháza Város
Általános
Iskolája
és
Pedagógiai
Szakszolgálata Kardoskúti Tagintézményét
44.000,-Ft-tal
támogatja
az
erdei
iskolában való részvétel céljából, mely
összeggel utólagosan köteles elszámolni.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2009. május 15.
Ramasz Imre: Az óvoda felújításával kapcsolatban a tervező elkészítette a felmérést.
A régi épületrész alászigetelése, a vizesblokk szennyvíz elvezető rendszerének
felülvizsgálatával bővült a tervezett elvégzendő feladat. A teljes költségvetés
meghaladja a 7 millió forintot. Megjelent a „Jövővár” pályázat. A tervező javaslatára,
a tervezővel és a műszaki ellenőrrel készítettünk pályázatot és beadtuk erre a
kiírásra, ami ha nyer a pályázat és az általuk forgalmazott termékeket vásároljuk meg
a felújításhoz, akkor a fenti plusz munkák költségét fedezi. Tehát a pályázat ha
eredményes lesz, és a felújításra betervezett összeg fedezni fogja a 7.131.700,- Ft +
ÁFA bekerülési költséget. A kivitelezés meghirdetése, majd ennek a pályázatnak a
figyelembevételével fog történni.
Pappné Neller Borbála: A helyi Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület nevében
támogatási kérelmet készítettünk, melyben 150 ezer forint összegű támogatást
kérünk a Lada Níva üzemeltetési és karbantartási költségeinek fedezésére.
Ramasz Imre: Megérkezett a kérelem – szó szerint felolvassa. Minden évben 150
ezer forinttal támogatjuk az Egyesület működését, javaslom most is a támogatását.
Gombkötő Csabáné: Adjunk támogatást.
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Mórocz Lajos: Az Egyesületnek van pályázata elbírálás alatt, viszont egy támogatótól,
a Kardoskúti Zrt-től valószínű el fogunk esni. Az Egyesület megemelt szolgálattal
dolgozik, szinte minden éjjel van járőr szolgálat, ezért is több az üzemanyag költség.
Ramasz Imre:Aki egyetért a javaslattal kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
62/2009. (IV. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Kardoskúti
Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesületet
150.000,-Ft-tal támogatja. A támogatási
szerződés megkötésére felhatalmazza
Ramasz Imre polgármestert.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2009. május 15.
Pappné Neller Borbála: A július végén megrendezésre kerülő falunap előkészítésével
kapcsolatban tájékoztatja a képviselőket, hogy az eddigiekhez hasonlóan tervezi a
megrendezést és a programokat.
A településen két helyre már korábban kihelyeztem egy ötletládát, melyben várom a
lakosság javaslatait a falunap programjával kapcsolatban, ezeket is figyelembe véve
az alábbi tervezett programokat javasolom:
- fogathajtás
- gyermek szépségverseny (lakossági kívánság)
- pörkölt főző verseny
- foci
- Várkonyi Gyula festőművész kiállítása (külföldön is elismert, aki a kiállítás
mellett a déli órákban harmonikázással is szórakoztatná a vendégeket)
- gyerekeknek különböző szórakozási lehetőségek (pl. ugrálóvár)
- kérdéses az esti műsor, valamint
- legyen-e tűzijáték.
Ramasz Imre: Korábbi álláspontunk az volt, hogy a tűzijátékot hagyjuk, nem
szeretném, ha ezen változtatnánk. Ebben a gazdasági helyzetben sok település meg
sem rendezi a falunapot.
A szokásos esti programot biztosító néptánc csoport bemutatója nem lesz, mert a
csoportok a gazdasági helyzetre való tekintettel sorra mondták le programjukat,
ebben az időszakban
- a szervező tájékoztatása szerint – nem is lesz
Magyarországon ilyen csoport.
Mórocz Lajos: Biztos van Magyarországon is egy jó tánccsoport.
Pappné Neller Borbála: Pótoljuk itthoni együttessel, csak a véleményekre vagyok
kíváncsi.
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Pusztai Ádám: A Folkográfia Együttes nagy sikert aratott Erdélyben, kardoskúti
kötődése is van.
Gombkötő Lajos: Van Hódmezővásárhelyen egy kardoskúti kötődésű együttes, akik
ajánlották magukat és eljönnének szívesen, főleg könnyűzenét játszanak.
Pappné Neller Borbála: Kérem az elérhetőségüket, vagy jelentkezésüket, hogy
tárgyalni tudjunk.
Ramasz Imre: Akinek van ötlete, keresse Borikát. A költségvetésben megállapított
keretösszeget viszont szigorúan tartsa be.
Pusztai Ádám: Napilapban olvasta, hogy egyre több az olyan fogyasztó, akiknél
kikapcsolásra kerül a víz, villany, vagy gáz. Lehetőség van, hogy szociális helyzet
miatt az ilyen fogyasztókat más elbírálás alá helyezzék. Véleménye szerint a
Polgármesteri Hivatalnak fel kellene hívni az ilyen fogyasztók figyelmét, hogy
bizonyos kedvezménybe részesíthetők, megelőzendő, hogy a szolgáltató valóban
kikapcsolja.
dr. Mészáros Erzsébet: Utána nézek a lehetőségeknek.
Gombkötő Lajos: Értesülése szerint a szolgáltató nem kapcsolhatja ki anélkül, hogy
nem néz utána az Önkormányzatnál, hogy milyen szociális körülmények között él a
fogyasztó.
Ramasz Imre: Aki hozzánk fordul, annak segítünk, eddig is segítettünk, hogy ne
jusson odáig a fogyasztó, hogy kikapcsolják. Köszönjük a figyelem felhívást.
A Képviselő-testület zárt ülés keretében, szociális kérelmek megtárgyalásával
folytatja munkáját.
Kmft.
( Ramasz Imre )
polgármester

( dr. Mészáros Erzsébet )
jegyző
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

( Gub András )
képviselő

( Pusztai Ádám )
képviselő
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