14/2009. ÖKÜ.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. június 25én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén.
Jelen vannak:

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

Jelen van továbbá: dr. Mészáros Erzsébet jegyző,
Czecher Péter Orosháza Városi Rendőrkapitányság vezetője;
D. Tóth Máté körzeti megbízott,
Ádász Ferenc Kardoskúti Bűnmegelőzési Egyesület elnöke,
Pappné Neller Borbála művelődési ház vezető,
Kürtiné Rácz Anikó óvodavezetői állásra pályázó,
Pribeláné Baracsi Éva óvodavezető állásra pályázó,
Tóth Józsefné főelőadó,
Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos,
Tóth Lajosné főelőadó,
Skorka Pálné jkv.
Varga Pál technikus
Ramasz Imre polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, a jegyzőt, a
napirendi pontok előadóit és a többi jelenlevő érdeklődőt.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes. Jegyzőkönyvhitelesítőkre tesz javaslatot Gombkötő Csabáné és Kulima István személyében,
akiket a testület elfogadott.
A továbbiakban Ramasz Imre polgármester javaslatot tesz a meghívóban szereplő
megtárgyalandó napirendi pontokra, melyet a Képviselő-testület az alábbiak szerint
fogadott el a megtárgyalandó napirendi pontokat:
Tárgy:

Előadó:

1. Kardoskút Község közrendjének, közbiztonságának
2008. évi értékelése.

Czecher Péter
kapitányság vezető
D. Tóth Máté
körzeti megbízott
Ádász Ferenc
egyesületi elnök
Pappné Neller Borbála
műv. ház igazgató
Ramasz Imre
polgármester

2. Kardoskút Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület
2 éves tevékenységéről tájékoztatás.
3. Falunap időpontjának és programjának ismertetése,
véleményezése.
4. Óvodavezetői pályázat elbírálása.
5. 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
 60/2009. (IV. 23.) sz. KT. a Délkelet-alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási
Rendszer Önkormányzati Társulásának egységes szerkezetbe foglalt társulási
megállapodását fogadta el. A határozat elküldésre került az illetékeseknek.
 61/2009. (IV. 23.) sz. KT. az Orosháza Város Általános Iskola és Pedagógiai
Szolgáltató Intézménye Kardoskúti Tagintézménye részére anyagi támogatást
állapított meg erdei iskolában való részvételhez 44 ezer forint összegben. Az
összeget felhasználták, a gyermekek jól érezték magukat.
 62/2009. (IV. 23.) sz. KT. a Kardoskúti Bűnmegelőzési és Önvédelmi
Egyesület részére 150 ezer forint támogatást állapított meg, a támogatási
szerződés megkötésre került, az összeg átutalása megtörtént.
 66/2009. (V. 14.) sz. KT. Orosháza – Kardoskút közötti kerékpárút építéséről
döntött, konzorciumi szerződés keretében Orosháza gesztorságával. A
konzorciumi szerződés megkötésre került, a pályázat benyújtása megtörtént,
elbírálás még nem volt.
 68/2009. (V. 14.) sz. KT. Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását
fogadta el. A törzskönyvi nyilvántartás felé bejelentési kötelezettség
megtörtént.
 69/2009. (V. 14.) sz. KT. Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda alapító
okiratának módosítását fogadta el. A törzskönyvi nyilvántartás felé bejelentési
kötelezettség megtörtént.
 70/2009. (V. 14.) sz. KT. Kardoskúti Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi
Könyvtár alapító okiratának módosítását fogadta el. A törzskönyvi
nyilvántartás felé bejelentési kötelezettség megtörtént.
 72/2009. (V. 14.) sz. KT. a Mikszáth Kálmán utca útburkolatának felújításáról
döntött pályázati forrásból. A pályázat beadásra került, a Magyar
Államkincstár befogadta a pályázatot, már hiánypótlást is teljesítettünk.
 75/2009. (V. 14.) sz. KT. az Ivóvízminőség-javító Program kivitelezését
végrehajtó Orosházi térségi társulásban való részvételt nyilvánította ki, erről
szóló határozatot elküldtük.
 76/2009. (V. 14.) sz. KT. a Délkelet-alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási
Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulási Megállapodás alapján
megállapított működési hozzájárulás mértékét – 35,-Ft/fő összeget elfogadta,
az összeg átutalása is megtörtént, 2009. évi költségvetésünkbe is szerepel.
 77/2009. (V. 14.) sz. KT. a Délkelet-alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási
Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás által a „Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése című pályázati projekt
saját erő hozzájárulásaként lakosságszám-arányosan 80,-Ft/fő összegű
támogatást elfogadta, a fedezetet a 2009. évi költségvetésben biztosítja, mely
összeg 77.920,-Ft, amit szeptember 30-ig kell átutalni.
A két ülés közötti eseményekről szóló beszámolót a képviselők írásban előzetesen
megkapták.
Ramasz Imre: Gombkötő Lajos alpolgármestert kéri, hogy adjon rövid tájékoztatást
arról a megbeszélésről, melyen helyette részt vett az Orosháza-Tótkomlós közötti
közút felújításával kapcsolatban.
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Gombkötő Lajos: Orosháza – Tótkomlós közötti közút felújítása Tótkomlós
helységjelző tábláig van tervezve. A kivitelezés kezdetét 2010. februárra tervezik.
Kardoskúton a Tótkomlós felé eső jobboldali buszváró szigetet javítják, az állomás
melletti kanyart enyhítik. A községet érintő igényt nem jeleztem, amit nekünk kellene
finanszírozni. Bízom benne, hogy el is fog készülni az út felújítása. Esetleg a
buszváró irányában gyalogosokat védő valamilyen figyelemfelhívást lehetne kérni.
Ramasz Imre: Azért kértem a tájékoztatást, mert érint mindannyiunkat, bízom benne,
hogy nem ígéret marad, a kormányzati kötelezettségvállalás megvan.
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:
84/2009. (VI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete 60/2009. (IV. 23.) sz.,
a 61/2009. (IV. 23.) sz. a 62/2009. (IV.
23.) sz., a 66/2009. (V. 14.) sz., a
68/2009. (V. 14.) sz. a 69/2009. (V. 14.)
sz. a 70/2009. (V. 14.) sz. a 72/2009. (V.
14.) sz., a 75/2009. (V. 14.) sz. a 76/2009.
(V. 14.) sz. a 77/2009. (V. 14.) sz lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
szóló és a két ülés között történt
eseményekről
szóló
beszámolót
elfogadta.

1.

Napirendi pont tárgya:

Kardoskút Község közrendjének, közbiztonságának
2008. évi értékelése.
Előadó:
Czecher Péter kapitányság-vezető
D. Tóth Máté körzeti megbízott

Ramasz Imre: Köszönti a napirendi pont előadóit, köszöni a beszámoló elkészítését,
átadja a szót az előadóknak szóbeli kiegészítés megtétele céljából.
Czecher Péter: Kardoskút község körzeti megbízottja, D. Tóth Máté jó beszámolót
készített, néhány gondolattal kívánom kiegészíteni.
Nagy reményekkel vártuk a rendőrség berkein belül a 2008-as évet, a határőrség és
a rendőrség egybeolvadását. A várt eredmény részben bekövetkezett, részben nem
úgy alakult ahogy vártuk. Az integráció megtörtént, de a határőrök ugyanazt a
munkát végzik, mint addig a shengeni határ miatt. 25 fő érkezett az orosházi
kapitánysághoz, de nyugdíjazás és egyéb okok miatt annyian el is mentek. Kívánság
volt, hogy körzeti megbízott ne legyen elvonva 2008-ban. Sokkal többet tartózkodik
Kardoskúton is a kmb-s, de előfordul, hogy közösen teljesítenek más település
körzeti megbízottjával szolgálatot.
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Viszonylag magas emelkedés mutatkozik a bűnügyi területen, de ez csak
százalékosan magas, számszerűen nem és így is csendes, nyugodt település
Kardoskút. Ez a bűncselekmény emelkedés 2 emberhez kötődik. Sikerült felderíteni,
azóta meg is állt a bűncselekmények számának emelkedése. A kmb-s végezte a
felderítést, mi kapitánysági szinten is eredménynek ismerjük el.
A baleseti helyzet nagyon kedvező, 1 baleset volt.
Ramasz Imre: A kapitánysághoz tartozó területen a sebességmérő berendezés
működik-e, milyen tapasztalatokkal, több ajánlat érkezett az önkormányzathoz ilyen
berendezés megvásárlására.
Falugyűlésen mindig felvetődik, hogy az átmenő forgalom nem veszi figyelembe,
hogy belterületen lassítani kellene. A jövő évi költségvetés készítésekor áldozzunk-e
valamilyen önkormányzat által beszerezhető sebességmérő beszerzésére?
Czecher Péter: Teljesen aktuális téma a sebességmérés. Sokan megkérdőjelezik,
hogy a sebességmérővel ellátott gépkocsi szabályosan parkolva nem tud mérni.
Ezzel kapcsolatban 2 azonos szintű jogszabály teljesen ellentétes.
Békés megyében 2 db sebességmérő berendezés van. Rotációs rendszerben
kapnak a települések időpontot a mérésre. Kardoskúton is szokott lenni.
Polgármester úr felvetésével kapcsolatban, ha az önkormányzat szerez be
sebességmérő berendezést, annak semmiféle bizonyító ereje nincs, csak pszichikai
visszatartó ereje lenne, de a gyorshajtókat nem riasztja vissza, viszont elég drágák.
Az út felújítása után még nagyobb lesz a sebesség. Közigazgatási bírság
bevezetése óta, lehetőség van, az önkormányzat is működtethet teljes bizonyító
erejű berendezéseket is. Az üzemeltető a befolyt bírságból 30 %-ot visszakap.
Szemenyei Sándor: A körzeti megbízott szolgálati idejének beosztásával
kapcsolatban javasolja, hogy éjjel több időt kellene töltenie, a fiatalok randalírozása,
nem illő viselkedése miatt. Szolgálatát Kardoskút lakosságának megelégedésére
végzi, ezért jó a felderítési arány, jó a lakosokkal a kapcsolata. Munkájával meg
vannak elégedve.
Mórocz Lajos: Ha újítják fel az utat Tótkomlós felől lassító sziget beépítése célszerű
lenne.
Ramasz Imre: Mi csak javaslattal élhetünk, már ilyet kértem, nem útfelújítás
időszakában, de elutasítottak azzal az indokkal, hogy nem biztonságos közlekedést
biztosít.
Gombkötő Lajos: Lehet pótterveket kérni, külön engedélyes eljárással készülhetne,
ilyen lehetne a lassító sziget. Megítélésem, hogy a lassító szigetet aki olyan nem is
veszi figyelembe, hanem annak kikerülésével még jobban veszélyezteti a
közlekedést.
Gombkötő Csabáné: Nagyon szépen köszönöm a polgárőrségnek és a körzeti
megbízottnak a munkáját, nagy biztonságérzetet jelent a lakosságnak. Az átmenő
forgalmat 50 km-es sebességben kellene meghatározni, lopások esetében hiába van
rendszám, ha nem tetten érés történik, akkor nincs intézkedés. Ünnepek előtt,
hétvégén a szolgálatot erősíteni kellene.
Mórocz Lajos: Az a baj hogy fényes nappal is bemennek a lakásokba.
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Ramasz Imre: Nem mindenki van megelégedve a kmb-s munkájával. Megfelelő
módon látja el a munkáját, de nagyon örülnénk ha többet a településen lenne,
szorosabb kapcsolatot tudna a lakossággal kialakítani. A régi klasszikus rendőri
munkát erősíteni kellene. Örülök, hogy más települések állományát feltöltötték.
Egyetértek azzal, hogy Kardoskút nem egy fertőzött terület, de az előforduló
bűncselekmények riasztóak. Köszönöm szépen, úgy érzem elégedettek az emberek,
a honlapon lezajlott szavazáson átlagosnak tartják a legtöbben a közbiztonság
helyzetét, kevesen voltak akik nem így vélekedtek.
Mórocz Lajos: Beosztással kapcsolatban rugalmas, kötetlen munkaidő lehetne-e a
körzeti megbízottnak?
Czecher Péter: A körzeti megbízott saját magának tervezi a szolgálatot. Néha
megkapja, hogy mikor és hol legyen. Az a gond, sokat vannak éjszaka szolgálatban,
akkor nem igen látják őket, de a bűncselekmények zömében éjjel következnek be.
Forgalomterelő szigettel kapcsolatban: nagyon jó dolog, észlelik, hogy valami
következik. Ezt a közútkezelőnek kell erősen kérni. Jó a helyzet, bízom benne így is
marad. Kapott egy vadonatúj autót a körzeti megbízott, ez is a munkájának egyfajta
elismerése.
Kulima István: A fiatalok helyzetéről nem esett szó (ajzószer használata)
Czecher Péter: Szerepel az anyagban, összefoglaló cím alatt, és van figyelmeztetés,
amiről nincs kimutatás. Kábítószer mindenhol jelen van, jó behatárolható az
érintettek köre. Kábítószer fogyasztásnak mással össze nem téveszthető jelei
vannak, amit elsősorban a szülőknek kell észlelni, segítség lehet a rendőri
intézkedés.
Ramasz Imre: Köszönöm a válaszokat, köszönöm a beszámoló elkészítését.
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, vélemény úgy kérem a képviselőket,
kézfeltartással szavazzanak.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
85/2009. (VI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Kardoskút
község
közrendjének, közbiztonságának 2008. évi
értékelését elfogadta.
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2.

napirendi pont tárgya:

Kardoskút
Bűnmegelőzési
és
Önvédelmi
Egyesület éves tevékenységéről tájékoztatás.
Előadó:
Ádász Ferenc egyesületi elnök

Ramasz Imre: A Polgárőrséggel kapcsolatos előterjesztés írásban előzetesen
kiküldésre került. Van-e szóbeli kiegészítés az előadó részéről.
Ádász Ferenc: Az egyesület létszáma elfogadhatóan alakult, 20 fő, ebből 16-18 fő
járőrözik folyamatosan. Fokozott szolgálatot látunk el, minden nap 2 fő lát el
szolgálatot. Kezdenek kicsit fáradni, kellene növelni a létszámot.
A Nivával kapcsolatban sok a probléma, huszonéves gépkocsi sokat és sűrűbben
kell javítani. A lakosság egyre inkább bizalommal van irányunkba. A beszámolóban a
támogatók is fel vannak sorolva.
Szemenyei Sándor: Gratulálok Elnök úr újraválasztásához. A gazdasági társaságok,
Agrár Zrt. megszüntette a támogatást. A lakosságot jobban kellene bevonni, hisz az
ő biztonságukra is vigyáznak. Ezt én kötelezőnek érzem magammal szemben, ezért
is támogatom a tiszteletdíjammal. Megköszönöm a polgárőrök munkáját.
Ramasz Imre: mint polgárőr szólok: Elismeréssel kell szólni munkájukról, nehéz
meghatározni, hogy mennyivel járulnak hozzá a biztonsághoz, de éjjeli járőrözéssel
mégis riaszthatunk el bűnelkövetőket. Úgy hiszem az a 20 ember mégis csak tesz a
településért. A támogatást nem tudom hogyan lehet foganatosítani, erre a személyi
jövedelemadó 1 %-ról való rendelkezéssel lehet tenni. Örülök, hogy 20 fővel
működik, mert voltak mélypontok is, amikor a létszám miatt majdnem fel kellett
számolni az egyesületet. Elismerésre méltó a tevékenység.
Gombkötő Csabáné: Köszönöm a polgárőrök munkáját, kellene egy rendeletet
alkotni arról, hogy tiszteletdíjat vagy valamilyen elismerést kaphassanak.
Gombkötő Lajos: Köszönöm a munkájukat. Minden elismerésem a munkájukért.
Falunapon erkölcsi elismerés mellett, valamilyen módon anyagilag is honoráljuk, úgy
mint pl. a virágos Kardoskútért pályázaton.
Szemenyei Sándor: Kapjanak egyformán valamilyen anyagi elismerést.
Ramasz Imre: Egyesületi támogatásról lehet szó, ami áttételes támogatást
jelenthetne. Javasolom határozatban mondjunk köszönetet a polgárőrök
tevékenységének elismerésére.
Ádász Ferenc: Volt szándékom felvetni valamilyen formájú jutalmazást, nekem nincs
jogom jutalmazásra. Elsősorban működésünk ellátására legyen pénzünk.
Mórocz Lajos: Így is korlátozottan tudjuk használni a gépjárművet a benzinköltség
miatt.
Ramasz Imre: Javasolja a tájékoztatás elfogadását és határozatban elismerni a
végzett munkát. Akit ezzel egyért kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
86/2009. (VI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete „Kardoskúti Bűnmegelőzési és
Önvédelmi Egyesület 2 éves tevékenységéről
szóló tájékoztatót elfogadja. A polgárőrök
tevékenységét elismeri és megköszöni.

3.

napirendi pont tárgya:

Falunap időpontjának és programjának ismertetése,
véleményezése.
Előadó: Pappné Neller Borbála műv. ház igazgató

Pappné Neller Borbála: Ismertette az összeállított, javasolt programokat,
plakátszerűen kinyomtatva (mellékelve).
A pörköltfőző verseny zsűrijébe felkérte Gombkötő Lajos, Kulima István, Gub András
képviselőket, Ramasz Imre polgármestert és Kapuné Sin Anikót.
Ramasz Imre: Az idén elmarad az esti táncgála, volt ugyan jelentkező, egy
székelyudvarhelyi csoport – néptánc -, de kevés az idő a szervezésre. Javasolom a
jövő évi program összeállításánál figyelembe venni, akár a kistérségre megszervezni
programot részükre.
Pappné Neller Borbála: Azért az esti programban lesz tánc, Bánát Szerb
Néptáncegyüttes műsora.
A jelenlevők figyelmébe ajánlom augusztus 22-én megrendezésre kerülő Vers- és
Prózaíró pályázat ünnepélyes díjátadását is.
Szemenyei Sándor: Nagyon színes programnak nézünk elébe, ehhez a lakosság
hozzá állása is kell, hogy sokan eljöjjenek.
Gombkötő Lajos: Jónak ígérkezik a program alapján a falunap.
Pappné Neller Borbála: A Falunap költsége 300 ezer forinttal kevesebb, igyekeztem
az árakat lefele vinni. Az előadók is próbálnak alkalmazkodni, érzik, hogy mindenütt
kevesebb a pénz.
Mórocz Lajos: Jó programnak látszik.
Ramasz Imre: Borika elismerést érdemel az előkészítő munkáért, mi segítsük ahol
kéri. Aki egyetért a program javaslattal, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
87/2009. (VI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. július 18-án megtartásra kerülő
Falunappal
kapcsolatos
előterjesztést
tudomásul vette és elfogadta. Megbízza
Pappné Neller Borbála művelődési ház
vezetőt, hogy a Művelődési Ház 2009. évi
költségvetésbe betervezett összeghatáron
belül készített részletes program tervet a
lehetőségeken belül valósítsa meg.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2009. 07. 18.

4.

napirendi pont tárgya:

Óvodavezető pályázat elbírálása
Előadó: Ramasz Imre polgármester

Ramasz Imre: Megkérdezi a két pályázót kívánják-e, hogy zárt ülés keretében
tárgyalják a pályázatok elbírálását.
Kürtiné Rácz Anikó pályázó: Nem.
Pribeláné Baracsi Éva: Igen.
Ramasz Imre: kéri a képviselőket, hogy kézfeltartással szavazzanak a zárt ülés
elrendeléséről.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
88/2009. (VI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete zárt ülés keretében folytatja a
napirendi pont tárgyalását az óvodavezető
pályázat elbírálásával kapcsolatban.
Jegyzőkönyv folytatása az óvodavezetői pályázat elbírálásáról napirendi pont
tárgyalásáról zárt ülés keretében - lásd külön.
Ramasz Imre: A zárt ülés keretében megtárgyalásra került a pályázatok elbírálása, a
pályázók jelenlétében nyílt ülés keretében folytatódik tovább.
Eredményt hirdet: A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül, egyhangúlag Kürtiné Rácz Anikó óvodavezetői kinevezése
mellett döntött, 2009. augusztus 1-től 2014. július 31-ig.
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Mind a két pályázó színvonalas pályázatot nyújtott be. Bíztatom a nem nyertes
pályázót is ne adja fel, próbálkozzon más helyeken is. Köszönöm, hogy elkészítette a
pályázatát és jó véleményeket nyilvánított benne.
Pribeláné Baracsi Éva távozik.
Ramasz Imre: Kürtiné Rácz Anikó nyertes pályázónak gratulálok, jó munkát kívánok.
Tájékoztatlak a bérezéssel kapcsolatban hozott határozatról.
Kürtiné Rácz Anikó: Köszönöm a Képviselő-testület tagjainak a bizalmat. A jó ötletek
hasznosítása a szülőkben is felvetődött. A „zöld óvoda” programot régóta
fontolgatom, de még nem érett meg a helyzet, de bizonyos részeivel foglalkozunk. A
másik pályázó ötleteiből van ami már működik, de van olyan is aminek nincs
létjogosultsága.
Iparkodok azon, hogy megfeleljek az elvárásoknak, jól működő óvodát szeretnék.
B e j e l e n t é s e k:
dr. Mészáros Erzsébet: Az elfogadott Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratát
módosítani kell, egyetlen szó hiánya miatt hiánypótlásra kaptuk vissza. Hiányzott az
előzőből a tagozat nevesítése. Annyival kívánom kiegészíteni, hogy nincs, hiszen
óvodánkban nem működik semmilyen tagozat.
Ramasz Imre: kéri a képviselőket, hogy
szavazzanak.

aki ezzel egyetért kézfeltartással

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
91/2009. (VI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda
alapító okiratát a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. tv. 37. §. (5) bekezdésében foglaltak
figyelembe vételével az alábbiak szerint
módosítja:
„Tagozat megnevezése: Nincs tagozat.”
A módosítás 2009. július 1. napján lép
hatályba.
Az alapító okirat módosításával egyidejűleg a
Képviselő-testület a határozat mellékletét
képező, a módosítást tartalmazó egységes
szerkezetű alapító okiratot jóváhagyja.
Megbízza Ramasz Imre polgármestert, hogy
az alapító okirat módosítása kapcsán a
törzskönyvi nyilvántartás felé a bejelentési
kötelezettségét teljesítse.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2009. június 30.
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dr. Mészáros Erzsébet: A 2009. évi költségvetésről szóló 2/2009. (II. 27.) sz. ÖKT.
rendeletének módosítása szükséges az államháztartásról szóló többször módosított
1992. évi XXXVIII. törvény 65. §. (1) bekezdésében és 69. §-ában kapott
felhatalmazás alapján. A módosításokat az írásban kiadott rendelet-tervezet 1. sz.
melléklete tartalmazza. Az Ügyrendi Bizottság a testületi ülés előtt megtárgyalta a
módosításokat.
Kapuné Sin Anikó: A számszaki változásokat emeli ki és ismerteti annak
szükségességét.
Kulima István: Az Ügyrendi Bizottság előzetesen a rendelet-tervezetet megtárgyalta
és azt változtatás nélkül elfogadásra ajánlja, illetve javasolja a rendelet
megalkotását.
Ramasz Imre: Javasolja rendeletté emelni a költségvetés módosításáról szóló
tervezetet. Aki egyetért a rendelet-tervezet elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal
elfogadta a 2009. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezetet.
Ramasz Imre polgármester megállapítja, hogy Kardoskút Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 5/2009. (….) sz. ÖKT. rendelet-tervezete a 2009. évi
költségvetésről szóló 2/2009. (II. 27.) ÖKT. rendelet módosításáról rendeletté
emelkedett.
dr. Mészáros Erzsébet: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1)
bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 23. §-ban
kapott felhatalmazás alapján a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 16/2008. (XII. 15.) sz. ÖKT.
rendelettel módosított 12/2004. (VIII. 23.) sz. ÖKT. rendeletét az 1. sz. mellékletben
meghatározott díjtételeket módosítja. E tervezetet mindenki megismerhette, előre
írásban kiküldésre került.
Kulima István: Kicsit magasak a díjtételek, de kötelezően ellátandó feladat. Az
Ügyrendi Bizottság előzetesen megtárgyalta és elfogadásra, illetve rendeletté
emelést javasol a képviselőknek.
Ramasz Imre: A megszokott emeléstől magasabb összegű a jelenlegi, aminek oka,
hogy az orosházi lerakó nem felel meg az előírásoknak, ezért más településre kell
elszállítani, ami a költségeket megnöveli. Ebben az évben már nem, de 2010. 01. 01től változtatást kell végezni a költségek tompítása érdekében. Felmérést fogunk
végezni az ősz folyamán, mekkora gyűjtőedényeket igényelnek a lakosok. Több
lehetőség is adódik, vagy a kommunális adó összegét emeljük, vagy nem az
Önkormányzat vállalja át a díjtételek kiegyenlítését, hanem közvetlenül a szolgáltató
köti meg a szerződést a lakosokkal. Mindenképpen keresni kell a költségek
csökkentését. A kommunális adó mértéke elmarad a környező települések
szemétszállítási díjtételeitől. Nem tehetünk mást, el kell fogadnunk ezeket a
díjtételeket.
Kulima István: Heti ürítéssel a 240 l-es gyűjtőedény nem telik meg egy 4 fős
családban, tehát kisebb gyűjtőedény is elég, aminek a költsége is kevesebb.
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Gombkötő Lajos: Gyűjtőedények méreteinek csökkentésével lényeges költség
csökkentést lehet elérni.
Mórocz Lajos: 2-3 hetente végig kell nézni a szállításra kitett kukákat, hogy mennyire
vannak tele.
Ramasz Imre: Reálisan fel kell mérni, hogy mit tegyünk, emeljük az adót, vagy
csökkentsük a kukák méreteit. Aki egyetért a rendelet-tervezet elfogadásával,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal
elfogadta a közterületek tisztántartásáról és a szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatás módosításáról szóló rendelet-tervezetet.
Ramasz Imre polgármester megállapítja, hogy Kardoskút Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 6/2009. (….) sz. ÖKT. rendelet-tervezete a közterületek
tisztántartásáról
és
a
települési
szilárd
hulladékkal
kapcsolatos
közszolgáltatásokról szóló 12/2004. (VIII. 23.) sz. ÖKT. rendelet módosításáról
rendeletté emelkedett.
dr. Mészáros Erzsébet: A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény megteremtette az
un. igazgatási szünet elrendelésének lehetőségét. Eddig még nálunk ilyen nem volt.
Az előzetesen írásban kiadott írásos anyagban rögzítettem, hogy mennyi és milyen
módon történhet ez meg. Ezzel elkerülhetővé válhat az a gyakorlati probléma, hogy a
dolgozók nem tudják kivenni a szabadságuk nagy részét és az éveken át
felhalmozódik.
Az igazgatási szünetet úgy kell megoldani, hogy a hivatal nyitva tartson és
gondoskodni kell a szünet ideje alatt lejáró határidős ügyiratok lezárásáról. E
tekintetben a 2009. év próbaévnek tekinthető és a tapasztalatok a későbbi években
hasznosíthatók lesznek.
Kulima István: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, helyesnek tartja az elgondolást
és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja változtatás nélkül.
Ramasz Imre: Javasolja a rendelet megalkotását, aki egyetért a rendelet-tervezet
elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal
elfogadta az igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet megalkotását.
Ramasz Imre polgármester megállapítja, hogy Kardoskút Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 7/2009. (….) sz. ÖKT. rendelet-tervezete az igazgatási
szünet elrendeléséről rendeletté emelkedett.
dr. Mészáros Erzsébet: Módosítani szükséges a gyermekvédelem helyi rendszeréről
szóló 4/2006. (III. 31.) sz. ÖKT rendeletünket, mert az Országgyűlés az
esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő előmozdításáról szóló
2008. évi XXXI. törvénnyel módosította a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt és 2009. évtől új támogatási formát
vezetett be óvodáztatási támogatás néven. A Gyvt szerint a jegyző annak a
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rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője
részére, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába és
gondoskodik a gyermeke rendszeres óvodába járatásáról pénzbeli támogatást
biztosít, továbbá hogy a gyermek törvényes felügyeletét ellátó szülő gyermekének
hároméves koráig legfeljebb az általános iskola nyolcadik évfolyamát fejezte be
sikeresen. A pénzbeni támogatás összegéről az Országgyűlés a költségvetési tv.
elfogadásával dönt. A helyi rendeletben elő lehet írni, hogy első alkalommal
pénzbeni támogatás helyett a szülőnek természetbeni támogatás nyújtható. Ezt
javaslom én is.
E rendelet-tervezetet és szöveges indokolását minden képviselő előzetesen írásban
megkapta.
Kulima István: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadásra
javasolja a rendelet-tervezetet.
Ramasz Imre: Javasolja a rendelet megalkotását és aki egyetért a rendelet-tervezet
elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal
elfogadta az igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet megalkotását.
Ramasz Imre polgármester megállapítja, hogy Kardoskút Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 8/2009. (….) sz. ÖKT. rendelet-tervezete az
gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006. (III. 31.) sz. ÖKT rendelet
módosításáról rendeletté emelkedett.
dr. Mészáros Erzsébet: Rendelet módosítás szükséges az egyes szociális ellátási
formák szabályairól szóló törvény módosítása miatt. Számos hatályon kívül helyező
rendelkezést tartalmaz, illetve új elemeket építettünk be. Pl. új elem az aktív korúak
ellátása, vagy a temetési segély.
Minden képviselő előzetesen a meghívóval együtt írásban megkapta a rendelettervezetet.
Ramasz Imre: Néhány javaslatot én tettem. Néhány esetben jövedelem miatt el
kellett utasítani egyes kérelmeket. Javaslom, hogy szélesedjen azoknak a köre, akik
jogosultak lehetnek. Ha a jogosultak körét bővítjük, akkor lehetőségünk lesz, hogy a
közvetlen megélhetési szükségességhez kapcsolódjon a támogatás.
Ilyen pl. a temetési segély. Olyan magasak már a temetési költségek, hogy nem
tudtuk alkalmazni a rendeletünkben meghatározott támogatást, el kellett utasítani a
kérelmeket. Mivel a temetkezési vállalkozó az önkormányzathoz küldi az érintett
hozzátartozókat, hogy igényeljenek temetési segélyt, ezért javaslom az alanyi jogon
járó 10 ezer forintot. Igyekeztem minden elhunytnak koszorút küldeni, előfordult
azonban, hogy nem jutott tudomásomra csak a temetés után a haláleset. A koszorú
küldésétől eltekintenék és lenne a 10 ezer forintos támogatás jövedelem és más
vizsgálat nélkül.
Kulima István: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet. Javasolja a
6. §. (2) bekezdésében levő a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség
összegét 170 ezer forintban megállapítani, az előterjesztésben említett temetési
költségek átlaga alapján, illetve az ÁFA emelkedés miatt.
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Pusztai Ádám: Az átlag költségek helyben szokásos legkisebb temetési költség 170
ezer forintban történ megállapítását javasolja.
Ramasz Imre: Aki a módosító indítvány elfogadásával egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – a módosító indítványt elfogadta.
Ramasz Imre: Javasolja a rendelet megalkotását a módosító indítvány figyelembe
vételével, aki egyetért a rendelet-tervezet elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal
elfogadta az igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet megalkotását.
Ramasz Imre polgármester megállapítja, hogy Kardoskút Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 9/2009. (….) sz. ÖKT. rendelet-tervezete az egyes
szociális ellátási formák szabályairól szóló 7/2003. (VIII. 29.) sz. ÖKT rendelet
módosításáról rendeletté emelkedett.
dr. Mészáros Erzsébet: A Családokért Bt-vel feladatellátási megállapodást javasolok
megkötni a házi segítségnyújtás, mint személyes gondoskodást biztosító szociális
alapszolgáltatás biztosítása céljából. Azért látszik célszerű megoldásnak ez a forma,
mert ha az Önkormányzat látja el ezt a feladatot, akkor erre egy embert be kell
alkalmazni, a költségekhez viszont csak akkor kapunk normatívát, ha van is
ellátandó feladat.
Gombkötő Csabáné: Mennyi az az összeg, amit a normatíva nem fedez, amit az
igénybevevőnek kell téríteni.
dr. Mészáros Erzsébet: Ehhez ismerni kell az igénybevevő jövedelmi viszonyait, de
nem nagy összeg.
Ramasz Imre: Gyakorlati példa – Csorváson – hogy alapítvány is felvállalta a feladat
ellátását az önkormányzat mellett, de úgy, hogy nem kérte a különbözetet, ennek
következtében az önkormányzat is így vállalta. Ezt mi is megtehetjük, hogy nem
kérjük megtéríteni az igénylőtől a különbözetet.
Aki egyetért azzal, hogy a Családokért Bt-vel kössünk feladat ellátási szerződést, az
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
92/2009. (VI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete a házi segítségnyújtás szociális
alapszolgáltatást
feladat-ellátási
megállapodás
alapján
a
Családokért
Szolgáltató Betéti Társasággal látja el 2009.
július 15. napjától kezdődően. Felhatalmazza
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Ramasz Imre polgármestert, hogy erről a
megállapodást írja alá.
Felelős: Ramasz Imre polgármester.
Határidő: 2009. június 30.
dr. Mészáros Erzsébet: Megbízási szerződést kell kötni a rendszeres szociális
segélyben részesülőkre vonatkozóan, itt ugyanis együttműködési kötelezettség van.
Ezt korábban is a Családokért Bt. látta el, de a szociális tv. módosításából adódóan
jelentősen lecsökkent az együttműködésre kötelezettek száma. A megbízási díj
összegére a polgármester tesz javaslatot.
Ramasz Imre: Van egy feladat, aminek ellátására nem felelünk meg, de a feladatot
meg kell oldani. Alkalmas lenne a feladat elvégzésére a Családokért Bt. Megbízási
díjként havi 25 ezer forintot javaslok.
Aki egyetért a megbízási díj összegével az kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
93/2009. (VI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete a rendszeres szociális segélyben
részesülők együttműködési kötelezettségéből
adódó feladatot a Családokért Szolgáltató Btvel kötött megbízási szerződés alapján látja el
2009. július 1. napjától 2009. december 31.
napjáig 25.000,- Ft/hó megbízási díjért.
Felhatalmazza Ramasz Imre polgármestert,
hogy az erről szóló megbízási szerződést írja
alá.
Felelős: Ramasz Imre polgármester.
Határidő: 2009. június 30.
Gombkötő Csabáné: Amíg az óvoda felújítása miatt a gyermekek a művelődési
házban lesznek, addig a játszótér fokozottabb tisztántartására lenne szükséges.
Az iskola megrendelte a tankönyveket, rendeléskor a gyermek jogosult volt az ingyen
tankönyvre, az átvételkor már nem, akkor ki fogja kifizeti a tankönyvek árát?
dr. Mészáros Erzsébet: Ha a gyermek az átvételkor már nem jogosult az ingyen
tankönyvre, akkor a szülőnek kell kifizetni a tankönyv árát.
Ramasz Imre: A közcélú munkások feladata a játszótér és a közterületek
tisztántartása, felhívom a figyelmüket.
Szemenyei Sándor: A bolt előtti területen valahol egy kegyeleti táblát kellene
felállítani, hogy az elhunytak hozzátartozói a gyászjelentést megfelelő környezetben
tudják elhelyezni.
Ramasz Imre: Csak erre a célra?
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Szemenyei Sándor: Csak erre a célra.
Pusztai Ádám: A iskolai tagintézményben megszűnt a gyermekek részére az
ingyenes étkeztetés. Azért, hogy az iskola körülményeiben változás következett be,
miért nem maradhatott az óvodások étkezése továbbra is ingyenes, miért kell
büntetni azért az óvodás szülőt, mert az iskolával kapcsolatban változások történtek?
Ramasz Imre: Ez az önkormányzat saját döntése alapján működik, rendeletben lehet
szabályozni, hogy az óvodások ingyen étkezést kapjanak, lehet így is dönteni.
Kulima István: Mindenütt megszűnt az ingyenes étkeztetés, javaslom, hogy az óvoda
kapja meg.
Ramasz Imre: Nem büntetésről van szó, addig is kellett volna fizetni az ebédért, csak
az önkormányzat átvállalta. Ezzel az volt a probléma, hogy a szülők ezt nem kezelték
fellelőséggel. Ha valami oknál fogva a gyermek nem ment óvodába, nem jelentették
a hiányzást, és akkor is fizettük az étkezést, ha azt nem is fogyasztotta el senki. A
gyermekek egy része, akit megillet, megkapja a kedvezményes étkeztetést.
Pusztai Ádám: Meg kell nézni és augusztusban dönteni a térítéssel kapcsolatban az
óvodásokat illetően.
Mórocz Lajos: Nem jelentik a hiányzásokat a szülők, javaslom nyilatkozatot aláíratni
velük, hogy ha nem jelentették, akkor ki kell fizetniük az étkezési térítést.
Ramasz Imre: Az augusztusi testületi ülésre számba vesszük és döntünk a
kérdésben. Nem az összeg a jelentős.
Ramasz Imre: Az Általános Iskola egyik tantermében az ÁNTSZ ellenőrzése során
előírta a padlóburkolat kicserélését. A felújításra három árajánlat érkezett. Minőségre
a legdrágább a legjobb árajánlat. Javaslom ennek a felvállalását az ésszerűség
figyelembe vételével. Ennek fedezetére a költségvetési tartalékból ezt az összeget
be kell tervezni.
Mórocz Lajos: A másik két árajánlat mit tartalmaz?
Ramasz Imre: Anyagában van különbség.
Mórocz Lajos: Vegyük meg az anyagot és a legolcsóbb munkadíjat ajánlóval
csináltassuk meg.
Pusztai Ádám: Anyagot vegyük meg, és egy érdekelt hozzáértő szülővel csináltassuk
meg.
Ramasz Imre: Azt kérem a képviselőktől, hogy hatalmazzon fel a testület, hogy ezt a
feladatot elvégeztessem, és utána tájékoztassam a Képviselő-testületet.
Aki ezzel egyetért kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
94/2009. (VI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete
felhatalmazza
Ramasz
Imre
polgármestert, hogy a legjobb megoldást
választva végeztesse el az általános iskolai
tanterem padlózatának felújítását és az
augusztusi testületi ülésen adjon tájékoztatást.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2009. augusztus 27.
Ramasz Imre: Aki egyetért azzal, hogy az osztály padlózatát saját költségvetési
tartalékunk terhére megcsináltassuk, az kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
95/2009. (VI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete az általános iskolai tanterem
padlózat-felújíátását
a
2009.
évi
költségvetésitartalék terhére végezteti el.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2009. augusztus 27.
Ramasz Imre: Felvetődött az iskola igazgatói iroda bútorzatának kicserélése.
Felmérés, árajánlat kérés megtörtént. Készre gyártatott, helyszínen összeszerelt
elemekből olcsóbb lesz, mint kész bútor vásárlásával. Költségigénye 420.000,- Ft.
Javaslom, hogy az iskola többletfinanszírozása terhére kerüljön kiegyenlítésre a
bekerülési költség, 420.000,- Ft. Aki ezzel a javaslattal egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
96/2009. (VI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete döntött arról, hogy az igazgatói iroda
bútorzata
készre
gyártott,
helyszínen
összeszerelt
kivitelezés
formájában
megtörténjen.
A
fedezetet
az
iskola
többletfinanszírozása biztosítja.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2009. augusztus 27.
Ramasz Imre polgármester: Tárgyalásokat folytattam Soós Béla kertészmérnökkel. A
település központ vázlatos terve elkészült. A végleges tervet csak akkor készíti el, ha
a vázlatot megismeri a Képviselő-testület, illetve a lakosság. Egy napot kellene
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megjelölni, hogy lássa a Képviselő-testület és ugyanazon a napon lakossági fórumon
is megtekinthesse a lakosság, ahol mindenki véleményt mondhat.
Javaslom július 6-a, 5 óra a tanácsteremben a képviselők részére, ugyanezen a
napon 6 órára a lakosság részére a művelődési ház nagytermében megtartani.
Ramasz Imre: DAREH-vel kapcsolatban együttműködési megállapodást elfogadtuk.
A következő közgyűlésen elfogadtuk az alapító okiratot. Törvényi szabályozás miatt
nekünk is el kell fogadni az alapító okiratot. Aki ezzel egyetért kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
97/2009. (VI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Dél-alföldi Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását
Célzó Önkormányzati Társulás Alapító
Okiratának módosítását elfogadta, a határozat
mellékletét képező, egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot jóváhagyta.
Felelős: Ramasz Imre polgármester.
Határidő: 2009. július 15.
Ramasz Imre: Árajánlatot kaptam karácsonyi díszkivilágítás beszerzésére. Pályázat
útján 50 %-os áron kapjuk meg, ha 200 ezer forintért rendelünk, akkor 400 ezer forint
értékű díszvilágítást kapunk.
Úgy gondolom ne foglalkozzunk ezzel, van-e más vélemény? Nincs.
Ramasz Imre: Homoróddarócról és Homoródjánosfalváról a falunapra érkeznek
vendégek, de ki és mikor, illetve hány fővel, még nem tisztázott. Egy napi programot
javaslom, hogy a költségvetésbe betervezett összeg terhére vállaljunk fel. Korábban
is így volt, amikor a Parlamentben voltunk. Figyelembe véve a költségeket is most
Gyomaendrődre és Dévaványára a túzok rezervátumba tervezem a látogatást,
közelebb van, kevesebb az utazási költség. Egy 50 férőhelyes buszt béreltem,
melynek költsége 50-60 ezer forint. Az ebéd, belépőjegyek, összesen 300 ezer forint
körüli összeget képvisel, erre a célra 500 ezer forint van betervezve. Ezt
tájékoztatásul közöltem.
Ramasz Imre: Az óvoda felújítási munkák elvégzésére 5 ajánlat érkezett. (6.100.254
és 7.596.900 Ft közötti kivitelezési költséggel). A legalacsonyabb ajánlati árat
Andrékó Zoltán vállalkozó adta. Vele külön is tárgyaltam már. A műszaki ellenőr a
munkáját ismeri, korrekt jó munkát végez. Felhatalmazást kérek, hogy a kivitelezési
szerződést megkössem vele.
Minden vállalkozó azt mondta, hogy kevés az idő, ezért kellett az óvodát áttelepíteni
a művelődési házhoz, hogy a kivitelezési munkálatokra az idő meghosszabbodjon.
Aki egyetért a felhatalmazásommal, a szerződés megkötésére az kézfeltartással
szavazzon.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
98/2009. (VI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete
felhatalmazza
Ramasz
Imre
polgármestert, hogy az óvoda felújítás
elvégzésére
megkösse
a
kivitelezési
szerződést Andrékó Zoltán vállalkozóval.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: azonnal
Ramasz Imre: A Kardoskúti Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület kérelmet
nyújtott be a gyógyszertár melletti helyiség használatára, ahol az iratokat tárolhatják,
esetenként ügyeletet tartanának. Javaslom részükre biztosítani a helyiséget
térítésmentesen. Aki ezzel egyetért kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
99/2009. (VI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Kardoskúti Bűnmegelőzési és
Önvédelmi Egyesület részére térítésmentesen
használatra átengedi a gyógyszertár melletti
helyiséget határozatlan időre.
Felelős: Ramasz Imre
Határidő: 2009. július 15.
Ramasz Imre: A Nyugdíjas Klub kérelmet adott be, hogy évente megrendezésre
kerülő nyugdíjas kiránduláshoz támogatást adjunk. A válságra való tekintettel két
közelebbi kirándulást jelöltek meg célul. Szeptemberben Szegedre (Vadaspark,
Füvészkert és városnézés), októberben Békéscsabára (kolbászfesztivál). Javaslom,
ne szóljunk bele a szervezésbe, ki utazzon, bízzuk meg Pappné Neller Borbálát a
szervezéssel. A kért támogatást viszont úgy biztosítsuk, hogy az utazási költségek
kifizetését számla ellenében az Önkormányzat a saját költségvetése terhére
egyenlítse ki. Aki ezzel egyetért kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
100/2009. (VI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete
a
település
nyugdíjasainak
kirándulását, - Szeged és Békéscsaba –
támogatja számla ellenében az utazási
költség
saját
költségvetésből
történő
kiegyenlítésével.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Pappné Neller Borbála igazgató
Határidő: 2009. október 31.
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Ramasz Imre: Tájékoztatja a képviselőket, hogy július 20. – 31. között 10 munkanap
szabadságon lesz.
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 Csabáné /
képviselő

/ Kulima István /
képviselő
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