5/2007. ÖKÜ.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. április 26án 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;
Tóth Lajosné
Kapuné Sin Anikó hivatali dolgozók.
Pappné Neller Borbála műv. ház vezető,
Skorka Pálné jkv.
Ramasz Imre polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes.
Tájékoztatja a jelenlevő képviselőket, hogy Gombkötő Csabáné, Gombkötő Lajos és
Gub András képviselők elfoglaltságuk miatt később csatlakoznak a testületi
munkába.
Jegyzőkönyv-hitelesítőkre tesz javaslatot
személyében, akiket a testület elfogadott.

Kulima

István

és

Pusztai

Ádám

A továbbiakban Ramasz Imre polgármester javaslatot tesz a megtárgyalandó
napirendi pontokra, melyet a testület az alábbiak szerint fogadott el:
Tárgy:
1. Gyermekvédelmi Szolgálat 2006. évi működéséről
beszámoló jelentés.

Előadó:
Tibáné Hamvasi Zsuzsa
Szolgálat vezetője

2. 2006. évi költségvetésről szóló beszámoló jelentés
megvitatása, elfogadása, a zárszámadási rendelet
megalkotása.

Ramasz Imre
polgármester
dr. Mészáros Erzsébet
jegyző

3. 2007. július 21-i Falunap előzetes koncepciójának
előterjesztése és megvitatása.

Pappné Neller Borbála
Művelődési ház vezető

4. Közmeghallgatása.
5. Bejelentések.
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Ramasz Imre a napirendi pontok tárgyalása előtt a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról tesz jelentést a Képviselő-testületnek.
4/2007. (II. 22.) sz. KT határozatban döntött a testület a március 15-i nemzeti
ünnep programjáról és az ünnepi megemlékezés szónokáról. A
megemlékezés rendben megtartásra került.
6/2007. (II. 22.) sz. KT határozatban az Értelmes Életért Alapítvány
támogatásáról döntött a testület. Az 5 ezer forint támogatás átutalásra került.
7/2007. (II. 22.) sz. KT. határozatban az Őssejt az Élet Esélye Alapítvány 5
ezer forintos támogatásáról döntött, az összeg átutalásra került.
10/2007. (II. 22.) sz. KT. határozatban az Együtt Segítsünk Alapítvány részére
5 ezer forintos támogatást állapított meg a testület, mely szintén átutalásra
került.
11/2007. (II. 22.) sz. KT határozatban az Élni Szeretnék Alapítvány javára 5
ezer forint összegű támogatást állapított meg a testület, mely átutalásra került.
12/2007. (II. 22.) sz. KT határozatban Pappné Neller Borbála művelődési ház
vezetőjének március 1-től kezdődően jogviszonyát 8 órás munkaidőben
állapította meg feladatainak változatlanul hagyása mellett. Ezzel kapcsolatos
hivatalos iratok elkészítésre kerültek.
25/2007. (III. 22.) sz. KT határozatban döntött a testület, hogy a 2007/08-as
tanévet a jelenlegi keretek között kezdik meg, ezért az igazgatói állásra a
pályázatot meghirdeti, mely elkészült, az Oktatási Közlöny Szerkesztőség
részére megküldésre került.
30/2007. (III.22.) sz. KT határozatban arról döntött a testület, hogy a József
Attila, Rózsa utca és Rákóczi sor egybefüggő utcák felújításának anyagi
forrását biztosítja, költségvetésben 5.674.138,- Ft-ot, pályázati összegből
5.650.000,- Ft-ot.
Ramasz Imre polgármester a két ülés közötti időszakban történt eseményekről,
döntésekről számol be, február 22. óta, mert időközben soron kívüli ülés volt, melyen
nem szólt a történt eseményekről.
Békés Megyei TÖOSZ február 27-én tartott fórumon általános tájékoztatás
hangzott el. A 2006. évi önkormányzati választások miatt személyi változások
történtek, 6 Békés megyei delegált van (név szerint ismerteti). Az Orosházi
Kistérségből Szilágyi Menyhértet delegáltuk, aki az országos elnökségnek is
tagja. Kitekintést kaptunk a kistérségek pályázati lehetőségeiről.
2007. március 7-én a Dél-Békés Megyei Vízgazdálkodási Társulás
küldöttgyűlésén vettem részt. Eredményes évet zárt a társulás. A 2007.
gazdasági év pénzügyi tervét megismertük, alapszabály módosítás, személyi
változások történtek szintén az önkormányzati választásokból eredő
személycserék miatt. Bizottságok tagjait választottuk meg.
Kistérségi Társulás üléseiről:
2007. március 7. – zárt ülés – vidékfejlesztési iroda cím elnyerésére pályázat
kiírása történt.
2007. március 22. – zárt ülés – első körben kiírt irodavezetői pályázatra 22
pályázat érkezett, egy sem felelt meg a kiírásnak. Új pályázati felhívás történt,
egyszerűbb pályázati feltételekkel.
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2007. április 12. – pályázatok elbírálása – 23 pályázóból 3 felelt meg a
kiírásnak, időközben 1 elköltözött, 1 visszavonta pályázatát, így maradt 1, aki
Rácz Dénes személyében megbízást kapott a kistérségi iroda vezetésére.
2007. április 16-tól önálló irodája van a kistérségnek. Orosháza Város
Önkormányzat tulajdonát képező 44 m2-es ingatlant bérel irodahelyiség
céljára, éves szinten 250 ezer forint közüzemi költségtérítéssel és havi 44 ezer
forint bérleti díjért. Döntöttünk kistérségi közmunkaprogram pályázatról –
elbírálás még nem történt. Felvállaltam 1 fő, 3 hónap időtartamra történő
tovább foglalkoztatását saját költségünkre, minimálbéren, napi 6 órás
foglalkoztatásban.
2007. március 30. Fórum volt a kistérségi közoktatás lehetőségeiről oktatási
szakértő előadásában, aki az előadást követően megbízást kapott egy
tanulmány elkészítésére az Orosházi Kistérségre vonatkozóan. Szeptember 1jén azonban ennek alapján átszervezés még nem lesz.
2007. április 5. – Tótkomlós és Térsége Állati Hulladéklerakó Társulás
ülésének keretében tisztújítás történt. A tervek elkészültek a lerakó építésére.
Verasztóné Szabó Irén képviselő: A három fő közmunkás közül, 2, aki nem lesz
tovább foglalkoztatva, mennyi időre van alkalmazva.
Ramasz Imre polgármester: 4 hónapra. Szavazást kér a lejárt határidejű
határozatokról és a két ülés közötti eseményekről szóló beszámoló elfogadása
mellett.
A testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
36/2007. (IV. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 4/2007. (II. 22.), a 6/2007. (II. 22.), a
7/2006. (II. 22.), a 10/2007. (II.22.), a 11/2007. (II.
22.), 12/2006. (II. 22.), a 25/2007. (III. 22.) és a
30/2007. (III. 22.) sz. lejárt határidejű
határozatokról szóló jelentést, valamint a két ülés
között történt eseményekről szóló tájékoztatást
elfogadta.
I. Napirendi pont tárgya:

Gyermekvédelmi Szolgálat 2006. évi működéséről
beszámoló jelentés.
Előadó:
dr. Mészáros Erzsébet jegyző

Ramasz Imre polgármester: A meghívó szerint a napirend előadója Tibáné Hamvasi
Zsuzsanna a Gyermekvédelmi Szolgálat vezetője. A beszámoló jelentést írásban
elkészítette, melyet meg is kaptak a képviselők, de jelenleg egy hetes tanulmányúton
vesz részt, ezért nem tud személyesen jelen lenni. Helyette a kérdésekre a választ
dr. Mészáros Erzsébet jegyző adja meg.
Verasztóné Szabó Irén képviselő: Tárgyilagos jó a beszámoló, színes, az év során
eredményes munkát végzett. Megfelelő jogi lépések szükség esetén megtörténtek. A
tárgyi feltételek a működéshez jók. A szolgálat vezetője szabadidejében is vállal

3

tanfolyamokat, esetenként saját költségén is. A jegyzővel, más szakszolgálatokkal jó
a kapcsolata. Akciókat szervez a rászorulók részére. Szakmai felkészültsége jó. A
beszámolót elfogadásra javasolom, elismerve munkáját határozatban.
Ramasz Imre polgármester: A szolgálat vezetője kezd igazán beilleszkedni a
közösségbe. A korábbi negatív jelzésekhez hasonló nem érkezett hozzám.
Elfogadták a lakosok, bizalom alakult ki a személye iránt.
Többször előfordult, hogy rajta keresztül, az ő támogatásával kérnek segítséget a
lakosok. Jó kezekben van a feladat.
dr. Mészáros Erzsébet jegyző:
került, melyen minden illetékes
véleményét. A beszámolóból
eredményt, de a lakosság ezt a
végez.

Az éves gyermekvédelmi beszámoló megtartásra
részt vett. Megerősíteni tudom az előttem szólók
kimaradt az egészségterv pályázaton elért jó
későbbiekben fogja látni. Nagyon sokrétű feladatot

Mórocz Lajos képviselő: Nagyon lelkiismeretesen végzi munkáját, dicséretet
érdemel.
Pusztai Ádám képviselő, az általános iskola igazgatója: Az iskolások április végén 3
napos – egészséges életmóddal kapcsolatos pályázat nyerteseként – kiránduláson
vettek részt.
Ramasz Imre polgármester: Javasolom elfogadásra a beszámolót és a határozatba
foglalva mondjunk köszönetet a végzett lelkiismeretes munkájáért. Aki egyetért,
szavazzon.
A testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
37/2007. (IV. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Gyermekvédelmi Szolgálat 2006. évi
működéséről
szóló
beszámoló
jelentést
elfogadja. A szolgálatban végzett lelkiismeretes
munkájáért
Tibáné
Hamvasi
Zsuzsannát
dicséretben részesíti, elismerését és köszönetét
fejezi ki.
II. Napirendi pont tárgya:

2006. évi költségvetésről szóló beszámoló jelentés
megvitatása, elfogadása, a zárszámadási rendelet
megalkotása.
Előadó:
Ramasz Imre polgármester
dr. Mészáros Erzsébet jegyző

Ramasz Imre polgármester: A testületi tagok előzetesen írásban megkapták az
írásos beszámolót táblázatokkal kiegészítve, szóbeli kiegészítést nem kíván tenni.
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Verasztóné Szabó Irén képviselő: Az Ügyrendi Bizottság előzetesen megtárgyalta a
napirendi ponttal kapcsolatos írásos anyagot, - beszámolót és rendelet-tervezetet azt változtatás nélkül elfogadásra javasolja és a rendelet-tervezet rendeletté
emelését változtatás nélkül ajánlja.
Részletes, szép munkának tartja a beszámolót. Az intézmények minden lehetőséget
megkaptak működésükhöz, mégis igyekeztek fegyelmezetten gazdálkodni. Az egész
költségvetési évben jó szemléletű gazdálkodás folyt.
Megérkezett Gombkötő Lajos képviselő és bekapcsolódott a munkába.
Ramasz Imre polgármester: Verasztóné Szabó Irén képviselő által elmondottak
valósak. A szükséges dolgokra mindig az intézmények rendelkezésére állt a pénz. A
költségvetés készítésekor a fő szempont az intézmények zavartalan működtetése
volt. Nem ÖNHIKI-s a településünk. A megalapozott igények kielégítését lehetővé
teszi az iparűzési adó bevétünk. Fogadja el a testület a beszámolót. Amennyiben
ezzel egyetértenek, szavazzanak.
A testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
38/2007. (IV. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2006. évi költségvetésről szóló
beszámoló jelentést elfogadja.
Ramasz Imre polgármester: A napirendhez tartozik a 2006. évi zárszámadásról
készített rendelet-tervezet elfogadása és rendeletté emelése. Aki egyetért ezzel,
szavazzon.
A testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással - egyhangúlag Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a 2006. évi
zárszámadásról szóló rendelet-tervezetét elfogadta.
Ramasz Imre polgármester megállapítja, hogy Kardoskút Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 3/2007. (….) sz. ÖKT. rendelet-tervezete a 2006. évi
zárszámadásról rendeletté emelkedett.
III. Napirendi pont tárgya:

2007. július 21-i Falunap előzetes koncepciójának
előterjesztése és megvitatása.
Előadó: Pappné Neller Borbála, művelődési ház
vezető

Megérkeznek Gombkötő Csabáné és Gub András képviselők és bekapcsolódnak a
testület munkájába.
Pappné Neller Borbála művelődési ház vezető: A 2007. évi falunap tervezett
időpontja 2007. július 21. szombat.
Helyszíneknek alkalmasak a korábbi években megszokott helyszínek.
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A programok között tervezetemben szerepelnek hagyományos számok, de újakat is
terveztem. A Március 15. téren helyet adunk a hagyományos kirakódó vásárnak. Az
emlék-parkban
kézműves
játszóháznak
adnánk
helyet,
költségkímélés
szempontjából Andrékó Pálné bevonásával.
Délelőtt a parkban kb. másfél órás gyermekműsort tartanánk. Ajánlat van a
békéscsabai, országos ismeretséggel bíró Hevesi Imre és társai személyében, 84
ezer forintért.
A játszótéren hinta és légvár és a hagyományos szórakoztató eszközök kapnának
helyet.
Az Evangélikus templomban Isten tisztelet megtartására kerülne sor.
A Művelődési Ház udvarán pörköltfőző versenynek biztosítunk helyet, sokan kérik és
az étkezés is biztosítva lenne.
A házban képzőművészeti kiállítást, a helyi kézműves szakkörnek kiállítást
rendeznénk.
Új színfoltként a Bel-Canto ének együttes színes repertoárját hallgathatná a
közönség.
A délután folyamán:
a Desperado Művészeti Iskola mutatná be az év folyamán tanultakat.
Díjkiosztó ünnepség
Verasztó Ferenc – kardoskúti kötődésű – nuizmatikával foglalkozó érme
kiállítása szerepelne a programban.
Reggel az Iskola udvarán elkezdődik a futball, már érdeklődés volt, és vendégeket is
hozna.
Thek Wando bemutató szerepelne.
Az est folyamán a hagyományos néptánc bemutató lenne a fénypont, melyet egy
nagyobb volumenű koncert követne – egy gyulai együttessel már tárgyaltam, akik 90
perces élő koncertet, 5 tagú zenekarral 300 ezer forint + ÁFA díjazásért vállalnak.
Az esti koncert után Musztafa Imre közreműködésével disco szórakoztatná az
érdeklődőket.
A „Virágos Kardoskútért” pályázatot is meghirdetjük, amennyiben a testület
határozatban dönt erről, javasolom a 100 ezer forint összegű összdíjazást.
A hagyományoktól eltérően elmaradna az esti tűzijáték, a fogathajtó verseny.
Helyettük lehetne íjász bemutató, illetve a nap folyamán sétakocsikázás.
A különböző helyszíneken az előadó részére az előző évhez hasonlóan színpadot
bérelnénk.
Gombkötő Csabáné képviselő: A lovasoknak is kellene Kardoskúton bemutatkozási
lehetőséget biztosítani.
Pappné Neller Borbála művelődési ház vezető: A kardoskúti lovasoknak lehetőséget
biztosítunk sétakocsikázásra.
Ramasz Imre polgármester úgy véli, hogy sok a program, válogatni kell belőlük, mert
időt kell hagyni az embereknek is.
Gobkötő Lajos képviselő: Új színfoltként egyetért az íjász bemutatóval, helyette
elmaradhat a tűzijáték.
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Pusztai Ádám képviselő: A Desperado csoport bemutatkozása természetes, mert
kardoskúti gyermekek is szerepelnek. Felajánlották, hogy esetleg helyszínek között
mazsorett csoporttal bemutatót tartanak, zene-kísérettel, haladó néptánccal. A
zenészeknek kellene 1 hintó.
Ramasz Imre polgármester: A programot tervező művelődési ház vezető színes
ötleteket tárt elénk, jó úton jár a szervezésben, folytatandó ez a munka. Javasolom,
hogy a művelődési ház költségvetésébe betervezett összeghatáron belül a
elhangzott javaslatokból részletes tervet készítsen, programmal, szünetekkel,
helyszínekkel. Bízza meg a testület ezzel a munkával és határozzunk arról is, hogy
hirdessük meg a „Virágos Kardoskútért” pályázatot 100 ezer forintos összdíjazással.
Aki egyetért ezzel, kérem szavazzon.
A testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
39/2007. (IV. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2007. július 21-én megtartásra kerülő
Falunappal kapcsolatos előterjesztést tudomásul
vette és elfogadta. Megbízza Pappné Neller
Borbála művelődési ház vezetőt, hogy a
Művelődési Ház 2007. évi költségvetésbe
betervezett összeghatáron belül készítsen
részletes program tervet a 2007. június 28-ra
betervezett testületi ülésre. A rendezvényhez
kapcsolódóan a Képviselő-testület “Virágos
Kardoskútért” pályázatot hirdet 100.000,- Ft
összdíjazással.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2007. 06. 28.
Mórocz Lajos képviselő javasolja, hogy a falunap után véleményládát tegyünk ki a
közterületre, hogy a lakosok juttassák el véleményüket, melyet a következő évben
hasznosítani tudnánk.
IV. Napirendi pont:

Közmeghallgatás

Érdeklődő hiányában a napirendi pont elmaradt.
B e j e l e n t é s e k:
dr. Mészáros Erzsébet jegyző: Változások voltak 2007. január 1-től a szociális
ellátások sorozatában, bizonyos feladatok jegyzői hatáskörbe kerültek, törvényi
változások történtek. Lehetőség nyílik arra is, hogy ha a rendszeres segélyezett
családjában védelembe vett gyermek van, akkor a folyósítandó összeg egy részét
természetbe kapja meg.
Verasztóné Szabó Irén képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a szociális
ellátásokkal kapcsolatos rendelet-tervezetet. A bizottság azzal a kiegészítéssel
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javasolja elfogadni, hogy a rendszeres szociális segélyben részesülő juttatásának
meghatározott részét természetben kapja meg, amennyiben eltartásában védelembe
vett gyermek van.
Ramasz Imre polgármester: Javasolja megalkotni a szociális ellátásokról szóló
rendeletet az Ügyrendi Bizottság kiegészítésével. Kéri a képviselőket szavazzanak
erről.
A testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással - egyhangúlag Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátási
formák szabályairól szóló rendelet módosításáról készített rendelet-tervezetét
elfogadta.
Ramasz Imre polgármester megállapítja, hogy Kardoskút Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 4/2007. (….) sz. ÖKT. rendelet-tervezete „Az egyes
szociális ellátási formák szabályairól szóló 7/2003. (VIII. 29.) sz. ÖKT. rendelet
módosításáról” rendeletté emelkedett.
dr. Mészáros Erzsébet jegyző: A hátralékos adózók felszólítást kaptak. Lehetőséget
biztosítottunk arra, hogy április 26-ig részletfizetést, fizetési halasztást kérhetnek.
Egy jogi személy esetében, aki élt ezzel a lehetőséggel, állásfoglalást szeretnék
kérni a testülettől, mennyi összegig, mennyi időre, stb. élhetünk az engedménnyel.
Ramasz Imre polgármester: A testület döntött a kintlévőségek csökkentése
érdekében a hatékonyabb lépések megtételéről. A MOL tevékenységi körébe tartozó
kft-k körében gyakori volt eddig is a kamatmentes fizetési halasztás kérése.
Hatalmazzuk fel a jegyzőt a mindenkori egyedi elbírálásra, de a döntések a mi
érdekeinket szolgálják. Vannak lehetőségek, de széles kapukat ne tárjunk, a józan
ész határain belül tegyünk engedményeket.
Mórocz Lajos képviselő: Hány év óta nem fizet a kérelmező?
Kulima István képviselő: A józan ész azt diktálja, hogy éljünk a végrehajtással,
felesleges engedményt adni.
Verasztóné Szabó Irén képviselő: Nem javaslom a kedvezmény adását, miért
legyenek kivételek, esetleg minimális halasztást adhatunk.
Gombkötő Lajos képviselő: Amíg látják, hogy kaphatnak engedményt, addig élni is
fognak vele.
Mórocz Lajos képviselő: Ha adunk is részletfizetést, de mit teszünk akkor ha csődöt
jelentenek.
Ramasz Imre polgármester: Felhatalmazhatjuk a jegyzőt, hogy nem járulunk hozzá a
fizetési halasztáshoz és számoljuk a mindenkori késedelmi kamatot. Egyedileg
mérlegeljen döntésekor. A fő törekvés az adótartozás csökkentése legyen. A június
30-i határt meg lehet szabni.
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Ramasz Imre polgármester: Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulásának társulási
megállapodását a Kistérségi Iroda létrehozása miatt, illetve feladatainak
meghatározása miatt módosítani kell. Ismerteti a határozati javaslatot szó szerint.
Kéri a képviselőket, hogy amennyiben nincs hozzászólásuk, szavazzanak annak
elfogadásától.
A testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
40/2007. /IV. 26./ sz. Képviselő-testületi határozat
I.Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
Orosházi
Kistérség
Többcélú
Társulásának
Társulási
Megállapodását az alábbiak szerint módosítja:
A Társulási Megállapodás I. fejezete „ÁLTALÁNOS
RENDELKEZÉSEK” 7. pontjának második mondata az
alábbiak szerint módosul:
„ A Társulás pénzügyi-gazdasági feladatait a Társulás
önálló munkaszervezete, a Kistérségi Iroda látja el.”
A Társulási Megállapodás I. fejezetének 13. pontjának 2.
mondata az alábbiak szerint módosul:
„ A nyilvántartás felfektetése és vezetése a Társulás
önálló munkaszervezetének, a Kistérségi Irodának a
feladata.”
A Társulási Megállapodás IV. fejezetének „A TÁRSULÁS
TAGSÁGI VISZONYAI, SZERVEZETE”„ A Társulás
szervei” című része 1. pontjában szereplő „a Társulás
munkaszervezete”
elnevezés
„Kistérségi
Iroda”-ra
módosul.
A Társulási Megállapodás IV. fejezetének a „Társulás
Munkaszervezete” című része az alábbiak szerint
módosul:
„ Kistérségi Iroda
1. A Társulási Tanács feladatainak végrehajtását és
döntéseinek
előkészítését
a
Társulás
önálló
munkaszervezete, a Kistérségi Iroda látja el.”
Az 1. pont második mondata törlésre kerül.
A 2. pont első mondata az alábbiak szerint módosul:
„ A Kistérségi Iroda feladata különösen:”
A 3. pont az alábbiak szerint módosul:
„ 3. A Kistérségi Iroda részletes feladatait az Iroda
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatában
kell
meghatározni.”
A Társulási Megállapodás VII. fejezetének „ A TÁRSULÁS
PÉNZÜGYI ALAPJA, VAGYONA” „Költségvetés” című
része 1. pontjának második mondata az alábbiak szerint
módosul:
„ 1. A költségvetés végrehajtásáról a Társulási Tanács
önálló munkaszervezete, a Kistérségi Iroda útján
gondoskodik.”A Társulási Megállapodás VII. fejezetének
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„Vagyoni viszonyok” című része 4. pontja az alábbiak
szerint módosul:
„ 4. A Társulás költségvetési határozatában szereplő
előirányzat terhére a Társulási Tanács Elnöke vagy az
általa meghatározott személy - ideértve a Kistérségi Iroda
vezetőjét is - vállalhat kötelezettséget, illetve jogosult
utalványozásra.”
A Társulási Megállapodás VII. fejezetének „Vagyoni
viszonyok” című része 5. pontja az alábbiak szerint
módosul:
„ 5. A kötelezettségvállalás, valamint az utalványozás
ellenjegyzésére a Kistérségi Iroda vezetője jogosult. Ha a
kötelezettségvállalást és az utalványozást a Kistérségi
Iroda vezetője gyakorolja, ellenjegyzésre az általa
meghatározott személy jogosult.”
II.
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a módosítással
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására.
Felelős:
Az
okiratok
aláírásáért
Ramasz
Imre
polgármester és dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő: 2007. április 30.
Ramasz Imre polgármester: A községi mázsaház létének, vagy megszüntetésével a
költségvetés készítésekor már foglalkoztunk. Április 16-án a megyei
állategészségügyi
szakigazgatási
szerv
részéről
ellenőrzést
végeztek,
meghatározták hogy a fennmaradás érdekében milyen feladatokat kell elvégezni a
megadott határidőre.
Szó szerint ismerteti a jegyzőkönyvbe rögzített feladatokat.
Ehhez kapcsolódik, hogy a mázsa hitelesítése is szükséges, melynek költsége 100
ezer forint körüli összeg. Az épület elhanyagolt állapotban van, karbantartási munkák
szükségesek.
Megítélése szerint az összes költség 3-400 ezer forint.
Kéri a képviselők véleményét.
Pusztai Ádám képviselő: Mennyi bevétele van ebből az Önkormányzatnak. Ha pár év
alatt megtérül áldozzunk rá.
Ramasz Imre polgármester: A ráfordított összeg nem fog megtérülni, inkább
méltányolható gesztus részünkről a még gazdálkodással foglalkozó lakosok felé.
Kulima István képviselő: Támogatom – áldozni kell rá. Szerkezetileg erős.
Változhatnak a körülmények. Ne hagyjuk azt a szerkezetet tönkre menni. A
mezőgazdaság veszteséges ágazat, de az itt élő emberekkel szemben erkölcsileg
nyereséges ha felújítjuk a mázsaházat.
Gombkötő Lajos képviselő: Végezzük el a felújítást. Nagyon sok segélyt fizetünk ki,
akkor a még becsületesen dolgozó adófizetőkkel szemben tegyük még meg ezt.
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Mórocz Lajos képviselő: Újítsuk fel, hova fejlődünk, ha mint mezőgazdasági falu
lévén még ezt is megszüntetjük, akkor mi lesz?
Ramasz Imre polgármester: A jelenlegi tendenciában azt látom, hogy még kevesebb
lesz a termelés, de javaslom vállaljuk fel a költségvetési tartalék terhére, bár a
határidő rövid.
Aki egyetért a javaslattal, szavazzon.
A testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
41/2007. (IV. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a községi mázsaházat felújítja az
előírásoknak megfelelően. Erre a célra a
költségvetési tartalék terhére 400 ezer forintot
biztosít.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2007. május 31.
Ramasz Imre polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a Pusztaközponti
Olvasókör felújításával kapcsolatban a pályázatíró véleménye szerint nem célszerű
pályázatot beadni. Elfogadtam az érvelését. Ezért a költségvetésben betervezett
szerint meg kell indítani a közbeszerzési eljárást a felújítás kezdésének érdekében.
Verasztóné Szabó Irén képviselő: Milyen mélységű lenne a felújítás?
Ramasz Imre polgármester: Az épület nyílászáróinak cseréje, a tetőzet kijavítása,
komfortosítás, festés, stb.
Ramasz Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a kerékpárút tervei
elkészültek. Orosháza város vezetésével az a véleményünk, hogy pályázati forrásból
kell megvalósítani, várhatóan a regionális fejlesztési tanács ír ki pályázatot. A
kivitelezés ebben az évben nem fog megvalósulni.
Ramasz Imre polgármester: A Cinkusiak Baráti Köre a korábbi évekhez hasonlóan,
támogatási kérelmet adott be. Korábbi években is mindig támogattuk – alkalmanként
30 ezer forinttal -, támogatásra érdemes a baráti kör működése.
Pusztai Ádám képviselő: Az Általános Iskolával kötött megállapodásban rögzített
pályázat mindig kiírásra került, különböző alkalmakkor meghívnak és részt veszünk a
programjukban, tovább nem bővült a kapcsolat, javaslom a támogatást, 35 ezer forint
összegben.
Gombkötő Lajos képviselő: 30 ezer forint támogatást javaslok.
Ramasz Imre polgármester: javaslom a 35 ezer forint támogatást részükre.
Kérem, aki egyetért vele, szavazzon.
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A testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
42/2007. (IV. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Cinkusiak Baráti Köre” „TANYANAP”
elnevezésű rendezvény költségeit 35.000,-Ft-al
támogatja.
Felelős: Ramasz Imre polgármester.
Határidő: 2007. május 15.
Ramasz Imre polgármester: A Magyar Életközpont Alapítvány támogatási kérelmet
nyújtott be anyagi támogatás céljából. Javasolom 5 ezer forint támogatást részükre
megállapítani. Kérem szavazzanak ezzel egyetértve.
A testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
43/2007. (IV. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Életközpont Alapítványt
5.000,-Ft-tal támogatja.
Felelős: dr. Mészáros Erzsébet
Határidő: 2007. május 15.
Ramasz Imre polgármester bejelenti, hogy a testület zárt ülés keretében folytatja a
munkát.

Kmft,-

dr. Mészáros Erzsébet
jegyző

Ramasz Imre
polgármester
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Mórocz Lajos
képviselő

Verasztóné Szabó Irén
képviselő
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