11/2006. ÖKÜ.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. augusztus 2-án 14
órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi ülésén.
Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Csabáné, Gombkötő Lajos, Kulima
István, Lengyel Györgyné, és Szemenyei Sándor települési képviselők.
Jelen volt továbbá: dr. Mészáros Erzsébet jegyző; Skorka Pálné jkv.vezető
Ramasz Imre polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy
a testületi ülés határozatképes.
Távolmaradását bejelentette: Pusztai Ádám képviselő.
Távolmaradását nem jelentette be: Gub András.
Jegyzőkönyv-hitelesítőkre tesz javaslatot Lengyel Györgyné és Szemenyei Sándor
személyében, akiket a testület elfogadott.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy soron kívül kellett összehívni a testületet egy kötelező
jellegű feladat miatt. A helyi önkormányzati választások időpontja kiírása után a helyi
bizottságokat meg kell választani, mely határidőhöz kötött.
A továbbiakban Ramasz Imre polgármester javaslatot tesz a megtárgyalandó napirendi
pontokra, melyet a testület az alábbiak szerint fogadott el:
1. Helyi Választási Bizottság megválasztása
2. Bejelentések, interpellációk.
Dr. Mészáros Erzsébet jegyző: tájékoztatja a képviselőket, hogy a választási eljárásról szóló
törvény alapján a település önkormányzat képviselő-testületének meg kell választani a helyi
választási bizottságot, melynek határideje 2006. augusztus 11. Megkerestem a Helyi
Választási Bizottság tagjait és póttagjait, azzal a kérdéssel, hogy a jövőben is vállalnák-e ezt a
megbízást. Valamennyien pozitív választ adtak, ennek megfelelően teszem meg az
előterjesztésemet. Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a Helyi Választási
Bizottság tagjává válassza meg:
* Tibáné Hamvasi Zsuzsanna, Kardoskút, Petőfi u. 14,
* Debreczeniné Jámborcsik Gyöngyi Kardoskút, Béke u. 10.,
* Horváth Gusztáv Kardoskút, Mikszáth K. u. 6.,
* Kis Bálint Kardoskút, Petőfi u. 13.,
* Mucsi Sándor Kardoskút Táncsics u. 14. szám alatti lakosokat.

A Helyi Választási Bizottság póttagjává válassza meg:
* Buzai Csaba Kardoskút, Arany János u. 15.,
* Móga Borbála, Kardoskút, Tanya: 323. és
* Kürtiné Rácz Anikó Kardoskút, Petőfi u. 7. szám alatti lakosokat.
Ramasz Imre polgármester: A javasolt személyek között van olyan, aki már több cikluson
keresztül a bizottság tagja volt, rutinos, jól együtt dolgozó csapat, úgy érzem ismét bizalmat
kell nekik szavazni. Javaslom megválasztásukat.
Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak a javasolt személyek megválasztása mellett.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
82/2006. (VIII. 02.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. A Helyi Választási Bizottság tagjának megválasztja a Választási eljárásról szól
1997. évi C. tv. 23. §. (2) bekezdése alapján
* Tibáné Hamvasi Zsuzsanna Kardoskút, Petőfi u. 14.
* Debreczeniné Jámborcsik Gyöngyi Kardoskút, Béke u. 10.
* Horváth Gusztáv Kardoskút, Mikszáth Kálmán u. 6.
* Kis Bálint Kardoskút, Petőfi u. 13.
* Mucsi Sándor Kardoskút, Táncsics u. 14. szám alatti lakosokat.
2. A Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztja a feltüntetés sorrendjében:
* Buzai Csaba Kardoskút, Arany János u. 15.
* Móga Borbála Kardoskút, Tanya: 323.
* Kürtiné Rácz Anikó Kardoskút, Petőfi u. 7. szám alatti lakosokat.
Felelős: dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő: 2006. augusztus 15. a bizottság eskütételére és az alakuló ülés
összehívására.
Bejelentések
Ramasz Imre polgármester: 2006. augusztus 4-én az általános iskola tanulóinak egy része - 18
fő - Erdélybe, Homoróddaróc-Jánosfalva testvér településre kirándulni indul autóbusszal. A
költségvetésre erre a célra 500 ezer forint került betervezésre és elfogadásra. Utoljára 2004ben voltunk hasonló kiránduláson. Akkor a busz költségét és 300 ezer forint összegű
támogatást vállalt a képviselő-testület. Szeretném, ha a mostani kirándulást is ilyen
nagyságrendű összeggel támogatná a Képviselő-testület.
Tájékoztatom továbbá a testületi tagokat, hogy ott létünk idején kerül sor a Művelődési Ház
ünnepélyes átadására, erre az alkalomra ajándékként bőrképet vásároltam. A 300 ezer forintot
készpénzben adnánk át az általános iskola igazgatójának a működés segítésére, eszközök
vásárlására.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazatukkal támogassák javaslatát.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, - egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

83/2006. (VIII. 02. ) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 300.000,- Ft támogatást juttat
Homoróddaróc-Jánoshalma testvértelepülések általános iskolájának fejlesztési célra.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2006. augusztus 15.
Szemenyei Sándor képviselő kérdezi, hogy a tavaly felújított Petőfi utcai járda meddig
garanciális, mert igen sok az eltöredezett, kimozgósodott kocka, amit meg kellene csináltatni.
Véleménye szerint gyors és elhamarkodott munka volt.
Ramasz Imre polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a kivitelezőnek be van jelentve a
műszaki ellenőrön keresztül. Kértem, hogy a falunap idején ne legyen darabban a munka,
most anyaghiány miatt nem tudja csinálni, de folyamatban van az anyagbeszerzés.
Szemenyei Sándor képviselő kérdezi, hogy az Ady sor 24. számú ingatlan tulajdonosa építési
munkálatokat folytat a házon és a törmeléket, valamint a szükséges anyagot a telkén kívül, a
sportpálya melletti közterületen tárolja már igen régóta és ehhez rendelkezik-e közterületi
használati engedéllyel.
Ramasz Imre polgármester: Közterület használati engedéllyel nem rendelkezik. Fel fogom
hívni a figyelmét a hivatalos eljárás betartására.
További bejelentés hiányában megállapítja, hogy a továbbiakban szociális ügyek
megvitatására kerül sor, így a testület zárt ülésen folytatja munkáját.
Kmft.-
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