21/2006. ÖKÜ.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
november 30-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi ülésén.
Jelen vannak:

2006.

Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Csabáné, Gub András,
Kulima István, Mórocz Lajos, Pusztai Ádám és Verasztóné Szabó
Irén települési képviselők.

Jelen volt továbbá: dr. Mészáros Erzsébet jegyző,
Kapuné Sin Anikó, Tóth Józsefné, Tóth Lajosné köztisztviselők
Skorka Pálné jegyzőkönyvvezető.
Ramasz Imre polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy Gombkötő Lajos
képviselő távolmaradását nem jelezte. Pusztai Ádám képviselő viszont más fontos
elfoglaltsága miatt később fog érkezni és bekapcsolódni a munkába.
Ramasz Imre polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv-hitelesítőkre tesz javaslatot Gombkötő Csabáné, Gub András
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. Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának
elfogadása.

Előadó:
Dr. Mészáros Erzsébet
jegyző

2. A költségvetés 2006. III. negyedéves teljesítéséről
beszámoló.

Ramasz Imre
polgármester
Kapuné Sin Anikó
főelőadó

3. Bejelentések, interpellációk.

A napirendi pontok tárgyalása előtt szól a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, döntésekről,
tárgyalásokról.
Lejárt határidejű határozatok:
119/2006. (X.12.) sz. KT. határozatában döntött a helyi önkormányzati
képviselőket megillető tiszteletdíjakról és a költségtérítésekről szóló ÖKT
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rendelet módosításáról, ennek előkészítésére megbízást adott a jegyzőnek.
A rendelettervezet elkészült és 2006. október 26-án elfogadásra került.
120/2006. (X.12.) sz. határozatában a KT döntött az Orosházi Térségi
Önkormányzatok Területfejlesztési Társulás megszüntetéséről és döntött
jogutódjának, az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás megalakításáról. A
határozat elfogadás után megküldésre került az illetékes helyekre.
128/2006. (X.26.) sz. határozatában a KT döntött arról a Kardoskút, Petőfi u.
24. sz. ingatlan bérbeadásáról a november 30-i testületi ülésen dönt. Az
érdeklődő ez időpontra ígérte az ajánlatát az átalakítással, bérleti díjjal
kapcsolatban. Az ajánlat nem érkezett meg. Tudomásul kell venni, hogy
nincs igény a bérletre. Ismételt meghirdetést nem látok célszerűnek.
Érdeklődés csak vétel iránt volt. Nem jó, hogy üresen van, hiszen havi
költsége így is van. Javasolom, hogy a jövő évi pályázati kiírások
ismeretében döntsünk az épület hasznosításáról. Addig az energia
mérőórákat ki lehet köttetni, melyek vissza köttetése is kb. másfél hónap
alatt megtérül. Hogyan látják képviselőtársaim? Kérem a véleményeket,
javaslatokat.
Mórocz Lajos képviselő: Télen ne fogjunk bele semmiféle átalakításba. Mire
tudnánk hasznosítani?
Gombkötő Csabáné képviselő: Még egyszer hirdessük meg.
Ramasz Imre polgármester: Húszezer forint egy hirdetés. Meg kellene várni
az UNIÓS pályázati kiírásokat és saját célra hasznosítani, átalakítani.
Gombkötő Csabáné képviselő: Ennyi összegért ne hirdessük meg.
Kulima István képviselő: Köttessük ki a fogyasztásmérőt, és majd
visszaköttetjük, ha szükség lesz rá.
Ramasz Imre polgármester: Mivel jelenleg nem látjuk a hasznosíthatóságot,
kikapcsoltatjuk a mérőórát.
129/2006. (X. 26.) sz. határozatában döntött a KT arról, hogy ellenérték
nélkül a Magyar Állam tulajdonába adja a Kardoskút 0246 hrsz-ú, 6665 m2
és a 0255 hrsz-ú 1336 m2 területű csatorna megjelölésű ingatlanokat.
Kezelői jogát a Körös-Maros Nemzeti Park gyakorolja. A megállapodást
megkötöttük, a végrehajtás megtörtént.
130/2006. (X. 26.) sz. határozatában a KT a Gyermek Habilitációs
Alapítvány 5000 forint összegű támogatásáról döntött. Az összeg átutalása
megtörtént.
131/2006. (X. 26.) sz. határozatában a KT utólagosan jóváhagyta a
Kardoskúti Radnóti Miklós Nyugdíjas Klub 16.800 forintos támogatását.
Két ülés között történt fontosabb események, tárgyalások:
Új polgármesterek vannak a térségben több önkormányzatnál, ezért az
Orosházi Védelmi Bizottság újjá alakult.
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2 alkalommal voltam olyan tárgyaláson, ahol UNIÓS pályázatokról, illetve
pályázati irányokról adtak tájékoztatást, konkrét pályázati kiírások még
nincsenek. Semmilyen részletről, információról nem kaptunk konkrétumot.
A Békés Megyei Munkaügyi Központban partnerségi megállapodáson
vettem részt Békéscsabán, Kardoskút részéről csatlakoztam a
megállapodáshoz.
A Regionális Munkaügyi Központ Békéscsabán maradt a jelenlegi
vezetővel.
Részt vettem az Orosházi Kórházszék ülésén. Az Orosházi Kórház is nem
kiemelt kórházként fog szerepelni, csökkentett funkciójú kórházként fog
tovább működni. Tettünk nyilatkozatot, melyet én is aláírtam, hisz
mindannyiunk érdeke, hogy az eddigi funkcióval működjön tovább, esetleg
hajlandók vagyunk elfogadni 40-50 ágy megszüntetését. (A nyilatkozatot
felolvassa.)
Ennyiben kívántam a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés
között történt eseményekről beszámolni, tájékoztatni a képviselőket, amennyiben
egyetértenek kérem szavazzanak kézfelnyújtással.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
145/2006. (XI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 119/2006. (X. 26.) sz.,
a 120/2006. (X. 26.) sz., a 128/2006. (X.
26.), a 129/2006. (X. 26.), a 130/2006. (X.
26.), a 131/2006. (X. 26.), sz. lejárt
határidejű
határozatok
végrehajtásáról
szóló, és a két ülés között történt fontosabb
eseményekről, döntésekről szóló jelentést
elfogadja.
I. Napirendi pont:

Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának
elfogadása
Előadó: dr. Mészáros Erzsébet jegyző

Ramasz Imre polgármester: Az SzMSz módosítása elkészült a képviselők
előzetesen írásban megkapták, a tervezetet az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta.
dr. Mészáros Erzsébet jegyző: A Szervezeti és Működési Szabályzat egységes
szerkezetbe foglalása és módosítása 2005-ben megtörtént. Néhány ponton kellett
csak aktualizálni (egyenként a módosított pontokat szó szerint ismerteti). Az 1.
számú melléklet módosult nagyobb volumenben. Amennyiben a testület elfogadja
a tervezetet, akkor a jövő év folyamán egységes szerkezetben mindenkinek meg
fogom küldeni.
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Verasztóné Szabó Irén képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke: A rendelettervezetet a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.
Ramasz Imre polgármester: Egyetértek a Bizottság javaslatával, szintén
elfogadásra javaslom, kéri a képviselőket szavazzanak a Szervezeti és Működési
Szabályzat módosításának elfogadásáról.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – a rendelet-tervezetet elfogadta.
Ramasz Imre
polgármester megállapítja,
hogy Kardoskút Község
Önkormányzatának Képviselő-testületének a 13/2006. (…) ÖKT. rendelettervezete a Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1998. (XI. 20.) sz. ÖKT
rendelet módosításaként rendeletté emelkedett.
II. Napirendi pont:

A költségvetés 2006. évi III. negyedéves teljesítéséről
beszámoló.
Előadó: Ramasz Imre polgármester
Kapuné Sin Anikó főelőadó

Ramasz Imre polgármester: A napirenddel kapcsolatos írásos anyag előzetesen
kiküldésre került. Egy rendelet-tervezet is tartozik az anyaghoz, mely módosítja a
III. negyedév folyamán történtekkel a költségvetési rendeletet.
Javaslom elsőként a rendelet megalkotását.
A rendelet-tervezetben megállapítható és tükröződik benne, hogy kedvező
változások történtek, kedvezően módosítható a költségvetési rendelet.
Részletesen ismerteti a változásokat, azok okait. A rendelet-tervezet
tulajdonképpen az élet által diktálta események miatt bekövetkezett változások
helyretétele szerepel.
Gombkötő Csabáné képviselő: Rendeződött-e a közösségi háznál fennálló bérleti
díj hátralék befizetése?
Mórocz Lajos képviselő: Mit takar a „selejt áruértékesítés”.
Ramasz Imre polgármester: Például felszedett járdalapok, bontott cserép, stb.
értékesítése.
Verasztóné Szabó Irén képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi
Bizottság megvitatta, megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadásra javasolja a
rendelet-tervezetet.
Ramasz Imre polgármester: Én is elfogadásra javaslom a rendelet-tervezetet,
kérem a képviselőket szavazzanak az elfogadásáról.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – a rendelet-tervezetet elfogadta.
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Ramasz Imre
polgármester megállapítja,
hogy
Kardoskút Község
Önkormányzatának Képviselő-testületének a 14/2006. (…) ÖKT. rendelettervezete a 2006. évi költségvetésről szóló 3/2006. (II. 24.) sz. ÖKT. rendelet
rendelet módosításáról rendeletté emelkedett.
Ramasz Imre polgármester: Ezek után a III. negyedéves költségvetés teljesítéséről
szóló beszámoló megtárgyalása következik. Írásban előzetesen kiadásra került,
nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni. Várom a kérdéseket, hozzászólásokat,
javaslatokat. Mindenképpen örvendetes, hogy a bevételek 89 %-ra teljesültek és a
kiadásokat is tartani tudtuk. A növekmény bíztató a jövő évi induláshoz.
Javaslom a beszámoló elfogadását. Kérem szavazzanak erről a képviselők.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
146/2006. (XI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
„2006.
évi
költségvetés III. negyedéves teljesítéséről”
szóló beszámolót elfogadta.
B e j e l e n t é s e k:
Ramasz Imre polgármester: „Együtt Könnyebben Lehet” Alapítványtól érkezett
támogatási kérelem, melyben 4 kisgyermek gyógyításához kérnek anyagi
segítséget. Sajnálatos, hogy a magyar egészségügy olyan helyzetben van, hogy
ezeknek a gyermekeknek a gyógyítása csak ilyen módon lehetséges.
Gyermekenként 5 ezer forintos támogatást javaslok. Településünk gazdasági
helyzete lehetővé teszi ezt.
Kérem a képviselőket, hogy aki egyetért javaslatommal szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
147/2006. (XI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete az „Együtt Könnyebben
Lehet Alapítvány”-t 4x5000 forinttal, azaz:
Húszezer forinttal támogatja.
Felelős: dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő: 2006. december 29.
Ramasz Imre polgármester: Az „Élni Szeretnék Alapítvány” részéről egy 3 éves
kicsi lány életmentéséhez kérnek támogatást.
Javaslom 5 ezer forinttal támogatni az Alapítványt.
Kérem a képviselőket, hogy aki egyetért javaslatommal szavazzon.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
148/2006. (XI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete az „Élni Szeretnék
Alapítvány”-t 5000 forinttal támogatja.
Felelős: dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő: 2006. december 29.
Ramasz Imre polgármester: A Kardoskúti Evangélikus Leányegyház írásos
megkereséssel fordult a Képviselő-testülethez. Kérik, hogy a kardoskúti
evangélikus templom homlokzatának felújításának költségeihez az Önkormányzat
a felújítási összeg 10 %-val járuljon hozzá. A felújítás teljes összege 1127560,-Ft.
A felújításra 2007. év folyamán fog sor kerülni. Előzetesen a lelkész úr
megkeresett és kérte a véleményemet, hogy ilyen kérelemmel élhetnek-e. Én
javasoltam a kérelem benyújtását. Véleményem szerint 150 ezer forintos
támogatásra tennék javaslatot a 2007. évi költségvetés terhére, mely összeget a
költségvetésben nevesítve szerepeltetni kell.
Kérem a képviselőket, hogy aki egyetért javaslatommal szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
149/2006. (XI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Evangélikus Egyház
Kardoskúti
Leányegyház
evangélikus
templomának
homlokzat
felújítási
költségeihez 150.000,- Ft-tal járul hozzá. Az
összeg a 2007. évi költségvetésbe kerüljön
betervezésre.
Felelős: dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő: 2007. március 10.
Ramasz Imre polgármester: A Desperado Alapfokú Művészeti Intézménynek van
egy alapítványa. Ez az intézmény a településünkön is foglalkozik az érdeklődő
gyermekekkel, több alkalommal is műsort szolgáltattak a faluban, de nemcsak az
itteni gyermekek szerepelnek, hanem más településekről is jönnek bemutatkozni.
Fellépésekkor nem kérnek költségtérítést. Most azonban az a kérésük, hogy az
alapítványon keresztül támogassuk őket.
Javaslom, hogy 50 ezer forint körüli összeggel támogassuk őket.
Kulima István képviselő: Egyetértek az 50 ezer forint összegű támogatással.
Mórocz Lajos képviselő: Reális összegnek ítélem a javaslatot.
Kérem a képviselőket, hogy aki egyetért javaslattal szavazzon.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
150/2006. (XI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Desperadó Alapfokú
Művészeti Intézmény működését 50.000
forinttal támogatja.
Felelős: dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő: 2006. december 29.
Ramasz Imre polgármester: Többször szó esett már az általános iskola működése
kapcsán az intézmény jövőjéről. Jelenleg megbízott igazgató vezeti az intézményt,
akinek a megbízatása 2007. július végén lejár. Igazgató Úrral úgy ítéltük meg,
hogy nem feltétlen szükséges megvárni a kényszerű döntés idejét, meg lehetne
lépni a változtatást egy évvel korábban. Ebben az esetben nem kell lefolytatni a
vezetői pályázati kiírást. Mérlegeltük a lehetőségeket és arra az elhatározásra
jutottunk, hogy egy szakértőt kérünk fel a véleményezésre. Erre a feladatra
találtunk egy Csongrád megyei szakértőt, aki a feladat elvégzésére 150 ezer forint
árajánlatot tett. November 28-ig választ kellett adni az ajánlatra. Felvállaltuk a
költségeket és utólagosan kérjük a testület jóváhagyását.
A javaslat elfogadásával széleskörű vizsgálat, elemző és kidolgozott alternatívák
birtokába jutunk. Kistérségi ülésen fel sem merült a társulás lehetősége, mert a
többi település nincs ilyen helyzetben.
Egy osztályunk már nincs, van olyan osztály, amelyen 4 gyermek jár. Akkor is
ebbe a helyzetbe lennénk, ha minden eljáró gyermek ide járna iskolába. Összesen
mintegy 90 általános iskoláskorú gyermek él a faluban. Hiába volt az ingyen
étkezési lehetőség, ingyen tankönyv, tej-kenyér reggelire.
Gub András képviselő: Lehet önfenntartó egy iskola?
Ramasz Imre polgármester: Bizonyos létszámnál elképzelhető.
Gub András képviselő: Javaslom az átvilágítás költségét megszavazni.
Mórocz Lajos képviselő: Biztos nem lehetséges a tovább működése az iskolának?
Ramasz Imre polgármester: A törvény nem is engedi, csak az a kérdés mikor
érdemes lépni.
Kulima István képviselő: A testület nem vállalhatja fel a döntést a szakértői
tanulmány alapján sem. Támogatom a tanulmány elkészíttetését és az összeg
elfogadását.
Kérem a képviselőket, hogy aki egyetért javaslattal szavazzon.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
151/2006. (XI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megerősítette
az
oktatási szakértő megbízását és az ezzel
járó 150000,-Ft összegű költséget a
költségvetési tartalék terhére biztosítja.
Ramasz Imre polgármester: Az elmúlt évben ellenőrizték az állatrakodót. Komoly
hiányosságokat állapítottak meg, melyek pótlásának komoly költségkihatással van.
A mérlegelési díj egy éves összege és a mérlegelések száma annyi, mint
korábban egy hónap mutatója. Ez év első kilenc hónap bevétele 45.600 forint volt.
Az állategészségügytől megkértem a feltételeket, mely az állatvédelemről szóló
törvény alapján több milliós költséggel bír. Egy-egy mázsa hitelesítése is több
százezer forint. Elgondolkodtató ezeknek a költségeknek a felvállalása akkor is, ha
van rá fedezetünk. Még az is olcsóbb lenne, ha a termelők szállítási költségeihez
hozzájárulnánk.
Mórocz Lajos képviselő: Le kell bontani.
Verasztóné Szabó Irén képviselő: Kötelező ellátási feladat?
Ramasz Imre polgármester: Nem kötelező feladat.
Kulima István képviselő: Üzemeltessük addig, ameddig lehet, de nagyon nagy
összeget ráfordítani nem szabad, hiszen folyamatosan csökkenést mutat az
igénybevétel.
Ramasz Imre polgármester: A Kardoskúti Zrt. tehenészeti telepén teljes értékű
tejet lehetett vásárolni, az ÁNTSZ ezt megtiltotta az egészségügyi törvényi
előírások hiányosságai miatt. Keresték a lehetőséget a megoldásra. Ajánlatot
kaptak egy tejautomata működtetésére, melynek bekerülési költsége 800 ezer
forint, de a Zrt-nek erre fedezete nincs.
Ha támogatnánk ezt a beruházást, a település lakosai is teljes tejhez juthatnának.
Meg kell vizsgálni, hogy törvényesen milyen módon segíthetjük a probléma
megoldását, illetve van-e valamilyen megoldás. Ebben nem kell most dönteni, a
decemberi ülésen visszatérünk rá.
Kulima István képviselő: A bezárás előtt 40-60 liter tejre volt igény naponta, tehát
igény van a tejre, lépések vannak a feltételek megteremtése érdekében, de csak
automata üzembe helyezésével oldható meg a probléma.
Ramasz Imre polgármester: Vizsgáljuk meg a lehetőségeket és amennyiben
lehetőség van a támogatásra a decemberi testületi ülésen visszatérünk a döntésre.
Ramasz Imre polgármester: Árverésre hirdették meg Kardoskút területén Patyi
József földterületét. Az Önkormányzatnak törvény által biztosított elővásárlási joga
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van, a termőföld jó helyen van. Automatikusan nem szabad lemondanunk az
elővásárlási jogról, ezért kell beszélnünk róla.
Mórocz Lajos képviselő: Amennyiben a törvény lehetővé teszi, éljünk a jogunkkal.
Gombkötő Csabáné képviselő: Mekkora terület ez?
Ramasz Imre polgármester: Árverési hirdetmény alapján 9 ha. Meg kell gondolni,
ez egy hosszú távú befektetés.
Kulima István képviselő: Árverés útján, elővásárlási joggal élni kell.
Gombkötő Csabáné képviselő: Éljünk elővásárlási jogunkkal.
Kérem a képviselőket, hogy aki egyetért javaslattal szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
152/2006. (XI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete döntött arról, hogy Patyi
József
tulajdonát
képező
földterület
árverésekor él az elővásárlási jog
gyakorlásával. A szükséges eljárások
megtételére felhatalmazza Ramasz Imre
polgármestert.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2006. december 10.
Ramasz Imre polgármester: Pusztai Ádám képviselő előterjesztéssel élt a
Képviselő-testület felé, miszerint megítélése szerint az önkormányzati dolgozók
eredményes munkát végeztek és 1 havi jutalom illetne meg mindenkit. Az elmúlt 2
évben nem volt ilyen juttatás.
Kulima István képviselő: Kik tartoznak ebbe körbe?
Ramasz Imre polgármester: Pedagógusok, egészségügyi dolgozók, művelődési
ház dolgozói, polgármesteri hivatal dolgozói.
Én nem éltem volna ilyen előterjesztéssel, de törvényes lehetőség van rá.
Verasztóné Szabó Irén képviselő: A múltba visszatekintve voltak jutalmazások, de
az utóbbi években már nem. Vannak olyan helyek, ahol gyakorolják ezt, élni kell
vele. Értékeljük a házon belüli munkát, támogatom a gondolatot.
Ramasz Imre polgármester: A testület eltérhet a javasolt összegtől. Az én
gondolatom, ajándék utalvány. Lényegesen olcsóbb megoldást jelenthet, az
adható 6x6250 forint összegű utalvány.
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Gub András képviselő: Nem javaslom az utalványt, támogatom Pusztai képviselő
társam javaslatát.
Mórocz Lajos képviselő: Javaslom a jutalmat, hiszen mindenki úgy dolgozott a
jutalomért, de az összege legyen mégis differenciált.
Ramasz Imre polgármester: A munkáltatónak differenciálási lehetősége van és
javaslom, hogy éljenek is ezzel.
Pusztai Ádám megérkezik a testületi ülésre.
Kulima István képviselő: Nem minden intézmény teljesített egyformán, ezt
figyelembe kell venni.
Ramasz Imre polgármester jelzi, hogy a javaslat szerinti összeg nem fér bele a
bérmegtakarításba.
Pusztai Ádám képviselő: Azért éltem a javaslattal, mert a különböző területeken
tevékenykedők munkájának értékelésével év közben foglalkoztunk beszámolók
kapcsán. Minden alkalommal úgy ítéltük meg a vezető beszámolója alapján, hogy
a dolgozók jó munkát végeztek, ennek tükrében gondoltam – mivel lehetőség is
van rá – 1 havi garantált összegre. Arra nem tettem javaslatot, hogy mindenki
egyformán kapjon. Van munkáltatói differenciálási lehetőség. Ez a gesztus erkölcsi
megbecsülést is jelentene. Kor szerint differenciált a bér, ezért lehetőség lenne
arra is, hogy elsősorban az alacsonyabb jövedelemmel rendelkezőknek kellene
magasabb összegű jutalmat adni.
Kapuné Sin Anikó főelőadó: Ismerteti a bérfelhasználást szakfeladatonként.
Gub András képviselő: Dolgozónként 150 ezer forintot javaslok, a munkáltató
differenciálhat.
Ramasz Imre polgármester: Egyetértek a bruttó 150 ezer/fő javaslattal, mely
differenciáltan ösztönző is lehet.
Mórocz Lajos képviselő: Felhívja a figyelmet Varga Pál munkájára, aki igen aktívan
dolgozik és nagyon sok olyan feladatot is felvállal, ami nem tartozik a
munkakörébe.
Ramasz Imre polgármester:
alapfelvetéssel.

Én

vagyok
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
153/2006. (XI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete döntött arról, hogy
minden dolgozónak bruttó 150.000,-Ft/fő
összegű jutalom kerüljön kifizetésre,
differenciáltan a munkáltató döntése
alapján.
Felelős: intézményvezetők
Határidő: 2006. december 20.
Pusztai Ádám képviselő: A fent említett munkavállalói körbe nem tartozik belel a
polgármester, az ő jutalmazásáról külön határozatban kell döntetni. Javasolja,hogy
hozzon határozatot a testület.
Ramasz Imre polgármester: Személyével kapcsolatos előterjesztés miatt kéri a
döntéshozatalból való kizárását, kéri, hogy szavazzon erről a testület.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
154/2006. (XI. 30.) sz.

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Ramasz
Imre
polgármestert kérésére, érintettsége miatt a
képviselői
indítvánnyal
kapcsolatos
döntéshozatalból kizárja.

Pusztai Ádám képviselő, korelnök Gombkötő Lajos alpolgármester távolléte miatt
átveszi az ülés vezetését.
Ramasz Imre polgármester elhagyja a termet.
Gub András képviselő: 300 ezer forint bruttó összeget javasol.
Mórocz Lajos képviselő: egyetért a 300 ezer forint bruttó összeggel.
Kulima István képviselő: Most kapott fizetésemelést, nem igazán tud azonosulni a
felvetéssel, 200 ezer forint bruttó összeget javasol.
Pusztai Ádám korelnök: A javaslatok elhangzási sorrendjében szavazzanak a
képviselők.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
155/2006. (XI. 30.) sz.

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Ramasz
Imre
polgármester részére egyszeri, bruttó
300.000 forint
összegű jutalmat állapít
meg.
Felelős: dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő: 2006. december 20.

Pusztai Ádám korelnök: mivel az első javaslat megkapta a szükséges többséget,
így a második javaslatról már nem szükséges dönteni. Behívatja a terembe
Ramasz Imre polgármestert és közli vele a testület döntését, mely szerint a testület
minden tagja egyhangúlag bruttó 300.000 forint jutalmat szavazott meg.
Ramasz Imre polgármester megköszöni a jutalmat és visszaveszi az ülés
vezetését.
Gub András képviselő: Lakosok jelezték, hogy nagyon elszaporodtak a patkányok
a faluban. Tudná-e támogatni költség hozzájárulással az irtást az önkormányzat?
Ramasz Imre polgármester: Az intézményeknél végezzük az irtást, de nem
gondolnám, hogy ez az Önkormányzat feladata lenne, bár valahol közérdeket
jelent, de még nem olyan mértékű az elszaporodás, hogy be kellene avatkozni.
Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, Ramasz Imre polgármester zárt ülést
rendel a szociális ügyekkel kapcsolatos dolgok megtárgyalása és abban való
döntések meghozatala idejére.
Kmft.
( dr. Mészáros Erzsébet )
jegyző

( Ramasz Imre )
polgármester

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

( Gombkötő Csabáné )
képviselő

( Gub András )
képviselő
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