9/2006. ÖKÜ.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. június 29-én 14 órai
kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén.
Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,Gombkötő Csabáné, Gombkötő Lajos, Gub András,
Kulima István, Lengyel Györgyné, Pusztai Ádám és Szemenyei Sándor települési képviselők.
Jelen volt továbbá:dr. Mészáros Erzsébet jegyző; Pappné Neller Borbála a Móra Ferenc
Művelődési Ház megbízott programszervezője, Tibáné Hamvasi Zsuzsanna védőnő,dr.
Bradean Constantin háziorvos, Tóth Lajosné főelőadó,
Skorka Pálné jkv.vezető;
Ramasz Imre polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv-hitelesítőkre tesz javaslatot Gombkötő Csabáné és Kulima István
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:
Előadó:
1. Beszámoló a háziorvosi szolgálatban végzett munkáróll,
betegségmegelőző tevékenységről.
2. Beszámoló jelentés a körzeti védőnő által végzett tevékenységről.
3. Tájékoztató az országgyűlési képviselő választás helyi vonatkozású eseményeiről,
eredményeiről.
4. 2006. évi Falunap programjának véglegesítése
5. Bejelentések, interpellációk.
A fő napirendek tárgyalása előtt Ramasz Imre polgármester jelentés tesz a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról.
* A Képviselő-testület a32/2006. (III. 30.) KT. határozatában döntött arról, hogy
Lengyel Györgyné művelődési ház vezető betegsége idejére kerüljön bealkalmazásra
megfelelő végzettségű személy. Az állás meghirdetésre került és Pappné Neller
Borbála személyében 2006. november 15-ig bealkalmazásra került a Munkaügyi Központ
által biztosított támogatás igénybevételével.
* A Képviselő-testület a 33/2006. (III. 30.) KT. határozatában döntött arról, hogy

Pusztaközponton az Oncsa soron kiépítésre kerül a hálózati vízvezeték, ennek
érdekében felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására.
* A Képviselő-testület a 46/2006. (IV. 27.) KT. határozatában a Kardoskút, Petőfi u.
24. szám alatt lévő Közösségi ház bérbeadásáról döntött, mely meghirdetésre került.
A beérkezett ajánlatokról a bejelentések keretében szól a polgármester és kell
döntenie a képviselőknek.
* A Képviselő-testület a 47/2006. (IV. 27.) sz. KT. határozatban döntés született az
"Értelmes Életért" alapítvány 5 ezer forint összegű támogatásáról, az összeg
átutalásra került.
* A Képviselő-testület a 48/2006. (IV. 27.) sz. KT. határozatban a "Központi
Transzplantációs" Alapítvány 5.000,-Ft-os támogatásáról döntött, az összeg
átutalásra került.
* A Képviselő-testület a 49/2006. (IV. 27.) sz. KT. határozatban az "Esély az
Életért Gyermekalapítvány 5.000,-Ft-os támogatásáról döntött, az összeg átutalásra
került.
* A Képviselő-testület az 50/2006. (IV. 27.) sz. KT. határozatban az árvízkárosultak
támogatására átutalt 50.000 Ft-os átutalást utólagosan jóváhagyta.
* A Képviselő-testület az 51/2006. (IV. 27.) sz. KT. határozatban további 50.000 Ft
összegű támogatásról döntött az árvízkárosultak megsegítésére, mely összeg
átutalásra került.
Ramasz Imre polgármester jelenti a képviselőknek, hogy a legutóbbi testületi ülés
óta eltelt időszak csendesen telt. Érdemi döntések nem születtek. Kistérségi
Társulási ülés volt, melyen néhány kisebb összegű, néhány tízezer forintos maradvány - összeg felhasználásáról kellett dönteni.
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a lejárt határidejű határozatokról szóló
jelentés elfogadásáról és a két ülés közötti időszakban történt események, döntések
elfogadásáról.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
58/2006. (VI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 32/2006. (III. 30.), a
33/2006. (III. 30.), a 46/2006. (IV. 27.), a 47/2006. (IV. 27.), a 48/2006. (IV.
27.), a 49/2006. (IV. 27.), az 50/2006. (IV. 27.), az 51/2006. (IV. 27.) sz.
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
I. Napirendi pont tárgya: Beszámoló a háziorvosi szolgálatban végzett munkáról,
betegségmegelőző tevékenységről
Előadó: dr. Bradean Constantin háziorvos
Dr. Bradean Constantin háziorvos szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy ha
valakinél gyanú merül fel valamilyen betegségre, akkor annak kivizsgálását,
betegségmegelőző méréseket végeznek, végeztetnek (koleszterin, triglicerid, cukor,
daganatos betegségek).

Szemenyei Sándor képviselő az ügyeleti ellátással kapcsolatos tapasztalatokról kér
információt, mert tudomására jutottak negatív tapasztalatok is.
Dr. Braden Constantin háziorvos: Nem tapasztalt problémát, olyan észrevételről tud,
amikor a beteg sorozatosan hívja az ügyeletest, de semmi olyan problémát, betegséget
nem találnak, ami indokolná az orvosi ellátást.
Ramasz Imre polgármester: Kistérségi megbeszélésen napirenden szerepelt és szerepel
a központi orvosi ügyelettel kapcsolatos tapasztalatok megbeszélése. A tótkomlósi
alcentrum panaszmentesen működik. Az orosházi központtal kapcsolatban merültek fel
problémák, de ez adódik a magasabb lakosságszámból, a nagyobb ellátandó területből,
az orvosok közötti tolerancia hiányból, az orvosok alacsonyabb képzettsége, illetve
gyakorlati ideje miatt (pl. rezidenseket is alkalmaznak ügyeletben).
Lengyel Györgyné képviselő: Évekkel korábban nehéz volt a településen olyan
gyógytornász segítségét igénybe venni, aki a lakáson látná el a beteget. Örömmel
tapasztalja, hogy ez a probléma megoldódott. Mindig pontosan jelenik meg nála a
gyógytornász és végzi feladatát, sőt még kompromisszum készségét is tanúsít.
Ramasz Imre polgármester: A gyógytornász vonatkozásában a Polgármesteri Hivatalnak
van egy szerződése egy vállalkozóval több évre. Év elején nyomatékosan felléptem
vele szemben és kértem a szerződésben rögzítettek teljesítésére, betartására, mert
ellenkező esetben tudomására hoztam, hogy akár a működési engedélyének visszavonását
is kezdeményezem. Azóta nincs probléma.
Megfogalmazta továbbá véleményét a háziorvosi szolgálattal kapcsolatban. A lakosság
részéről panasz nem érkezett. A központi ügyelet bevezetése óta felhívtam a
figyelmét a munkaidő pontos betartására. Természetesen a kötelező orvosi
továbbképzések ideje sok esetben rendelési időre esik, ennek nem az orvos az oka.
Erre az időszakra is meg van oldva a sürgős esetek ellátása, de amennyiben ismert a
távollét ideje, akkor arról időben előre tájékoztatni kell a betegeket.
Megköszöni az egészségügyi dolgozók munkáját, és kéri a képviselőket, hogy
szavazzanak a beszámoló elfogadása mellett.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
59/2006. (VI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosi szolgálatban
végzett munkáról, betegségmegelőző tevékenységről szóló beszámolót elfogadja.
II. Napirendi pont tárgya: Beszámoló jelentés a körzeti védőnő által végzett tevékenységről.
Előadó: Tibáné Hamvasi Zsuzsanna védőnő
Tibáné Hamvasi Zsuzsanna védőnő: Nővédelmi tanácsadás 2004-től van a településen,
melyre nem a gondozottakat, hanem ezen a körön kívül eső minden női lakost vár,
akár életmód változással-változtatással, akár testmozgással kapcsolatos
tanácsadásra.

Évente kötelező pontszámot kell összegyűjteni a továbbképzéseken való részvétel
alapján. A kötelezően összegyűjtendő pontszámot túlteljesítettem.
A jövőben a védőnői munka nemcsak a terhes-gondozásra, gyermekekkel kapcsolatos
teendőkre korlátozódik, hanem előtérbe helyeződik a prevenció, mely magába foglalja
a rákszűrést és a különböző szűrések lebonyolítását, a lehetőségekhez mérten
helyben, a településen való lebonyolítását.
Ramasz Imre polgármester: A védőnő nagyon sokrétű munkát végez, de ez abból is
adódik, hogy sajnos nagyon kevés gyermek születik, tehát a konkrét védőnői feladat
is kevesebb. Igyekszik mindent tudása legjavát felhasználva dolgozni. Az egészséges
életmód nevelés irányába több rendezvény, szűrés volt, ezt tartsuk lendületben,
használjuk ki a lehetőségeket, és amennyiben lehetséges törődjünk a férfiakkal is.
Komoly munkát végez, melyet igyekszünk a feltételek biztosításával könnyebbé és
megoldhatóbbá tenni.
Tibáné Hamvasi Zsuzsanna védőnő: Rákérdeztem a férfiak prosztataszűrésére is, ha van
rá igény szívesen megszervezem. Ugyanígy napirenden tartom a bőrrák szűrését is, de
arra a téli hónapok az alkalmasak.
Pusztai Ádám képviselő: Eddigi tapasztalatunk, hogy a kötelező védőnői
vizsgálatokon, szűréseken túl, bármilyen problémával fordulhattunk a védőnőhöz,
megkaptuk a segítséget.
Az általános iskolában a családi életre való nevelés az osztályfőnökök feladata, de
ha ehhez kapunk bármilyen segítséget, szívesen vesszük, ennek összehangolása
szervezés kérdése.
Ramasz Imre polgármester kéri a képviselőket, hogy szavazással fogadják el a
beszámolót és köszönjék meg a védőnőnek a végzett munkát.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
60/2006. (VI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tibáné Hamvasi Zsuzsanna
védőnőnek megköszöni a végzett munkát és a beszámolót elfogadja.
III. Napirendi pont tárgya: Tájékoztató az országgyűlési képviselő választás helyi
vonatkozású eseményeiről, eredményeiről.
Előadó: dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Ramasz Imre polgármester: Aktualitását vesztette, mert az országgyűlési választást
követő testületi ülésen a tájékoztatás megtörtént.
dr. Mészáros Erzsébet jegyző: Az őszi települési képviselők és polgármester
választás miatt soron kívüli testületi ülést kell tartani a választási bizottság
megválasztása miatt.
IV. Napirendi pont tárgya: 2006. évi Falunap programjának véglegesítése
Előadó: Ramasz Imre polgármester

Ramasz Imre polgármester: A 2006. évi falunap szervezésének megkezdésekor
elindultunk a testület által meghatározott irányba. Azóta szélesedett a program és
vele együtt a költségek is nőttek.
A Széchenyi Vadásztársaság a pörköltfőző versenybe is benevez, valamint futóvad
lövészetet és versenyt bonyolít le, részükre alkalmas terület a vízmű melletti
liget.
Július 13-án egy utolsó, közös megbeszélést javaslok tartani, ahol a részletes
feladatokat szétosztanánk, felelős személyeket megneveznénk. Nagyon sok segítségek
jelentett Pappné Neller Borbála - a művelődési ház megbízott munkatársa közreműködése, amely a munkájához is szorosan kapcsolódik.
Pappné Neller Borbála: A lényeg már elhangzott. A szervezés során a hagyományokhoz
igazodtuk, de főleg az esti zenei programok jelentenek újat, amely minden
korosztályt érint.
A plakátterv elkészült, kis kiegészítésekkel a program összeállt.
Ramasz Imre polgármester: Igyekszünk eleget tenni a korábbi kívánságoknak, színesebb
lesz a program.
Gombkötő Lajos képviselő: Valóban kerekebb, színesebb program kínálkozik.
Kivetnivalót nem találhat senki. Ez a műsor összeállítás nemcsak a helyi, hanem a
környező települések lakóinak is felkeltheti az érdeklődését.
Ramasz Imre polgármester: Az elmúlt évi falunapnak is jó visszhangja volt, reméljük
most is így lesz. Vannak olyan költséghelyek ahonnan finanszírozni tudjuk a
tervezettnél több kiadást.
A Kardoskút Községért Közalapítvány is részt vállal nemcsak szervezésben, hanem a
költségek fedezetében is.
B e j e l e n t é s e k:
Ramasz Imre polgármester: Az Orosházi Városüzemeltetési Kft bejelentette az éves
aktuális díjtétel emelését. A szerződés alapján az elmúlt év infláció értékkel
azonos (3,6 %) az emelés. Méltányosnak tartom, javaslom elfogadását.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
61/2006. (VI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Orosházi Városüzemeltetési
és Szolgáltató Rt által ajánlott szemétszállítási díjtételek módosítását az alábbiak
szerint fogadta el:
Díjtételek, lakossági szolgáltatás
60 literes saját szabvány gyűjtőedényzetből:
a) heti ürítéssel:
356,-Ft/hó/4 alk.
b) kéthetenkénti ürítéssel
309,-Ft/khó/2 alk.

140 literes saját szabvány gyűjtőedényzetből:
a) heti ürítéssel:
599,-Ft/hó/4 alk.
b) kéthetenkénti ürítéssel
430,-Ft/hó/2 alk.
240 literes saját szabvány gyűjtóedényzetből:
a) heti ürítéssel:
1008,-Ft/hó/4 alk.
b) kéthetenkénti ürítéssel
719,-Ft/hó/2 alk.
Közületi, vállalkozói, intézményi szolgáltatás:
Egységes szállítási díjtétel
1499,-Ft/m3
Hulladék ártalmatlanítási díj: 1159,-Ft/m3
Fenti díjtételek az ÁFA mértékét nem tartalmazzák. A fenti díjtételek 2006. július
1. napjától kezdődően alkalmazandók.
A felek között létrejött közszolgáltatási szerződés 3. pontja az új díjtételeknek
megfelelően módosul.
Felelős:
dr. Mészáros Erzsébet jegyző a közszolgáltatási szerződés módosítása
tárgyában.
Határidő: 2006. július 15.
Ramasz Imre polgármester: Az Önkormányzat tulajdonát képező Kardoskút, Petőfi u. 24.
számú ingatlan bérbeadása meghirdetésre került. Több érdeklődő volt, egy ajánlat
határidőn belül, és egy a mai napon.
Az egyik egy Budapestről letelepült vállalkozó, aki Kardoskúton szeretne építési
telkeket vásárolni, melyeken "gyors" házakat építene. Projekt javaslatát
elkészítette, be is adta. Ehhez venné bérbe 1 éves időtartamra a Petőfi u. 24. számú
ingatlant, ahonnan a munkálatokat irányítaná. 50 ezer + ÁFA bérleti díjat kínált. Az
építéshez a lehetőségeket megteremtené, de az értékesítést az Önkormányzatra ruházná
át. Irreálisnak érzem, ilyen kockázatos vállalást nem kívánok felvállalni.
A másik ajánlat a mai napon érkezett, melyben 45 ezer forint + ÁFA bérleti díjat
ígért a vállalkozó, aki bútor összeszerelési munkálatok céljára kívánja bérbe venni
az ingatlant. Ebben az esetben belső átalakítást nem igényel az épület.
Több bérleti ajánlat nem érkezett, többen megvásárlási szándékkal kerestek meg.
Gub András képviselő: A bútor-összeszerelést ajánló vállalkozónak javaslom bérbe adni.
Kulima István képviselő: A bérleti szerződés megkötésekor meghatározott összegű
kaució biztosítását javasolja.
Ramasz Imre polgármester: Az előző bérlő esetében is kaució volt letétben, 3 havi
bérleti díjnak megfelelő összeg.
A bútor-összeszerelő vállalkozó részérő történő bérbeadással próbálkozzunk meg, az
ajánlatban levő bérleti díj összeggel, meghatározott időre.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:

62/2006. (VI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező Kardoskút,
Petőfi u. 24. számú ingatlant bérbe adja Kecskés Tibor, Orosháza, Balassi B. u. 2.
szám alatti vállalkozónak, havi 45.000,- + ÁFA összegért 2006. augusztus 1-től
Határidő: a bérleti szerződés megkötésére: 2006. július 31.
Felelős: Ramasz Imre polgármester a bérleti szerződés megkötéséért.
Ramasz Imre: Az önkormányzati tulajdonú belterületi utak burkolat-felújítása
tárgyában tárgyalás nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás került lebonyolításra.
Ismerteti a Bíráló Bizottság szakértői véleményét és döntési javaslatát. A
költségvetésben tervezettnél többe fog kerülni a kapott árajánlatok alapján.
Hozzászólás hiányában szavazást kér a döntési javaslat mellett.
A testület 8 igen szavazattal, 0 tartózkodással és 0 ellenszavazattal - egyhangúlag
- az alábbi határozatot hozta:
62/A/2006. (VI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában
lévő belterületi utak burkolat-felújítása tárgyában lefolytatott egyszerű
közbeszerzési eljárás nyertesének a BETONÚT Szolgáltató és Építő Zrt. (1133
Budapest, Pannónia u. 59-61.) -t hirdeti ki. Felhatalmazza Ramasz Imre polgármestert
a vállalkozási szerződés megkötésére.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2006. július 31.
Ramasz Imre polgármester: A Magyar Williams Szindróma Társaság kér anyagi segítséget
az e ritka betegségben szenvedő gyermekek nyári táboroztatásának megszervezéséhez.
Szemenyei Sándor képviselő: Elutasítást javasol.
Ramasz Imre polgármester kéri a képviselőket szavazzanak a javaslattal kapcsolatban.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
63/2006. (VI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút község Önkormányzatának Képviselő-testületének a Magyar Williams Szindróma
Társaságot anyagilag nem áll módjában támogatni.
Ramasz Imre polgármester: a Központi Transzplantációs Alapítvány Közhasznú Szervezet
köszönő levelét ismerteti, melyben a nyújtott anyagi támogatást köszönik meg.
Ramasz Imre polgármester: A Hópihe Gyermek Alapítvány támogatási kérelemmel fordult
hozzánk. Az Alapítvány egészségügyi intézmények számára hatékony segítségnyújtás
céljával jött létre. Egy békéscsabai kisfiú szülei keresték meg az alapítványt, hogy
9 hónapos gyermekük születése óta gépek segítségével él, kórházban van. Kérésük,
hogy egy otthoni lélegeztető gépet kapjanak, mert akkor hazavihetik a gyermeket. E

gép biztosításához kér az alapítvány segítséget.
Javaslat: 5 ezer forint összegű támogatás.
Kéri a képviselőket, mivel több javaslat nincs, szavazzanak az elhangzottról.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
64/2006. (VI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hópihe Gyermek Alapítvány
Közhasznú Szervezet részére 5.000,- Ft támogatást nyújt.
Felelős: dr. Mészáros Erzsébet
Határidő: 2006. július 31.
Ramasz Imre polgármester: A Radnóti Miklós Nyugdíjas Klub nevében Pappné Neller
Borbála mb. vezető kéréssel fordult a Képviselő-testülethez. Az immár hagyománnyá
vált, szokásos, nyugdíjasok számára megszervezendő kirándulást szeptember első
felére tervezik. Tervük Miskolc város és környékének megtekintése. A kirándulás
megvalósulásához a korábbi évekhez hasonlóan, tisztelettel kérik a Testület anyagi
hozzájárulását.
Javaslom a támogatást, az összeg meghatározásához kérem a képviselők javaslatát.
Annak örülnék ha a településről nemcsak a klubtagok vennének részt, hanem nem
klubtag nyugdíjasok is, természetesen a szükséges kísérővel. Maximum 150 ezer
forintot tartok elfogadhatónak.
Lengyel Györgyné képviselő: Feltétlen szükséges és javaslom a 150 ezer forint
összegű támogatást, mert a kiránduláson kisnyugdíjasok vesznek részt és nemcsak az
utazási költség kerül sokba, hanem mindenhova belépőt kell fizetni, valamint a
programba szokott szerepelni egy közös ebéd.
Pappné Neller Borbála mb.vezető: Megköszönve az előtte szóló javaslatokat, a 150
ezer forint nagyon szép összeg. A kirándulásnak egy közösség formáló szerepe is
lenne, egyre többen érdeklődnek a klub működése iránt. A támogatás tudatában
meghirdeti a kirándulást és megkezdi a szervezést.
Szemenyei Sándor képviselő: Egyetért az elhangzott javaslattal és támogatja.
Ramasz Imre polgármester kéri a képviselőket szavazzanak a Radnóti Miklós Nyugdíjas
Klub szervezésében történő nyugdíjas kirándulás támogatásáról 150 ezer forint
összegben.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
65/2006. (VI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kardoskúti Radnóti Miklós
Nyugdíjas Klub által szervezett nyugdíjas kirándulást 150.000,- Ft-tal támogatja.
Felelős: dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő: 2006. szeptember 15.

Ramasz Imre polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy Lengyel Györgyné
betegsége nem teszi lehetővé, hogy tovább végezze a Móra Ferenc Művelődési Ház és
Községi Könyvtár vezetésével kapcsolatos munkáját. Közös megegyezéssel megszűnt a
munkaviszonya. Ezzel kapcsolatos munkáltatói kötelezettségünknek eleget tettünk.
Nagy tisztelettel megköszönöm a végzett munkáját ezzel a csokor virággal és vázával.
Lengyel Györgyné: Nagyon szépen köszönöm.
Ramasz Imre polgármester: A továbbiakban ezt az állást meg kell hirdetni. Jelenleg,
2006. november 15-ig Pappné Neller Borbála végzi ezt a munkát. Ezért a mai ülésen
dönteni kell a pályázat kiírásáról.
dr. Mészáros Erzsébet jegyző: Ismerteti a művelődési ház és községi könyvtár vezetői
pályáztatással kapcsolatos jogszabályi előírásokat, lehetőségeket.
Ramasz Imre polgármester: Az eddigi munkaviszony 4 órás volt, de belépett a
számítástechnika adta lehetőség, komoly lakossági érdeklődés mutatkozik az
internetezés iránt. Feltétlen szükséges 6 órás foglalkoztatás a megfelelő színvonalú
munka végzésére.
Lengyel Györgyné képviselő megerősíti, hogy a 4 órás munkaidő kevés.
Gombkötő Lajos képviselő: Hirdessük meg a pályázatot 6 órás munkaidőben a törvényi
előírásoknak megfelelően.
Kulima István képviselő: Jelenleg 8 órás a munkaidő, ennek megfelelően nem lenne jó,
ha tovább is ebben a munkafolyamatban működne?
Ramasz Imre polgármester: Lehet, ha vállalja az Önkormányzat a költségeket a
közalkalmazott bértáblázatnak megfelelően.
Ramasz Imre polgármester: Kéri a képviselőket, hogy a javaslatok elhangzási
sorrendjében szavazzanak a pályázati kiírásról először a 6 órás munkaidőben
foglalkoztatottságról.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
66/2006. (VI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Móra Ferenc
Művelődési Ház és Községi Könyvtár vezetői állására az alábbiak szerint:
Pályázati feltételek (képesítési és egyéb):
* Szakirányú egyetemi végzettség, vagy
Nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú munkaköri szakvizsga,
Főiskolai könyvtárosi vagy közművelődési képzettség.
* Legalább 5 év szakmai gyakorlat,
* Kiemelkedő szakmai vagy tudományos tevékenység.

A pályázat tartalmazza:
* Szakmai önéletrajzot,
* Vezetői programot a fejlesztési elképzelésekkel,
* Képesítést igazoló oklevél(ek) hiteles másolatát,
* 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
A pályázat benyújtásának határideje:
A Kulturális 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. december 1-től határozott időre 2011. november 30-ig szól. Foglalkoztatás napi
6 órában történik.
A beosztáshoz kapcsolódó juttatások:
* bérezés , vezetői pótlék a Kjt. előírásai szerint,
* szolgálati lakás,
* étkezési hozzájárulás.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidőt követő 30 napon belül.
A pályázatokat elbírálás előtt szakértő véleményezi.
Felelős: dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő: 2006. július 31.
Pusztai Ádám az oktatási intézmény igazgatója kéri a képviselőket döntsenek arról,
hogy az óvoda a továbbiakban is két csoportban működjön, illetve a két csoport
összevonásáról.
Ramasz Imre polgármester: Az óvodai gyermekek létszáma folyamatosan csökken, de a
szervezeti és működési szabályzatot az előző évben elfogadtuk két csoport
működésével. A költségvetés előkészítésekor az egyeztetést 2 csoportra vonatkoztatva
tettük, a költségvetésben a fedezet 2 csoport működésére biztosított. Hosszabb távon
az óvodai gyermeklétszám az egycsoportos maximumán, a kétcsoportos minimumán mozog.
Javaslom, hogy maradjon a két csoport.
Kéri a képviselőket szavazzanak a kétcsoportos óvodai működésről.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
67/2006. (VI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy az óvoda
két csoporttal működik tovább.

További bejelentés hiányában megállapítja, hogy a továbbiakban szociális ügyek
megvitatására kerül sor, így a testület zárt ülésen folytatja munkáját.
Kmft.-
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