9/2012. ÖKÜ.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 30án (szerdán) 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;
Kulima Istvánné Kardoskút Községért Közalapítvány
Kuratóriumának elnöke,
Neller Borbála Tünde Móra Ferenc Művelődési Ház és
Községi Könyvtár intézményvezető,
Skorka Pálné jegyzőkönyvvezető.

Ramasz Imre polgármester köszönti a képviselőket és a többi megjelentet. A jelenléti
ív alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes. Jegyzőkönyvhitelesítőkre tesz javaslatot Gombkötő Lajos és Mórocz Lajos 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. Orosházi Városgazdálkodási és Városüzemeltetési
Zrt. beszámolója a közszolgáltatás megvalósításáról,
a 2012. július 1-től alkalmazandó közüzemi díj
megállapítása.

Csizmadia Gergely
vezérigazgató
Ramasz Imre
polgármester

2. Kardoskút Községért Közalapítvány Kuratóriumának
beszámolója 2011-ben végzett munkájáról.

Kulima Istvánné
kuratórium elnöke

3. Falunap előkészületeiről, programjairól
tájékoztató.

Neller Borbála
műv. ház igazgató

4. Bejelentések.
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:
 97/2012. (III. 29.) sz. KT. határozatban a testülete felhatalmazta Neller
Borbála intézményvezetőt, hogy május 23-án tartandó Kihívás Napját
szervezze meg és bonyolítsa le. A rendezvény költségeihez az önkormányzat
30 ezer forint támogatással járult hozzá. A rendezvény sikeresen
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lebonyolításra került. A kategóriában országos szinten 7. helyezést ért el a
település és egy 30 ezer forint összegű külön díjat kapott. Javaslom, hogy a
két főszervező vegyen részt az ünnepélyes díjátadáson. Köszönet a
szervezőknek és a lebonyolítóknak. A határozat végrehajtása megtörtént.
 118/2012. (III. 29.) sz. KT. határozatban dr. Kodácz Emese fogorvos részére a
rendelési időt módosította a testület. A MEP-től is megérkezett a módosított
szerződés. Ez a határozat is végrehajtást nyert.
A két ülés közötti események:
 Április 27-én az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása ülésen voltam. Az új
katasztrófavédelmi szervezet vezetőinek a bemutatása történt meg. A
települési tervek elkészültek, aláírásuk megtörtént, a Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóságra lettek továbbítva. Bemutatkozott Süli Zsolt
orosházi kirendeltség vezető, Bajkán György tűzoltóparancsnok. Június 12-én
lesz a településünkön gyakorlat.
 A Kistérségi Társulás belső ellenőrzéséről készített beszámoló, valamint Dr.
Dancsó József útfelújításról szóló tájékoztatója szerepelt még a napirenden.
 Május 29-én a Dél-Békés Megyei Vízgazdálkodási Társulás küldöttgyűlésén
vettem részt. Megszűnt a földtulajdonosok hozzájárulása, amely komoly
hatással volt a társulásra, de így is pozitívan zárták az évet. Könyvvizsgáló
jelentését hallgattuk meg, majd az ellenőrző és intéző bizottság számolt be
tevékenységéről.
 Május 30-án a Békés Megyei Vízművek Zrt közgyűlésén vettem részt. A 2011.
évről szóló üzleti jelentést és az elmúlt évi beszámolót fogadtuk el pénzügyi
tevékenységükről. Pozitív eredménnyel zárták az évet. A felügyelő bizottság
és a könyvvizsgáló jelentését is meghallgattuk, elfogadtuk. A társaság
alapszabályának a módosítására is sor került. Tisztségviselők más hasonló
profilú szervezetben nem tölthetnek be vezető tisztséget – ez nem került
elfogadásra.
A Békés Megyei Intézményfenntartó Központ kezdeményezésére
visszahívásra került sor, igazgatóságot és a felügyelő bizottságot választottuk
meg, új személyek is kerültek megválasztásra. Sor került az igazgatóság és a
felügyelő bizottság tagjai díjazásának megállapítására is.
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 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
122/2012. (V. 30.) sz.

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 97/2012. (III. 29.) sz., 118/2012. (III. 29.) sz.
KT lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között
történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót
elfogadta.
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1.

napirendi pont :

Orosházi Városgazdálkodási és Városüzemeltetési
Zrt. beszámolója a közszolgáltatás megvalósításáról,
a 2012. július 1-től alkalmazandó közüzemi díj
megállapítása.
Előadó:
Csizmadia Gergely vezérigazgató,
Ramasz Imre polgármester

Ramasz Imre polgármester tájékoztatja a képviselőket, a napirendi pont előadója –
Csizmadia Gergely vezérigazgató – a mai napon bejelentette, hogy nem tud részt
venni a testületi ülésen más elfoglaltsága miatt. Írásos anyagot elkészítette, melyet
előzetesen a képviselők megkaptak. Azt javaslom, hogy ennek alapján tárgyaljuk
meg, ha olyan kérdés merül fel, amire nem tudjuk a választ, továbbítani fogom
részére és vagy írásban, vagy a következő testületi ülésen választ kap mindenki.
Tekintettel arra, hogy később kaptuk meg a díjmegállapításhoz a javaslatot, a
meghívó mellékleteként nem tudtuk kiküldeni. Most mindenki megkapta. Semmilyen
negatív észrevétel nem érkezett a napirendi ponttal kapcsolatban.
Kérem a képviselőket tegyék meg hozzászólásaikat, kérdéseiket, véleményüket.
Amennyiben nincs, akkor azt javaslom, hogy fogadjuk el a beszámolót.
Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
123/2012. (V. 30.) sz.

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
az
„Orosházi
Városgazdálkodási
és
Városüzemeltetési Zrt. beszámolója a közszolgáltatás
megvalósításáról, a 2012. július 1-től alkalmazandó
közüzemi díj megállapítása” tárgyú napirendi pontot
elfogadta.

Ramasz Imre: A díjemeléssel kapcsolatban a rendelet-tervezetet a jegyző
elkészítette. Az emelés mértéke meghaladja az inflációs mértéket, de a környező
települések díjtételeit is figyelembe véve elfogadható.
Mórocz Lajos: A hátralékok elévülnek?
dr. Mészáros Erzsébet: Nem hagyjuk elévülni, de nagy része behajthatatlan.
Varga Pál: A díjemelés mértékétől eltérhet a testület? Pl. inflációval arányos emelés,
de azt nem fogja elfogadni a szolgáltató?
dr. Mészáros Erzsébet? Igen kérheti a különbözetet az önkormányzattól.
Ramasz Imre: Javaslom a rendelet-tervezet elfogadását. Aki ezzel egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással,
egyhangúan elfogadta a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás
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megszervezéséről szóló 6/2010. (IV. 30.) sz. önkormányzati rendeletet módosító
rendelet-tervezetet.
Ramasz
Imre
polgármester
megállapítja,
hogy
“Kardoskút
Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (..) sz. önkormányzati
rendelet-tervezete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás
megszervezéséről szóló 6/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról rendeletté emelkedett.
2.

napirendi pont:

Kardoskút Községért Közalapítvány Kuratóriumának
beszámolója a 2011-ben végzett munkájáról.
Előadó: Kulima Istvánné, kuratóriumi elnök

Ramasz Imre: Kulima Istvánné írásos elterjesztését elkészítette, a testületi tagok a
testületi ülést megelőzően kapták kézhez, ezért előterjesztését szóban is megteszi.
Kulima Istvánné: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztésemet közvetlenül az
ülés előtt a képviselők megkapták, de köszönöm a lehetőséget, hogy szóban is
megtehetem.
Röviden ismerteti az írásos előterjesztésben foglaltakat.
Ramasz Imre: Köszönjük az előterjesztést. Átadom a szót a képviselőknek, tegyék
meg kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat.
Varga Pál: Jól tudom, hogy a Kuratóriumnak kellett volna pályázatot kiírni az igénybe
vehető támogatásokra?
Kulima Istvánné: Igen, nekünk, kezdeményezhetted volna Te is, mint kuratóriumi tag.
Gombkötő Lajos: Nem tudtuk lekötni a pénzünket, ezért olyan nagyon kevés a kamat
összege. Törekedni kellene arra, hogy egy millió forintot le lehessen kötni.
Mórocz Lajos: Ha pályázatot írna ki az alapítvány és érkezne is kérelem, akkor
megint nem lesz egy millió forintunk, amit tartósan le lehetne kötni.
Milyen pályázati lehetőség van, esetleg, amivel pénzt is tudna szerezni a kuratórium?
Kulima Istvánné: A pályázati lehetőségek elég szűk körűek. Sok esetben a mi
alapítványunk egyedül nem is tud pályázni, csak esetleg másokkal összefogva.
Felmerült a gondolat, hogy egy energikus, fiatal átvehetné a feladatokat. Sokkal több
idő kellene a sikeres munkához.
Ramasz Imre: Egy kis odafigyeléssel le kell kötni a pénzt, jóval nagyobb kamatot
lehet elérni.
Kulima Istvánné: Egy millió forint alatti összeget nem is köt le a bank. Akartunk
kevesebbet, de azt nem lehetett.
Gombkötő Lajos: Javaslom az önkormányzatnak, hogy kérelemre támogassa az
Alapítványt, hogy az egy millió forintot le lehessen kötni.
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Kulima Istvánné: Az 1 % csak október, november hónapban lesz, de előtte el kell
számolni az előző év 1 % felhasználásáról. Azt az összeget nem tehetjük betétbe.
Ramasz Imre: Ha kérelem érkezik a Kuratórium részéről, akkor lesz lehetőség
támogatásra. minél előbb adják be a kérelmet! A Kuratóriumnak felelőséggel kell
dönteni a támogatások odaítéléséről.
Kulima Istvánné: Több esetben a kért összeget nem adtuk meg, csak töredékét.
Ramasz Imre: Javaslom a beszámoló elfogadását. Aki egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
124/2012. (V. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az”Kardoskút Községért Közalapítvány
Kuratóriumának
beszámolója
2011-ben
végzett
munkájáról” tárgyú napirendi pontot elfogadta.
3.

napirendi pont:

Falunap előkészületeiről, programjáról tájékoztató.
Előadó: Neller Borbála Tünde műv. ház igazgató

Ramasz Imre: A napirendi ponttal kapcsolatos írásos anyag elkészült, mindenkinek
megküldtük. Kérdezem az előadót szóbeli kiegészítése van-e?
Neller Borbála: Írásos beszámolót elkészítettem, elküldtem. A koncepciót leírtam,
csatoltam a programokat. Kis változás a programokban még lehetséges, de inkább
bővülni fog.
Ramasz Imre: Kérdések, vélemények, javaslatok?
Mórocz Lajos: Milyen jellegű a táncbemutató?
Neller Borbála: Pindur Zsanett, korábban tanított itt a művelődési házban, negyed
órás összeállítást vállalt, díjmentesen, 2-3 táncos párral.
Mórocz Lajos: Varga Ferenc, Balássy Betti páros nem ismerem, színvonalasabb,
dallamosabb zene?
Neller Borbála: Egyik vállalkozó, aki a falunapon a vendéglátást biztosítja, támogatja
az Ásós Attila programot. Ezen kívül 2 élő zenekar lesz. A fellépők összeállítása
nagyon nehéz, főleg a pénz miatt. A Varga Feri – Balássyi Betti páros igen népszerű,
idősebb korosztálynak is megfelelő.
Pusztai Ádám: Vízi foci helye hol lesz?
Neller Borbála: Még nem tudom pontosan mennyi ideig és hol lesz pontosan, az
egyeztetések folyamatban vannak.
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Ramasz Imre: Akkor még nem fog elkezdődni az ifjúsági szálló építése, az
engedélyeztetések vannak folyamatban. Azon a helyen biztosított a vízi foci.
Támogatjuk a program megvalósítását, aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
125/2012. (V. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a falunap előkészületeiről, programjáról szóló
tájékoztatót elfogadta.
B e j e l e n t é s e k:
dr. Mészáros Erzsébet: Az eges önkormányzati rendeletek szabálysértési
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről kell dönteni, mégpedig május 31-ig.
Ezért kérem a testületet, hogy a tervezetbe foglaltak szerint a rendelet-tervezetet
fogadja el.
Ramasz Imre: Javaslom a rendelet-tervezet elfogadását. Aki ezzel egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással,
egyhangúan elfogadta az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló …./2012. (……..) sz.
önkormányzati rendelet-tervezetet.
Ramasz
Imre
polgármester
megállapítja,
hogy
“Kardoskút
Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (V. 30.) sz. önkormányzati
rendelet-tervezete az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről rendeletté emelkedett.
Mórocz Lajos: Lakó részéről érkezett észrevétel. A hét különböző napjain megjelenő
mozgóárusok jogosak-e hangjelzéssel, kiabálással felhívni magukra a figyelmet?
dr. Mészáros Erzsébet: Csendháborítás szabálysértését nem valósítja meg, a zaj
elleni védelemről helyi rendelet nincs.
Mórocz Lajos: Akkor erre külön engedély nem kell?
dr. Mészáros Erzsébet: Nem, a mozgóárusításra vonatkozóan van bejelentési
kötelezettségük.
Pusztai Ádám: Kullancsok elleni védekezés?
Ramasz Imre: Sajnos terjed az ország egész területén a fertőzöttség.
Mórocz Lajos: A következő év költségvetésébe betervezhetnénk az óvodások
részére a védőoltást, esetleg az alapítvány is felvállalhatná.
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Varga Pál: Vegyszeres irtásra lehetőség van-e?
Gombkötő Lajos: Talán az lenne a legjobb.
Ramasz Imre: Közterületen nem kis pénzbe kerül, meg lehet rendelni. Jövőre
betervezhetjük a költségvetésbe a közterületek és a közintézmények területére a
vegyszeres védekezést. Kérhetek árajánlatokat.
Térjünk át a támogatási kérelmek tárgyalására. A meghívó mellékleteként egyet
kiküldtem. A Békés Megyei Önkormányzattól érkezett a megkeresés, hogy közös
kopjafát kívánnak állítani Erdélyben. Egyszer már megnéztük Erdélyben ezt az
üdülőhelyet. Nem feltétlen tartom indokoltnak a támogatást.
Mórocz Lajos: Minden Békés megyei település kapott ilyen felhívást?
Ramasz Imre: Igen. Inkább jelképes összefogás miatt érkezett ez a megkeresés.
Mórocz Lajos: Ha a megye minden települése támogatja, akkor jelképes összegként
5 ezer forint támogatást javaslok.
Ramasz Imre: Delegáció tagjaként nem vennénk rész, csak 5 ezer forint támogatást
adunk. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
126/2012. (V. 30.) sz.

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5.000,-Ft-tal, azaz Ötezer forinttal támogatja a
Békés Megyei Önkormányzat közös kopjafa állítását
Erdélyben.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2012. június 15.

Ramasz Imre: A Cinkusiak Baráti Körétől érkezett ismét, mint minden évben,
támogatási kérelem. Nagyon törvényesen kezelik a támogatásokat, szabályos
elszámolást adtak a felhasználásról, a kérelmet is precízen elkészítették. A teljes
program és annak teljes költsége szerepel a kérelemben, 50 ezer forintot igényelnek.
A tapasztalatom az, hogy az évente megrendezésre kerülő programokon kevés
kardoskúti vesz részt, kicsi a területi kötődés. A költségvetésbe betervezett összeg
túlnyomó részét már felhasználtuk. Nem feltétlen kell annyit adni, mint amennyit
kérnek.
Pusztai Ádám: 35 ezer forintot javaslok.
Mórocz Lajos: 25 ezer forintot javaslok.
Varga Pál: Egyetértek a 25 ezer forinttal.
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Ramasz Imre: Szavazzunk az elhangzott javaslatokról. Először a 35 ezer forintos
javaslatról döntsünk kézfeltartással.
2 igen szavazattal és 3 tartózkodással nem nyert támogatást a 35 ezer forintról szóló
javaslat.
Kézfeltartással szavazzunk a 25 ezer forintos támogatásról.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
127/2012. (V. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Cinkusiak Baráti Körének 2012. június 23-i
rendezvényét
25.000,forinttal
támogatja
és
felhatalmazza Ramasz Imre polgármestert a támogatási
szerződés megkötésére.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2012. június 15.
Ramasz Imre: Szerepel az idei költségvetésünkben az orvosi rendelő felújítása. A
költségvetési előirányzat egy januárban kért előzetes költségvetés alapján
2.200.000,- Ft. A kivitelezésre három ajánlatot kértem. Mind a három meghaladja a
betervezett összeget, az alábbiak szerint:
 Szabó és Tsa Bt.:
2 345 654,- Ft;
 Gombkötő Bt.:
2 399 726,- Ft;
 Andrékó Építőipari Vállalkozás: 2 535 015,- Ft.
A legkedvezőbb ajánlatot Szabó és Társa Bt. adta, javaslom a képviselőknek, hogy
olyan meghatalmazást adjanak, hogy ezzel a vállalkozóval kössem meg a
kivitelezésre a szerződést. Egyidejűleg a testület az orvosi rendelő felújításának
költségvetési előirányzatát növelje meg 200 000,- Ft-tal. A munka már hétvégén
elkezdődik, június 4-től két hétig az orvosi rendelés a művelődési házban lesz. A
fogorvosi rendelés ez idő alatt szünetel. A védőnő vállalta, hogy a lakásán helyezi el
a munkájához szükséges eszközöket. Mivel más javaslat nem hangzott el a
képviselők részéről, kérem a képviselőket, hogy szavazzunk kézfeltartással a
javaslatról.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, az
alábbi határozatot hozta:
128/2012. (V. 30.) sz.

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a költségvetési tartalék terhére az orvosi
rendelő felújításának költségvetési előirányzatát
200.000 ezer forinttal növeli. Felhatalmazza Ramasz
Imre polgármestert, hogy a kivitelezési szerződést
Szabó és Társa Bt-vel kösse meg.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2012. június 4.
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Ramasz Imre: Sokan észrevételezték, hogy az erdő területe igen gazos. Eszközeink,
és közmunkásaink vannak, de ezt a munkát a meglévő eszközökkel nem lehet
elvégezni. Érdeklődtem és egy olyan gépre van szükség, ami alkalmas arra a
munkára. Két ilyen gépet találtam, egyik egy Robi 250 típusú alapgép és mulcsozó,
60 cm vágásszélességgel. Az ára 753 500,- Ft. A másik egy MTD 24 típusú, 24 LE
motorteljesítményű gép, mely 1 méteres vágásszélességgel tud dolgozni. Az ára a
kiegészítő fű-és bozótvágó adapterrel 890 200,- Ft. A drágább egy olyan komoly
gép, amellyel rendbe tudjuk tartani az erdő területét és még télen is tudunk vele
munkát végezni.
Varga Pál: A régi traktorunk már nagyon elhasználódott. Mindenképpen a drágább
gép megvásárlását javaslom.
Ramasz Imre: Én is ezt javaslom. Azért is, mert nagyon kevés az olyan
munkanélküli, aki a damilos vágót is használhatná. Ezzel a kistraktorral egyetlen
ember is sokkal hatékonyabb munkát tud végezni, mint több közmunkás. Szavazásra
bocsátom, hogy a testület a költségvetési tartalék terhére biztosítson 900 000,- Ft-ot
az MTD 24 típusú kistraktor vásárlásához.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
129/2012. (V. 30.) sz.

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete döntött arról, hogy vásárol egy MTD 24 típusú
kistraktort, mely megvásárlásához a költségvetési
tartalék terhére 900 000,- forintot biztosít.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2012. június 15.

Ramasz Imre: Javaslattal szeretnék élni a képviselők felé a jegyző jutalmazásával
kapcsolatban. Az elmúlt időszakban a szociális előadó 5 hétig szabadságon volt.
Helyette a feladatot a jegyző és az adóügyi ügyintéző végezte. Az adóügyi ügyintéző
munkájának elismerése a jegyző munkáltatói jogkörébe tartozik, de a jegyző
munkájának elismerése a Képviselő-testületé. Javaslok 150 ezer forint bruttó és
járulékai összeget megállapítani a költségvetési tartalék terhére. Aki ezzel egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
130/2012. (V. 30.) sz.

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete döntött arról, hogy dr. Mészáros Erzsébet
jegyző által a szociális ügyintéző szabadság ideje alatt
végzett munkájának elismeréséért bruttó 150.000 forint
és járulékai jutalmat állapít meg a költségvetési tartalék
terhére.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2012. június 15.
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Mórocz Lajos: Hogy dolgozott a szociális előadó, ha olyan sok munkát hagyott maga
mögött? Miért kellett szabadságra mennie?
dr. Mészáros Erzsébet: Sok felhalmozott szabadsága van, aminek a kiadásáról
munkáltató jogkörben döntöttem. A munkaterület ellenőrzése is megtörtént a
hiányosságok pótlása mellett. Értékelést készítettem számára, melyben leírtam a
hibákat, hiányosságokat, továbbá javaslatokat tettem a jövőre vonatkozóan.
Októberben utóellenőrzést fogok végezni.
Ramasz Imre: Bejelenti a Képviselő-testületnek, hogy szabadságra kíván menni
2012. június 4-től június 8-ig 5 munkanapra.
A testület a bejelentést tudomásul vette.
Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, tisztelettel megköszöni az aktív
tanácskozást a nyílt ülést 16 óra 05 perckor bezárja és bejelenti, hogy a testület zárt
ülés keretében folytatja tovább munkáját.

Kmft-,
/ dr. Mészáros Erzsébet /
jegyző

/ Ramasz Imre /
polgármester

Jegyzőkönyv-hitelesítők:
/ Gombkötő Lajos/
képviselő

/ Mórocz Lajos /
képviselő
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