13/2006. ÖKÜ.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. augusztus
30-án 14 órai kezdettel megtartott soros 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: Czecher Péter r.őrnagy, kapitányságvezető,
Balázs Antal osztályvezető,
Tóth Máté körzeti megbízott,
Molnár Sándorné óvodavezető,
dr. Mészáros Erzsébet jegyző;
Kapuné Sin Anikó főelőadó,
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 Gub András 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. Kardoskút Község közrendjének, közbiztonságának
2005. évi helyzetéről beszámoló jelentés.

Előadó:
Tóth Máté
körzeti megbízott

2.Orosházi
Városüzemeltetési
és
Szolgáltató
Rt.Tájékoztatója
a
települési
szilárd
hulladék
szállításával,
kezelésével,
megsemmisítésével
kapcsolatos kötelező közszolgáltatás végrehajtásáról.

Bánfalviné Feldmann
Ágota
vezérigazgató

3.Beszámoló a Kardoskúti Általános Iskola és Óvoda
2005-2006-os tanévben végzett munkájáról és a 20062007-es tanév célkitűzéseiről.

Pusztai Ádám
igazgató
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4.Beszámoló
jelentés
Kardoskút
Önkormányzatának 2006. évi költségvetésének
I. félévi teljesítéséről.

Község

Ramasz Imre
polgármester

5.Választási ciklusban végzett tevékenység értékelése,
eredmények számbavétele, ajánlások megfogalmazása.

Ramasz Imre
polgármester

6.Jelentés Kardoskút Község Önkormányzatának pénzügyi
helyzetéről és kötelezettségeiről.

dr. Mészáros Erzsébet
jegyző

7.Az
1956-os
forradalom
50
megünneplésének előkészítése.

Ramasz Imre
polgármester

éves

évfordulója

8.Bejelentések, interpellációk.

A fő napirendek tárgyalása előtt Ramasz Imre polgármester jelentés tesz a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról.
62/2006. (VI. 29.) sz. KT. határozatban a Kardoskút, Petőfi u. 24. sz. ingatlan
bérbeadásáról döntött. Megbízta Ramasz Imre polgármestert, hogy a pályázók
közül kösse meg a bérleti szerződést Kecskés Tibor Orosháza, Balassi B. u.
2. sz. alatti vállalkozóval. Az aláírásra előkészített bérleti szerződés a
vállalkozó részéről nem került aláírásra. Javasolom ezen határozatot hatályon
kívül helyezni és hirdessük meg újra az ingatlant bérbeadásra. Kérem
szavazzanak erről a képviselők.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
85/2006. (VIII. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 62/2006. (VI. 29.)sz. KT.
határozatot visszavonja. Megbízza Ramasz
Imre polgármestert, hogy a szokásos módon
ismételten hirdesse meg a Kardoskút, Petőfi
u. 24. sz. alatti ingatlant bérbeadás céljára.
Határidő: 2006. szeptember 15.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
66/2006. (VI. 29.) sz. KT. határozatban a Képviselő-testület pályázatot írt ki a
Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár vezetői állására.
Augusztus 28-án jelent meg a pályázat, szeptember 27-ig lehet a pályázatokat
benyújtani. Az eddigi érdeklődés alapján nagyszámú jelentkezés várható.
Valószínű október végén a megválasztott képviselőknek soron kívüli testületi
ülésen kell dönteni az új vezetőről.
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83/2006. (VIII. 02.) sz. KT. határozatban a Képviselő-testület HomoróddarócJánosfalva testvértelepülés általános iskolájának támogatásáról döntött. A
Kardoskúti Általános Iskola kiutazó csoportjával, magánúton részt vettem a
kiránduláson. Átadtuk a 300 ezer forint összegű támogatást, melynek
felhasználásáról az iskola igazgatója dönt belátása szerint, az iskola
eszközeinek bővítésére felhasználva. A felhasználásról tájékoztatni fog.
Ramasz Imre polgármester: A két testületi ülés között olyan esemény nem történt,
amelyről jelentést kellene tenni, nem kívánok tájékoztatást adni.
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:
86/2006. (VIII. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 62/2006. (VI. 29.), a
66/2006. (VI. 29.), a 83/2006. (VIII. 02.)
számú
lejárt
határidejű
határozatok
végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
I. Napirendi pont tárgya:

Kardoskút
Község
közrendjének,
közbiztonságának
2005.
évi
helyzetéről
beszámoló jelentés.
Előadó: Tóth Máté körzeti megbízott.

Ramasz Imre polgármester: Felkérésemre Tóth Máté elkészítette Kardoskút Község
közrendjének, közbiztonságának 2005. évi helyzetéről szóló beszámoló jelentést,
felterjesztette jóváhagyásra és ezt követően került kiadásra. Nagyon részletes
előterjesztés.
Czecher Péter rendőrkapitány: Kellemes és nehéz helyzetben vagyok, hogy a
beszámolót nem tudtam mivel kiegészíteni, mert minden benne van, amit
tartalmaznia kell.
Bízom benne, hogy Tóth Máté körzeti megbízott fiatal kora és kevés szakmai
tapasztalata ellenére mindig jobban be fog illeszkedni. Korábbi testületi üléseken
igény jelentkezett, hogy az átmenő forgalom sebességmérésének alkalmait növeljük.
Az intézkedések száma több volt az elmúlt évben, a közlekedés minősége nem
romlott, bár korábban sem volt rossz.
Azt szeretném ha Önök észrevételeikkel, javaslataikkal segíteni tudnák munkánkat.
Szemenyei Sándor képviselő: Volt egy bejelentésem, amikor korán reggel Orosháza
felé menvén találkoztam egy kerékpáron csöveket toló férfivel. Szóltam a kmb-snek,
de nem volt szolgálatban és kapcsolták a szolgálatot teljesítő személyt. A
bejelentésemre nem kaptam visszajelzést, hogy jogos volt-e, vagy legálisan
szállította a vasat, illetve egyáltalán lehetőség van-e arra, hogy a bejelentő kapjon
visszajelzést.
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A falu lakosságának és a polgárőröknek jó a kapcsolata a körzeti megbízottal.
Csökkennének az elkövetések számai, ha szaporítani lehetne az éjszakai
ellenőrzéseket.
Gub András képviselő: Örülök, hogy van kmb-s. A látványa is javítja a biztonságot.
Fiatal, mozgékony, agilis, a lakosság befogadta.
Lengyel Györgyné képviselő: A fiatalok véleménye, hogy nagyon jó, hogy ilyen fiatal
körzeti megbízottra esett a választás.
Pusztai Ádám képviselő: Köszönjük a gyermeknapon való részvételt.
Czecher Péter rendőrkapitány: Szemenyei Sándornak – adatvédelmi rendelkezések,
rendőrségi törvények tiltják a bejelentésekre tett intézkedésekről, az elkövető
személyéről visszajelzést a bejelentőnek. Bármilyen bejelentést tegyenek meg
bátran. Mint polgárőr bizonyos bejelentésekről bizonyos információkat szerezhet.
Örülök a dicsérő, illetve a kmb-s munkájára és személyére tett megjegyzéseknek.
Az éjszakai ellenőrzések, éjszakai szolgálat száma meg van határozva. Az éjszakai
szolgálatot a három település – Kardoskút, Pusztaföldvár, Csanádapáca – körzeti
megbízottjai együtt oldják meg.
Ramasz Imre polgármester: Elégedettségemet fejezem ki. Jól sikerült a választás. A
lakosság megnyilvánulásai alapján beilleszkedett a körzeti megbízott, befogadta őt a
lakosság. Bízunk benne, jól érzi magát és hosszú ideig fogja kötelességét teljesíteni
településünkön. Kívánom, hogy továbbra is érezze jól magát. Köszönöm a munkáját,
a testületi anyag elkészítését, mely bemutatta Kardoskút reális helyzetét. Köszönöm
Kapitány Úr aktív részvételét a testületi ülésen. További jó munkát kívánok. Lezárom
a napirend feletti vitát.
Kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazatukkal fogadják el a napirendi
pontot.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
87/2006. (VIII. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete Kardoskút
Község
közrendjének, közbiztonságának 2005. évi
helyzetéről
szóló
beszámoló
jelentést
elfogadja.
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II. Napirendi pont tárgya:

Orosházi Városüzemeltetési Szolgáltató Rt.
tájékoztatója a települési szilárd hulladék
szállításával, kezelésével, megsemmisítésével
kapcsolatos
kötelező
közszolgáltatás
végrehajtásáról.
Előadó:
Bánfalviné
Feldmann
Ágota
vezérigazgató

Ramasz Imre polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos írásos anyagot
megkaptuk. Tegnap a Vezérigazgató Asszony telefonon közölte, hogy más
elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni a testületi ülésen. Részükről nincs semmi
probléma a szolgáltatással kapcsolatban. Megkért, hogy ha nekünk van akkor
gyűjtsük össze és juttassuk el hozzá. Tavaly probléma volt, hogy a szemetes autót a
fák lombjai megkarcolják, kérték a gallyazást, de kérésemre nem voltak hajlandók
végig menni a területen, hogy hol melyik fákat kell legallyazni. Ezt a problémát
közbiztonsági szempontok szerint is meg kell oldani.
Mivel hozzászólás, vélemény nincs kéri a képviselőket, szavazzanak a tájékoztató
tudomásul vételéről.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
88/2006. (VIII. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
Orosházi
Városüzemeltetési
és
Szolgáltató
Rt.
tájékoztatóját a települési szilárd hulladék
szállításával,
kezelésével,
megsemmisítésével kapcsolatos kötelező
közszolgáltatás végrehajtásáról tudomásul
veszi.
III. Napirendi pont tárgya:

Beszámoló a Kardoskúti Általános Iskola és
Óvoda
2005-2006-os
tanévben
végzett
munkájáról
és
a
2006-2007-es
tanév
célkitűzéseiről.
Előadó: Pusztai Ádám igazgató

Ramasz Imre polgármester kéri először Molnár Sándorné óvodavezetőt szóbeli
kiegészítésének megtételére.
Molnár Sándorné óvodavezető: Mindent igyekeztem leírni, de néhány kiegészítést
tennék.
- Az elmúlt tanévet nélkülem dolgozták végig a kolléganők betegségem miatt.
Tisztelet és elismerés, hogy igyekeztek végig vinni mindazt, amit még év
elején közösen határoztunk meg.
- A nagycsoportos gyermekek közül 7 fő maradt itt a helyi iskolába, a többit
másik iskolába – Orosházára - íratták be a szülők.
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Igyekszünk a nagycsoportosokkal megismertetni, megkedveltetni az iskolát.
Órákra átvittük őket, bekapcsolódtak a foglalkozásba, feladatokat oldottak
meg.
Örülök, hogy a következő tanévben is megmaradhat a két óvodai csoport,
mert 27 gyermek megkezdte az évet, ebből 11 iskolába készül.
Személyi feltételekben nagy változás történt, egy dajkától meg kellett válni
nyugdíjazás miatt.
Tárgyi feltételek – nagyon szépen megújult a berendezés, hangulatos, színes,
barátságos lett az óvodánk.
Szeretnénk egy modernebb számítógépet kapni, melyen különböző
programokat is lehetne futtatni.
Homokozó kellene, de EU-s szintűek nagyon drágák, ennek beszerzése csak
tavasszal lenne célszerű. A régit fel kellene tölteni földdel és tavaszi
virághagymákkal beültetnénk a gyerekekkel közösen.
Az oktatáshoz szükséges alapkészleteink jónak mondhatók.
Oktató-nevelő program:
o Igyekszünk színesebbé, érdekesebbé tenni a folyamatos változások
miatt,
o Gyakorlatias tevékenységre épülő, motívációs,
o Színházi előadásokon részvétel
o Kirándulásokhoz (Ópusztaszer, Gyulai vár, Budapest Campona)
segítséget kérünk,
o Hagyományt szeretnénk teremteni szombati családi délelőttöt,
gyermeknapot.

Ramasz Imre polgármester: Kéri, hogy a napirendi pont másik előadója, Puszta
Ádám az intézmény igazgatója is tegye meg szóbeli kiegészítését.
Pusztai Ádám igazgató: Az elmúlt tanévvel kapcsolatos néhány számadattal egészíti
ki írásos beszámolóját.
- A leendő elsősök közül 4 gyermek beiskolázása nem a helyi általános
iskolába történt,
- Egy hetedikes tanuló javítóvizsgára bukott, mely sikerült a pótvizsgán.
- A ballagó nyolcadikosok közül 9 gyermek középiskolában, 8 gyermek
szakmunkás iskolában folytatja tanulmányait. Tapasztalatom szerint a
központi felvételi vizsga értelmét vesztette. A továbbtanulók körében a
testnevelés és az informatika iránt mutatkozott nagyobb érdeklődés.
A következő tanévvel kapcsolatos néhány gondolat:
- Fontosnak tartjuk a gyermekek versenyeztetését.
- Folytatjuk az egyéni foglalkoztatásokat – logopédiai foglalkozásokon kívül
Hajdúné Hegedűs Mária képzettsége alapján megtarthatná a foglalkozásokat,
de a kötött óraszám miatt előfordulhat, hogy irányításával nem szakember
fogja végezni.
- Folytatódik a néptánc, zeneoktatás, modern tánc oktatás.
- Számítógépek beszerzése megtörtént.
- Az iskolai Minőségirányítási Program jelentős részét át kell szervezni.
- Harc a családon belüli erőszak ellen, fellépés szükséges, bár nálunk nem
igazán jellemző a családon belüli erőszak.
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Községi ünnepségeken a gyermekek bevonásával – műsorral – részt
kívánunk venni.
Lényeges, hogy a jövő évi célkitűzéseknek megfelelve a 2008-2009-is tanévre
váltani kell.

Szemenyei Sándor képviselő: Nagyon helyesnek értékeli a nagycsoportos óvodások
ismerkedését az iskolával. Nem nagyon megterhelő, nem sok fáradságot jelent, de a
gyermekeknek annál hasznosabb.
A homokozó feltöltését helyesli.
Az iskola fenntartásához és működéséhez az Önkormányzat az anyagi feltételeket
maximálisan biztosítja, de az ott dolgozóknak is mindent meg kell tenni az ott folyó
munka színvonalas megtartására. Biztató, hogy az óvodában megmaradhatott a 2
csoport. A beszámolót jónak tartom és elfogadásra javaslom.
Gombkötő Lajos képviselő: Nincs választási lehetőség az iskola ilyen formájú önálló
működtetésére a jövőben, a változást nem lehet elkerülni, de igyekezni kell olyan
formát választani ami hosszú ideig biztosítja valamelyest önállóságát, valamint a falu
önállóságát. Amíg lehet meg kell próbálni a pénzeszközöket a településre költeni.
Kulima István képviselő: A tanulók más iskolákba való beíratása egy hosszú
folyamat, amely elkezdődött tíz évvel ezelőtt. A tanulók itt tartásáról akkor kellett
volna beszélni. Most már ha minden általános iskolás gyermek ide járna is, akkor
sem lenne elég létszám a törvény szerint. Most már a jövőről kell beszélni, hogy
minél jobb lehetőséget válasszon a település.
Pusztai Ádám igazgató: A nyolc osztályos gimnázium nagyon csábító volt a
szülőknek, ezért többen ilyen megfontolásból íratták gyermekeiket másik iskolába.
Bebizonyosodott, hogy nem érte el célját, megszüntetésre kerülnek. Egyetért azzal,
hogy alapvetően egyik évben sem volt annyi gyerek, hogy a törvényi előírásoknak
megfelelően meg lenne a gyermeklétszám.
Ramasz Imre polgármester: A közoktatási törvény módosításával elérkeztünk olyan
helyzetbe, amikor a hogyan tovább kérdéssel kell foglalkozni, mert a törvényi
feltételeknek nem felelünk meg. Van határidő, de elsősorban arról kell döntenünk,
hogy kiírjuk-e az igazgatói pályázatot, vagy keressük azt a partner-intézményt aki
megfelelő lenne. Vannak már jól működő intézmények, akik megoldották ezt a
problémát, de ezt a problémát a következő testületnek kell megoldani.
A gyermekek másik iskolákba való íratását a rendszerváltás után, a különböző típusú
iskolák megjelenése és a szabad iskolaválasztás idézte elő.
Az óvoda részére a szükséges számítógép vásárlását az intézmény költségvetési
kerete terhére meg kell oldani.
Mivel több hozzászóló nem jelentkezett, javaslom a napirend feletti vita lezárását és
a szóbeli kiegészítésekkel, módosításokkal a beszámolót elfogadni szavazással.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
89/2006. (VIII. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Kardoskúti Általános
Iskola és Óvoda 2005-2006-os tanévben
végzett munkájáról és a 2006-2007-es tanév
célkitűzéseiről szóló beszámolót elfogadja.
IV. Napirendi pont tárgya:

Beszámoló
jelentés
Kardoskút
Község
Önkormányzatának 2006. évi költségvetésének
I. félévi teljesítéséről.
Előadó: Ramasz Imre polgármester

Ramasz Imre polgármester: A beszámoló elkészítésével egyidőben a költségvetési
rendeletet is módosítani kell. A számadatokat már eljuttattuk a MÁK-hoz, a
számadatok egyeztek, a beszámolót elfogadták. A változást a célzott és normatív
támogatások miatt kellett átvezetni, egyeztetni és ebből adódó változások miatt kell a
rendelet-tervezetet elfogadni és rendeletet alkotni.
Lengyel Györgyné az Ügyrendi Bizottság elnöke: A beszámolót az Ügyrendi
Bizottság megtárgyalta, a rendelet-tervezetet
áttanulmányozta, a beszámolót
elfogadásra, a rendelet-tervezet rendeletté emelését javasolja a Képviselőtestületnek.
Ramasz Imre polgármester:
Hozzászólás hiányában elsőként a 2006. évi
költségvetésről szóló 3/2006. (II. 24.) ÖKT. rendelet módosításáról szóló rendelettervezet elfogadását kéri szavazással.
A testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással a 2006. évi
költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadta.
Ramasz Imre polgármester megállapítja, hogy a 10/2006. (……) sz. ÖKT. rendelettervezet a 2006. évi költségvetésről szóló 3/2006. (II. 24.) sz. ÖKT. rendelet
módosításáról rendeletté emelkedett.
Ramasz Imre polgármester ezek után vitára bocsátja a 2006. évi költségvetés első
féléves beszámolóját.
Szemenyei Sándor képviselő: A beszámolóban szereplő számok magukért
beszélnek, melyből eredményes, megfontolt gazdálkodás olvasható ki. A beszámolót
elfogadásra javasolja.
Ramasz Imre polgármester: Mivel több vélemény nincs kéri a képviselőket, hogy
szavazzanak a beszámoló elfogadása mellett.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
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90/2006. (VIII. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a „Beszámoló jelentés
Kardoskút Község Önkormányzatának 2006.
évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről”
szóló beszámoló jelentést elfogadja.
V. Napirendi pont tárgya:

Választási ciklusban végzett tevékenység
értékelése,
eredmények
számbavétele,
ajánlások megfogalmazása.
Előadó: Ramasz Imre polgármester

Ramasz Imre polgármester: Úgy érzem rossz hagyatékot nem hagyunk magunk
után, nem biztos, hogy ilyen eredmények maradhatnak a következő ciklus után.
Nagyon jó lenne, ha a jelenlegi kistérségben jobban működnének a dolgok. Vannak
jól működő, eredményeket felmutató kistérségek, mert Uniós pályázatok készítésére
és elnyerésére kistelepüléseknek önállóan nincs lehetőségük. Térségek között a
napvilágot látott számadatok alapján is a szakadék egyre nő.
Kértem a képviselőket, hogy adjanak írásban, vagy most szóban a ciklusban végzett
munkájukról beszámolót, tájékoztatást. A 7 képviselőből ki kell emelni Kulima István
és Szemenyei Sándor képviselőket, akik tiszteletben tartották kérésemet és írásban
készítettek értékelést. A többi képviselő sajnos nem.
Lengyel Györgyné képviselő: Azért nem készítettem írásos beszámolót, mert a
ciklusban történt felvetéseim közül egy kivételével mindegyik teljesült. Egy nem, még
pedig az erdősáv létesítése nem történt meg.
Szemenyei Sándor képviselő: Számadatokat az értékelésemben nem írtam, mert
azok a költségvetésben szerepelnek. Meggyőződésem, hogy egyetlen forinttal sem
lettek csorbítva a lakosok és a falu.
Sajnálatos, hogy minden választópolgárnak lehetősége lenne a testületi üléseken
részt venni, de soha senki nem élt ezzel a lehetőséggel.
Köszönöm a ciklusban velem való együttműködést.
Ramasz Imre polgármester: Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a beszámoló
elfogadása mellett.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
91/2006. (VIII. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete „A választási ciklusban
végzett tevékenység értékelése, eredmények
számbavétele, ajánlások megfogalmazása”
című napirendi pontot elfogadja.
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VI. Napirendi pont tárgya:

Jelentés Kardoskút Község Önkormányzatának
pénzügyi helyzetéről és kötelezettségeiről.
Előadó: dr. Mészáros Erzsébet jegyző

Ramasz Imre polgármester: Törvényi kötelezettség, hogy ciklus végén jelentést kell
készíteni az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről és fennálló kötelezettségeiről. Erre
azért van szükség, hogy az új testület megismerje milyen pénzügyi helyzetet örökölt
az előzőtől, főleg az áthúzódó kötelezettségeknek van jelentősége, hogy mikor
milyen kiadásra kell számítani.
Dr. Mészáros Erzsébet jegyző: A törvény előírja az előterjesztés elkészítését, de
tartalmára vonatkozóan nem ad útmutatást. Nagyon jelentős, hogy az
Önkormányzatnak hitelállománya nincs. A jelentés valós adatokat tartalmaz. Jó
pénzügyi ciklust zárt az Önkormányzat.
Ramasz Imre polgármester: Nem herdáltuk a pénzt, a jelentésben szereplő vagyon
fogható, látható.
Kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazatukkal fogadják el a jelentést.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
92/2006. (VIII. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a „Jelentés Kardoskút
Község
Önkormányzatának
pénzügyi
helyzetéről és kötelezettségeiről.” Napirendi
pontot elfogadta.
VII. Napirendi pont tárgya:

Az 1956-os forradalom 50 éves évfordulója
megünneplésének előkészítése.
Előadó: Ramasz Imre polgármester

Ramasz Imre polgármester: Október 23-a hétfő. Javasolom, hogy a hagyományos
körülmények között tartsuk meg az ünnepséget. Külső előadó felkérése esetén kell
pontos idő meghatározása, hogy vasárnap este vagy hétfő délelőtt.
Pusztai Ádám képviselő: Az Orosházi Szántó Kovács János Múzeum igazgatójának
– Rózsa Zoltán – felkérését javasolja az ünnepi beszéd megtartására, hiszen neki
kapcsolódása van a településhez.
Ramasz Imre polgármester: Személye ellen nincs kifogásom. Felveszem Rózsa
Zoltánnal a kapcsolatot, és valószínű szeptember második felében soron kívüli
testületi ülést kell tartani, akkor majd döntünk az ünnepi beszéd előterjesztőjének
személyéről.
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B e j e l e n t é s e k:
Ramasz Imre polgármester: A költségvetés készítésekor az iskola vezetőjével
beszéltünk a tanulók részére az ingyenes tankönyvek biztosításáról, a
költségvetésben szerepel, de nem lett nevesítve. Célszerűnek tartom és kérem a
testületi tagokat, hogy határozatban tegyük ezt meg. Kérem szavazzanak.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
93/2006. (VIII. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Kardoskúti Általános
Iskolába járó diákok részére a 2006-2007-es
tanévre az Önkormányzat 2006. évi
költségvetésének
terhére
biztosítja
az
ingyenes tankönyveket.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2006. szeptember 30.
Ramasz Imre polgármester: A Falunapi kiadások egy részének nevesítése még nem
történt meg, kéri, hogy az alábbiak szerint szavazzanak a képviselők erről.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
94/2006. (VIII. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a falunapi rendezvénye
közreműködő Orosházi Modellező Club
részére 20 ezer forint, az Orosházi Technikai
Sportok Egyesületének 40 ezer forint összegű
támogatás átutalásáról döntött.
Ramasz Imre polgármester: A korábbi évekhez hasonlóan, most is meghirdetésre
kerültek a felsőoktatási hallgatók számára a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat következő évi feltételei. Javaslom, Kardoskút ismét
legyen részese a jövőben is a pályázatnak. Az Önkormányzatunknak nem nagy
anyagi terhet jelent, vállaljuk fel a pályázók érdekében. Ezen a testületi ülésen csak
arról kell dönteni, hogy részt kívánunk-e venni a pályázaton.
Kérem a testületi tagokat szavazzanak a javaslatom mellett.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete döntött arról, hogy
csatlakozik
a
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2007. évi fordulójához.
Megbízza Ramasz Imre polgármestert a
pályázattal kapcsolatos további teendők
elvégzésével.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2006. szeptember 30.

95/2006. (VIII. 30.) sz.

Ramasz Imre polgármester: A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet
módosítására kell sort keríteni, mert az étkezést biztosító Fehértó Étterem
elkészítette a 2006. szeptember 1-től érvényesíteni kívánt étkezési térítési díjakra
vonatkozó javaslatát. A javaslat elfogadható, hiszen 2005. január 1-től nem történt
emelés és reális a 10 %-kal megemelt térítési díj, mely ajánlat a következő:
Intézményi térítési
díj

Önkormányzati
költségvetési
támogatás

Vállalkozói díj
/ ÁFÁ-t tartalmaz /

Ebéd:

161,-

79,-

240,-

Tízórai:

60,-

26,-

86,-

Uzsonna:

44,-

20,-

64,-

Teljes ellátás

265,-

125,-

390,-

Ebéd:

211,-

98,-

309,-

Tízórai:

80,-

22,-

102,-

Uzsonna:

51,-

22,-

73,-

Teljes ellátás:

342,-

142,-

484,-

Megnevezés
ÓVODAI ELLÁTÁS

ISKOLAI ELLÁTÁS
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Lengyel Györgyné képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a térítési díjakra tett javaslatot.
Ramasz Imre polgármester: Mivel a vállalkozási szerződés értelmében az étkezési
térítési díjak csak a felek közös megegyezésével módosítható, javasolja elsőként a
szerződés módosítás elfogadását, ezt követően pedig az érintett önkormányzati
rendelet – gyermekvédelem helyi rendszeréről – módosítását.
A testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
96/20065. (VIII. 30.) sz.

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Fehértó Étterem
(üzemeltetője: Márta Mihályné Orosháza,
Aradi u. 13.) vállalkozóval kötött vállalkozási
szerződés 1. sz. mellékletét 2006.
szeptember 1-től a következők szerint
módosítja:

Intézményi térítési díjak 2006. szeptember 1. napjától

Intézményi térítési
díj

Önkormányzati
költségvetési
támogatás

Vállalkozói díj
/ ÁFÁ-t tartalmaz /

Ebéd:

161,-

79,-

240,-

Tízórai:

60,-

26,-

86,-

Uzsonna:

44,-

20,-

64,-

Teljes ellátás

265,-

125,-

390,-

Ebéd:

211,-

98,-

309,-

Tízórai:

80,-

22,-

102,-

Megnevezés
ÓVODAI ELLÁTÁS

ISKOLAI ELLÁTÁS
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Uzsonna:

51,-

22,-

73,-

Teljes ellátás:

342,-

142,-

484,-

Ramasz Imre polgármester: szavazást kér a gyermekvédelem helyi rendszeréről
szóló 4/2006. (III. 31.) sz. ÖKT. rendelet módosítása mellet, amely a fentiekben
megállapított térítési díjak átvezetését jelenti a rendeletben.
A testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással – egyhangúlag – a
gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet elfogadta.
Ramasz Imre polgármester megállapítja, hogy a 11/2006. (…) sz. ÖKT. rendelettervezet a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006. (III. 31.) sz. ÖKT.
rendelet módosításáról rendeletté emelkedett.
Ramasz Imre polgármester: A „Szegő Gyermekmentő Alapítvány” Budapest
támogatási kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz. Kenéz Attila 13 éves kisfiú
daganatos betegségben szenved, nagymamája neveli édesanyja halála miatt.
Gyógyszere, utazás és egyéb járulékos költségek miatt kilátástalanná vált helyzetük.
Javasolom, hogy 5 ezer forinttal támogassuk a kérelmet.
Kérem a képviselőket szavazzanak erről.
A testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
97/2006. (VIII. 30.) sz.

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
„Szegő
Gyermekmentő Alapítvány”-t 5.000 Ft-tal
támogatja Kenéz Attila örményesi kisfiú
gyógykezelésére.
Felelős: dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő: 2006. szeptember 30.

Ramasz Imre polgármester: Szintén a „Szegő Gyermekmentő Alapítvány” Budapest
támogatási kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz Tóth Balázs 5 és féléves
leukémiás kisgyermek őssejt transzplantációs kezelésének támogatásához.
Szintén 5 ezer forint támogatás megszavazását javasolom a képviselőknek.
A testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
98/2006. (VIII. 30.) sz.

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
„Szegő
Gyermekmentő Alapítvány”-t 5.000 Ft-tal
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támogatja Tóth Balázs leukémiás kisfiú
gyógykezelésére.
Felelős: dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő: 2006. szeptember 30.
Ramasz Imre polgármester: A „Még egy Esélyt” alapítvány egy 2 éves, halmozottan
sérült Martin nevű kisfiú gyógykezelésének támogatásához kér segítséget.
Szemenyei Sándor képviselő: 5 ezer forint támogatást javasol megszavazásra.
Ramasz Imre polgármester: Egyetért a javaslattal és kéri a képviselőket
szavazatukkal támogassák.
A testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
99/2006. (VIII. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a „Még egy Esélyt„
Alapítványt 5.000,-tal támogatja Martin
gyógykezeléséhez.
Felelős: dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő: 2006. szeptember 30.
Ramasz Imre polgármester: a „Kistérségi Agrárfejlesztési Alapítvány kérelmét
terjeszti elő. Az alapítvány alapszabályának megfelelően tevékenykedik 2006. évben
is.
Kiemelt feladatának tekinti, hogy a kistérségen belül Kardoskút község
önkormányzatával és képviselő-testületével közösen a jövőben is minden olyan
pályázaton részt vegyenek, mellyel forrásokat tudnak ide juttatni. Bódi Jánosnéval a
Közalapítvány kurtóriumának elnökével a pályázati lehetőségeket folyamatosan
figyelik. Kérésük az alapítvány idei feladatainak sikeres végrehajtásához
hozzájárulás kérése.
Az Agrárfejlesztési Alapítvány elnöke Seres Péter, aki kardoskúti lakos. Előfordulhat,
hogy bizonyos pályázatokon csak az Agrárfejlesztési Alapítványon keresztül van
lehetőségünk részt venni. Ezért, mivel anyagi lehetőségeink engedik, javaslom 10
ezer forinttal támogatni.
Kulima István képviselő: Konkrétan mivel foglalkozik az alapítvány?
Ramasz Imre polgármester: Az alapítvány elnöke a Békés Megyei Munkaügyi Hivatal
Orosházi Kirendeltségén dolgozik. Több kardoskúti munkanélküli foglalkoztatásában
segített, akik munkájával Kardoskút rendezettségét, szépítését tudtuk végezni. Az
alapítvány foglalkoztatással, környezetvédelemmel foglalkozik.
Szemenyei Sándor képviselő: Aggályaim vannak a pénzek felhasználást illetően,
hiszen a pályázati lehetőségekről sem értesülünk. Ennek ellenére nem zárkózok el
minimális támogatástól.
Gombkötő Lajos képviselő: Aggályai ellenére támogatást javasol.
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Gombkötő Csabáné képviselő: Támogatom a kérelmet, mert nagyon sok tennivaló
van a környezetvédelem területén.
Ramasz Imre polgármester: Több civil szervezet is tagja az alapítványnak.
Támogatásunk legyen gesztus értékű.
Aki egyetért a javasolt támogatási összeggel az szavazzon mellette.
A testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
100/2006. (VIII. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
„Kistérségi
Agrárfejlesztési Alapítvány”-t 10.000,-Ft-tal,
azaz: Tízezer forinttal támogatja.
Felelős: dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő: 2006. szeptember 30.
Ramasz Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Petőfi utca melletti
járda garanciális javítása megtörtént. A műszaki ellenőr szerint korrektül.
A kivitelezők ajánlatot tettek – kérésemre -, a Művelődési ház előtti tér színes
burkolatának készítésére. Amennyiben most megrendeljük, akkor október 15-re
elkészülne. Árajánlat bruttó 988 ezer forint. A költségvetésben látszanak olyan
költséghelyek, melyek terhére kivitelezhető lehet.
Gub András képviselő: Nemcsak a Művelődési ház előtti teret, hanem a mellette
lévő kerítést és virágos kert környékét is együtt kellene felújítani.
Kulima István képviselő: Csúnyán fog kinézni, ha nem az egész területet egybe
csináltatjuk meg.
Ramasz Imre polgármester: Javaslom elnapolni az ötlet kivitelezését. A felvetések
alapján komolyabb tervezést igényel, a költségeket pedig a jövő évi költségvetésbe
tervezzük be.
Szemenyei Sándor képviselő: A górék lebontása a tavasszal megkezdődött,
szeretném, ha végre rendbe lenne az a terület, de megítélésem szerint még több
százezer forint szükséges a befejező munkákra.
Ramasz Imre polgármester: A terület rendezése miatt megvásároltuk a górékat, majd
meghirdettük lebontásra, anyagáron. Egy vállalkozóval kötöttem szerződést. Akkor
nem lehetett látni, hogy „atombiztosra” építették annak idején. Sajnos anyagi áldozat
nélkül nem lehet eltakarítani. Egyeztetések alapján van olyan munka, amit a
vállalkozónak kell elvégezni, de a mi segítségünkkel. Jelenleg azonban külföldön
dolgozik.
Pusztai Ádám képviselő: Mint az általános iskola igazgatója egy tavalyi határozat
végrehajtásában foglaltaknak kíván eleget tenni, melyben kötelezettséget vállaltak,
hogy mivel egy osztály nem indul, viszont a pedagógusok létszámát nem csökkentik,
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de ennek fejében a túlórák csökkentését szorgalmazzák. Sajnos szinte egész évben
helyettesíteni kellett, mert két pedagógus hosszú betegség miatt kiesett a munkából.
Ennek ellenére is kevesebb összeg került felhasználásra. (Az elmondottakat
számadatokkal is alátámasztotta.)
Ramasz Imre polgármester: Valóban olyan események történtek, melyek előre nem
voltak láthatók és kivédhetők. Javasolom a tájékoztatás elfogadását. Ehhez kérem a
képviselők szavazatát.
A testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
101/2006. (VIII. 30.) sz.

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Általános Iskola előző
tanévben történt túlóra felhasználásáról és
elszámolásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Ramasz Imre polgármester: Az oktatási intézményben a gyermekek részére
biztosítottuk a tej és a kenyér ingyenes fogyasztását reggelente, melynek anyagi
fedezetét részben központi forrásból biztosítottuk. Sajnos oda jutottunk, hogy a
rengeteg adminisztrációt nem számolva is 5 %-kal kevesebb csak a költség, ha a
központi forrást is igénybe vesszük. Kérdezem a képviselőket, hogy a következő
tanévben is biztosítsuk a gyermekek számára a reggeli tejet egy szelet kenyérrel,
vagy tekintsünk el ettől.
Gombkötő Csabáné képviselő: Mint pedagógus úgy ítéli meg, hogy a gyermekek és
a szülők megszokták és igénylik.
Kulima István képviselő: Igény van rá, támogatja a továbbiakban is ezt a juttatási
formát.
Pusztai Ádám képviselő: (az általános iskola igazgatója) 2006. december végéig
körülbelül 200 ezer forintba kerülne. Sajnos naponta tapasztalja, hogy van olyan
gyerek, aki nem is kap otthon reggelit. Esetenként van aki nem kéri, de mindig el
szokott fogyni a mennyiség.
Ramasz Imre polgármester: Mivel igény van ezen támogatási formára, javasolja a
képviselőknek, hogy 2006. december 31-ig szavazzanak ezen juttatás mellett.
A testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
102/2006. (VIII. 30.) sz.

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Általános Iskola és
Napköziotthonos Óvoda tanulói részére
reggelente biztosítja az ingyenes tejet és
kenyeret 2006. december 31-ig.
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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:
/ Gub András /
képviselő

/ Szemenyei Sándor /
képviselő
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