1/2006. ÖKÜ.

JEGYZŐKÖNYV

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án
14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről.
Jelen vannak:

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

Jelen volt továbbá: dr. Mészáros Erzsébet jegyző;
Skorka Pálné jkv.vezető;
Betegség miatt távol maradt: Lengyel Györgyné képviselő.
Ramasz Imre polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja,
hogy a testületi ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv-hitelesítőkre tesz javaslatot Gombkötő Lajos és Szemenyei Sándor
személyében, akiket a testület elfogadott.
A továbbiakban Ramasz Imre polgármester javaslatot tesz a megtárgyalandó napirendi
pontokra, melyet a testület az alábbiak szerint fogadott el:
Tárgy:
1./ Útfelújítási pályázatok előkészítése.

Előadó:
Ramasz Imre
polgármester

Ramasz Imre: Ismert a Képviselő-testület előtt, hogy a 2006. évi költségvetési
koncepcióban belterületi utak felújítására 8.000.000,- Ft-ot előirányzat szerepel, továbbá
az is, hogy az önkormányzatnak még nincs a 2006. évre elfogadott költségvetése.
Ugyanakkor a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács pályázati felhívása már
megjelent az önkormányzati tulajdonú belterületi utak burkolat-felújítására vonatkozóan
– DARFT-TEUT 2006. -, melyben a pályázatok beadási határideje: 2006. február 15. A
rövid beadási határidő indokolta a soron kívüli testületi ülés összehívását.
A helyszíni vizsgálat alapján az alábbi utcákban javasolja a burkolat-felújítási munkákat
elvégezni: Liget sor; Ady sor; Muskátli sor és Arany János utca.
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A pályázati felhívás szerint a beruházással érintett utcáknak egységes rendszert kell
alkotniuk, azaz egymáshoz csatlakozniuk kell. Ennek a követelménynek a Liget sor –
Ady sor – Muskátli sor felel meg. Így két lehetőség adott, vagy csak egy pályázatot nyújt
be az önkormányzat az említett három utca felújítására, vagy két pályázatot, s így az
Arany János utca felújítása önálló pályázat tárgya lenne.
Tájékoztatja továbbá a testületet, hogy a közbeszerzés értékhatárai 2006. január 1-jétől
változtak, így az építési beruházás esetén az egyszerűsített eljárás értékhatára
15.000.000,- Ft.
A pályázat benyújtásához el kell készíttetni továbbá a felújítási terveket is, sikerült a mai
nap folyamán tervezőt találni, aki egy hét alatt vállalta a szükséges tervek elkészítését.
Nagyobb esélyét látja a pályázat támogatásának, ha csak egy pályázatot nyújt be az
önkormányzat, így ennek megfelelően tesz javaslatot:
Az Ady sor - Liget sor- Muskátli sor felújítására nyújtson be az önkormányzat
pályázatot a DARFT-hoz, melynek bekerülési költsége: 9.699 eFt. 4.899 eFt-ot
javasol önerőként biztosítani, a hiányzó 4.800 eFt-ot pedig megpályázni.
Az Arany János utca felújítását pedig saját forrás terhére vállalja fel az
önkormányzat.
A pályázat elkészítésére két ajánlat érkezett:
Az egyik pályázatíró 7 % + ÁFA sikerdíjért vállalja a pályázat elkészítését, ami
420.000,- Ft kiadást jelentene.
A másik pályázatíró pedig 240.000, Ft alapdíjért és 5 % + ÁFA sikerdíjért
készítené el a pályázatot, ez kb. 420.000,- Ft-ba kerülne.
A harmadik lehetőség pedig az, hogy a Polgármesteri Hivatal dolgozóit bízza
meg a testület a pályázat elkészítésével.
Kéri a képviselőket, mondják el véleményüket, javaslataikat.
Szemenyei Sándor: Célszerűbb lett volna, ha az előterjesztést írásban is megkapják a
képviselők, jobban áttekinthetők lettek volna a számszaki adatok.
Ramasz Imre: Sajnos nagyon rövid idő állt rendelkezésre az előkészítésre, ezért nem
készült írásos előterjesztés.
Szemenyei Sándor: Reálisnak tartja az egy pályázat benyújtását az említett három utca
felújítására. A pályázatírással javasolja a Polgármesteri Hivatalt, illetve a jegyzőt
megbízni.
Kulima István: Egyetért azzal a javaslattal, hogy csak egy pályázat kerüljön benyújtásra,
így talán növekszik az esélye annak, hogy támogatást kapunk.
Ramasz Imre: További hozzászólás hiányában szavazást kér azon javaslat mellett,
hogy az önkormányzat az Ady sor – Liget sor – Muskátli sor burkolat-felújítására
nyújtson be pályázatot a DARFT-hoz, az alábbi forrásmegosztással:
Önkormányzati saját erő:
4.899.300,- Ft;
Pályázati forrás:
4.800.000,- Ft.
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A testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – egyhangúlag – az
alábbi határozatot hozta:
1/2006. /II. 02./ sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
támogatja,
hogy
Kardoskút
Község
Önkormányzata pályázatot nyújtson be a Dél-Alföldi
Regionális Fejlesztési Tanácshoz “A decentralizált
települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi
közutak burkolat-felújítása” keretében a Kardoskút Ady
sor – Muskátli sor – Liget sor burkolat-felújítására.
A Képviselő-testület a burkolat-felújítási munkák
tervezett 9.699.300,- Ft költségéhez 4.899.300,- Ft
önerőt biztosít a 2006. évi költségvetés terhére.
Határidő:
a pályázat benyújtására: 2006. február
15.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester;
dr. Mészáros Erzsébet jegyző.
Ramasz Imre: Javasolja, hogy 240.000,- Ft-ot – mely az egyik pályázatíró ajánlatában
alapdíjként szerepelt – a jegyző hatáskörébe utalni, a pályázatírásban – a jelenlegi
DARFT-TEUT pályázat, valamint a Tanyagondnoki szolgálat kialakítására benyújtott
pályázat – közreműködő dolgozók közötti felosztásra, tekintet nélkül a pályázat
nyertességére.
Szemenyei Sándor: Egyetért a javaslattal.
Ramasz Imre polgármester szavazást kér a javaslat mellett.
A testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – egyhangúlag – az
alábbi határozatot hozta:
1/A/2006. /II. 02./ sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 240.000,- Ft-ot biztosít a Polgármesteri
Hivatal „Új tanyagondnoki szolgálat kialakítása” és a
DARFT-TEUT 2006. pályázat elkészítésében részt
vett köztisztviselői részére, a végzett munka
elismeréseként.
dr. Mészáros Erzsébet: A pályázathoz csatolni kell az önkormányzat hatályos
önkormányzati rendeletével összhangban lévő képviselő-testületi határozat kivonatát,
illetve a 217/1998. Korm. rendelet (Ámr.) módosításáról rendelkező 318/2005. (XII. 26.)
sz. Korm.rendelet alapján a saját forrás biztosításáról polgármesteri nyilatkozat is
elfogadható, melynek azonban a költségvetési rendeletbe foglalt felhatalmazáson kell
alapulnia.
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Javasolja az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletbe beépíteni konkrétan a DARFTTEUT 2006. pályázatra vonatkozóan a polgármester felhatalmazását, tekintettel arra,
hogy a pályázat benyújtásához még egyéb költségek /tervezési díj, műszaki ellenőrzés
díja/ is járulnak.
Ramasz Imre: Szavazást kér az átmeneti gazdálkodásról szóló 9/2005. (XII. 16.) ÖKT.
rendelet kiegészítése mellett a javasolt felhatalmazó rendelkezéssel, mely csak erre a
konkrét pályázatra vonatkozik.
A testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – egyhangúlag – a
9/2005. (XII. 16.) sz. ÖKT. rendelet módosítását elfogadta.
Ramasz Imre polgármester megállapítja, hogy az 1/2006. (…..) ÖKT. rendelet az
átmeneti gazdálkodásról szóló 9/2005. (XII. 16.) sz. ÖKT. rendelet módosításáról
rendeletté emelkedett.
Bejelentések:
Ramasz Imre: 2006. február 11-én rendezi meg az Általános Iskola Szülői Közössége a
korábbi évek hagyományaihoz hasonlóan a „Suli-farsang” elnevezésű rendezvényét,
melyhez 50.000,- Ft támogatást kérnek.
Javasolja a támogatást részükre megítélni, tekintettel arra, hogy minden évben
színvonalas rendezvény kerül lebonyolításra.
Hozzászólás hiányában szavazást kér.
A testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – egyhangúlag – az
alábbi határozatot hozta:
1/B/2006. /II. 02./ sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 50.000,- Ft támogatást juttat az Általános
Iskola Szülői Szervezete részére a 2006. február 11én
megrendezésre
kerülő
„Suli-farsang”
rendezvényhez.
Felelős:
Chrapan Hajnalka pénztáros.
Határidő:
2006. február 10.
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Ramasz Imre: A továbbiakban szociális ügyek megvitatására kerül sor, így megállapítja,
hogy a testület zárt ülésen folytatja munkáját.

Kmft,/ dr. Mészáros Erzsébet /
jegyző

/ Ramasz Imre /
polgármester

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

/ Gombkötő Lajos /
képviselő

/ Szemenyei Sándor /
képviselő
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