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1/2007. ÖKÜ.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. február 22án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésénl.
Jelen vannak:

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

Jelen volt továbbá: dr. Mészáros Erzsébet jegyző;
Skorka Pálné jkv.vezető;
Tóth Józsefné
Tóth Lajosné
Kapuné Sin Anikó hivatali dolgozók.
Hajdúné Hegedűs Mária pedagógus,
Pappné Neller Borbála műv. Ház vezető
Ramasz Imre polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv-hitelesítőkre tesz javaslatot Gombkötő Lajos és Mórocz Lajos
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 módosítása, a kapcsolódó
rendelet elfogadása.

Előadó:
Ramasz Imre
polgármester
dr. Mészáros Erzsébet
jegyző

2.) 2007. évi költségvetés tervezetének megvitatása,
elfogadása, a 2007. évi költségvetési rendelet
megalkotása.

Ramasz Imre
polgármester
dr. Mészáros Erzsébet
jegyző

3.) Oktatási intézmények helyzetéről szóló tanulmány
ismertetése, működésükkel kapcsolatos feladatok
meghatározása.

Ramasz Imre
Polgármester
dr. Mészáros Erzsébet
jegyző

4.) Március 15. Nemzeti Ünnep előkészítése.

Ramasz Imre
polgármester

5.) Bejelentések.
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Ramasz Imre a napirendi pontok tárgyalása előtt a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról tesz jelentést a Képviselő-testületnek.
178/2006. (XII. 14.) sz. határozatában a KT. döntött arról, hogy a 2007. évi
költségvetésbe kerüljön betervezésre a magáncélú telefonhasználat után az
adófizetési kötelezettség, mintegy 250 ezer forint összegben.
A költségvetési tervezetben, mely a mai ülésen kerül elfogadásra, az említett
összeg betervezésre került.
179/2006. (XII. 14.) sz. határozatában a KT. a mai napot határozta meg a
2007. évi költségvetés elfogadására. A 2007. évi költségvetési tervezet
írásban a testületi tagoknak megküldésre került, az Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta és napirenden szerepel megtárgyalásra és elfogadásra.
181/2006. (XII. 14.) sz. határozatában a KT. árverezésre kiírt földvásárlásról
döntött. Az árverési előleg 2006. december hónapban kifizetésre került, a
teljes vételár január első felében került átutalásra.
185/2006. (XII. 14.) sz határozatában a KT. betegemelő lift megvásárlásáról
döntött, melynek megvásárlása és kiszállítása még december hónapban
megtörtént. Jelenleg is használják egy rászoruló betegnél.
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás után Ramasz Imre
polgármester szólt a legutóbbi testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről:
Több alkalommal Kistérségi Többcélú Társulási ülésre került sor:
2006. december 18-án a Társulás elfogadta a 2007. évi költségvetési
koncepcióját.
Beszámoló hangzott el az orvosi ügyelet ellátásáról, annak 1 éves
tapasztalatairól. Alapvető probléma nem volt. Bizonyos eszközfejlesztésekről
esett szól. Javaslat hangzott el új telephely létesítéséről Nagyszénás és
Gádoros részéről. Ennek kapcsán költségek merülnek fel, melyet a vállalkozó
csak fedezet biztosítása mellett vállal, erre reális esély nem látszik. Gádoros
javasolta két Csongrád megyei település bevonását, de a jelenlegi
körülmények között nem bővülhet tovább az ellátás. A beszámolót elfogadta a
Kistérségi Többcélú Társulási Tanács.
Döntöttünk a Társulás pénzmaradványának felhasználásáról, melyből minden
település kapott 1-1 számítógépet, mely december végén kiszállításra is
került.
Előzetes konzultáció nélkül kettő kisbusz beszerzésére nyújtott be a Társulás
pályázatot, de nem nyert a pályázat.
Döntés született a 2007. évi tagdíjról, melynek összege nem változott, maradt
25,-Ft/fő.
Zárt ülés keretében személyi kérdésekről döntöttünk.
2007. január 2-án információs ülés volt a 2007-2008-as év fejlesztési
elképzeléseiről. Ezen az ülésen részt vett a régiós koordinátor is, aki bizonyos
irányokról kért tájékoztatást. Kistérségi szintű pályázatokról is szó esett
(kerékpárút, közúthálózattal kapcsolatos pályázatok). A régióból évi 10
pályázatot lehet beadni kerékpárút építésre, remélhetőleg van esélyünk az
Orosháza-Kardoskút közötti szakaszon kerékpárút építésére pályázati úton,
megfelelő felkészültség esetén.
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Január 18-án tartott Kistérségi ülésen közmunkapályázatról esett szó, mi nem
tudtunk a pályázati lehetőséggel élni, mert a szigorú pályázati feltételeknek
nem tudtunk megfelelni, nem él olyan munkanélküli a településünkön, aki
megfelelt volna a feltételeknek. Orosháza város kezdeményezte a
Gyermekjóléti Szolgálat tulajdonában lévő pályázaton nyert Suzuki gépkocsi
szerződéses formában való használatát, de a szerződés nem jött létre.
Megtárgyaltuk az Agrárfejlesztési Alapítvány kérelmét, aki OFA pályázat
benyújtásához az önrész megfinanszírozását kérte, támogattuk kérelmét. A
Társulás részéről kapcsolattartó személyt jelöltünk meg, aki részt vesz az
Alapítvány munkájában és figyelemmel kíséri azt. Fodor Józsefet bízta meg a
Társulás.
Önálló Kistérségi Munkaszervezet kialakítását hagyta jóvá a Társulás. Ezzel
kapcsolatos feladatok előkészítésére megbízást adott a Jegyzői Kollégiumnak.
Január 22-én a 2007. évi költségvetést 118.914.000 Ft összeggel elfogadta a
Társulási Tanács.
Önálló munkaszervezet Alapító Okiratát elfogadtuk és pályázatot írtunk ki a
vezetői állásra.
Németh Béla polgármester kezdeményezi Kistérségi Közoktatási Intézmény
létrehozását. Kértem, hogy a Társulási Tanács mielőbb döntsön ebben.
Komplex vidékfejlesztési pályázatokkal kapcsolatos várható lehetőségekről
hangzott el tájékoztatás.
Február 21-i megbeszélésen vetődött fel, hogy a községünk 2002-ben
elfogadott településrendezési tervének felülvizsgálatát el kell végeztetni, de
már azt oly módon érdemes, hogy a kerékpárút építési előfeltételének is
megfeleljen, és a tervet ennek megfelelően a felülvizsgálat keretében
átdolgoztatni célszerű.
Az ivóvíz minőségének javításával kapcsolatban 2 közgyűlés volt, december
19-én, nem volt határozatképes az ülés. Január 30-án tartott ülésen
felmérések ismertetésére került sor. A Konzorcium Elnökségét meg kellett
választani, mert az őszi önkormányzati választások eredményeként a
polgármesterek személyében változások történtek. Alapszabály változtatásra
is sor került. Egyre inkább megfigyelhető az érdekellentétek felülkerekedése.
Új települések csatlakoznak, de más települések a kilépésüket is fontolgatják.
Békés Megyei Vízművek Zrt. közgyűlésére 2007. január 19-én került sor.
Személyi változások miatt megújításra került az Igazgatóság és a Felügyelő
Bizottság.
Január 23-án DAREH taggyűlés volt. Új belépőkről, régiek kilépéséről
döntöttünk és a tagdíjról. Tagdíj maradt az előző évi.
Január 30-án Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságának emlékülésén
vettem részt. Megtiszteltetés ért, mert Sólyom László Köztársasági Elnök Úr
által kiválasztott azon 10 polgármesterek egyike voltam, akik részére fogadást
adott a Kondorosi Csárdában. Este volt ismét egy nagy létszámú fogadás,
melyen a Békés Megye politikai, közéleti vezetői vettek részt.
Két alkalommal voltunk az Általános Iskola társulásával kapcsolatban
tapasztalatcserén, Orosházán és Csabacsűdön.
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Szavazást kér a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közötti eseményekről
szóló beszámoló elfogadása mellett.
A testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
1/2007. (II. 22.) sz.

I.

Napirendi pont:

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 178/2006. (XII. 14.), a
179/2006. (XII. 14.), a 181/2006. (XII. 14.)
és a 185/2006. (XII. 14.) sz. lejárt határidejű
határozatokról szóló jelentést, valamint a két
ülés között történt eseményekről szóló
tájékoztatást elfogadta.

2006. évi költségvetés módosítása, a kapcsolódó rendelet
elfogadása.
Előadó:
Ramasz Imre polgármester
dr. Mészáros Erzsébet jegyző

Ramasz Imre polgármester: A napirendi pont tárgyát képező rendelet-tervezetet
írásban a képviselők megkapták, az Ügyrendi Bizottság az ülés előtt megtárgyalta.
Ez a rendelet a törvény erejénél fogva kötelező rendeletalkotás. Alapvető célja, hogy
a költségvetés bevételi előirányzatait hozzá kell igazítani a ténylegesen teljesített
kiadásokhoz. Évközben történtek a tervtől eltérő kiadásokról döntések, de azokat
rendeletben is rögzíteni kell. A cél, hogy ne legyen fedezet nélküli felhasználás. E
tervezet elfogadásával ez a korrekció történik meg.
Verasztóné Szabó Irén képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság tagjai
az ülés előtt megtárgyalták az előzetesen írásban megkapott rendelet-tervezetet,
áttanulmányozták és elfogadásra javasolják - változtatás nélkül - a képviselő testület
tagjainak.
Ramasz Imre polgármester: Kéri a képviselőket, hogy az elhangzottak figyelembe
vételével fogadják el a rendelet-tervezetben foglaltakat és emelkedjen rendeletté.
A testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással - egyhangúlag Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2006. évi költségvetés
módosításáról szóló rendelet-tervezetét elfogadta.
Ramasz Imre polgármester megállapítja, hogy Kardoskút Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 1/2007. (….) sz. ÖKT. rendelet-tervezete a 2006. évi
költségvetésről szóló 3/2006. (II. 24.) ÖKT. rendelet módosításáról rendeletté
emelkedett.
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II.

Napirendi pont:

2007. évi költségvetés tervezetének megvitatása,
elfogadása, a 2007. évi költségvetési rendelet
megalkotása.
Előadó:
Ramasz Imre polgármester
dr. Mészáros Erzsébet jegyző

Ramasz Imre polgármester: Írásos előterjesztésemben jeleztem, hogy lehetőséget
biztosítottam a képviselőknek, hogy alternatívák közül, illetve a két alternatívában
szereplő lehetőségek bármilyen kapcsolásával, akár új módosító indítvány
beépítésével alkossuk meg közösen a 2007. évi költségvetést. Az Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést.
Verasztóné Szabó Irén képviselő, ÜB. elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést. Jónak és elfogadhatónak tartja mindkét változatot, de a kerékpárút
építése és a művelődési háznál lévő előkészítő konyha felújítása miatt a „B”
változatot javasolja elsődlegesen elfogadásra.
Ramasz Imre polgármester: Az „A” változatban a működési költségeket biztosítottuk
az intézményhálózatunknak és inkább a pénzmaradvány növelését helyeztük
előtérbe. A „B” változatban az intézmények megfelelő fenntartásának biztosítása
mellett a rendelkezésre álló tartalék felhasználásával határozottabb, dinamikusabb
fejlesztést, felújítást terveztünk. Nem lehet tudni, hogy meddig képez bevételt az
iparűzési adó, milyen összegű bevétel lesz helyette, ezért javasoltam inkább az
útfelújításokat, a pusztaközponti olvasókör felújítását. Ha szeretnénk pályázati
pénzekből fedezetet kapni a felújításokra, akkor a terveket, a kezdő lépéseket már
előre saját erő felhasználásával meg kell tenni.
Gombkötő Lajos képviselő: Javaslom az „A” változatból a Napsugár u. felújítását
kihagyni. A járdafelújítás összegét fél millió forinttal emelném. Az Olvasókör felújítása
indokolt, ugyanígy a Művelődési háznál lévő konyha felújítása is indokolt.
A kerékpárút tervet bevenném az „A” változatba és akkor maradna 13-14 millió forint
tartalék.
Mórocz Lajos képviselő: Mi okozza az Olvasókör felújításával kapcsolatos 9 millió
forintos különbséget?
Ramasz Imre polgármester: Az „A” változatban pályázati pénzeszköz szerepel a „B”
változatban saját erőből a teljes bekerülési költség szerepel, pályázati pénzeszköz
nélkül, mert a pályázati lehetőséget meghagynánk a Művelődési Ház felújításának
költségeire. Megítélésem, hogy ha a Pusztaközponti Olvasókör felújításával most
nem lépünk, akkor a jövőben fedezet hiányában arról véglegesen lemondhatunk. Azt
is el tudom képzelni, hogy az Olvasókör kivitelezését meghirdetjük, akkor még
olcsóbban is megvalósíthatjuk.
A Napsugár utca felújítása nagyobb összeget igényel, hosszú és a felület állandóan
megkopik, nem biztosított a megfelelő felületi zárás, ezen rész korrekciója is szerepel
a költségvetésben és a szikkasztó árok létesítését is magába foglalja. Ha tudunk élni
pályázati lehetőséggel akkor pályázati forrás igénybevétele következtében szintén
csökkenne a költségvetési kiadás.

5

6

Mórocz Lajos képviselő: Célszerű a Napsugár utca felújítása is.
Gombkötő Csabáné képviselő: A „B” tervezet elfogadását javasolja, továbbá emelné
a járdák felújítására fordítandó összeget, de azt megelőzően a járdák felülvizsgálatát
javasolja.
A Művelődési Ház felújításával kapcsolatban el kellene gondolkodni a korszerűbb
energia felhasználásról is, pl. a gáz helyett, vagy részben helyette a napenergiát
hasznosítani.
Kulima István képviselő: „B” költségvetési változat elfogadását támogatja változtatás
nélkül. Az Önkormányzatnak van pénze, a beruházásokat, felújításokat minél előbb
meg kell tenni. Nem tudjuk a jövőben lesz-e még rá lehetőségünk. Ha most nem
lépjük meg a lépéseket, akkor a jövőben akár el is eshetünk a lehetőségről.
Pusztai Ádám képviselő: Pusztaközponti Olvasókör felújítására van terv, a
Művelődési Ház felújítására lesz terv. Mind a kettő költségfedezetére lehet pályázni,
de azt tudjuk, hogy mind a kettőre nem nyerhetünk pénzt. Ezért a pusztaközponti
felújítást csináljuk meg saját erőből és pályázzunk a Művelődési Ház kivitelezési
költségeinek fedezetére.
Verasztóné Szabó Irén képviselő: A „B” változat elfogadását támogatom, mely előre
lépést, minőségi javulást fog eredményezni.
A Petőfi utcai ingatlant értékesíteni nem akarjuk, a hasznosítását se tudjuk jelenleg,
de az állagmegóvásra mindenképpen figyelni kell, ami szintén pénzbe kerül. Az
iskola bejárati ajtók cseréje fontos. A kerékpárút megépítése támogatásra érdemes,
a távlatokba még akár Pusztaközpontra is.
Gub András képviselő: A „B” költségvetési tervezet változatot támogatom. Igaz, hogy
tartalékunk megcsappan, de a ráfordítás értéknövelő, ami továbbiakban is hasznot
hajt a településnek.
Gombkötő Lajos képviselő: A tartalék miatt gondoltam az „A” változatra, mert lehet,
hogy energia megtakarítás, illetve megújuló energiaforrások hasznosítására lehet
majd pályázni, amire most tartalékolnánk.
Ramasz Imre polgármester: Úgy érzem a „B” változat elfogadása mellett szóltak
többen, de szavazásra bocsátom a módosító indítványt is.
A költségvetési koncepció bevételek és működési kiadások rovatában nem történt
javaslat.
Fejlesztések és felújítások esetében merült fel módosító javaslat.
Pusztaközponti Olvasókör felújítása kerüljön be az „A” változatba saját forrásból
történő kivitelezéssel. Szavazásra bocsátom, kérem szavazzanak a képviselők, akik
a módosító indítványt támogatják.
A képviselők 1 igen szavazattal, 7 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a módosító
indítványt elvetették.
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Ramasz Imre polgármester: Módosító indítványként hangzott el a Napsugár u.
felújításának elhagyása. Az indítványozó soknak véli a betervezett összeget, de
ugyanakkor egyetért azzal, hogy az állaga rossz, ezért csak állagmegőrző javítást
javasol.
Ha most ezt az utcát is a tervezet szerinti felújítjuk, akkor a település utcáinak
felújítását hosszú évekre letudhatjuk.
Gub András képviselő: A Napsugár utca felújítását most hagyjuk el, nagyon sok a 8
millió forint, a jövőben próbáljuk meg valamilyen pályázati fedezetből megcsinálni.
Ramasz Imre polgármester: Az út állapotához hozzájárul, hogy a mellette levő
földhasználó egész az út szélére szánt, ezért is lenne szükséges a vízelvezető árok.
Annak idején kényszerből építettük meg ezt az utcát, mert azt a pénzt csak
infrastruktúrára lehetett felhasználni, azóta többször sok százezer forintot költöttünk
rá, a mostani tervezett felújítással megszűnne ez az évről-évre visszatérő ráfordítás.
A jelenlegi állagmegóvást viszont nem lehet elhalasztani.
Kulima István képviselő: Csak költeni kell rá, és ha jövőre nem lesz forrás akkor mi
lesz, jövőre nem is ennyibe fog kerülni, hanem többe.
Ramasz Imre polgármester kéri a képviselőket szavazzanak a Napsugár u.
felújításának elhagyása mellett szóló módosító indítványról.
A képviselők 3 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, 0 tartózkodással nem támogatja
a Napsugár utca aszfalt réteggel történő lezárásának és vízelvezető árok
kiépítésének elhagyását.
Ramasz Imre polgármester: Nincs kifogásom a járdafelújításra betervezett összeg
500 ezer forinttal történő megemelése ellen, a tartalék terhére. A járdafelújításokra
tervezett összeg szinte csak az anyag bekerülési költséget tartalmazza, mert a
kivitelezést közmunkások foglalkoztatásával terveztem, egy kőműves szakmunkás
irányításával, közmunkában történő alkalmazás keretében.
Gombkötő Lajos képviselő: Maradhat a „B” változat módosítás nélkül – visszavonom
a módosító indítványomat.
Ramasz Imre polgármester: Eddig azt az elvet folytattuk, hogy takarékoskodjunk,
legyen tartalékunk, de most nem látszik szerencsésnek.
A módosító indítványokon végig mentünk. A szennyvízcsatorna építésének
gondolatával nem foglalkoztunk, mert 2 ezer fő alatti településeknek nincs pályázati
lehetőség.
Kérem a képviselőket, hogy akik a költségvetési koncepció „B” változat
számadatainak elfogadásával egyetért az szavazzon.
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A testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
2/2007. (II. 22.) sz.

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
2007.
évi
költségvetésről szóló előterjesztés „B”
változatát változtatás nélkül elfogadja.
A
költségvetés
végrehajtásáról
szóló
beszámolót 2008. április 15-ig kell a
Képviselő-testület elé benyújtani.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester
dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő:
2008. április 15.

Ramasz Imre polgármester: Kéri a képviselőket, hogy az elhangzottak figyelembe
vételével fogadják el a rendelet-tervezetben foglaltakat és emelkedjen rendeletté.
A testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 1 tartózkodással
Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2007 évi költségvetés
„B” változatról szóló rendelet-tervezetét elfogadta.
Ramasz Imre polgármester megállapítja, hogy Kardoskút Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 2/2007. (….) sz. ÖKT. rendelet-tervezete a 2007. évi
költségvetésről rendeletté emelkedett.

III.

Napirendi pont:

Oktatási intézmények helyzetéről szóló tanulmány
ismertetése, működésükkel kapcsolatos feladatok
meghatározása.
Előadó:
Ramasz Imre polgármester
dr. Mészáros Erzsébet jegyző

Ramasz Imre polgármester: Másolatot készítettem mindenkinek, előzetesen írásban
megkapta, az Általános Iskoláról készített szakértői jelentésről.
A jelenlegi helyzetben érdemben nem tudunk hozzátenni. A tanulmányban szereplő
javaslat megítélésünk szerint nem alkalmazható. Jelentős megtakarítást
eredményezne, de még inkább elvándorlást vonna maga után. Elmúlt az az idő,
amikor az összevont osztályokban folytatott tanítást mind a pedagógusok, mind a
szülők preferálták.
A lehetőségeket mérlegeltük, ezért is mentünk tapasztalatcserére, információért.
Terveztem további látogatásokat is, de ebben a helyzetben, amikor a kistérségi
intézményfenntartói társulás létrehozása irányába van elmozdulás, meg kell várni a
kistérségi szintű feladatellátásra készülő alternatívát is. Nem könnyű a helyzetünk,
nem pénzügyi akadályok vannak, hanem a közoktatási törvény ami korlátokat szab.
Kéri Igazgató Urat, hogy az ismeretek tükrében mondjon véleményt.

8

9

Pusztai Ádám képviselő, az Általános Iskola igazgatója: Alaphelyzetünk miatt
megoldást kell keresni, mert 2008-ban már nem indulhatunk önálló intézményként.
Nem biztos, hogy nagy fogadókészség lesz a kistérségben irántunk.
Szülőkkel együtt kigondoltuk, hogy mindent helyben hagynánk és valamilyen
szerződés keretében, társulás vagy tagintézmény, valamelyik elérhető közelségben
lévő általános iskolával szerződést kötnénk. A 2007-08-as tanévet kezdjük még
önállóan, ne siessünk, mert ha az oktatási intézmény felszámolódik a településhez
való kötődés is csökken. A nevelőtestület és a szülők véleménye: az lenne a jó ha
maradhatna helyben az oktatás ameddig csak lehet.
Gombkötő Lajos képviselő: Várunk a kistérségi társulásra és elképzelhető-e, hogy
változik a rendelkezés és oka fogyott lesz az egész dolog.
Ramasz Imre polgármester: Nem valószínű, hogy megváltozik a közeljövőben az
oktatási törvény, de az sem biztos, hogy létrejön a kistérségi társulás az oktatást
illetően.
Gombkötő Lajos képviselő: Nem mindegy hova társulunk. Ha városi iskolába
társulunk akkor hamar megszűnik az iskola helyben. Jobb lenne, ha pl.
Békéssámsonnal fenntartói társulást hoznánk létre, mindenkinek ez lenne az érdeke.
Ramasz Imre polgármester: Folyamatos gyermeklétszám csökkenés van. Itt a lényeg
az, hogy meddig és hogyan tudjuk helyben tartani a gyerekeket.
Mórocz Lajos képviselő: Ha valamelyik szülő lép, az a város felé fog lépni. Nekünk
más településsel a társulás nem lehet jó.
Pusztai Ádám képviselő: Ha az Önkormányzat nem oldja meg a problémát, 2008. 08.
31-ig, akkor 2008. 09. 01-én bezárják az iskolát, nincs változtatási lehetőségünk.
Kistérségi Társulásban hátha nagyobb lehetőségünk lesz, év közben is léphetünk,
változtathatunk. Ha Orosházához csatlakozunk, ott rövidesen egy intézményfenntartó
lesz, akkor már ott a busz és járjanak be a gyerekek.
Ramasz Imre polgármester: Hangsúlyozom – kezdeti törekvésünk, hogy itt
maradjanak a gyerek. Felvetődött a kistérségi társulás létrehozása, nem biztos, hogy
az jó lesz nekünk.
Gombkötő Lajos képviselő: A városokban előbb-utóbb egy iskolavezető lesz, más
lesz a pedagógusok száma, ott is létszámcsökkenések várhatók.
Pusztai Ádám képviselő: Kicsi az esély, hogy a jogszabályok úgy változzanak, hogy
ilyen kicsi létszámú általános iskolák működhessenek önálló intézményként.
Mórocz Lajos képviselő: Környékbeli iskolákkal felvehetjük-e a verseny, hozzánk
lehet-e társulni?
Pusztai Ádám képviselő: Nem csak fordítva, nagyobb iskola lehet a gesztor.
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Ramasz Imre polgármester: Nagyon korlátozottak a lehetőségeink. Javasolom, hogy
fogadja el a testület a tájékoztatót. Március hónapban visszatérünk, ha
körvonalazódnak a kistérségi társulás lehetőségei, elképzelései. Soron kívüli testületi
ülést tartunk, melyen egyeztetjük az álláspontokat és döntünk arról, hogy mit
mondhatunk a szülőknek, hogy szeptember 1-jén itt kezdheti a gyerek a tanévet,
vagy nem.
Kérem a testületi tagokat szavazzanak a tájékoztató elfogadása mellett.
A testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
3/2007. (II. 22.) sz.

IV.

Napirendi pont:

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete „Az oktatási intézmények
helyzetéről szóló tanulmány ismertetése,
működésükkel
kapcsolatos
feladatok
meghatározása” című tanulmányról szóló
tájékoztatót elfogadja.

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

Ramasz Imre polgármester: A mostani politikai hangulatban ne vállaljunk fel politikus
felkérését ünnepi beszéd, megemlékezés megtartására.
Az ünnepi megemlékezés időpontjának javaslom március 15-én este órákban, a
hagyományoknak megfelelően.
Előzetesen egyeztettem Pappné Neller Borbálával a Művelődési ház vezetőjével a
programról.
Pusztai Ádám képviselő: Az általános iskolásoknak van már ünnepi műsoros
programjuk.
Ramasz Imre polgármester: Az ünnepi műsor a művelődési ház nagytermében
lenne, utána koszorúzás az emlékműnél, majd a játszótér melletti részen tábortűz.
A rendőrség részére be kell jelenteni a rendezvényt.
Az ünnepi beszéd prezentálására van-e vállalkozó a testületi tagok közül?
Amennyiben nincs, én javasolnám Pappné Neller Borbálát, új intézmény vezető, jól
végzi munkáját, előzetesen tárgyaltunk erről, ha a testület egyetért akkor vállalja a
felkérést.
Kérem a testületi tagokat, hogy szavazással fogadják el a javaslatot.
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A testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
4/2007. (II. 22.) sz.

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete tisztelettel felkéri a
március
15-i
ünnepi
megemlékezés
megtartására Pappné Neller Borbálát. Az
ünnepséget a javasolt programmal elfogadja.
Az időpontot 2007. március 15-én 18 órai
kezdésben határozza meg.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester
Határidő:
2007. március 15.

Pappné Neller Borbála megköszöni a bizalmat, igyekszik felkészülni és színvonalas
megemlékezést tartani.
B e j e l e n t é s e k:
Ramasz Imre polgármester: A Petőfi utca 24. sz. önkormányzati ingatlan
hasznosítására 1 ajánlat érkezett a ZAFIREX Kft-től. Az ingatlan egy részét kívánják
használni, bolt kialakítása céljából. Az írásban beadott ajánlatot ismerteti, melynek
lényege, hogy az átalakítás költsége kb. 1.300.000,-Ft. Bérleti díjként havi 40 ezer
forintot ajánlott, melyből 20 ezer forintot fizetne a bérlő, a másik 20 ezer forintot pedig
az átalakítás költségeként öt éven át havonta beszámítaná. Valójában az átalakítási
költségeket visszafizetnénk ezzel az ajánlattal.
Falugyűlésen kritika hangzott el a jelenleg üzemelő bolt ellen. Ezt követően az
üzemeltető felkeresett és ígéretet tett üzlete bővítésére, a környezet rendbetételére.
Nem biztos, hogy a település el tud tartani két boltot.
Bizonytalannak érzem belemenni a bérleményre tett ajánlat elfogadásában.
Gombkötő Lajos képviselő: Biztos nem lesz életképes 2 bolt üzemeltetése,
kockázatos belemenni a bérleti ajánlatba is. Egy bolt kell és az, hogy úgy
gondolkodjon a vezető, hogy a falugyülés után lépéseket ígér, gondolkodjon, és
változtasson a lakosság érdekeit, igényeit szem előtt tartva.
Ramasz Imre polgármester: Azt erősítettem az üzemelő bolt vezetőjében, hogy
mindent itt tudjon a lakosság beszerezni.
Gombkötő Csabáné képviselő: Több helyen emelték az árakat itt még nem. A
kenyeret mindenki írassa fel és vigye el a boltból.
Verasztóné Szabó Irén képviselő: Tudomásul kell venni azt is, hogy a TESCO
megnyílt Orosházán. De azt is tudomásul kell venni aki ide jön kereskedőként, hogy
a lakosságot ki kell szolgálni. Nehezményezem, hogy miért csak az ő általa sütött
kenyeret árulja, miért nem árul még legalább egy fajta kenyeret.
Miért nem alkalmaz kardoskúti lakhelyű boltosokat. Nem látok garanciát, hogy
működőképes lesz a konkurencia ellenében az új bolt. Nem támogatom a bérleti
szerződés megkötését.
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Mórocz Lajos képviselő: Ekkora épületet ennyi pénzért nem szabad odaadni, hiszen
még egy lakás is van benne.
Ramasz Imre polgármester: Javaslom, hogy az ajánlatot ne fogadja el a Képviselőtestület. Aki egyetért ezzel szavazzon mellette.
A testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
5/2007. (II. 22.) sz.

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Kardoskút Petőfi u. 24.
sz.
alatti
önkormányzati
ingatlan
bérbevételére tett ajánlatot nem fogadja el.

Ramasz Imre polgármester: Értelmes Életért Alapítvány kérelmében támogatást kér
középsúlyos értelmi fogyatékos, vak emberek ügyéhez. Javasolom 5 ezer forinttal
támogatni a kérelmet.
Kérem a képviselőket szavazzanak a javaslat mellett.
A testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 3 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
6/2007. (II. 22.) sz.

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete az „Értelmes Életért
Alapítványt 5.000,- Ft-al támogatja.
Felelős: dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő: 2007. március 19.

Ramasz Imre polgármester: „Őssejt az Élet Esélye Alapítvány bemutatkozott,
tájékoztatott céljairól, feladatairól, terveiről írásban. Céljainak elérése érdekében
segítséget kér. Ötezer forint támogatást javaslok.
Aki egyetért javaslatommal kérem szavazzon.
A testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
7/2007. (II. 22.) sz.

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete az „Őssejt az Élet Esélye
Alapítvány”-t 5.000,-Ft-tal támogatja.
Felelős: dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő: 2007. március 19.

Ramasz Imre polgármester: A Kardoskúti Általános Iskola Szülői Munkaközössége a
február 10-én megtartott farsangi ünnepség finanszírozásához kért 50 ezer forint
támogatást. Mivel azóta nem volt testületi ülés, és ugyanannyit kértek, mint előző
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években támogatta a testület, így engedélyeztem részükre, hogy felvegyék az
önkormányzat pénztárából a kért összeget. Kérem a testületi tagokat, hogy
utólagosan szíveskedjenek jóváhagyni a támogatást.
A testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
8/2007. (II. 22.) sz.

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Általános Iskola Szülői
Munkaközösségének nyújtott 50.000,-Ft
összegű támogatást utólagosan jóváhagyja.

Ramasz Imre polgármester: Kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez támogatásért
a „Magyar Babamentő Alapítvány”. Írásos kérelmüket részletesen ismerteti.
Javaslom 5 ezer forint támogatás megítélését részükre.
Kérem a képviselőket szavazzanak a javaslat mellett.
A testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 4 tartózkodással nem fogadta el a
javaslatot.
Ramasz Imre: Szavazást kér a kérelem elutasítása mellett.
A testület 5 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 0 tartózkodással - az alábbi
határozatot hozta:
9/2007. (II. 22.) sz.

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a „Magyar Babamentő
Alapítvány” kérelmét nem áll módjában
támogatni.

Ramasz Imre polgármester: Kérelmet nyújtott be az „Együtt Segítsünk Alapítvány”
támogatás iránt. (Kérelmet részletesen ismerteti.)
Gub András képviselő: 5 ezer forint támogatást javasol
Gombkötő Csabáné képviselő: 10 ezer forint támogatást javasol.
Ramasz Imre polgármester kéri a képviselőket a javaslatok sorrendjében
szavazzanak az elhangzottakról, először az 5 ezer forintról.
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A testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 2 tartózkodással - az alábbi
határozatot hozta:
10/2007. (II. 22.) sz.

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete az „Együtt Segítsünk
Alapítvány”-t 5.000,- Ft-tal támogatja.
Felelős:
dr. Mészáros Erzsébet
Határidő:
2007. március 19.

Ramasz Imre polgármester: Az „Élni Szeretnék Alapítvány” három súlyos beteg
kisgyermek életmentéséhez kér tisztelettel segítséget. Javaslom 5 ezer forint
támogatás megállapítását. Aki egyetért a javaslattal kérem szavazzon.
A testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
11/2007. (II. 22.) sz.

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete az „Élni Szeretnék
Alapítvány”-t 5.000,-Ft-tal támogatja.
Felelős:
dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő:
2007. március 19.

Ramasz Imre polgármester: Tájékoztatást ad a képviselőknek több témában:
Összeállt az erdélyi kiránduláshoz a létszám. A gépkocsivezetővel együtt 16
fő jelentkező van. Utazási irodán keresztül bonyolítjuk le a szállás + félpanzió
kifizetését, a számlázás szükségessége miatt. Panzióban lenne a szállás
6600 forint/fő/nap. Május 25-én a reggeli órákban lesz az indulás és 28-án
este a hazaérkezés. A képviselőknek és a dolgozóknak nem kellene a
költségekhez hozzájárulni, a hozzátartozóknak viszont a szállás + félpanzió
költségét finanszírozni kell.
Részletes programot később beszélnénk meg. Az utazási irodával holnap
fogom megkötni a szerződést.
Kistérségi szintű belső ellenőrzési lehetőség vetődött fel. Korábban kértük
többen települések képviselői, de ellenállásba ütközött, ezért megbukott. Most
nem kell döntést hozni ebben, javaslom, bízzuk meg dr. Mészáros Erzsébet
jegyzőnket, hogy a létrehozáshoz szükséges adatokat szolgáltasson, a jegyzői
kollégiumban működjön közre úgy, hogy megvalósítható legyen. Hatékonyabb
lenne és feltehetően olcsóbb is a belső ellenőrzés.
Március 22-én soron kívüli testületi ülés keretében tárgyalnánk az oktatásról, a
gazdasági programról. Pályázatíróval felvennénk a kapcsolatot pályázatok
készítéséről, felkérnénk tegyenek ajánlatot, működjenek közre a pályázatok
előkészítésében és csak sikerdíjért. Célszerű lenne olyan pályázatíróval
kapcsolatot teremteni, aki megismerné a települést, folyamatosan figyelné a
pályázási lehetőségeket és nem esetenként egy-egy pályázat megírását
eszközölné, hanem folyamatosan hosszú távra.
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Mórocz Lajos képviselő felvetette, hogy a novemberi testületi ülésen a művelődési
ház vezetője 6 órás munkaidőre lett kinevezve. Már akkor felvetődött, hogy a
feladatainak ellátására a 8 órai foglalkoztatásra is szükség lenne. Arról volt szó, hogy
majd visszatérünk a témára. Javaslom, hogy beszéljünk róla most.
Ramasz Imre polgármester: Beszéltünk erről vele, felmértük az ezzel járó
költségeket. Látom mit vállal fel, mit teljesít. A munkájából mennyi időt kell a
művelődési házban töltenie és mennyi idő szükséges más helyeken eltölteni. Előbbutóbb szükségesnek érzem a 8 órás munkaviszony. A költségkihatásai április 1-től
381.400,-Ft pluszt jelent, mely a művelődési ház költségvetésébe bele is fér.
Pappné Neller Borbála műv. ház vezető: Az elmúlt hónapok tapasztalatairól szólva
több minden változás van. Kulturális rendezvények olyanok voltak amelyek most
voltak először. Tervezés alatt van az Ízek fesztiváljának megrendezése 4 település
közreműködésével, ami sok feladattal, előkészítéssel jár. Másrészt nem csak
kulturális, hanem életmóddal kapcsolatos programok is indulnak, melyek közösen a
védőnővel együttműködve kerülnek megszervezésre.
Tevékenységek: Készítjük a Kardoskút hivatalos web- oldalát. Ezek is a szabadidőm
terhére valósulhatnak meg. Megyei, országos pályázatokra készülünk . Napi 6 óra
nem igazán elég, főként délelőtt keresnek, adminisztratív dolgokat is ekkor tudok
elvégezni, mert a délután a foglalkozásoké. Ezen kívül sok mindent csinálok, amit
nem pont itt a házban, de kapcsolódik az itteni tevékenységhez. Ha úgy látja a
testület, akkor vállalom a 8 órás foglalkoztatást .
Ramasz Imre polgármester: Megalapozottnak tartom az elmondottakat, felmértük a
túlórákat, be kell látni, ha elvárjuk a munkát, akkor a minőségi, mennyiségi munka 6
órában nem fér bele. Változtathatunk a feltételeken. A 8 órás foglalkoztatásról
testületi döntés kell.
Kulima István képviselő: A művelődési ház költségvetése elbírja, nem ebbe fogunk
belerokkanni. Támogatom a 8 órás munkaviszonyt.
Verasztóné Szabó Irén képviselő: Javaslom a 8 órás foglalkoztatást. Településünk
javára szolgál. Színvonalas, minőségi kulturális munka folyik a településen. A
tájékoztatás, kulturális életet hozzáértéssel végzi.
Gombkötő Lajos képviselő: Nagyon nagy tenni-akarással és eredményesen végzi
munkáját. Javaslom a 8 órás foglalkoztatást.
Gub András képviselő: Március 1-től javaslom a 8 órás munkaviszonyt.
Ramasz Imre polgármester kéri a képviselőket, hogy aki egyetért Pappné Neller
Borbála 8 órás foglalkoztatásával 2007. március 1-jétől, az szavazzon.
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A testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
12/2007. (II. 22.) sz.

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete Pappné Neller Borbála a
Művelődési Ház költségvetésének terhére
2007. március 1-től jogviszonyát napi 8
órában
állapítja
meg
feladatainak
változatlanul hagyása mellett.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester
Határidő:
2007. március 1.

Ramasz Imre polgármester bejelenti, hogy a testület zárt ülés keretében folytatja a
munkát.

Kmft,-

dr. Mészáros Erzsébet
jegyző

Ramasz Imre
polgármester
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Gombkötő Lajos
képviselő

Mórocz Lajos
képviselő
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