11/2012. ÖKÜ.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28án (csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén.
Jelen vannak:
Jelen volt továbbá:

Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Lajos, Mórocz Lajos,
Pusztai Ádám települési képviselők.
dr. Mészáros Erzsébet jegyző;
Czecher Péter r. alezredes, Orosházi Rendőrkapitányság
kapitányságvezető;
D. Tóth Máté körzeti megbízott;
dr. Blahó János Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és
Tehetségközpont főigazgató;
Verasztó József TMKIT tagintézmény vezető;
Neller Borbála Tünde Móra Ferenc Művelődési Ház és
Községi Könyvtár intézményvezető;
Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos;
Skorka Pálné jegyzőkönyvvezető.

Ramasz Imre polgármester köszönti a képviselőket és a többi megjelentet. A jelenléti
ív alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, tájékoztatja a
jelenlévőket, hogy Varga Pál képviselő igazoltan van távol. Jegyzőkönyv-hitelesítőkre
tesz javaslatot Mórocz Lajos és Pusztai Ádám képviselők személyében, akiket a
testület elfogadott.
A továbbiakban javaslatot tesz a meghívóban szereplő megtárgyalandó napirendi
pontokra, melyet a testület, egyhangúlag az alábbiak szerint fogadott el:
Tárgy:

Előadó:

1. Kardoskút község közrendjének, közbiztonságának
2011. évi értékelése

dr. Czecher Péter
kapitányságvezető
D. Tóth Máté
körzeti megbízott

2. A Kardoskúti Bűnmegelőzési és Önvédelmi
Egyesület tájékoztatója tevékenységéről.

Neller Borbála
egyesületi tag

3. Beszámoló a 2011/12-es tanév eddig eltelt
időszakának munkájáról, a köznevelési törvényben
foglaltak helyi szintű megvalósítása.
4. Bejelentések.
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Verasztó József
tagintézmény igazgató

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:
 108/2012. (IV. 26.) sz. KT. határozatban a testület határozatban köszönte meg
a Kardoskúti Zrt-nek az önkormányzati földes utak térítésmentes
karbantartását és a kerékpárút költségeinek támogatását. A határozat
megküldésre került.
 111/2012. (IV. 26.) sz. KT. határozatban a testület a Gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásról szóló 2011. évi átfogó értékelést fogadta
el. A beszámolót megküldtük az illetékes Szociális és Gyámhivatalnak,
elfogadták az értékelést.
 117/2012. (IV. 26.) sz. KT. határozatban a testület szociális nyári
gyermekétkeztetésről döntött. Rászorultság alapon a gyermekjóléti központ
munkatársa, a jegyző, a szociális ügyintéző, a polgármester és a
tanyagondnok javaslata alapján a kiválasztás megtörtént. Két alkalommal
ütemeztük a beszerzést, az I. alkalommal már megtörtént és kiosztásra is
került a jogosultaknak. A következő alkalom július 13-án fog megtörténni.
 126/2012. (IV. 26.) sz. KT. határozatban a testület a Békés Megyei
Önkormányzat kezdeményezésére közös kopjafaállítás költségihez 5 ezer
forinttal járult hozzá, az összeg átutalása megtörtént.
 127/2012. (IV. 26.) sz. KT. határozatban a testület a Cinkusiak Baráti Körének
rendezvényét támogatta – kérésükre – 25 ezer forinttal. A támogatási
szerződés aláírása és az összeg átutalása megtörtént.
 128/2012. (IV. 26.) sz. KT. határozatban a testület az orvosi rendelő
felújítására terezett összeget megemelte 200 ezer forinttal az árajánlat
alapján. Erre szükség is volt. A kivitelezés megtörtént.
 129/2012. (IV. 26.) sz. KT. határozatban a testület döntése alapján az MTD 24
típusú kistraktor beszerzése megtörtént. Az erdő rendbetétele megtörtént. A
kistraktort más tevékenységre is használni fogjuk. Nagyon jónak tűnik.
 130/2012. (IV. 26.) sz. KT. határozatban a testület dr. Mészáros Erzsébet
jegyző részére állapított meg jutalmat. Az összeg kifizetése megtörtént.
A két ülés közötti események:
 Június 15-én az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása ülésen voltam. A
rendőrkapitány adott tájékoztatót a Kistérség közbiztonságára vonatkozóan.
Megállapításra került, hogy jelentős javulás van a térség egészében. A
Polgárőrségnek jelentős szerepe van ebben. Elhangzott, hogy sajnos
Kardoskúton jelentős bűncselekmény felderítésére került sor, kábítószerrel
visszaélés bűncselekménnyel kapcsolatban kerültek emberek felelősségre
vonásra.
A továbbiakban a Körös-Maros Oktatási és Kulturális Közhasznú Egyesület
beszámolóját hallgattuk meg.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében sor került a gondozottakkal
kötendő szerződés módosítására. Jól működik a rendszer. Döntés született
arról, hogy ha valakinek a jogosultsága megszűnik a készülék használatára és
a bejelentési kötelezettségnek nem tesz eleget, akkor ez napi 100 forint
fizetési kötelezettséget von maga után.
Dr. Dancsó József tájékoztatást adott a jövő évben várható adótörvény
változásokról. A közös hivatalok működéséről semmi információ nincs. Nincs
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információ az oktatással kapcsolatos változásokról sem. Azt lehet tudni, hogy
a szociális ellátási tevékenység a járáshoz fog kerülni. A kórházi ellátás az új
változások figyelembe vételével, minimális hiányosságokkal megfelel,
teljesíteni fogja az eddigi ellátást. Július 1-től új rendszer fog érvényesülni a
háziorvosi szolgálatnál is.
 Június 19-én Tótkomlós és térsége Állati Hulladékkezelési Önkormányzati
Társulás ülésén vettem részt. A működés átértékelésére került sor. Pályázat
kiírására került sor a működtetést illetően, 16 hónapra. Ezzel az 5 éves
kötelezettségnek is a végére értünk. A jelenlegi szolgáltató – Komlós
Településszolgáltató Kft. - nem változik.
 Június 21-én DAREH taggyűlés volt, különböző pályázatokról történt döntés.
Elbírálások formájáról is születtek döntések. Hivatalos közbeszerzési
tanácsadóról is döntöttünk.
 Június 21-én Békéscsabán a közös gázbeszerzés keretében aláírtuk az adásvételi szerződést.
Röviden ennyiben kívántam beszámolni a lejárt határidejű határozatokról és a két
ülés között történt eseményekről, ha valakinek van észrevétele, hozzászólása az
elhangzottakkal kapcsolatban tegye meg. Amennyiben nincs, akkor az elfogadásról
kézfelnyújtással szavazzanak.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
139/2012. (VI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 108/2012. (IV. 26.), 111/2012. (IV. 26.),
117/2012. (IV. 26.), 126-130/2012. (IV. 26.), sz. lejárt
határidejű határozatokról és a két ülés között történt
fontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadta.

1.

napirendi pont :

Kardoskút község közrendjének, közbiztonságának 2011.
évi értékelése.
Előadó:
dr. Czecher Péter kapitányságvezető
D. Tóth Máté körzeti megbízott

Ramasz Imre polgármester tájékoztatja a képviselőket, a napirendi ponttal
kapcsolatos, részletes írásos előterjesztés elkészült, melyet előzetesen a képviselők
megkaptak. Javaslom adjuk meg a szót az előadóknak, tegyék meg szóbeli
kiegészítésüket, amennyiben van.
dr. Czecher Péter: Elég részletes a beszámoló, de néhány gondolattal ki kívánom
egészíteni. Kardoskúton a létszám 100 %-ban fel van töltve. D. Tóth Máté több éve
dolgozik a településen, komolyan veszi a munkáját. Bízom benne, hogy sokáig
számíthatunk munkájára a településen.
2011. évre rendőri szemmel nem találkoztunk kirívó bűncselekménnyel, 2010-hez
képest nem történt változás. Kardoskút a megye legnyugodtabb települése. Békés
megye az ország leggyengébben fertőzött része. Idén történt kiemelkedő esemény.
Polgármester urat tájékoztattam előre, hogy folyamatban van több hónapos előzetes
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előkészítő munka után, kommandósok segítségével, kábítószert terjesztő személyek
elfogása. Többsége nem kardoskúti fogyasztó volt. Őket már jól ismertük. Sikeres
akció volt. Két elkövető jelenleg is előzetes letartóztatásban van, folyik a nyomozás.
A Polgárőrség általában is, de Kardoskúton nagyon nagy segítséget nyújt a
rendőrségnek, körzeti megbízottnak. Ezúton is szeretném megköszönni munkájukat.
Külön megköszönöm, hogy a Rendőrség Napja alkalmából a megyei központi
ünnepségen Polgármester úr pénzjutalomban részesítette a körzeti megbízottat,
ezzel is elismerve munkáját.
Pusztai Ádám: A leírtak pozitív képet mutatnak. Korábban a körzeti megbízott
készítette el az írásos előterjesztést, most nem, mi ennek az oka?
dr. Czecher Péter: Fiatal, agilis nő lett a Közrendvédelmi Osztály vezetője, aki ezt a
jogot magának tartotta meg.
Mórocz Lajos: Véglegesítve van az osztályvezető?
dr. Czecher Péter: Május 1-től kinevezett. Véletlen folytán került 8 éve Orosházára,
mert itt volt hely, jól végzi a munkáját.
Ramasz Imre: Valójában nagyon jó a kapcsolatunk a körzeti megbízottal. A lakosság
elfogadta teljes mértékben. Kardoskúton a korábbi években több körzeti megbízott is
hosszabb ideig teljesített szolgálatot. Azt kívánom, hogy legyél Te is sokáig itt.
Negatív észrevétel hozzám nem érkezett. Megnyugtató kezekben van a település
közbiztonsága, közrendje. A szomszédos településeken szolgálatot teljesítők
munkájával kapcsolatban sem érkezett észrevétel, panasz.
Mórocz Lajos: Akció csoportok jelentek meg tavaly többször is kisbusszal a
településen. Ez megszűnt? Kellene ez az ellenőrzési forma is.
dr. Czecher Péter: Működik továbbra is, de nagyobb problémákkal küzdő
településekre irányítottuk. Ésszerűsítettünk. Kardoskútra nem szükséges.
Ramasz Imre: Köszönöm az előterjesztést, a végzett munkát. Javaslom a testületnek
elfogadásra. Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
140/2012. (VI. 28.) sz.

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Kardoskút község közrendjének,
közbiztonságának 2011, évi értékelése” tárgyú
napirendi pontot elfogadta.
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2.

napirendi pont:

Kardoskúti Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület
tájékoztatója tevékenységéről.
Előadó:
Neller Borbála egyesületi tag.

Ramasz Imre: Az írásos beszámolót az elnök, Török Attila elkészítette, de más
elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni. Megkérem Neller Borbálát, egyesületi tagot,
akit az elnök megbízott a napirendi pont előterjesztésével, hogy az írásos anyaggal
kapcsolatban szóbeli kiegészítését tegye meg.
Neller Borbála: Az írásos beszámolót Elnök Úr elkészítette. Április 23-án megtartott
közgyűlésen a nevünket megváltoztattuk, mert szerepelni kell a névben a
„polgárőrség” szónak. Az új nevünk: Kardoskúti Polgárőr Egyesület. Munkánkat az új
névvel és a régi lendülettel szeretnénk folytatni. Vannak új tagjaink is. Anyagi
lehetőségink korlátozottak. Köszönjük az önkormányzatnak a támogatást. A
járőrözési kilométerünk csökkent. A LADA NIVA gépkocsit a szövetségnek
visszaadtuk, mert vásároltunk egy személyautót, melynek a fogyasztása, fenntartása
lényegesen kevesebb költséggel jár. A rendőrséggel nagyon jó a kapcsolatunk.
Továbbiakban szeretnénk napi jó kapcsolatot megtartani, illetve azt erősíteni.
Gombkötő Lajos: Elismerés illeti a rendőrség és a polgárőrség munkáját.
Megnyugtató érzés, ha sűrűn látjuk az autókat. Az elkövetők is érzik, hogy a figyelem
középpontjában vannak a településen. Többször javasoltam a polgárőrök
munkájának anyagi elismerését, de javaslom, hogy határozatban köszönjük meg a
végzett munkát.
Ramasz Imre: Javaslom a beszámoló elfogadását. Aki egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
141/2012. (VI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja a Kardoskúti Bűnmegelőzési és
Önvédelmi Egyesület tájékoztatóját tevékenységéről.
Az egyesületi tagoknak megköszöni a település
védelme érdekében végzett lelkiismeretes és kitartó
munkájukat.
3.

napirendi pont:

Beszámoló a 2011/12-es tanév eddig eltelt időszakának
munkájáról, a köznevelési törvényben foglaltak helyi
szintű megvalósítása.
Előadó: Verasztó József tagintézmény igazgató

Ramasz Imre: Köszöntöm a napirendi ponttal kapcsolódóan meghívott és jelen levő
dr. Blahó Jánost, az Orosházi Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és
Tehetségközpont főigazgatóját. A napirendi ponttal kapcsolatban tartalmas írásos
anyag került a testület elé. Minden képviselőnek megküldtük. Kérdezem az előadót
szóbeli kiegészítése van-e? Lehet-e már tisztábban látni a közoktatással kapcsolatos
módosítások homályos jövőjét?
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Verasztó József: Ilyen még nem volt, hogy kétszer is tárgyalja a testület a
közoktatással kapcsolatos történéseket. A jelenlegi beszámolóm rövidített változata
az éves oktatási beszámolónak. Az iskola működésének fontos eleme a fenntartó, de
ezen kívül a szülő, gyerek és a tanár. A pedagógusok közérzete sok mindent
meghatároz. Vannak és lesznek személyi változások. Tanulóink összetétele,
létszáma 8 fővel növekedett, akik Orosházáról járnak ide. Az óvodából egy leendő
első osztályost máshova írattak be. Szorgalmi helyzet javuló tendenciájú,
bukásmentesen zártuk az évet. Kardoskút Önkormányzata 2008. augusztus 1. óta
nem rendelkezik a fenntartói jogokkal, de sokat tesz azért, hogy a 8 osztályos
oktatás fenn tudott maradni. A hiányzó anyagi forrásokat megkapjuk, és nagyon nagy
segítség a tanyagondnoki busz. Ebben a rendszerben van értelme az ilyen formájú
működésnek.
dr. Blahó János: Rendkívül fontosnak tartom a naprakész kommunikációt, a
személyes megbeszéléseket, tájékoztatást, sokat adtam és kaptam is. Nagyon
remélem, Önök is fontosnak tartják, hogy mindegy milyen formában, de egy iskola a
településen működjön. Ez a település jövőjét is meghatározza.
A rendszerünk tagintézmények rendszeréből áll. Van egy stratégiai vonal, helyi
szintű megvalósításért, amiért a helyi tagintézmény felel. Célunk a Szegedi
Tudományegyetem gyakorló intézménye legyünk, de erre nincs pénz, és nincs is
szükség ilyen létszámú tanárra. Eltökélt szándékom azonban, hogy mindenáron
véghez viszem a tervemet és az arra képes diákok sikeres életpályát tudjanak
teljesíteni. Jelenleg az ötlet jó, de nincs pénz. Küzdünk. Bízom benne, mert ilyen
jellegű program nincs az országban, és végbe fog menni egy kontra-szelekció, ami
jelenleg óriási problémát okoz. Harcolni kell. Köszönöm az önkormányzat segítségét.
Az elmúlt egy év sikeres eredményeket hozott, tudatos felzárkóztató programokkal
visszaszorítottuk a bukások számát. A szegény gyerek nem buta gyerek. A megye
leértékelődése végig követhető az iskolában is. A gyereknek legyen arca, ismerje a
tanár a gyereket, ez működik. Jól kitalált a struktúra és bízom benne huzamosabb
ideig tudjuk vinni. Ha meg tudjuk tartani a rendszert, finomítható lesz és én csak
együtt tudom elképzelni a jövőt. Nem lehet megállni, hogy ez van és kész. Minden
évben változtatni kell. Az előnyöket meg kell fogalmazni, stratégiába építeni és stabil
osztályokat lehet megtartani, hogy maradjon meg az iskola.
Abban kérnénk segítséget, hogy néha könnyebb mozgatni a kevesebb gyereket és
ilyen esetekben kérnénk a buszt a gyerekek szállítására, hogy a programokban részt
vegyenek. Megköszönöm a partneri segítséget a Kardoskút Önkormányzatának.
Pusztai Ádám: Az oktatással kapcsolatos törvény már több mint 30 módosítást
megélt, de még azok sem biztosak. Azt látom, hogy nem a gyerek lesz a
középpontban. Szeretném, ha jövőre halasztódna a döntés, hogy amit szeretnénk,
az sikerüljön. Az önkormányzatunk minden segítséget meg fog adni, hogy helyben
maradhasson az iskola.
dr. Blahó János: A települések több mint 40 %-a van ugyanilyen helyzetben.
Normális körzetesítésnek van értelme, de ha megteszik a tervezett lépéseket,
beláthatatlan következményeket hozhat, krízis helyzetet fog hozni. Azonban már
látszik pici óvatosság.
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Gombkötő Lajos: Egészségügy, oktatás területén kellene változtatni, kézben tartani a
tudást, ebben az országban hasznosítani.
Ramasz Imre: A munkatervünk összeállításakor örömmel vettem a javaslatot, hogy
részbeszámolót is tartana az iskola. Akkor úgy tűnt, hogy a kerettörvények ekkorra
elkészülnek. Módosítások sokaságát nyújtották már be az elfogadott törvényhez.
Hogyan lesz? Az önkormányzatok átalakításáról sem tudunk még semmit. Sokat
áldoztunk az iskoláért, de hogyan lesz tovább, fektessünk-e anyagiakat a
meglévőbe? Az orosházi önkormányzat álláspontját sem ismerjük. Örülök a szakmai
munka zavartalanságának. Úgy tapasztaltuk, hogy minőségi javulás következett be.
dr. Blahó János: Örülök, ha az államhoz kerülünk az egyetemmel együtt. Az orosházi
önkormányzat elkötelezett, hogy a többlet normatíva meglegyen, hogy ez a rendszer
működjön.
Ramasz Imre: Köszönöm szépen, elég részletesen kielemeztük, de nem tudjuk
hogyan lesz tovább. A 2012-13-as tanév úgy indul, mint eddig. A finanszírozás
részünkről adott. Megállapodásunk van, de évek óta nem kapunk elszámolást,
amelyet aláírtunk a szerződésben. Kérem Főigazgató urat, hogy amennyiben
lehetősége van, hasson oda, hogy rendszeres elszámolást kapjunk.
dr. Blahó János: Ez a két önkormányzat közötti probléma, ott látják a finanszírozás
alakulását. Javaslom, hogy a legközelebbi oktatással foglalkozó napirendi pont
tárgyalásához kapjon meghívást az orosházi önkormányzat pénzügyi osztályvezetője
és az oktatási iroda irodavezetője is.
Ramasz Imre: Javaslom, zárjuk le a napirend feletti vitát. Tapasztaljuk, hogy a
törvényi szabályozással van a gond. Köszönöm az előterjesztés elkészítését, a
szóbeli kiegészítéseket, tájékoztatásokat és a végzett munkát. Bízok benne, hogy
lesz mód és lehetőség a jövőben is együttműködésre és az iskolánk megmarad.
Szavazzunk a napirendi pont elfogadásáról, aki ezzel egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
142/2012. (VI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Beszámoló a 2011/12-es tanév eddig eltelt
időszakának munkájáról, a köznevelési törvényben
foglaltak helyi szintű megvalósítása” tárgyú napirendi
pontot elfogadta.
B e j e l e n t é s e k:
Neller Borbála: A szűkös anyagi keretek miatt két kisebb, közelebbi helyre történő
kirándulást terveztünk. Szívesen fogadunk minden támogatást az önkormányzattól.
Június 7-én szombaton Mórahalomra szerveztünk egy kirándulást, melyre egy 20
személyes buszt béreltem és szeretnénk, ha a tanyagondnoki buszt is megkapnánk.
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A következő kirándulást Kondorosra terveztük a betyár napokra. Oda nagyobb az
érdeklődés, és egy nagyobb buszt vennénk igénybe.
Ramasz Imre: Előzetesen már beszélgettünk ezekről a kirándulásokról, hogy az
előző évekhez viszonyítva szerényebb igénnyel éljenek. Előző években az
útiköltséget vállalta az Önkormányzat. Ezt most is felvállalhatjuk, nem zárkóznék el
ettől a támogatástól.
Mórocz Lajos: Ismert a részvevők létszáma?
Neller Borbála: Igen.
Gombkötő Lajos: Támogatom, hogy az útiköltséget vállalja az önkormányzat.
Mórocz Lajos: Tanyagondnoki busz ilyen célra igénybe vehető?
Ramasz Imre: Nem munkanapra esik egyik kirándulás sem, nem okoz problémát.
Mórocz Lajos: A tanyagondnoki busz igénybevétele plusz kiadás, fel kellett volna
tüntetni a kérelemben azt is.
Ramasz Imre: A költségvetési tartalék terhére meg lehet teremteni a fedezetet,
118.491,- Ft. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
143/2012. (VI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete vállalja a Móra Ferenc Művelődési Ház és
Községi Könyvtár keretein belül működő nyugdíjasklub
Mórahalomra és Kondorosra tervezett kirándulásai
utazási költségének a finanszírozását a költségvetési
tartalék terhére 118.491,- Ft összegben, az
Önkormányzat nevére kiállított számla ellenében.
Ramasz Imre: Az Orosházi Justh Zsigmond Városi Könyvtár megkeresett, hogy
szakmai továbbképzésen szívesen látnák Neller Borbálát a művelődési ház és
könyvtár vezetőjét, aki jelezte, hogy szívesen részt is venne rajta, hiszen ez nem
kerül pénzbe. Pályázati támogatással kerül megrendezésre 100 %-os támogatással
(utazási költséget, étkezést, szállást is magába foglalja). Nekünk csak a részvételi
időt kell biztosítani, természetesen a teljes feladatának ellátása mellett.
Neller Borbála: Kulturális szakemberek úniós továbbképzése ez. Szeretnék rajta
részt venni. Többen jelezték már részvételi szándékukat. A már meglévő
végzettségemet emelném.
Ramasz Imre: Javaslom, hozzunk hozzájáruló határozatot, melyben a Képviselőtestület felhatalmaz a csatlakozási szerződés aláírására. Kérem, kézfeltartással
szavazzon, aki egyetért.
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
144/2012. (VI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy Neller Borbála, a Móra
Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár igazgatója
részt vegyen a Justh Zsigmond Városi Könyvtár által
megnyert
pályázatból
megvalósuló
szakmai
továbbképzésen, munkaköri feladatainak ellátása
mellett.
Felhatalmazza Ramasz Imre polgármestert, hogy a
csatlakozásról szóló szerződést aláírja.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2012. július 10.
Ramasz Imre: A szociális étkeztetés elindításakor 5 évre mentesítettük Madari
Józsefnét, akit a feladat ellátásával bíztunk meg, a szükséges szakmai képzés alól.
Adódott egy lehetőség, amely kedvező, mert közel van. Tótkomlóson június 22-én
indult egy tanfolyam szociális gondozó és ápoló szakképzettséget ad. Költsége 190
ezer forint. Kérem, hogy a Képviselő-testület utólagosan hagyja jóvá Madari
Józsefné beiskolázását, teremtsen lehetőséget, hogy ezzel a végzettséggel a
szociális étkeztetés, majd később a házi seítségnyújtás feladatokat is elláthassa. Ezt
a feladatot most külön szerződés keretében a Családokért Bt. látja el. Ennek a
feladatnak az ellátásra hosszú távon szükség lesz, és egyre inkább előtértbe fog
kerülni.
Mórocz Lajos: A tanyagondnokot helyettesítheti-e ezzel a végzettséggel?
dr. Mészáros Erzsébet: Nem.
Ramasz Imre: Aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
145/2012. (VI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja Madari Józsefné szociális gondozó
és ápoló szakképzettség megszerzésében. A
költségvetési tartalék terhére biztosítja a 190000,-Ft
tanfolyami és vizsgaköltséget.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2012. július 31.
Ramasz Imre: Napközi Otthonos Óvoda Szülői Szervezete nyári játszóház
költségeinek a fedezetére. 33 ezer forint összegű támogatást kér. Még nem kértek
semmi céllal támogatást az idén. Az iskolai közösséget támogattuk már 80 ezer
forinttal. Van fedezetünk erre a célra.
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Gombkötő Lajos: Támogatom a kérelmet.
Pusztai Ádám: Én is támogatom.
Ramasz Imre: Kézfeltartással szavazzunk a 33 ezer forint összegű támogatásról.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
146/2012. (VI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Napközi Otthonos Óvoda Szülői
Szervezetének a nyári játszóház költségeihez 33.000,Ft támogatást biztosít. Felhatalmazza Ramasz Imre
polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2012. július 15.
Ramasz Imre: Tájékoztatja a Képviselő-testületet az önkormányzat pénzügyi
helyzetéről. Folyószámlán van 11.539 ezer forint, 1x15 és 1x10 millió forint le van
kötve. Tehát pénzügyi dolgaink rendben vannak.
Iparűzési adó bevallások megtörténtek. 8,1 millió forint visszaigénylés és 14,7 millió
forint fizetési kötelezettség keletkezett. Több lesz a bevételünk, mint amit a
költségvetésbe terveztünk.
Tájékoztatom továbbá a képviselőket, hogy 7 fő közmunkás bealkalmazására nyílt
lehetőségünk július 1-től. Ma írtam alá a szerződést. 3 férfi és 4 nő bealkalmazása
fog történni.
Aktuálissá vált az erdélyi testvértelepülésre való kiutazás ismét, az érintett
családoknak. Anyagi lehetőségeink szűkösek, ezért azt gondoltuk, hogy a
kiutazáshoz nem bérelünk buszt, hanem lehetőséget teremtünk arra, hogy
önköltséges áron megszervezzük a résztvevők között. 10 éves a nem hivatalos
testvértelepülési kapcsolatunk ezért valamilyen ajándékot, meglepetést szeretnénk
vinni. Arra gondoltam, hogy az ottani általános iskolai osztályoknak, egy-egy életkori
sajátosságaiknak megfelelő könyvcsomagot vásárolnánk, 15-15 ezer forint értékben.
Gombkötő Lajos: Nem tudok javaslatot tenni az ajándékra, nem ismerem, mi lenne
az igazi ajándék, de elfogadom, hogy valamilyen ajándékot vigyetek.
Ramasz Imre: Ezt csak tájékoztatásnak szántam, mert a költségvetésben meg van a
betervezett összeg.
dr. Mészáros Erzsébet: A lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló keretében
szó esett a rászoruló gyermekek nyári étkeztetéséről. Az I. fázison már túl vagyunk.
A Képviselő-testület előtt szeretnék köszönetet mondani Puszta Ádám képviselőnek
és feleségének, akik önzetlenül segítettek az élelmiszerek beszerzésében.
Szívesen fogadom a következő bevásárlásra a képviselők segítségét, mert bizony
fizikai erő is szükséges a vásárláshoz.
Gombkötő Lajos: Szívesen segítek és még a szállítást is vállalom.
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Mórocz Lajos: Segítek a vásárlásban.
Ramasz Imre: Köszönjük szépen Puszta Ádámnak és feleségének a segítséget, és
köszönjük a felajánlást is a két képviselő részéről.
Ramasz Imre: Bejelenti a Képviselő-testületnek, hogy szabadságra kíván menni
2012. július 30-tól augusztus 10-ig 10 munkanapra.
A testület a bejelentést tudomásul vette.
Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, tisztelettel megköszöni az aktív
tanácskozást a nyílt ülést 16 óra 45 perckor bezárja és bejelenti, hogy a testület zárt
ülés keretében folytatja tovább munkáját.

Kmft-,
/ dr. Mészáros Erzsébet /
jegyző

/ Ramasz Imre /
polgármester

Jegyzőkönyv-hitelesítők:
/ Mórocz Lajos/
képviselő

/ Pusztai Ádám /
képviselő
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