12/2009. ÖKÜ.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 14én 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi ülésén.
Jelen vannak:

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

Jelen van továbbá: dr. Mészáros Erzsébet jegyző,
Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos,
Tóth Lajosné főelőadó,
Skorka Pálné jkv.
Varga Pál technikus
Ramasz Imre polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, a jegyzőt, és a többi
jelenlevő érdeklődőt.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy Kulima István képviselő akadályoztatása miatt
távolmaradását jelezte.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv-hitelesítőkre tesz javaslatot Mórocz Lajos és Szemenyei Sándor
személyében, akiket a testület elfogadott.
A továbbiakban Ramasz Imre polgármester javaslatot tesz a meghívóban szereplő
megtárgyalandó napirendi pontokra, illetve 3. napirendi pontként javasolja
megtárgyalásra a „Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült
éves átfogó értékelés c. napirend megtárgyalását, dr. Mészáros Erzsébet jegyző
előterjesztésében.
A Képviselő- testület az alábbiak szerint fogadta el a megtárgyalandó napirendi
pontokat:
Tárgy:

Előadó:

1. Pályázat benyújtása Orosháza és Kardoskút
között építendő kerékpárút építésére.

Ramasz Imre
polgármester

2. Alapító okiratok módosítása.

dr. Mészáros Erzsébet
jegyző

3. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról készült éves átfogó értékelés.

dr. Mészáros Erzsébet
jegyző

4. Bejelentések.
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1. napirendi pont:

Pályázat benyújtása Orosháza és Kardoskút között
építendő kerékpárút építésére.
Előadó: Ramasz Imre polgármester

Ramasz Imre polgármester: Az első napirendi pont indokolta a soron kívüli testületi
ülés összehívását. Írásban rövid előterjesztést adtam ki, látható ebből, hogy sajnos
egy kicsit sötétebb a helyzet, mint ahogyan eredetileg gondoltuk. Az idén kiírt
pályázatra át kellett formálni a régi anyagot, és olyan előírások kerültek be a
pályázati kiírásba, mely a kivitelezés költségeit megnöveli. Az idei pályázati kiírás a
korábbi egyrétegű aszfalt helyett kétrétegű aszfaltot ír elő, ami azt jelenti, hogy
kétrétegű 6 cm aszfaltot kell a kerékpárútra burkolatként elkészíteni. Ez önmagában
nem rossz, mert nyilván tartósabb lesz, továbbá a későbbiek folyamán a
fenntartással kevesebb gond lesz, de ugyanakkor most megdrágítja a beruházást.
Másik ilyen negatív vonás, hogy az idén 200 millió forintban húzták meg a
megpályázható összeget a korábbi 300 millió helyett. Ha nyer a pályázat akkor az
önrész is magasabb. Szembe kell nézni az esetleges ÁFA emelés miatti többlet
költséggel is. A megvalósítás kapcsán azt sem hallgathatom el, hogy
utófinanszírozott a pályázat, fizetési gondjaink lehetnek, tehát nagy valószínűséggel
igénybe kell venni ehhez kapcsolódóan hitelt, melynek szintén lesznek költségei.
Általános jellegű gyakorlat a pénzintézeteknél, hogy az ilyen jellegű támogatásoknál
viszonylag egyszerű módon igénybe vehető hitel, azzal együtt, hogy vállalni kell,
hogy a pályázati pénz nem fog az önkormányzat számláján megjelenni, hanem
egyenesen a hitel visszatérítésére fog ez a pénz kerülni. Tehát mindezt összevetve
döntenünk kell a megvalósításról. Véleményem szerint a megváltozott feltételekkel is
vállalni kell a pályázaton való indulást. Amennyiben Orosháza és Kardoskút különkülön indulna a pályázaton, akkor 90 %-os támogatással valósulhatna meg a
kerékpárút. Annak viszont kicsi az esélye, hogy egy kistérségen belül két település is
nyer. A pályázat beadási határideje június 4., egy hónapon belül döntés születik. A
közbeszerzési eljárást szintén le kell folytatni, így a kivitelezés 2010-re húzódik.
A konzorcium megállapodás tervezetét eljuttattam részetekre. Amennyiben nyerő
pályázatunk lesz, akkor ezt újra kell írni, benne is van, hogy csak addig terjed a
hatálya.
Az eddigi vélemények jó döntésnek vélik a kerékpárút megépítését. Úgy hírlik hogy
Orosháza-Tótkomlós közötti közút felújítása továbbra is szerepel, de ennek ellenére
a kerékpárút megvalósítását is szükségesnek tartom. Az elhangzottakból látszik,
hogy lényegi változások történtek, ezért tartottam szükségesnek újból áttárgyalni e
célkitűzés megvalósítását.
Átadom a szót a képviselőknek, várom a véleményeket.
Mórocz Lajos: Amennyiben az Orosháza-Tótkomlós közötti közút felújításra kerül, az
még szükségesebbé teszi a kerékpárút megvalósítását.
Szemenyei Sándor: Társulásban kell mindenképpen gondolkodni a kerékpárút
építését illetően. Még nem látjuk a 2009-es költségvetési év zárását és a 2010-es év
költségvetését, de megítélésem szerint csak növekszik az ár és kevesebb lesz a
tartalék. A turisztikából nem fog sokat profitálni Kardoskút, de a lakosság
közlekedése kerékpárral megnövekedne. Jobb lenne, ha a pályázat megnyerése
előbb történne, mint a közút megjavítása, nehogy amiatt ne kapjon a kerékpárút
építése támogatást.
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Gombkötő Csabáné: 10 évvel ezelőtt vetettük fel először a kerékpárút megépítését.
Akkor kb. 10 millió forintba került volna. Akkor én a „fellegekbe jártam”. Nagyonnagyon sokallom az előkészítési összegeket, ezért is kérném részletezve. Válság
közepén vagyunk, nem tudni mit hoz a jövő, ha most nem nyer a pályázat, akkor az
előkészületi költségeket újból ki kell fizetni.
Ramasz Imre: Ha nem nyer a pályázat, addig nincs kiadásunk. Az előkészületeket
már megcsináltuk, az építési engedély még jogerős. Sajnos ilyen költségek
jelentkeznek. Tudomásul kell venni. Elszámoláskor minden forinttal el kell számolni.
Mórocz Lajos: Mit takar a nyilvánosságra hozás?
Ramasz Imre: Meg vannak ennek az előírásai (milyen forrásból épült meg a
beruházás, táblával jelezni.)
dr. Mészáros Erzsébet jegyző: A közbeszerzési eljárásról szóló törvény honlapján
való megjelenítés is ide tartozik.
Gombkötő Csabáné: Előkészületi költségből mit kell kifizetni.
Ramasz Imre: Csak a tervezési költséget kellett kifizetni, amit a Kistérségi Társulás ki
is fizetett 2007-ben egy megállapodás alapján. Ha nyer a pályázat, akkor
kamatmentesen vissza kell fizetni.
Gombkötő Lajos: Most is támogatom a kerékpárút megépítését. Amennyiben nyer a
pályázat, indokolt a megépítése. Autósoknak is és a kerékpárosoknak is jobb lesz. A
költségeket sokallom, de minden pályázatnál ez a költség megjelenik, ezek a
rárakódott költségek.
Gombkötő Csabáné: Ki fogja takarítani a kerékpárutat?
Ramasz Imre: A tulajdonosé a feladat, azaz mindkét településé.
Pusztai Ádám: Pályázzuk meg és tényleg számoljunk ki mindent, mert lehet hogy
még emelkednek az árak. Döntsük el majd akkor, tudjuk-e vállalni, teherbíró
képességünkön belül lesz-e.
Ramasz Imre: Ebben a helyzetben az is előállhat, hogy a kivitelezési költségek
alacsonyabbak lesznek. A mostani döntés csak a pályázattal kapcsolatos döntés.
Minden részletkérdés utána fog eldőlni.
Gombkötő Lajos: Két pályázattól jobb a közös pályázat.
Ramasz Imre: Úgy érzem mindenkiben van fenntartás, de most még nem szabad azt
mondani hogy nem. Aki egyetért a kerékpárút megvalósításával kapcsolatos pályázat
benyújtásával az kézfenntartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
66/ 2009. (V. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat.
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Dél-Alföldi Operatív Programja
által a „Kerékpárforgalmi hálózat Fejlesztése”
céljából kiírt (Kódszám: DAOP-2009-3.1.2/A)
Kardoskút – Orosháza közötti külterületi
kerékpárút
megépítésének
pályázatos
megvalósítását Orosháza és Kardoskút
között
létrejövő
konzorciumi
szerződés
keretében – támogatja.
A tervezés, kivitelezés és lebonyolítás
költsége:238.273.000,-Ft. A pályázat elnyerése
esetén a beruházáshoz szükséges Kardoskutat
terhelő önrészt – mely a bruttó bekerülési
költségek ~
9,1 %-a, összegszerűen
21.631.900,-Ft – az Önkormányzat a 2009. évi
költségvetése terhére biztosítja.
A
Képviselő-testület
felhatalmazza
a
polgármestert a konzorciumi szerződés,
továbbá
a
pályázathoz
szükséges
dokumentumok aláírására.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen.

2. napirendi pont:

Alapító okiratok módosítása
Előadó: dr. Mészáros Erzsébet jegyző

Ramasz Imre polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban az előadó az írásos
anyagot elkészítette, az kiadásra került.
dr. Mészáros Erzsébet jegyző: Az alapító okiratok módosítása című napirenddel
kapcsolatban el kell mondani, hogy két feladata van a Képviselő-testületnek.
Egyrészt megjelent a költségvetési szervek gazdálkodásáról szóló jogszabály, amely
előírja azt, hogy május 15-ig az irányító szervnek a Képviselő-testületnek felül kell
vizsgálni a közfeladatok ellátásának a módját és ennek alapján egy határozatot kell
hozni, arról, hogy igen ezeket a közfeladatokat ebben a formában akarja ellátni, vagy
pedig más formában, ez a mi esetünkben a Polgármesteri Hivatalt, a Móra Ferenc
Művelődési Ház és Községi Könyvtárat, illetőleg az Óvodát érinti. Én leírtam a
felülvizsgálati szempontokat és ennek alapján változatlan formában készítettem el a
határozati javaslatot. A költségvetési szerveket két szempont szerint kell besorolni.
Közhatalmi vagy közszolgálati költségvetési szervek. Ha ezen kötelezettségének a
Képviselő-testület nem tesz eleget akkor a költségvetési szervek 2010. január 1-jével
a törvény erejénél fogva megszűnnek, a jogutód a Képviselő-testület lesz. Én
elkészítettem a határozati javaslatokat is illetőleg a három költségvetési szerv alapító
okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt szöveget is., akkor
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A Művelődési Ház alapító okiratában kipontozva szerepel 11-12. pont, a vállalkozás,
illetve a kisegítő tevékenység aránya. Most már a tevékenységeket aszerint sorolja
az új törvény, hogy kisegítő tevékenységnek minősíti akkor, hogyha az
alaptevékenységtől különböző tevékenységeket, ÁHT-n belül gazdálkodó vagy
természetes személy részére végez a szerv, illetőleg vállalkozóivá minősíti, ha olyan
jogi személy részére történik, aki nem tartozik az ÁHT körbe. A mi esetünkben
egyértelműen a helyiség bérletek lesznek azok a szolgáltatások amelyek most már
megütik a kisegítő tevékenység, illetve a vállalkozási tevékenység kategóriáját. Egy
felső határt kell meghatározni, amelyeket nem fogunk túl lépni. Kb. 2 %-ot ami
reálisnak tűnik, figyelembe véve az eddigi bérleti díjakat, földbérbeadást, egyebeket.
Egyébként az alapító okiratoknak a tartalmában csak annyiban van változás,
amennyit az új törvény előír.
Ramasz Imre: Köszönöm szépen. Kérdésetek van-e?
Gombkötő Csabáné: Az egészségház miért nincs köztük?
dr. Mészáros Erzsébet: Mert az egészségház nem költségvetési szerv, hanem a
Polgármesteri Hivatal szakfeladatán ellátott.
Ramasz Imre: Az arányszámoknál célszerű lenne, hogy biztos beleférjen, tágabb
tűréshatárt – 5 % - megállapítani. Úgy gondolom ez szankciót nem jelent.
dr. Mészáros Erzsébet: Minden további nélkül lehet magasabb.
Pusztai Ádám: Az 5 % igencsak jó lehet.
Kapuné Sin Anikó: Kiadások oldaláról közelítettük meg. Ha a bevétel oldaláról
közelítjük meg, akkor a Művelődési Ház lényegesen több is lehet.
Ramasz Imre: 5 % jó, majd alakul. Javaslom az alapító okiratok külön-külön
kézfeltartással történő elfogadását. Elsőként a jelenleg is fenntartott költségvetési
intézmények változatlan szervezeti formában történő működtetéséről szóló határozat
elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
67/2009. (V. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 2008. évi CV. törvény 44.
§. (4) bekezdésében foglaltak alapján
felülvizsgálta az önkormányzati közfeladatok
ellátásának módját, és kinyilvánítja, hogy az
általa
jelenleg
fenntartott
költségvetési
intézmények változatlan szervezeti formában
történő működtetését 2009. július 1-jét
követően továbbra is indokoltnak tartja az
alábbiak szerint:
 Kardoskút
Község
Polgármesteri
Hivatala, mint közhatalmi költségvetési
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szer, funkciója szerint önállóan működő
és gazdálkodó.
Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda, mint
közszolgáltató
költségvetési
szerv,
funkciója szerint önállóan működő és
gazdálkodó.
Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi
Könyvtár,
mint
közszolgáltató
költségvetési
szerv,
ezen
belül
közintézmény. A funkciója szerint
önállóan működő.





Ramasz Imre kéri a képviselőket, hogy kézfeltartással szavazzanak a Polgármesteri
Hivatal alapító okiratának elfogadásáról.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
68/2008. (V. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Kardoskút Község
Polgármesteri Hivatala alapító okiratának
módosítását elfogadta. A határozat 1. sz.
mellékletét képező alapító okirat módosítás
2009. július 1-én lép hatályba.
A Kardoskút Község Polgármesteri Hivatal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a
határozat 2. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.
Megbízza Ramasz Imre polgármestert, hogy az
alapító okirat módosítása alapján a törzskönyvi
nyilvántartás felé bejelentési kötelezettségét
teljesítse.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2009. május 20.
Ramasz Imre polgármester kéri a képviselőket, hogy kézfeltartással szavazzanak a
Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának elfogadásáról.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
69/2009. (V. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Kardoskúti
Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának
módosítását elfogadta. A határozat 1. sz.
mellékletét képező alapító okirat módosítás
2009. július 1-jén - az 5.2. pont kivételével –
lép hatályba. Az alapító okirat 5.2. pontja 2010.
január 1-jén lép hatályba.
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A Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat
2. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.
Megbízza Ramasz Imre polgármestert, hogy az
alapító okirat módosítása alapján a törzskönyvi
nyilvántartás felé bejelentési kötelezettségét
teljesítse.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2009. május 20.
Ramasz Imre polgármester kéri a képviselőket, hogy kézfeltartással szavazzanak a
Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár alapító okiratának elfogadásáról.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
70/2009. (V. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Móra Ferenc Művelődési
Ház és Községi Könyvtár alapító okiratának
módosítását elfogadta. A határozat 1. sz.
mellékletét képező alapító okirat módosítás
2009. július 1-jén - az 6.2. pont kivételével –
lép hatályba. Az alapító okirat 6.2. pontja 2010.
január 1-jén lép hatályba.
A Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi
Könyvtár egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratát a határozat 2. sz. melléklete szerint
hagyja jóvá.
Megbízza Ramasz Imre polgármestert, hogy az
alapító okirat módosítása alapján a törzskönyvi
nyilvántartás felé bejelentési kötelezettségét
teljesítse.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2009. május 20.

3. napirendi pont:

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
készült éves átfogó értékelés.
Előadó: dr. Mészáros Erzsébet
jegyző

Ramasz Imre: Amennyiben a napirendi pont előadójának szóbeli kiegészítése van,
kérem tegye meg.
dr. Mészáros Erzsébet: Az elmúlt testületi ülésen a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés megtörtént. Kértem a Kistérségi
Gyermekjóléti Központtól bizonyos adatokat, melyre egyfajta választ kaptam írásban,
ezeket beépítettem és ennek megfelelően adtam ki kiegészítve a hivatalban
fellelhető adatokkal. Ez a gyermekvédelmi törvényből adódó feladat, melyet minden
évben meg kell tárgyalni május 31-ig, majd meg kell küldeni a megyei Gyámhivatal
részére.
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Ramasz Imre: Jó lett volna együtt tárgyalni a Gyermekjóléti Központ beszámolójával,
de akkor tudtuk meg, hogy milyen tartalommal készítették el beszámolójukat, és
mivel bizonyos adatok hiányoztak, ezért kellett most a hiányzó adatok pótlásával
kiegészítve tárgyalni.
A kérdéseket szíveskedjetek feltenni, illetve a véleményeket, javaslatokat elmondani.
Pusztai Ádám: A múltkori dolgot szerencsésen félreértette a napirendi pont előadója,
nem azt kérdeztem amire válaszolt. Most megismétlem. Nem az volt a gondom, hogy
középiskolában mennyi az igazolatlan mulasztás, hanem hogy a középiskolában
csak igazolatlan mulasztás van és minden olyan probléma ami 8 osztályig
befejezően megvolt, a középiskolába már nem kerül be, nem követik tovább. A
választ meghallgattam, nem szóltam semmit, de most alkalom van, ezért ismét
megemlítem. Tehát még az óvoda, általános iskola, védőnői szolgálat, általános
iskolai tanárok nemcsak azt veszik figyelembe, hogy hiányzik, vagy nem, hanem
egyéb családdal kapcsolatos problémákat is tudnak követni, addig a középiskolában
ez nincs meg. Valahol ott ezen javítani kellene és a nagyon kirívó igazolatlan
mulasztások okait nyomon lehetne követni.
dr. Mészáros Erzsébet: Ha megnyugtató, én is egyértelműen kérdeztem, de nem
igazán arra válaszoltak.
Ramasz Imre: Tessék, egyéb kérdés, vélemény, hozzászólás van-e. Amennyiben
nincs, én javaslom elfogadásra, aki egyetért kérem kézfeltartással szavazzon erről.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
71/2009. (V. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Gyermekjóléti
és
Gyermekvédelmi feladatok ellátásról készült
éves átfogó értékelést megtárgyalta és
elfogadta. Megbízza a jegyzőt, hogy az átfogó
értékelést küldje megy a Megyei Szociális és
Gyámhivatal részére.
Felelős: dr. Mészáros Erzsébet jegyző.
Határidő: 2009. május 31.
B e j e l e n t é s e k:
Ramasz Imre: A költségvetés készítésének időszakában a Mikszáth Kálmán utca
útfelújításáról beszéltünk, akkor olyan megállapodásunk született, hogyha pályázati
kiírásra kerül sor, akkor azzal próbálkozunk. A Dél-magyarországi Regionális
Fejlesztési Tanács kiírta a ezzel kapcsolatos pályázatát. Gyakorlatilag amivel élni
tudunk az a korábbi Petőfi utcai pályázathoz hasonlít, 50 %-os támogatásra tudunk
pályázni. Ehhez kapcsolódóan szükséges a tervkészítés. A tervet megrendeltem és
rendelkezésünkre áll egy tervezői költségbecslés. Javaslom, hogy éljünk ezzel a
TEUT-as pályázati lehetőséggel és adjuk be a pályázatot. Pályázati határidő június 2.
A pályázatíróval felvettem már a kapcsolatot, el tudja készíteni erre az időre a
pályázatot. A kiviteli költséghez a tervezési költség jön hozzá 156 ezer forint és 60
ezer forint a műszaki ellenőrzés bruttó költsége. Tehát összességében a teljes
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költség 6.220.070,-Ft, ennek 50 %-a 3.110.035,- Ft, melyet saját erőként javaslom
szerepeltetni a pályázatban. A nagyságrend miatt közbeszerzési eljárást nem kell
lefolytatni, ajánlatok bekérését követően lehetőségünk van a kiviteli szerződés
megkötésére és maga a nagyságrend olyan, hogy ebben az évben kivitelezhető.
Szemenyei Sándor: Ismerjük-e már a vízelvezető árkok tervrajzát, hogy a
kocsibejárók alá raknak-e átereszt?
Ramasz Imre: Nem vízelvezető árok, hanem csak szikkasztó árok fog épülni,
melynek a mélysége 30 cm a szélessége pedig 40 cm.
Gombkötő Csabáné: A járdát is fel kellene újítani a Mikszáth Kálmán utcán, nem
lehet babakocsit tolni rajta, ezért az utcán közlekedünk, amiért már a rendőr szólt.
Legalább egy utcán elkezdeni és utána folytatni a többi utcán is.
Ramasz Imre: Az idei költségvetésünkbe nincs betervezve. A jövő évi költségvetés
tervezésekor tegyetek javaslatot.
A kerékpárút építésnél az összes tartalék felhasználásra kerül. A járdaépítés is igen
költséges, az idén már nem tudjuk bevállalni.
Gombkötő Csabáné: Nem is új járda építésre gondoltam, hanem a meglévő
rendbehozatalára. Felszedni a régieket és újra lerakni a közmunkásokkal.
Ramasz Imre: Ezt már felvetettem én is, de azt mondták a lakók, hogy ne azt rakjuk
újra, hanem öntött járdát csináljunk. Elvi lehetőség van rá, csak jóval költségesebb.
Vizsgáltam ezt a lehetőséget, mert lassan oda jutunk, hogy eső nem esik, a fű se nő
és kerestem a közmunkásoknak a munkát. Ténylegesen nagyon rossz a Mikszáth
Kálmán utcai járda is, és egyedül homok kell meg munkaerő. Kicseréljük a törött
lapokat, sorba rakjuk a régieket, nem nagy lelkesedés volt a lakók részéről, de nem
zárható ki, hogy ahol ténylegesen nagyon rossz ott meg kell csinálni, még ha
rövidtávra szól is.
Erre majd térjünk vissza a jövő évi költségvetés készítésekor. Most arra van forrás a
közcélú munkások kapacitása révén, hogy a meglévő járdák megemelése,
kiegyenlítése megtörténjen. Napirenden lehet. Ez független az előterjesztéstől, de én
is gondolkodtam ebben. Visszatérve, maga a pályázatra, azt hiszem, hogy
egyetérthetünk abban, hogy adjuk be a pályázatot. Gyakorlatilag a tervezési költség
merül fel költségként, melynek kiegyenlítése vagy már megtörtént, vagy a napokban
fog megtörténni. A műszaki ellenőrzés is csak az elvégzett munkát követően
jelentkezik költségként. A költségvetésbe betervezett összegből rendelkezésünkre áll
az önrész. Aki ezzel egyetért kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
72/2009. (V. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
döntött
arról,
hogy
pályázatot nyújt be a Dél-Alföldi Regionális
Fejlesztési Tanács által kiírt „A települési
önkormányzati belterületi közutak felújításának
korszerűsítésének támogatására” pályázati
forrás elnyerésére.
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A pályázat célja a Kardoskút, Mikszáth Kálmán
u. felújítása.
A Képviselő-testület a felújításhoz 3.110.035,-Ft
önerőt biztosít a 2009. évi költségvetésében.
A felújítás teljes költsége (tervezés, kivitelezés,
műszaki ellenőrzés) 6.220.070,-Ft, melyhez: a
pályázati forrás: 3.110.035-Ft.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: a pályázat beadására: 2009. június 2.
Ramasz Imre: A zöldterület pályázattal kapcsolatban a tervezőtől írásban
megkaptam az ajánlatot 490 ezer forintos összegről szól a tervdokumentációnak az
elkészítése. Ez a Leader keretében beadható pályázat, megvalósítása 2010-ben
történhet. A pályázat beadásának határideje október 31. A nettó költség teljesen
elszámolható. Az ÁFA összegét kell felvállalni önerőként. Javaslom, hogy a
tervezéssel kapcsolatos árajánlatot fogadjuk el és indítsuk el a folyamatot, hogy
október 31-ig beadható legyen.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
73/2009. (V. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete döntött arról, hogy a
zöldterület felújítására vonatkozó pályázat
előkészítése keretében szerződést köt Soós
Béla kertépítő mérnökkel a felújítási tervek
elkészítésére. A tervek elkészítésére 490.000,Ft-ot biztosít a költségvetési tartalék terhére.
Felhatalmazza Ramasz Imre polgármestert a
szerződés megkötésére.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2009. október 31.
Ramasz Imre: Épületek felújítására is van lehetőség a Leader keretében pályázat
benyújtására. Írásos árajánlatunk nincs, de a tervezővel egyeztettünk és 580 ezer
forintos tervezési költségről tájékoztatott. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy
a mi elképzelésünk nagyon leegyszerűsített. Ha ebbe a pályázati keretbe szeretnénk
beadni, akkor nem elégséges a nyílászárók és a homlokzat szigetelése, hanem a
födém hőszigetelését is meg kell oldani, illetve maga a tervezés és az energetikai
tervezés költsége. Ezen túlmenően hatástanulmányt kell végeztetni, elemzést kell,
hogy milyen költségmegtérülés várható ennek a beruházásnak a következtében és
elég komoly feltételeknek kell megfelelni. Azt mondom, hogy ne tegyünk le erről, de
kicsi esélyét látom annak, hogy nyerő lesz ez a pályázat. A többlet költség, ami abból
adódik, hogy nemcsak az oldalfalak, hanem a födém hőszigetelését is meg kell
csinálni, ez hosszabb távon több megtakarítást eredményezhet, csak attól félek,
hogy az épület nagysága és energia felhasználás nagysága a bekerülési
költségeknél nem fog olyan eredményt hozni, ami támogatásra érdemessé teszi a
pályázatot. Ennek ellenére és javaslom, hogy induljuk el ezen az úton. December 31e a pályázat beadásának határideje. A tervek elkészítése nem túl időigényes feladat,
de azt követően a különböző számítások, olyan cégek megkeresése, akik ezzel
foglalkoznak, elég komoly feladat. Ajánlat van számtalan, de sikerdíjas pályázatíró
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céggel javaslom felvenni a kapcsolatot. Ez mindenképpen a jövő évi megvalósítás,
bízzunk a jövőben, legyen olyan dokumentum a kezünkben, amellyel lehet pályázni.
Felhatalmazást kérnék, hogy a két épület, a Móra Ferenc Művelődési Ház és a
Polgármesteri
Hivatal
épületének
a
felújítására
kapcsolódó
tervezést
megindíthassam. Aki egyetért ezzel kérem, hogy kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
74/2009. (V. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
döntött
arról,
hogy
pályázatot nyújt be Leader keretében a Móra
Ferenc Művelődési Ház és a Polgármesteri
Hivatal energetikai felújításával kapcsolatban.
Felhatalmazza Ramasz Imre polgármestert,
hogy a tervezéssel kapcsolatos teendőket
kezdje meg és kösse meg az azzal kapcsolatos
szerződéseket.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester
Határidő:
2009. június 14.
Ramasz Imre: Az Ivóvízminőség-javító Programmal kapcsolatban két dokumentumot
is kiküldtem, áttanulmányozásra. Ez a projekt több részből tevődik össze.
Gyakorlatilag az Orosházi Kistérség, illetve az orosházi vízbázis vízellátó
rendszerhez kapcsolódó települések fognának össze és közösen valósítanák meg a
közös vízellátó rendszert és ehhez kapcsolódó vízminőség javító feladatokat. Van-e
kérdés ehhez kapcsolódóan?
Tehát ez most egy előzetes anyag, a végleges akkor, ha elkészül a végleges alapító
okirat, illetve a végleges együttműködési megállapodás. Társulási megállapodás
elfogadására természetesen majd testületi ülésen vissza fogunk térni.
Gombkötő Csabáné: Milyen minőségű lesz a víz a megvalósítás után?
Ramasz Imre: Határérték alatti lesz, az EU normának megfelelő lesz a vízminőség.
Aki egyetért az elvi szándék kinyilvánítással az kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
75/2009. (V. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
1. Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete kinyilvánítja elvi szándékát, hogy
részt kíván venni az Ivóvízminőség-javító
Program kivitelezését végrehajtó Orosházi
térségi önkormányzati társulásban.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Ramasz
Imre
polgármestert
arra,
hogy
az
Önkormányzati Társulás szerződésének
előkészítése ügyében a település nevében
és érdekében eljárjon.
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3. A Képviselő-testület felhatalmazza és felkéri
Ramasz Imre polgármestert arra, hogy az
Ivóvízminőség-javító
Program
végrehajtásának finanszírozása érdekében
előkészítés
alatt
álló
pályázati
dokumentációhoz szükséges adatokat a
pályázatot
elkészítő
vállalkozó
rendelkezésére bocsássa, a szükséges elvi
döntéseket a település nevében meghozza,
illetve ezekről a település nevében
nyilatkozzon.
4. A Képviselő-testület felkéri Ramasz Imre
polgármestert, hogy az elkészült pályázati
dokumentációt és az ezzel összhangban
álló Társulási Szerződést jóváhagyásra
terjessze a képviselő-testület elé.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: értelem szerint.
Ramasz Imre: Két határozatot javaslok meghozni a hulladékgazdálkodási rendszer
létrehozásával kapcsolatban. Döntött arról a taggyűlés, hogy a tagi hozzájárulás
összege lakosonként 35 forint, ami a társulási rendszer működésével kapcsolatos.
Ezt a költségvetésünkbe már beterveztük, de most önállóan minden képviselőtestülettől kérik a kapcsolódó határozatot. Esetünkben 30 ezer forint körüli összeget
tesz ki. Mindenki az alapításkori lakosságszámmal van számba véve.
Tehát aki egyetért ezzel a 35 Ft-os lakosonkénti összeg befizetésével az
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
76/2009. (V. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Délkelet-Alföld
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás
Taggyűlése által megállapított, a Társulási
Megállapodás V. fejezet 35/b.) pontja alapján,
2009. évi működési hozzájárulásként a 35,Ft/lakos mértéket elfogadja. Kardoskút község
974 lakossági fővel számolt összeget –
34.090.- Ft. – a 2009. évi költségvetésbe
biztosítja.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester
Határidő:
2009. május 31.
Ramasz Imre: Egy másik ehhez kapcsolódó pályázat előkészítésével kapcsolatban
kérik a döntést, mert a közgyűlés döntött arról, hogy 80 forint/fő hozzájárulás történik.
Ez az önrész biztosításához szükséges, 220 millió forint körüli nagyságrendű
pályázatról van szó. A települések az önrészt a népességarányosan biztosítják és ez
80 Ft/fő összegben lett meghatározva. Ezt is számba vettük már, hiszen erről a
közgyűlési határozatot már a költségvetés készítésekor kézhez kaptuk. Ennek a
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fizetési határideje szeptember 30, tehát ezt majd csak akkor kell utalni. Aki ezzel
egyetért, kérem, hogy szavazzon erről.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
77/2009. (V. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete
a
Délkelet-Alföld
Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását
Célzó Önkormányzati Társulás által a
„Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerek fejlesztése” című, KEOP-1.1.1.
kódszámú pályázati projektet saját erő
hozzájárulásaként lakosságszám-arányosan
80,-Ft/fő összegben támogatja, a fedezetet a
2009. évi költségvetésben biztosítja, 974
lakosságfővel számolt összege 77.920,-Ft.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2009. május 31.
Ramasz Imre: Csontvelő Transzplantáció Alapítványtól érkezett egy kérelem. A
kérelmet úgy ítélem meg, hogy hiányos, annak ellenére, hogy az alapítvány céljaival
messzemenően egyetértek, de javaslom, hogy a testület ezt a kérelmet formai
okokra hivatkozva utasítsa el.
Van-e más javaslat? Nem felel meg a rendeletünkbe foglaltaknak, illetve a törvénybe
foglaltaknak.
Mórocz Lajos: Csodálkozom, hogy ők nem ismerik a törvényt?
Ramasz Imre: Amikor telefonon keresnek, mindig felhívom a figyelmet, hogy a
kérelem feleljen meg a törvényi előírásoknak, azt illene ismerni a kérelmet
összeállítónak, abba pedig egyértelműen le van írva, hogy milyen tartalmúnak kell
lenni a kérelemnek. Aki az elutasítással egyetért az kérem, hogy szavazzon erről.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
78/2009. (V. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete
a
Csontvelő
Transzplantációs
Alapítvány támogatási kérelmét a beadvány
formai hiányosságai miatt elutasítja.
Ramasz Imre: Támogatási kérelmet terjesztett elő a Cinkusiak Baráti Köre
Közhasznú Egyesület. Tartalmilag, formailag megfelel az előírásoknak. Június 23-án
egy koszorúzási ünnepség és a kardoskúti iskola diákjai részére kiírt pályázat
vándorserlegének átadása szerepel. Az ünnepség költsége 45 ezer forint.
Összegszerűen meghatározták, hogy 30 ezer forint támogatást szeretnének kapni.
Gondolom, hogy némi támogatást érdemelnek. Van-e javaslat? Javaslok 30 ezer
forint támogatást.
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Szemenyei Sándor: Régi hagyományokat elevenítenek fel minden évben. Javaslom,
hogy a teljes összeget szavazzuk meg. Nívós rendezvény szokott lenni.
Pusztai Ádám: 30 ezer forintot javaslok.
Ramasz Imre: Más javaslat van-e? Nincs, akkor kézfeltartással szavazzunk a 30
ezer forintról.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
79/2009. (V. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Cinkusiak Baráti Köre Közhasznú
Egyesület részére 2009. június 23-i rendezvény
költségeit 30.000,-Ft összeggel támogatja.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester
Határidő:
2009. május 31.
Ramasz Imre: Kardoskút Községért Közalapítvány támogatási kérelmet terjesztett
elő. Formailag jó a kérelem, vázolták elképzeléseiket, költségvetést készítettek. 300
ezer forintot kértek, ennyit kaptak az előző években is.
dr. Mészáros Erzsébet: Az elmúlt évben nem került részükre támogatás átutalásra,
azért is kértek 300 ezer forintot.
Ramasz Imre: Gyakorlatilag a személyi jövedelemadóból befolyt 1 %-ot és az
önkormányzat támogatásból befolyt összeget használták fel a korábbi években
különböző támogatásokra, valamint egyszer magasabb összegű támogatást kaptak,
így egymillió forintot tartós betétben helyeztek el, melynek a kamatát is támogatásra
használták fel. Javaslom a 300 ezer forintos támogatást. Annál is inkább, mert a
megújult személyi összetételű kuratóriumi ülésen felvetődött, hogy mint alapítvány is
pályázhat, így is szerezhetnek pénzt, nem feltétlen kell az alapító részéről a
támogatásra számítani. Bízom benne, hogy fogékonyak lesznek, hogy igenis
pályázzunk, azzal is gyarapítva az alapítvány vagyonát, és értelemszerűen akkor
több, vagy szélesebb körű juttatást tudnak biztosítani a különböző alapító okiratban
foglalt céloknak a támogatására. Betervezett forrásunk van.
Aki egyetért azzal, hogy a Kardoskút Községért Közalapítvány részére 300 ezer
forint összegű támogatást biztosítson a testület az szavazzon erről.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
80/2009. (V. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete Kardoskút Községért Közalapítvány
részére 300.000,-Ft összegű támogatást
biztosít
az
Alapító
Okiratában
foglalt
célkitűzések megvalósításának elősegítésére.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester
Határidő:
2009. május 31.
14

Ramasz Imre: Bejelenti a Képviselő-testület tagjainak, hogy május 28-tól június 5-ig,
6 munkanap időtartamra szabadságra szeretne menni. Többek között Erdélybe is
látogat, hivatalos megbeszélések folytatása céljából az erdélyi vendégek
fogadásával kapcsolatban. Kérem ennek a tudomásul vételét.
A Képviselő-testület a bejelentést tudomásul vette.
Ramasz Imre polgármester megállapítja, hogy a továbbiakban szociális kérelmek
megtárgyalására kerül sor, így a testület zárt ülésen folytatja munkáját.
Kmft.

/ dr. Mészáros Erzsébet /
jegyző

/ Ramasz Imre /
polgármester

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

/ Mórocz Lajos /
képviselő

/ Szemenyei Sándor /
képviselő
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