3/2006. ÖKÜ.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 23-án
14 órai kezdettel megtartott testületi ülésénl.
Jelen vannak:

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

Jelen volt továbbá: dr. Mészáros Erzsébet jegyző;
Skorka Pálné jkv.vezető;
Tóth Józsefné és
Kapuné Sin Anikó hivatali dolgozók.
Betegség miatt távol maradt: Gombkötő Csabáné és Lengyel Györgyné képviselő.
Távolmaradását nem jelezte: Gub András képviselő.
Ramasz Imre polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja,
hogy a testületi ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv-hitelesítőkre tesz javaslatot Kulima István és Pusztai Ádám 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.) A 2006. évi költségvetés tervezetének megvitatása,
elfogadása. A 2006. évi költségvetési rendelet
megalkotása

Előadó:
Ramasz Imre
polgármester

2.) A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó választási
törvényből adódó feladatok meghatározása és a
szükséges döntések meghozatala.

dr. Mészáros Erzsébet
jegyző

3.) Március 15. Nemzeti Ünnep előkészítése.

Ramasz Imre
polgármester

4.) Általános iskola igazgatói megbízatás ellátására
pályázat előkészítése és meghirdetése.

dr. Mészáros Erzsébet
jegyző
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Ramasz Imre: Lejárt határidejű határozatok a következők:
23/2005. (II. 24.) sz. KT. határozat, melyben a KT. hozzájárult, hogy a
Kardoskúti Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda a 2005/2006. tanévben
feladatait változatlan közalkalmazotti létszámmal lássa el, tekintettel arra, hogy
az általános iskolában 1. évfolyam nem indul. A KT. döntése alapján az
intézmény köteles számszerű kimutatást készíteni a fenntartónak a túlórák
számának alakulásáról.
148/2005. (XI. 14.) sz. KT. határozat, melyben a testület elfogadta a 2006. évi
költségvetési koncepciót, valamint felhatalmazást adott a költségvetési rendelet
koncepciónak megfelelő előkészítésére. A rendelet-tervezet elkészült, az I.
napirendi pont keretében lesz róla szó.
168/2005. (XII. 15.) sz. KT. határozat, melyben a testület a Kardoskúti Általános
Iskola és Napköziotthonos Óvoda számára az alapító okirat módosításához
kapcsolódó SZMSZ felülvizsgálatára határidőt szabott, mely: 2006. február 15.
A két ülés közötti fontosabb események a következők voltak:
2006. január 26-án és február 9-én a Kistérség Többcélú Társulása ülésein a
központi orvosi ügyelet feltételeinek megteremtésére, a szükséges döntések
meghozatalára került sor. 2006. február 1. napjától működik a központi orvosi
ügyelet, eddig lakossági panasz nem érkezett.
2006. február 9-én a Védelmi Bizottság ülésén a madárinfluenzával kapcsolatos
tájékoztató hangzott el. Kardoskút érintett a témában a költöző madarak
vonulása révén. A védekezés alapvetően az ÁNTSZ és az Állategészségügyiés Élelmiszerellenőrző Állomás szervezésében valósul meg.
2006. február 21-én Békéscsabán a település polgárvédelmi besorolásáról
hangzott el tájékoztató. Sajnos kedvezőtlen lesz a változás, elsősorban az IKRnél tárolt anyagok miatt. Ennek lehetnek a jövőben pénzügyi kihatásai is.
A 23/2005. és 168/2005. sz. KT. határozatokkal kapcsolatosan megadja a szót Pusztai
Ádám intézményvezető részére.
Pusztai Ádám: A képviselők fénymásolatban megkapták a 2004/2005. tanév I. félévére,
valamint a 2005/2006. tanév I. félévére vonatkozó tantárgyfelosztás táblázatait, melyből
az összehasonlítás elvégezhető. Így a ciklusonként kifizethető túlórák száma a
2004/2005. tanév első félévében 50,5 óra volt, míg a 2005/2006. tanév I. félévében 30
óra.
Ugyanakkor több pedagógus is van akiket hosszabb ideig kellett helyettesíteni betegség
illetve tanulmányok folytatása miatti hosszabb távollét okából. Ha ezen utóbbi
körülményeket is figyelembe vesszük, akkor anyagi megtakarítás nem jelentkezett.
Az SZMSZ módosításának elkészítésére kéri a határidő két héttel történő
meghosszabbítását.
Ramasz Imre: A becsatolt táblázatok nem hozzáértő számára nehezen áttekinthetőek,
így kéri az intézményvezetőt, hogy a II. félévre vonatkozóan készítsen pontos
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számszaki kimutatást, melyből a túlórák számának alakulása valamennyi képviselő
számára érthető formában jelenik meg.
Tájékoztatja továbbá a testületet, hogy március hóban soron kívüli testületi ülést kell
össszehívni, tekintettel arra, hogy a szociális törvény módosításából adódóan
szükséges lesz a helyi rendelet módosítását is elvégezni. Javasolja, hogy azon a
testületi ülésen kerüljön sor az SZMSZ módosítás jóváhagyására is.
További hozzászólás hiányában szavazást kér a lejárt határidejű határozatokról és a két
ülés közötti eseményekről szóló beszámoló elfogadása mellett az általános iskola felé
megfogalmazott követelmények figyelembe vételével.
A testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – egyhangúlag – az
alábbi határozatot hozta:
10/2006. (II. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 23/2005., 148/2005. és 168/2005. sz.
lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést
elfogadta.
Egyúttal felhívja a Kardoskúti Általános Iskola és
Napköziotthonos Óvoda vezetőjét, hogy a 23/2005.
(II. 24.) KT. határozatból a II. félévre adódó
feladatokat
pontos
számszaki
kimutatás
készítésével teljesítse.
Továbbá a 168/2005. (XII. 15.) KT. határozatból
adódó feladatok teljesítésére adott határidőt 2006.
március 16. napjáig meghosszabbítja.
Felelős: Pusztai Ádám igazgató.
Határidő: 2006.
március
16.
az
SZMSZ
módosítására;
2006. július 20. a túlórák számának
alakulásáról
szóló
tájékoztató
elkészítésére.
I. napirendi pont:

A 2006. évi költségvetés tervezetének megvitatása,
elfogadása. A 2006. évi költségvetésről szóló rendelet
megalkotása.
Előadó:
Ramasz Imre polgármester.

Ramasz Imre: Elsőként a 2005. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
szükséges a pénzmaradvány összegének pontosítása miatt.
Hozzászólás hiányában szavazást kér a rendelet-tervezet elfogadása mellett.
A testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással a 2005. évi
költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadta.
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Ramasz Imre polgármester megállapítja, hogy a 2/2006. (……) sz. ÖKT. rendelettervezet a 2005. évi költségvetésről szóló 1/2005. (II. 25.) sz. ÖKT. rendelet
módosításáról rendeletté emelkedett.
Ramasz Imre: A 2006. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezet az elfogadott
költségvetési koncepció alapján készült. Természetesen a költségvetési törvényből
adódó változások átvezetésre kerültek. A költségvetés főösszegét növeli az EU-tól átvett
pénzeszköz mezőgazdasági útra, mivel az elszámolás áthúzódik a 2006. évre.
A falugyűlésen elhangzott javaslatok tovább módosíthatják a tervezetet (szelektív
hulladékgyűjtés, kóbor kutyák kérdése) amennyiben döntés születik a javaslatok
tárgyában.
Kéri a képviselőket mondják el véleményüket, javaslataikat.
Szemenyei Sándor: A 2000. december 31. előtt keletkezett, egyenként 50.000,- Ft alatti
pénzkövetelések törlésére vonatkozó rendelkezés az 5. §-ban mit takar? Továbbá
jelentősen megemelkedett a közösségi ház bérleti díja, a felújítási kiadások, ugyanakkor
az ellátottak pénzbeni juttatásai jelentősen csökkentek. Ezeknek a változásoknak az
okaira kiváncsi.
Kapuné Sin Anikó: Az 5. §-ban foglalt rendelkezés egy pénzkövetelést érint, melynél a
hagyaték nem nyújtott fedezetet a temetési költségekre. A közösségi ház bérleti díjában
a hátralék is benne van. Az ellátottak pénzbeni juttatásai pedig a rendszeres
gyermekvédelmi támogatás megszűnése miatt csökkent.
Gombkötő Lajos: A kerékpárút felújítására betervezett összeget, valamint a szolgálati
lakás felújítására tervezett összeget soknak tartja, ugyanakkor járda felújításra nem
szerepel előirányzat.
Célszerűbbnek tartaná, ha az egyes felújítási munkákat részletekre bontva hirdetné meg
az önkormányzat, mivel a felújítási munkákat végző vállalkozók alvállalkozókkal
dolgoztatnak, ami biztosan többe kerül.
Ramasz Imre: A kerékpárút felújítására betervezett 7 millió forint becsült összeg,
árajánlat még nem került beszerzésre. A szolgálati lakás felújítására tervezett összeg a
műszaki ellenőr becslésén és beadott árajánlaton alapul. A járda felújításnál csak az
anyagköltséggel kell számolni, mivel ez közmunkások közreműködésével
megvalósítható, illetve lakossági közreműködéssel.
Nem tartja szerencsésnek az egyes felújítási munkákat részelemekre bontani, mivel
több vállalkozóval kellene kapcsolatba állni és ez jelentősen megnehezítené az
esetleges kifogások, garanciális igények érvényesítésének lehetőségét.
Kulima István: Nem tartja szerencsésnek a felújítási munkák részelemekre bontását,
ezzel nemcsak a felelősség kérdése tisztázható nehezebben, a határidőket is nehezebb
tartani.
Ramasz Imre: További hozzászólás hiányában szavazást
költségvetésről szóló előterjesztés elfogadása mellett.
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A testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – egyhangúlag – az
alábbi határozatot hozta:
11/2006. (II. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2006. évi költségvetésről szóló
előterjesztést
elfogadta.
A
költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolót 2007. április 15-ig
kell a Képviselő-testület elé benyújtani.
Felelős: polgármester;
dr. Mészáros Erzsébet jegyző.
Határidő: 2007. április 15.
Ramasz Imre szavazást kér a 2006. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezet
elfogadás mellett.
A testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással a 2006. évi
költségvetésről szóló rendelet-tervezetet elfogadta.
Ramasz Imre polgármester megállapítja, hogy a 3/2006. (……) sz. ÖKT. rendelettervezet a 2006. évi költségvetésről rendeletté emelkedett.
II. napirendi pont:

A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó választási
törvényből adódó feladatok meghatározása és a szükséges
döntések meghozatala.
Előadó:
dr. Mészáros Erzsébet jegyző.

dr. Mészáros Erzsébet: Ismert a Képviselő-testület előtt, hogy a köztársasági elnök az
országgyűlési képviselő választás első fordulóját 2006. április 9. napjára, míg a második
fordulóját 2006. április 23. napjára tűzte ki. Az országgyűlési képviselő választásokon a
választással kapcsolatos feladatokat a Szavazatszámláló Bizottságok látják el.
Kardoskút egy szavazókörös település, így az SZSZB feladatait az 5 tagból álló Helyi
Választási Bizottság látja el. A helyi választási bizottságok megbízatása az
önkormányzati képviselő választásra létrehozott választási bizottság alakuló üléséig tart,
így a Képviselő-testületnek most feladata nem merül fel. A jelenleg működő HVB tagjai
és póttagjai is tájékoztatót kaptak arra vonatkozóan, hogy a választással kapcsolatban
milyen feladataik lesznek.

III. napirendi pont:

Március 15. Nemzeti Ünnep előkészítése.
Előadó:
Ramasz Imre polgármester.

Ramasz Imre: A megemlékezés időpontjaként javasolja 2006. március 14. napját, 18
órai kezdettel. A már megszokott módon a Művelődési Házban kerülne sor a
megemlékezésre, melyet – amennyiben az idő engedi – fáklyás felvonulás és tábortűz
zárna. Az ünnepi beszéd előadójának javasolja felkérni Gombkötő Lajos
alpolgármestert.
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Gombkötő Lajos: Elfogadja a felkérést.
Ramasz Imre: Más javaslat hiányában szavazást kér az elhangzottak mellett.
A testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – egyhangúlag – az
alábbi határozatot hozta:
12/2006. (II. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Március 15. Nemzeti Ünnep alkalmából
megemlékezést tart.
A megemlékezés ideje: 2006. március 14. 18 óra.
A megemlékezés helye: Móra Ferenc Művelődési
Ház nagyterme.
Program: 1.) Az általános iskola műsora.
2.) Ünnepi beszéd: Gombkötő Lajos.
3.) Fáklyás felvonulás, tábortűz.
Felelős: Ramasz Imre polgármester;
Gombkötő Lajos alpolgármester
Határidő: 2006. március 14.
IV. napirendi pont:

Általános Iskola igazgatói megbízatás ellátására pályázat
előkészítése és meghirdetése.
Előadó:
dr. Mészáros Erzsébet jegyző.

dr. Mészáros Erzsébet: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és végrehajtási
rendeletei szerint a vezetői megbízatás szakmai feltételei:
pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és
szakképzettség;
5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;
pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve
a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre
szóló alkalmazás.
A jogszabály értelmében a pályázathoz csatolni kell:
szakmai önéletrajzot;
vezetői programot a fejlesztési elképzelésekkel.
A pályázatot meg kell jelentetni az Oktatási Közlönyben, s amennyiben a pályázat kiírója
mást nem határoz meg, a benyújtási határidő a megjelenést követő 30 nap.
A pályázati kiírásban kell meghatározni a különböző juttatásokat, a megbízatás kezdő
és befejező időpontját. A pályázat elbírálásának határidejét.
A pályázattal kapcsolatban fontos megemlíteni, hogy véleményezési joga van a
nevelőtestületnek, az alkalmazottak közösségének, a szülői szervezetnek, az
iskolaszéknek és az iskolai diákönkormányzatnak.
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Ramasz Imre: A törvényi előírásokat célszerűnek tartaná kiegészíteni azzal, hogy előnyt
élveznek a pályázat elbírálásánál azon pályázók, akik:
kardoskúti lakosok, illetve vállalják, hogy a pályázat elnyerése esetén
Kardoskútra költöznek.
tanítói képesítéssel rendelkeznek.
Véleménye szerint fontos lenne, hogy az iskola vezetője helyben lakjon, másrészt a
csökkenő gyermeklétszám és az önkormányzat finanszírozásával kapcsolatos már
megjelent hírek alapján pedig a tanítói képesítést is előnyben részesítené.
Szemenyei Sándor: Nem javasolja a törvényi feltételeket továbbiakkal kiegészíteni, ezek
a feltételek ugyanis azt eredményezhetik, hogy kevesebb pályázat érkezik. A potenciális
pályázók úgy gondolhatják, hogy nincs esélyük.
Kulima István: Egyetért Szemenyei Sándorral, csak a törvényi előírások kerüljenek a
pályázati kiírásba feltételként.
Pusztai Ádám: A pályázati kiírásban nem javasolja a helyben lakást és a tanítói
végzettséget előnyként feltüntetni. A pályázatok elbírálásánál dönthet úgy a testület,
hogy annak a pályázónak ad megbízást, aki vállalja a kardoskúti letelepedést és tanítói
végzettséggel rendelkezik.
Ramasz Imre: Azzal számolni kell, hogy a központi kormányzat részéről megszorítások
lesznek, hosszú távon nem fogják támogatni a kis létszámú általános iskolák
fenntartását.
A képviselői javaslatokat figyelembe véve az alábbi pályázati felhívásra tesz javaslatot:
Pályázati feltételek:
1.) pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség és
szakképzettség;
2.) 5 éves szakmai gyakorlat;
3.) pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan idejű alkalmazás, vagy
a megbízással egyidejűleg ilyen létesítése.
A pályázathoz csatolni kell a jogszabályban előírt mellékleteket.
A pályázat benyújtásának helye a szakközlönyben való megjelenést követő 30.
nap.
A megbízás időtartama: 2006. 08. 01-jétől 2011. 07. 31-ig.
A megbízáshoz kapcsolódó juttatások: szolgálati lakás.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2006. július 15-ig.
Javasolja a pályázati felhívás elkészítésével és megjelentetésével megbízni a jegyzőt.
További hozzászólás hiányában szavazást kér a javaslat mellett.
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A testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – egyhangúlag – az
alábbi határozatot hozta:
13/2006. (II. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot ír ki a Kardoskúti Általános
Iskola és Napköziotthonos Óvoda vezetői állására
az alábbiak szerint:
Pályázati feltételek (képesítési és egyéb):
Pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges
felsőfokú végzettség és szakképzettség;
5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai
gyakorlat;
nevelési-oktatási intézményben pedagógus
munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló
alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg
pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre
szóló alkalmazás.
A pályázat tartalmazza:
szakmai önéletrajzot;
vezetői programot a fejlesztési elképzelésekkel;
oklevél (ek) másolatát;
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási
Közlönyben való megjelenést követő 30. nap.
A pályázat benyújtásának helye: a pályázatokat
Kardoskút
Község
Önkormányzata
polgármesterének címezve kell benyújtani 1
példányban.
A megbízás időtartama: 2006. augusztus 1-től
határozott időre 2011. július 31-ig szól.
A beosztáshoz kapcsolódó juttatások:
bérezés, vezetői pótlék a Kjt. előírásai szerint;
szolgálati lakás;
étkezési hozzájárulás.
A pályázatokat elbírálásának határideje: 2006.
július 15-ig.
Felelős: dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő: 2006. március 3.
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Bejelentések:
dr. Mészáros Erzsébet: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. tv. 94. §. (2) bekezdése alapján az önkormányzat köteles biztosítani a
gyermekek átmeneti gondozását. E feladatot a korábbiakban a Megyei Önkormányzattal
kötött ellátási szerződés keretében biztosítottuk, mely szerződés megszűnt és a Megyei
Önkormányzat nem is kíván a települési önkormányzatokkal új szerződést kötni.
Orosháza vonzáskörzetében lévő települések a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel
kötöttek ellátási szerződést, mivel ez a szervezet tartja fenn a Családok Átmenti
Otthonát Orosházán. Megkereséssel éltem az intézmény vezetője felé, aki elküldte az
írásban kiadott ellátási szerződés tervezetet.
A tervezet elfogadásával a Képviselő-testület eleget tud tenni a törvényben foglalt
feladat ellátásának.
Ramasz Imre: Javasolja az ellátási szerződés elfogadását. További hozzászólás
hiányában szavazást kér.
A testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – egyhangúlag – az
alábbi határozatot hozta:
14/2006. (II. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. §. (2)
bekezdésében meghatározott “gyermekek átmeneti
gondozása” feladat ellátásra ellátási szerződést köt
a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel (1116
Budapest, Tomaj u. 4.), mely az ellátást az általa
fenntartott Családok Átmeneti Otthonában (5900
Orosháza, Mikszáth K. u. 2) biztosítja. A Képviselőtestület a szerződést 2006. április 1. napjától
kezdődően határozatlan időre köti.
A szerződés aláírására felhatalmazza Ramasz Imre
polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős: Ramasz Imre polgármester;
dr. Mészáros Erzsébet jegyző.
dr. Mészáros Erzsébet: 1/2006. (II. 3.) sz. KT. határozatában döntött a testület arról,
hogy a Liget sor – Ady sor – Muskátli sor burkolat-felúíjtására pályázatot nyújt be a
DARFT-hoz, mely beruházáshoz 4.899.300,- Ft önerőt biztosít. A mai nap folyamán
kaptuk meg a Magyar Államkincstártól a benyújtott pályázattal kapcsolatos hiánypótlási
felhívást, mely szerint:
tételes tervezői költségvetésben számszaki hiba szerepel;
a testületi határozatban csak az útfelújítási munkára vonatkozóan vállalta a
testület a saját erő biztosítását, ugyanakkor a tervezési költségre és a műszaki
ellenőrzés költségére vonatkozóan polgármesteri nyilatkozat került benyújtásra.
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A számszaki hibák javítása után, valamint a beruházás összköltségébe a tervezési
költségek és műszaki ellenőrzés díjának beszámítása után az adatok az alábbiak szerint
alakultak:
beruházás összköltsége:
10.176 ezer Ft;
pályázati forrás:
4.800 ezer Ft.
saját forrás:
5.376 ezer Ft.
A fentiek alapján szükséges az önerő biztosításáról új határozatot hozni, egyidejűleg az
1/2006. KT. határozat érvényét veszti.
Ramasz Imre: Szavazást kér a beruházásra vonatkozó új határozat meghozata mellett,
melyben a testület az 5.376 ezer Ft önerőt biztosítja a2006. évi költségvetés terhére.
Hozzászólás hiányában szavazást kér.
A testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – egyhangúlag – az
alábbi határozatot hozta:
15/2006. /II. 23./ 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 burkolatfelújítása” keretében a Kardoskút Ady
sor – Muskátli sor – Liget sor burkolatfelújítására.
A Képviselő-testület a burkolatfelújítási munkákhoz
5.376 ezer Ft önerőt biztosít a 2006. évi költségvetés
terhére.
A tervezett beruházás költségvetési előirányzatai.
önkormányzati saját forrás:
5.376 ezer Ft;
pályázati forrás:
4.800 ezer Ft.
ÖSSZESEN:
10.176 ezer Ft.
Egyidejűleg az 1/2006. (II. 2.) KT. határozat érvényét
veszti.
Határidő:
a hiánypótlás benyújtására: 2006.
március 3.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester;
dr. Mészáros Erzsébet jegyző.
Ramasz Imre: ismerteti az „Értelmes életért“ Alapítvány támogatási kérelmét, 5.000,- Ft
támogatást javasol. További javaslat hiányában szavazást kér.
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A testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – egyhangúlag – az
alábbi határozatot hozta:
16/2006. (II. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az “Értelmes életért” Alapítvány részére
5.000,- Ft támogatást juttat.
Felelős: Chrapan Hajnalka pénztáros.
Határidő: 2006. március 16.
Ramasz Imre: ismerteti az Ezüstcsengő Alapítvány támogatási kérelmét.
Szemenyei Sándor: 5.000,- Ft támogatást javasol.
Ramasz Imre: Szavazást kér a javaslat mellett.
A testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – egyhangúlag – az
alábbi határozatot hozta:
17/2006. (II. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Ezüstcsengő Alapítvány részére 5.000,Ft támogatást juttat.
Felelős: Chrapan Hajnalka pénztáros.
Határidő: 2006. március 16.
Ramasz Imre: ismerteti a “Még egy esélyt” Alapítvány támogatási kérelmét. 5.000,- Ft
támogatást javasol, további javaslat hiányában szavazást kér.
A testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – egyhangúlag – az
alábbi határozatot hozta:
18/2006. (II. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a “Még egy esélyt” Alapítvány részére
5.000,- Ft támogatást juttat.
Felelős: Chrapan Hajnalka pénztáros.
Határidő: 2006. március 16.
Ramasz Imre: ismerteti Lénárt Ferenc “Európa-expedícióra” vonatkozó támogatási
kérelmét.
Szemenyei Sándor: A korábbi évekhez hasonlóan javasolja a támogatását, 30.000,- Ftra tesz javaslatot.
Ramasz Imre: Szavazást kér a javaslat mellett.
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A testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – egyhangúlag – az
alábbi határozatot hozta:
19/2006. (II. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Lénárt Ferenc részére az Európa-expedíció
megvalósításához 30.000,- Ft támogatást juttat.
Felelős: Chrapan Hajnalka pénztáros.
Határidő: 2006. március 16.
Ramasz Imre: ismerteti az “Együtt segítsünk” Alapítvány támogatási kérelmét.
Szemenyei Sándor: 10.000,- Ft támogatást javasol.
Ramasz Imre: Szavazást kér a javaslat mellett.
A testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – egyhangúlag – az
alábbi határozatot hozta:
20/2006. (II. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az “Együtt segítsünk” Alapítvány részére
10.000,- Ft támogatást juttat.
Felelős: Chrapan Hajnalka pénztáros.
Határidő: 2006. március 16.
Ramasz Imre: ismerteti a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete Orosházi
Körzeti Csoportjának támogatási kérelmét.
Kulima István: 5.000,- Ft támogatást javasol.
Ramasz Imre: Szavazást kér a javaslat mellett.
A testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – egyhangúlag – az
alábbi határozatot hozta:
21/2006. (II. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei
Egyesülete Orosházi Körzeti Csoportja részére
5.000,- Ft támogatást juttat.
Felelős: Chrapan Hajnalka pénztáros.
Határidő: 2006. március 16.
Ramasz Imre ismerteti a Magyarok Világszövetsége kezdeményezését, melyet
tájékoztatásul ad át a képviselőknek.
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Kulima István: Tájékoztatást kér a közösségi házzal kapcsolatban.
Ramasz Imre: A mai napig még nem rendezte a hátralékát a bérlő. Nyomatékosan
felhívtam a figyelmét, hogy amíg jegyzőkönyvben nem kerül rögzítésre az átadása az
ingatlannak, addig fizetnie kell a bérleti díjat.
További bejelentés hiányában megállapítja, hogy a továbbiakban szociális ügyek
megvitatására kerül sor, így a testület zárt ülésen folytatja munkáját.

Kmft.-

/ dr. Mészáros Erzsébet /
jegyző

/ Ramasz Imre /
polgármester

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

/ Kulima István /
képviselő

/ Pusztai Ádám /
képviselő
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