20/2010. ÖKÜ.
JEGYZŐKÖNYV

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 28án (csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén.
Jelen vannak:
Jelen volt továbbá:

Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Lajos, Mórocz Lajos,
Pusztai Ádám és Varga Pál települési képviselők.
dr. Mészáros Erzsébet jegyző,
Tibáné Hamvasi Zsuzsanna, vállalkozó védőnő, Családokért Bt.
ügyvezetője;
Pappné Neller Borbála, művelődési ház igazgató;
Tóth Józsefné főelőadó;
Kapuné Sin Anikó, pénzügyi főtanácsos;
Skorka Pálné jkv.vezető.

Ramasz Imre polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, a jegyzőt, és a többi
jelenlevő érdeklődőt. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testületi ülés
határozatképes.
Jegyzőkönyv-hitelesítőkre tesz javaslatot
személyében, akiket a testület elfogadott.

Gombkötő

Lajos

és

Pusztai

Ádám

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

Előadó:

1./ Családokért Szolgáltató Betéti Társaság
tájékoztatója az Önkormányzat megbízásából
ellátott feladatok teljesítéséről.

Tibáné Hamvasi Zsuzsanna
vállalkozó

2./ Beszámoló jelentés Kardoskút Község
Önkormányzata 2010. évi költségvetésének
III. negyedévi teljesítéséről.

Ramasz Imre
polgármester
dr. Mészáros Erzsébet
jegyző

3./ Bejelentések, interpellációk.
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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 határozatok:
 156/2010. (VIII. 18.) sz. KT. határozat, melyben a Képviselő-testület megbízta
Ramasz Imre polgármestert, hogy szeptember 18-i Fehértó napjára rendelje
meg a DOTTO kisvonatot. A végrehajtás megtörtént, a számla kiegyenlítésre
került.
 182/2010. (VIII. 18.) sz. KT. határozatban a Képviselő-testület az október 23-i
nemzeti ünnep alkalmából rendezett megemlékezés időpontját határozta meg,
valamint dr. Mészáros Erzsébet jegyzőt felkérte az ünnepi beszéd
megtartására, Pappné Neller Borbálát a megemlékezés megszervezésére. Az
ünnepség színvonalasan megtartásra került. Köszönetünket fejezzük ki dr.
Mészáros Erzsébet jegyzőnek a szép ünnepi beszéd megtartásáért és Pappné
Neller Borbála műv. ház vezetőnek a szervezésért.
 186/2010. (VIII. 18.) sz. KT. határozatban a Képviselő-testülete elfogadta a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi
fordulójához az általános szerződési feltételeket. A csatlakozási nyilatkozatot
az Önkormányzat nevében aláírásra és visszaküldésre került. A lakosság
részére a pályázati lehetőség meghirdetésre került, folyamatosan érkeznek a
pályázatok.
 211/2010. (VIII. 18.) sz. KT. határozatban a Képviselő-testülete a vörös iszap
károsultjai támogatására 400 ezer forint összegű támogatást állapított meg. Az
összeg a két meghatározott szervezet számlájára átutalásra került.
 215/2010. (VIII. 18.) sz. KT. határozatban a Képviselő-testület jutalmat
állapított meg Ramasz Imre polgármester részére az elmúlt 4 éves
polgármesteri munkája elismeréseként. A jutalom átutalása megtörtént.
A két testületi ülés közötti időszakban történtekről a az alábbiakban számolok be:
2010. 10. 01-jén az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása tartott ülést, melyen részt
vettem. Napirenden szerepelt: 2010. évi költségvetés módosítása és a féléves
költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló. Az eredeti előirányzat változott 13 millió
forint bevételi és kiadási főösszegre, növekedés történt. A bevételi teljesítés 52,2 %,
a kiadási teljesítés 54,3 %. A pénzügyek rendben történnek.
Módosításra került a Kistérségi Gyermekjóléti Központ Szervezeti és Működési
Szabályzata. Egy pszichológiai tanácsadó alkalmazása kerül sor, megbízásos
jogviszonyban.
Napirenden szerepelt az orvosi ügyelet működése. 2011. január 1-től új megbízást
kap – közbeszerzési eljárás után – az eddigi vállalkozó. Ez az egyetlen pályázat
érkezett. Szerződéskötésre fog sor kerülni, mely 2014. 12. 31-ig szól majd.
Ha valakinek van észrevétele, hozzászólása az elhangzottakkal kapcsolatban tegye
meg. Amennyiben nincs, akkor az elfogadásról kézfelnyújtással szavazzanak.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
216/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 156/2010. (VIII. 18.) sz., 182/2010.
(VIII. 18.) sz., 186/2010. (VIII. 18.) sz.,
211/2010. (VIII. 18.) sz., 215/2010.(VIII. 18.) sz.
lejárt határidejű határozatokról és a két ülés
között
történt
fontosabb
eseményekről,
döntésekről szóló beszámolót elfogadja.
1.

napirendi pont:

Családokért Szolgáltató Betéti Társaság tájékoztatója az
Önkormányzat
megbízásából
ellátott
feladatok
teljesítéséről.
Előadó:
Tibáné Hamvasi Zsuzsanna vállalkozó.

Ramasz Imre: Rátérünk a fő napirendi pontok megtárgyalására. A napirendi pont
előadója elkészítette írásos előterjesztését, mely a meghívó mellékleteként kiadásra
került. Szóbeli kiegészítést kíván-e tenni?
Tibáné Hamvasi Zsuzsanna: Nem kívánok tenni.
Varga Pál: Lakosok érdeklődtek, hogy a házi segítségnyújtás tud-e abban segíteni, ha
hívásra nem jön ki az orvosi ügyelet?
Tibáné Hamvasi Zsuzsanna: Nem kifejezetten ide tartozik. Ha az illető jogosult a
jelzőrendszeres szolgálatra, akkor azon kell szólni.
Ramasz Imre: A jelzőrendszeres szolgálat nem korlátlan, e területen is előbbre kell
lépnünk, a ténylegesen rászorulóknak biztosítani kell ezt a lehetőséget.
Mórocz Lajos: Tótkomlósi orvosi ügyeletnek van-e ügyeleti kocsija?
Tibáné Hamvasi Zsuzsanna: Igen, van.
Pusztai Ádám: Ez a rendszer elindult, de nem tud teljes mértékben működni.
Élénkíteni kell, hogy a köztudatban ismerjék, tudjanak vele élni. Tennünk kell ennek
érdekében.
Tibáné Hamvasi Zsuzsanna: Ez szemünk előtt van. Az orvosírnok – Szabóné Miklós
Ildikó – a gondozónő. Gondozásba vehetjük a rászorulót, ha indokolt, de ennek
ellenére bizottság dönt a felvételről.
Ramasz Imre: Tibáné Hamvasi Zsuzsanna munkájával kapcsolatban negatív
vélemény nem érkezett hozzám. Szerződéskötéskor nem döntött rosszul a testület.
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További eredményes jó munkát kívánunk. Aki
elfogadásával, kézfeltartással szavazzon.

egyetért a napirendi pont

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
217/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete a “Családokért Szolgáltató Betéti
Társaság
tájékoztatója
az
Önkormányzat
megbízásából ellátott feladatok teljesítéséről”
szóló tájékoztatót elfogadja.
2.

napirendi pont:

Beszámoló jelentés Kardoskút Község Önkormányzata
2010. évi költségvetésének III. negyedéve teljesítéséről.
Előadó:
Ramasz Imre polgármester,
dr. Mészáros Erzsébet jegyző.

Ramasz Imre: Az írásos anyag elkészült, mindenki előzetesen megkapta. Látható,
hogy a pénzügyi helyzetünk megfelelő, nincs gondunk. Következő testületi ülésre a
költségvetési rendelet módosítást elő kell készíteni.
Pusztai Ádám: Évvégére időarányosan teljesített költségvetéssel rendelkezünk.
Útfelújítás 3106 ezer forint, ez mi?
Ramasz Imre: A Mikszáth Kálmán utca felújítására pályázott összeg előző évről
áthúzódó térítése. Nem tervezett bevétel volt.
Pusztai Ádám: Az óvodai dolgozók jutalmát mikor fizetik ki?
Ramasz Imre: Már megtörtént a kifizetés. A késés oka, hogy az óvodavezető
külföldön volt, mikor a többi helyen volt a kifizetés, utána nyári szünet miatt zárva
volt az óvoda.
Tehergépkocsi vásárlásra betervezett összeg van. Eddig nem történt meg a vásárlás,
de úgy gondolom, nem feltétlen szükséges hisz nem futott még 100 ezer kilométert.
Természetesen a műszaki vizsgára értelem szerűen jól fel kell készíteni. Érdeklődtem,
de új gépkocsi vásárlásnál ezzel a régi beszámításával nem foglalkoznak. Plusz
kiadások is keletkeztek, amire ezt az összeget fel tudjuk használni. Arra is gondoltam,
hogy inkább olyan gépjárművet kellene beszerezni, amely a szociális ellátásban
jelentene segítséget.
A költségvetés összességében kedvező, a 2011. évi költségvetési év indulásában nem
lesz probléma.
30 millió forintos lekötésre került sor a Gádorosi Takarékszövetkezetnél 3 hónapra,
újra három hónapra le lehet kötni, ha tisztába leszünk a jövő évi pénzügyi
helyzetünkkel. A kamateltérés nem jelentős a féléves lekötéshez viszonyítva.
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Gombkötő Lajos: A tehergépkocsi vásárlás elhalasztásával egyetértek. A szociális
gondozásra is alkalmas gépjármű vásárlása megfontolandó, évvégén a pénzügyi
helyzetünket ismerve lehetőség lehet.
Mórocz Lajos: Többet kell költeni a gépkocsinkra, teljesen rendbe kell hozni inkább,
mint lecserélni.
Varga Pál: Nincs nagyon nagy baja annak az autónak, nem kell ezt még cserélni, de
javíttatásra a szakszervizbe vigyük. A jövő évi szociális feladatok ellátására is
alkalmas gépkocsi vásárlását támogatom, mivel akkor megoldható lesz a szőlősi
gyerekek iskolába, óvodába való beszállítása is.
Ramasz Imre: Aki egyetért a beszámolóval kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
218/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzat 2010. évi III.
negyedéves költségvetéséről szóló beszámoló
jelentést elfogadja.
Kéri a költségvetésről szóló 4/2010. ÖKT. rendelet
módosításának következő soros ülésre történő
előkészítését.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester
dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő:
2010. november 15.
B e j e l e n t é s e k:
dr. Mészáros Erzsébet: Az ülés kezdete előtt minden képviselőnek kiosztottam az
előterjesztésemet, mely a helyhatósági választásokhoz kapcsolódik. A választásra
biztosított összeg nem fedezte a ténylegesen felmerült költségeket, aminek oka, hogy
a választópolgárok számára készült értesítők és ajánlószelvények megbízási
szerződés keretében került kézbesítésre, a szavazólapokat csak fegyveres kísérettel
szállíthattuk. A megbízási díj a személyi kiadások között jelentkezik, valamint
járulékvonzata is van, ezzel szemben a kézbesítésre adott állami támogatás a dologi
előirányzatok között szerepel. A hiányzó összeg 21 979,-Ft., amit kérnék, hogy a
Képviselő-testület a költségvetési tartalék terhére biztosítson.
Ramasz Imre: Javaslom a költségvetési tartalék terhére biztosítsa a Képviselőtestület ezt az összeget. Aki ezzel egyetért kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
219/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a költségvetési tartalék terhére 21.979,Ft-tal kiegészíti a 2010. október 3-i helyhatósági
választások
költségeire
biztosított
állami
hozzájárulást.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2010. november 10.
dr. Mészáros Erzsébet: A polgármester költségtérítése nem került megállapításra az
alakuló ülésen. Kérdésként merült fel, hogy van-e lehetőség arra, hogy a
polgármester a költségtérítésének egy részét polgármesteri alapba helyezze. Van rá
lehetőség, a polgármester felajánlja, a testület tudomásul veszi, azzal, hogy
felhatalmazza a felhasználási szabályzat elkészítésével.
Ramasz Imre: Fenntartom korábbi nyilatkozatomat, hogy a költségtérítést meg
kívánom osztani – 1/3-ad részéből polgármesteri alapot kívánok létrehozni és általam
meghatározott célra felhasználni.
Kérem a döntéshozatalból való kizárásomat, személyes érintettségem miatt.
Aki ezzel egyetért kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
220/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Ramasz Imre polgármestert kizárja a
költségtérítésével kapcsolatos döntéshozatalból
személyes érintettsége miatt.
Gombkötő Lajos alpolgármester átveszi az ülés vezetését.
Gombkötő Lajos: Javaslom, hogy először a testület szavazzon a költségátalány
mértékéről. Az Ügyrendi Bizottság javaslata a költségátalány mértékére a mindenkori
illetménye 30 %-a.
Aki egyetért azzal, hogy a polgármester költségátalányát 30 %-ban állapítsuk meg
2010. október 3. napjától, az kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
221/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Ramasz Imre polgármestert részére
2010. október 3-tól az illetménye 30 %-os
mértékében költségátalányt állapít meg.
Felelős:
dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő: azonnal.
Gombkötő Lajos: A költségátalány megosztása lehetséges, javaslom a polgármester
felajánlásának, azaz a költségátalány 1/3 részének polgármesteri alapba helyezését
elfogadni és a felhasználásra vonatkozó szabályzat megalkotására a polgármestert
felhatalmazni. Aki ezzel egyetért kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
222/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete tudomásul veszi, hogy Ramasz Imre
polgármester az illetménye 30 %-át kitevő
költségtérítésének az illetménye 10 %-át kitevő
részéről – azaz a költségátalány 1/3 részéről lemond és kéri annak Polgármesteri Alapként
történő
elkülönítését
a
mindenkori
költségvetésben 2010. október 3. napjától
visszavonásig.
A 2010. évi költségvetési rendeletben e személyi
juttatások
összegét
–
100.989,-Ft-tal,
a
munkaadót terhelő járulékok összegét 27.267,-Fttal csökkenti.
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a
polgármester részére járó költségtérítés és annak
közterhei fentiekben részletezett összege a 2010.
évi költségvetésben Polgármesteri Alapként – a
tartalékok között – elkülönítésre kerüljön, melynek
felhasználási szabályait a polgármester külön
szabályzatban határozza meg.
Felelős:
dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő: azonnal.
Varga Pál: Javasolnám a Képviselő-testületnek, ha egy helyi újság kerüljön kiadásra.
Elkészítettem egy minta példányt kísérleti jelleggel, amit mindenkinek eljuttattam.
Formailag és tartalmilag ez lenne az elképzelésem. A próbaszám kiadására
árajánlatot is kértem, amely a formától függően és a lapok számától függően változó,
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20 ezer és 85 ezer forint közötti. A megjelentetést időszakosra javasolnám. Az
említett nyomdai költségeken túl, amennyiben az újság mellett szavaznak, kellene
egy alkalommal a szerkesztő programot megvásárolni, melynek jelenlegi összege
306.125,-Ft. Megfontolásra ajánlom.
Mórocz Lajos: Milyen időközönként jelenne meg?
Varga Pál: Amikor annyi kiadandó anyag összegyűlik, hogy megtölti az újságot.
Kéthavonta – negyedévente? A lap tartalma a lakosság széles körének a
tájékoztatását szolgálná.
Ramasz Imre: Támogatom ezt az elképzelést. Szeretném a véleményeteket hallani.
Sokan nem élnek az internet lehetőségével. A külterületre is kell gondolnunk. A
példányszám 360-380 lenne szükséges. Ne színes legyen, legfeljebb az első és utolsó
oldal, évente 6 példányra gondolok.
Pusztai Ádám: 270 ezer éves költséget jelentene.
Varga Pál: 400 példány kellene, a kötelezően leadandó példányokat is beleszámolva.
Felelős szerkesztőnek javaslom: dr. Mészáros Erzsébet jegyzőt, szerkesztőnek
Pappné Neller Borbálát. A tördelőszerkesztés vállalnám én.
Mórocz Lajos: Okos ötlet, azzal, hogy minden háztartás megkapja.
Varga Pál: Egységes álláspontot kell kialakítani a részletekről.
Ramasz Imre: Alaposan végig kell gondolni.
Varga Pál: Az iskolának 1 oldalt ajánlottam, örömmel fogadták.
Pusztai Ádám: Első, hátsó oldal színes, 400 példányban fogadjuk el.
Varga Pál: Legközelebbi lapszámot karácsony előttire gondoltam.
Ramasz Imre: Az idei évet minimális kiadási összeg terheli. Jövő évben kell a
szerkesztő program és a nyomdai költség, amit be kell tervezni a költségvetésbe. A
lapban tervezett hirdetések megjelentetésével ne foglalkozzunk most.
Gombkötő Lajos: Csatlakozom Pusztai Ádám képviselőtársam javaslatához, 400
példány, első, utolsó oldal színes. A lakosság tájékoztatását szolgálja és
negyedévente jelenjen meg.
Varga Pál: Nem szabnám meg a megjelenési időt, esetleg aktualitását veszti egy-egy
hír, szabadabb teret kapunk, évi hatszori megjelentetést terveznék.
Mórocz Lajos: Lapterjedelem mekkora?
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Varga Pál: Négyesével lehet a lapszámot meghatározni, én 8-12 oldalt gondoltam, az
árajánlat 12 oldalra volt számolva.
Ramasz Imre: Mikorra lesz kész a próbaszám?
Varga Pál: Jövő hét csütörtök reggel.
Ramasz Imre: Fogadjuk el a próbaszám megjelentetését. Egyidejűleg az időszaki lap
megjelentetésével kapcsolatos előterjesztés elkészítésére pedig adjunk megbízást a
jegyzőnek. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
223/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete kísérleti jelleggel Kardoskúti Hírmondó
címmel próbaszámot jelentet meg, melynek
költségét, 55.000-Ft-ot a költségvetési tartalék
terhére biztosítja.
Az
időszaki
lap
alapításával
kapcsolatos
jogszabályi előírásokról szóló előterjesztést 2010.
november 18-i ülésén vitatja meg és dönt
véglegesen az időszaki lap alapításáról.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2010. november 8. a próbaszám
kiadására,
2010. november 18. az előterjesztés
elfogadására.
Ramasz Imre: Az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás rajtot vesz. Új
képviselő-testületek vannak a választások miatt, új polgármesterek. Ennek
következtében a Társulásban is meg kell választani a tisztségviselőket. Eddig a
polgármester személyében én képviseltem, helyettesem Gombkötő Lajos
alpolgármester volt megjelölve. Továbbra is ezt a felállást javaslom, aki ezzel
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
224/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete döntött arról, hogy Ramasz Imre
polgármester képviselje az Orosháza és Térsége
Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati
Társulás
Társulási
Tanácsában
Kardoskút
község
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Önkormányzatát, helyettesítésre felhatalmazza
Gombkötő Lajos alpolgármestert.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2010. november 2.
Ramasz Imre: Kardoskút Községért Közalapítvány Kuratóriumában az alapító
Képviselő-testületet eddig Gub András és Gombkötő Lajos képviselte. Gub András
kuratóriumi tagsága megszűnt, mert nem választották meg képviselőnek. Helyette új
tagot kell választani. Javasolnám Varga Pál delegálását a Kuratórium tagjai közé.
Gombkötő Lajos tagságát megerősíteném.
Aki ezzel egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
225/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Kardoskút Községért Közalapítvány
Kuratóriumába új taggént megválasztja Varga Pál
képviselőt. Gombkötő Lajos tagságát megerősíti.
Felelős:
dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő: 2010. november 30.
Ramasz Imre: A Cinkusiak Baráti Köre kérelmére a 64/2010. (IV. 08.) számú
Képviselő-testületi határozatunkban 40 ezer forinttal támogattunk. A támogatási
szerződés megkötésre került, az abban foglalt feltételeket teljesítették és az
elszámolást is megküldték. A támogatásból autóbusz szállítási költségre 15 ezer
forintot, gravírozásra 1.400,-Ft-ot, étkezési költségre 23.600 forintot fordítottak. A
számlamásolatokat csatolták, javaslom a beszámoló elfogadását. Aki egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
226/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Cinkusiak Baráti Köre támogatási
összeg felhasználásáról benyújtott beszámolóját
elfogadja.
Ramasz Imre: Az Orosházi Evangélikus Egyház kérelmét 410 ezer forinttal
támogattuk a 124/2010. (VI. 24.) számú határozatban, mely összeget a kardoskúti
evangélikus templom külső felújítására fordították a kérelemnek megfelelően és az
elszámolás alapján. A felújítás összköltsége 823 ezer forintba került. Aki egyetért a
beszámolóval kézfeltartással szavazzon.

10

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
227/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Orosházi Evangélikus Egyház által
készített támogatási összeg felhasználásáról
benyújtott beszámolót elfogadja.
Ramasz Imre: A Kardoskút Március 15. tér 3. szám alatti ingatlan bérlője Lénárt
Ferencné. A közelmúltban súlyosan megbetegedett, mozgáskorlátozottként él.
Gyógykezelés alatt áll, de nem tudni, milyen mértékű gyógyulás következik. Jelenlegi
állapotában nem tudja használni a fürdőszobát, kérte, hogy a minimális átalakítást
végezzük el. Tudjuk, hogy ebben a lakásban több mint 30 éve nem történt felújítás.
A fürdőszoba 2x3m nagyságú helyiség, 1 fürdőkád, 1 működésképtelen konvektor és
mosdókagyló van benne. Komplett, teljes körű felújítást kell elvégezni. Árajánlatot
kértem a Szabó és Társa Bt-től, mely szerint az elvégzendő feladatok összes költsége
700 ezer forint. Úgy érzem meg kell ezt lépnünk és forrást kell biztosítanunk. Kérem
a véleményeket, javaslatokat.
Varga Pál: Támogatom a fürdőszoba felújítását, ez az a ház, aminek indokolt a
felújítása.
Ramasz Imre: Aki egyetért a felújítással és a költségvetési tartalék terhére a 700
ezer forint összeg biztosításával, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
228/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kardoskút Március 15. tér 3. szám
alatti
bérlakás
fürdőszobájának
felújítására
700.000,-Ft összeget biztosít a 2010. évi
költségvetési tartalék terhére.
A kivitelező kiválasztására és a szerződés
megkötésére
felhatalmazza
Ramasz
Imre
polgármestert.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2010. november 10.
Ramasz Imre: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a befogadó nyilatkozatot
megkaptuk a településközpont felújításával kapcsolatban beadott pályázatról. Döntés
még nincs.
Az én hatáskörömbe tartozik a közterület használat engedélyezése. Egy kérelem
érkezett Bodrogi Józseftől, aki a Rózsa utca és a József Attila utca sarkán lakik. A
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József Attila utca szemközti oldalán a közterületre szokta a hamut (szalmás kazánnal
tüzel) gyűjteni. Erre a területre kér közterület használati engedélyt. A kérelme
szabályos. Az elmúlt évben megadtam az engedélyt – bár erre a rendeletünk nem ad
lehetőséget – azzal a feltétellel, hogy a későbbiekben erre nem lesz lehetősége. A
jelenlegi rendelkezések alapján az a lehetőségem van, hogy elutasítom és ha
fellebbezni kíván akkor azt a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik elbírálni. Másik
lehetőség, hogy ha módosítani kívánja a testület a rendeletét, akkor megkéri a
jegyzőt, hogy készítse elő a rendelet módosítását. A rendeletünk részletesen
felsorolja mire adható közterület használati engedély. Pörnye nincs közöttük. Nem
örülnék neki, ha erre a testület rendeletben lehetőséget adna.
Gombkötő Lajos: Nem javaslom engedélyezni a kérelmet.
Ramasz Imre: Aki a közterület-használati engedélyezési rendeletünk változatlanul
hagyása mellett dönt, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
229/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete nem kívánja módosítani a a 8/2008. (VI.
26.)
sz.
ÖKT.
rendeletét
a
közterülethasználatáról.
Ramasz Imre: Bejelenti a képviselőknek, hogy november 4-én, 1 nap, szabadságon
lesz.
Ramasz Imre: Csizmadia Sándor, a Folkográf együttes tagja azzal a kéréssel keresett
meg, hogy erdélyi jótékonysági koncerten való részvételhez az utazási költséget
biztosítsuk. A Kőhalmi Unitárius Egyház hívta meg az együttest egy jótékonysági
koncerten való részvételre. A jótékonysági koncert bevételét a templom felújítására
fordítják. Az elhelyezésről és az ellátásról az egyház gondoskodik. Mivel pénzük nincs,
így az utazási költségre lenne szükségük. A költségvetésünkben betervezett összeget
felhasználtuk. Kérném a véleményeteket. Igen esetén az Önkormányzat megrendelné
a buszt és a költségét fedezné. A legolcsóbb kisbusz költsége is 160 ezer forintba
kerülne. Tavaly is voltak Erdélyben, akkor az utazási költséget Pusztaföldvár
Önkormányzata és az Orosházi Művelődési Ház biztosította.
Gombkötő Lajos: Üdvözlöm az ötletet, de nem érzem, hogy ezt fel kellene vállalni.
Pusztai Ádám: Fele költséggel tudnék kiegyezni, 100 ezer forintnál többre nem
gondoltam.
Varga Pál: Ha támogatni akarunk, akkor a 160 ezer forintot adjuk oda a templom
felújítására. Nem zárkózom el, de teljes egészében soknak tartom.
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Mórocz Lajos: Van Erdélyben testvér-településünk, akiket minden évben támogatunk.
Ramasz Imre: A kérelmezőnek nem ígértem semmit, hivatkozva arra, hogy most lesz
testületi ülésünk. Nem is kell határozatot hozni, csak a véleményekre voltam kíváncsi.
Közölni fogom, hogy ilyen formában nem tudunk partnerek lenni.
Pusztai Ádám: A Művelődési ház két részén szépen megépült a kerítés. A Petőfi utca
oldala felől, az előkert résznél érzésem szerint befejezetlen. Nem ilyen kerítésre
gondoltam, hanem valami más megoldásra, de valami hiányzik.
Ramasz Imre: A következő évi költségvetésbe be lehet tervezni.
Ramasz Imre: Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, megköszönöm az aktív
tanácskozást. A nyílt ülést bezárom és bejelentem, hogy a testület zárt ülés
keretében folytatja tovább munkáját.
Kmft-,

/ Ramasz Imre /
polgármester

/ dr. Mészáros Erzsébet /
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

/ Gombkötő Lajos /
képviselő

/ Pusztai Ádám /
képviselő
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