7/2007. ÖKÜ.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. június 21én 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén.
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;
Czecher Péter r. őrnagy, az Orosházi Rendőkapitányság
vezetője,
Tóth Máté körzeti megbízott,
Ádász Ferenc, a Kardoskúti Bűnmegelőzési és Önvédelmi
Egyesület vezetője,
Tóth Lajosné,
Tóth Józsefné,
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.
Jegyzőkönyv-hitelesítőkre tesz javaslatot Gombkötő Lajos és Kulima István
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
2006. évi helyzetéről beszámoló jelentés.

Előadó:
Tóth Máté
körzeti megbízott

2. Kardoskút Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület
elmúlt 2 évben végzett munkájáról tájékoztató
jelentés.

Ádász Ferenc
elnök

3. Falunap végleges programjának megtárgyalása és
elfogadása.

Pappné Neller Borbála
művelődési ház vezető

4. Bejelentések.
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Ramasz Imre a napirendi pontok tárgyalása előtt a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról tesz jelentést a Képviselő-testületnek.
27/2007. (III. 22.) sz. KT.határozatban Lénárt Ferenc Orosháza, Oláh István u.
31. sz. alatti lakos kérelmét támogatta 25 ezer forinttal. A támogatás átutalásra került.
29/2007. (III. 22.) sz. KT. határozatban az Önkormányzat tulajdonát képező
külterület 0205/19 és a 0198/17 hrsz-ú – árverésen elővásárlási joggal megvásárolt –
szántó területek bérbeadásáról döntött. A bérleti szerződés elkészült, a birtokbaadás
megtörtént.
38/2007. (IV. 26.) sz. KT. határozatban a Falunappal kapcsolatos előzetes
programot elfogadta, megbízta Pappné Neller Borbála műv.ház. vezetőt, hogy a
költségvetésbe betervezett összeghatáron belül készítse el a részletes programot
június 28-i következő ülésre. A rendezvényhez kapcsolódóan a KT meghirdette a
„Virágos Kardoskútért” pályázatot. A Falunap részletes programja a mai KT ülésen
önálló napirendi pont szerepel.
40/2007. (IV. 26.) sz. KT. sz. határozattal elfogadta az Orosházi Kistérség
Többcélú Társulásának Társulási Megállapodásának módosítását.
41/2007. (IV. 26.) sz. KT. a községi mázsaház felújításáról döntött, a tartalék
terhére erre a célra 400 ezer forintot biztosított. A felújítás részben megtörtént. A
felhasznált összeg 250 ezer forint. A határozatban jóváhagyott összegig további – az
állagmegóvás érdekében szükséges – munkálatok is elvégzésre kerülnek.
42/2007. (IV. 26.) sz. KT. a „Cinkusiak Baráti Köre” Tanyanap elnevezésű
rendezvény költségeit támogatta 35 ezer forinttal. Az összeg átutalásra került.
43/2007. (IV. 26.) sz. KT. a Magyar Életközpont Alapítványt támogatta 5 ezer
forinttal, az összeg átutalásra került.
Ramasz Imre polgármester a továbbbiakban a két testületi ülés között történt
eseményekről, döntésekről tájékoztatta a képviselőket.
Elsőként az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás ülésein elhangzottakról szólt.
Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás 2007. 05. 08-án, 2007. 05. 17-én, 2007.
06. 07-én és 2007. 06.12-én tartott üléseket.
A társulás elfogadta a Közbeszerzési Szabályzatát.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatban volt több tárgyalás.
Kardoskútra 5 db. készülék kerül kihelyezésre. Döntöttünk arról, hogy a rendszert ki
működtesse. Több szervezet is jelentkezett, a Gádorosi Önkormányzat kapta meg a
megbízást.
Döntöttünk kistérségi oktatási stratégia elkészíttetéséről, 2,5 millió forint
ráfordítás szükséges a kidolgozásra.
A Közkincs program keretében pályázat került kiírásra (pl. könyvtár közös
működtetése).
Közmunkaprogram pályázatról döntött a Kistérségi Többcélú Társulás.
Kardoskútról 2 fő foglalkozatatására jelentettem be igényt. Ezzel összefüggésben
200 ezer forint értékben kaptunk eszközbeszerzésre támogatást. A bealkalmazási
időpont 2007. 08. 01- 2007. 11. 30-ig, melyet önkormányzati önrészt nem terhel.
Együttműködési megállapodást kötött két civil szervezettel a Társulás az
együttműködés elősegítése érdekében.
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Nemzeti fejlesztési terv II. pályázati kiírás keretében az Orosháza-Tótkomlós
közötti közút felújítását szerepeltette. A megvalósulásra kicsi az esély.
Bízunk benne, hogy több kistérségi fejlesztéshez tud kapcsolódni Kardoskút a
jövőben.
Június 7-én a Pénzügyi Bizottság döntött a házi gondozás műszaki eszközeinek
közbeszerzési értékeléséről. Az ellátási létszám bővíthető lesz.
Június 12-én tartott társulási ülésen döntés született, hogy a térségi gyermekjóléti
szolgálat által ellátandó feladatokról, ezt a feladatot a társulás vállalja fel. 2007.
augusztus 1-től Kardoskúton eddig 2 órában megbízási szerződés keretében történt
az ellátás. A társulási formában is marad minden a régi formában, csak a
finanszírozás változna meg. Javaslom, hogy a Képviselő-testület hozza meg a
döntést, hogy a Kistérségi Társulás keretében végeztesse ezt a munkát. A későbbiek
folyamán a továbbfejlődést, fejlesztést eredményezheti.
A működés formájának megvalósulása a társulás többi település képviselőtestületének a döntésétől is függ.
Javaslom, hogy a testület hozza meg a döntést, mi szerint 2007. július 31-gyel a
gyermekjóléti szolgálat normatíváról lemond, hogy 2007. augusztus 1-től a feladat
ellátását az Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás lássa el.
Kérem a képviselők véleményét.
Verasztóné Szabó Irén képviselő: Ha mégsem alakul úgy, hogy a társulás látja el a
térségben a feladatot, akkor minden marad a régi formában?
Ramasz Imre polgármester: 2007. június 30-ig minden település meghozza testületi
döntését, Orosháza város július 6-án tárgyal erről.
Pusztai Ádám képviselő: A kistérségi társulási formának a következménye az lesz,
hogy a problémák egyel több fórumon jelennek meg. Pl. a kistérségi kiemelt
feladatok nem egyeznek meg a helyi feladatokkal.
Ramasz Imre polgármester: Nem látok semmi olyat, ami veszélyeztetné a helyi
ellátást.
dr. Mészáros Erszébet jegyző: Ha létrejön a megegyezés a Térségi Társulásról a
társulási megállapodásban sok mindent le lehet és kell írni, ami a helyi érdekeinket
védi, pl, hogy alakul a beszámoltatási, tájékoztatási rendszer.
Verasztóné Szabó Irén képviselő: A döntésnél azt vegyük figyelembe, hogy a
hatékonyság milyen és mi lesz a jó nekünk, ne csak egy távoli reprezentatívitás
legyen. Ha jelenleg feladatot ellátó személynek jobb lesz a tájékozódása,
műhelymunka alakul ki, amely konkrét megoldásokra is kiterjed, tanácsot kap,
konzultációs partner lesz, akkor a munkája is jobb, eredményesebb lesz.
dr. Mészáros Erzsébet jegyző: Ahogy és ami jelenleg működik, az ugyanúgy meg fog
maradni véleményem szerint.
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Ramasz Imre polgármester: Bízom benne, hogy nem fog rossz eredményt hozni.
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, kérem a testületi tagokat, hogy
szavazzanak a javaslat mellett.
A testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 3 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
48/2007. (VI. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az általa ellátott a gyermekjóléti
alapellátások körébe tartozó gyermekjóléti
szolgáltatás feladatait 2007. augusztus 1.
napjától feladat átadással kistérségi szinten, az
Orosházi Kistérség Többcélú Társulása útján
kívánja ellátni. Ennek megfelelően, ezen
időponttól az általa a költségvetési törvény 3.
számú melléklete szerint igényelt normatíváról
lemond, s hozzájárul ahhoz, hogy azt a
továbbiakban az Orosházi Kistérség Többcélú
Társulása igényelje.
Felelős: Ramasz Imre polgármester.
Határidő: 2007. augusztus 1.
Ramasz Imre polgármester: A Kistérségi Többcélú Társulás keretei között
kezdeményeztük a belső ellenőrzés végzését is. Orosháza város nem kíván ebben
részt venni. A kezdeményezők részéről az oka az lenne, hogy a normatívát meg
tudnánk igényelni. Jelenleg megbízási szerződés keretei között végeztetjük a belső
ellenőrzést, erre a formára nem igényelhető normatíva, mely kb. 400-500 ezer forint
költséget jelent részünkre.
Javaslom, döntsön úgy a testület, hogy 2007. augusztus 1-től a belső ellenőrzési
feladatokat Kistérség Többcélú Társulás keretében végeztessük el.
Amennyiben egyetértenek a képviselők, kérem szavazzanak erről.
A testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
49/2007. (VI. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a belső ellenőrzési feladatokat 2007.
augusztus 1. napjától kistérségi szinten, az
Orosházi Kistérség Többcélú Társulásának
Kistérségi Irodája útján kívánja elláttatni.
Felelős: Ramasz Imre polgármester.
Határidő: 2007. augusztus 1.
Ramasz Imre polgármester: Szavazást kér a lejárt határidejű határozatokról és a két
ülés közötti eseményekről szóló beszámoló elfogadása mellett.
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A testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
50/2007. (VI. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 27/2007. (III. 22.), a 29/2007. (III.22.),
a 39/2007. (IV. 26.), a 40/2007. (IV.26.), a
41/2007. (IV. 26.), 42/2007. (IV. 26.), a 43/2007.
(IV . 26.) sz. lejárt határidejű határozatokról szóló
jelentést, valamint a két ülés között történt
eseményekről szóló tájékoztatást elfogadta.
I. napirendi pont tárgya:

Kardoskút Község közrendjének, közbiztonságának
2006. évi helyzetéről beszámoló jelentés.
Előadó: Tóth Máté körzeti megbízott

Czecher Péter az Orosházi Rendőrkapitányság vezetője: Köszönti a megjelenteket,
röviden az alábbi szóbeli kiegészítést teszi:
Kardoskút 2006. évi közbiztonságával kapcsolatban készített írásos beszámoló
részletes. Kardoskút a megye “legbékésebb” települése. Komoly probléma az elmúlt
évben nem volt, megfelelő a közbiztonság. 2006. év végétől a rendőrségnél
nagymértékű pályaelhagyás következett be. Az Orosházi Kapitányság állományában
14 fő hiányzik a közterületekről. Ennek következtében a kardoskúti körzeti megbízott
is – Tóth Máté – Orosházán teljesít szolgálatot a létszám hiány miatt. Bízom benne,
hogy rövid időn belül vissza fog térni Kardoskútra szolgálatát teljesíteni.
Mórocz Lajos képviselő: Valóban tapasztaltuk, hogy nincs itt a körzeti megbízott. Az
elmúlt időszakban a kocsmába történt betörés.
Czecher Péter kapitány: A kocsmai betörés nincs összefüggésbe a körzeti megbízott
máshol történő szolgálat teljesítésével. Ebbe a kocsmába minden évben történik
betörés, szem előtt van, a riasztóberendezés hatékonyságával lehetne növelni a
védelmet.
Gombkötő Csabáné képviselő: Az a jó, ha van rendőrünk, a jelenléte is visszatartó
erő. Főleg a mezőgazdasággal foglalkozóknak jó, a termények és az állatok
védelmében, többször kértem, hogy a polgárőrökkel zárják le a dűlő utakat, főleg
húsvét és augusztus 20. előtt. Akkor történtek régebben állat eltulajdonítások.
Verasztóné Szabó Irén képviselő: Öröm, hogy van állandó körzeti megbízottunk.
Bízom benne, hogy a jövőben többet látjuk, ha megoldódik a létszám hiány és nem
kell más településen szolgálatot teljesítenie. Nagyon jó, hogy jó a kapcsolata a
település civil-, és más gazdasági szervezeteivel. Sajnálatos, hogy a tárgyi feltételek
szegényesek. Pályázatok útján, vagy más támogatási lehetőséget igénybe véve
biztosítani kell a hiányzó tárgyi eszközöket.
A helyi ifjúsággal milyen a kapcsolata, pl: drog, alkohol, garázdaság. Különösen a
fiatalok körében este nagyobb figyelmet kellene fordítani a fiatalok magatartására.
Jónak tartom a járőrözést a polgárőrökkel karöltve. Fontos, hogy a falu egész
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életében jelen legyen a körzeti megbízott. Nagyon fontos a tanyák és az ott élők
figyelése.
Jónak, részletesnek tartom a beszámolót, szerteágazó munkát végez a körzeti
megbízott. További jó munkát és jó egészséget kívánok munkájához.
Czecher Péter kapitány: Állatlopások megakadályozása érdekében folyamatosan
figyeljük a földutakat. A körzeti megbízott folyamatosan végzi a polgárőrökkel és a
vadászokkal együtt a tanyaprogram keretében a külterületek ellenőrzését, figyelését.
A rendőr tárgyi eszközeinek biztosítása érdekében látszik megoldás. A Határőrség
és a Rendőrség összevonásával szabadulnak fel eszközök, melyekből fog kapni,
illetve pályázati pénzből jut a fejlesztésre. A fiatalok körében Békés megye nem
tartozik a kábítószerrel fertőzött területek közé. Kardoskúton nem probléma a drog.
Ramasz Imre polgármester: Megköszönöm az előterjesztés elkészítését. Tóth Máté 3
éve van Kardoskúton, sikerült beilleszkedni, a lakosság elfogadta, ezt a
beszámolóban szereplő számok is jelzik. Jó érzéssel lehet fogadni, hogy Kardoskút
nem tartozik a “fertőzött” települések közé. Rendes, dolgos, igyekvő lakók lakják.
Bízom benne, hogy a kapitányságnál enyhülni fognak a létszám gondok és vissza
kerül szolgálati helyére a körzeti megbízottunk, mert valóban a látható rendőrnek
nagy visszatartó ereje van. Alapvető gondunk nincs. A jövőben jó munkát és jó
egészséget kívánok munkájához.
Kérem a képviselőket szavazzanak a jelentés elfogadása mellett.
A testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
51/2007. (VI. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Kardoskút Község közrendjének,
közbiztonságának 2006. évi helyzetéről szóló
beszámoló jelentés”-t elfogadja.
II. napirendi pont tárgya:

Kardoskút Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület
elmúlt 2 évben végzett munkájáról tájékoztató
jelentés.
Előadó: Ádász Ferenc elnök

Ádász Ferenc elnök: Kiegészítésként elmondja, hogy sokat részt vettek a
tanyaprogramban, a földutakat ellenőrizték, együtt járőröznek a körzeti megbízottal a
kül- és belterületen egyaránt.
Mórocz Lajos képviselő: Mint polgárőr elmondja, hogy a járőrözés nem előre kijelölt,
meghatározott útvonalon történik, a mindenkor szolgálatot ellátó járőr-páros dönti el,
hogy mely irányba, milyen objektumokat, mikor ellenőriz, választja meg az útvonalat.
Ennek következtében szinte az egész falu ellenőrizve van.
Gombkötő Csabáné képviselő: Tisztelet és becsület a polgárőröknek, ingyen és saját
éjszakai pihenésüket, szabadidejüket feláldozva végzik a munkát. Meg kellene
teremteni ennek a munkának a jelképes anyagi elismerését
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Verasztóné Szabó Irén képviselő: Évek óta tapasztalom a polgárőrök jótékony
tevékenységét. Nagyon megnyugtató, amikor látjuk az úton a lassan araszoló autót,
mert látjuk, hogy figyelnek a biztonságunkra. Nagyon szükséges a mindennapi
életünkhöz. Nem hiábavaló utak ezek. Meggyőződésem, hogy visszatartó erő. Úgy
gondolom, hogy jutalmazásra érdemes lenne, nagyon pozitív munka.
Ádász Ferenc elnök: Az írásos anyagban szerepelnek a szolgálati órák, ami igen
magas. Húsvét és augusztus 20. előtti időpontot feljegyeztem, jobban fogunk figyelni.
Azt tapasztaljuk, hogy nem feleslegesen töltjük az időt a szolgálatokra, mert csökkent
a mezőgazdasági termények lopása a betakarítási időszakban. Nagyobb
odafigyelést kell fordítanunk a munkák propagálására és előre kell lépni a járőrözési
időpontokban (pl. a hajnali órákban is járőrözni).
Ramasz Imre polgármester: Szükség van erre a közösségre, jó lenne frissíteni és
fiatalabbakat is bevonni a csapatba.
A Képviselő-testület azzal is elismeri a munkát, hogy rendszeresen támogatja,
évente a költségvetésbe meghatározott összeget határoz meg a polgárőrség
részére, ami átutalásra is kerül a számlájukra. Javaslom, hogy a kiemelkedő munkát
végző polgárőrök kapjanak jutalmat a szervezet döntése alapján, a rendelkezésre
álló anyagi eszközeik terhére.
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a tájékoztató elfogadása mellett és fejezze ki
a testület az elismerését a polgárőröknek.
A testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
52/2007. (VI. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Kardoskút Bűnmegelőzési és
Önvédelmi Egyesület elmúlt 2 évben végzett
munkájáról tájékoztató jelentés”-t elfogadja. A
Bűnmegelőzési
és
Önvédelmi
Egyesület
tagjainak elismerését fejezi a végzett munkáért.
III. napirendi pont tárgya:

Falunap végleges programjának megtárgyalása és
elfogadása.
Előadó: Pappné Neller Borbála művelődési ház
vezető

Pappné Neller Borbála művelődési ház vezető: Ismerteti az előző testületi ülésen
felvázolt programok pontosan kidolgozott változatát, az abban bekövetkezett némi
változást. Bemutatta a plakát-tervet. A közreműködőkkel az időpontok egyeztetése
megtörtént. A teljes Falunap programja elkészült. A programok lebonyolításához
kérte a testületi tagok személyes szerepvállalását.
Tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a június 30-án megrendezésre kerülő „Ízek
fesztiválja” elnevezésű gasztronómiai programon vegyenek részt.
Ramasz Imre polgármester: Szép színes program állt össze a falunappal
kapcsolatban. Elfogadásra javasolom.
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Az „Ízek fesztiválja” programmal kapcsolatban anyagi segítségek kell nyújtani a
sikeres megrendezés érdekében. A tankonyha felújítására 120 ezer forint pályázati
pénz kaptunk, mely felhasználásra is került. A művelődési ház költségvetése is
feszített, ezért javasolom a költségvetési tartalék terhére 100 ezer forint támogatást
megszavazni az „Ízek fesztiválja” program lebonyolítására.
Gub András képviselő: Elfogadásra javasolom az előterjesztést és a támogatási
összeg megszavazását.
A testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
53/2007. (VI. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2007. július 21-én megtartásra kerülő
Falunappal kapcsolatos előterjesztést tudomásul
vette és elfogadta. 2007. június 30-án
megrendezésre
kerülő
„Ízek
fesztiválja”
elnevezésű program sikeres megvalósítása
érdekében 100 ezer forint támogatást nyújt a
költségvetési tartalék terhére.
Felelős: dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő: 2007. június 30. a támogatás átutalása.
Bejelentések:
Ramasz Imre polgármester: Döntött a Képviselő-testület arról, hogy a belterületi utak
felújítása tárgyában pályázatot nyújt be a DARFT-hoz, melynek eredményeként
5.600.000,- Ft-ot nyertünk. A közbeszerzési eljárás lefolytatása megtörtént, az
ajánlatok alapján a betervezett saját forrás felére lesz szükség. Így a pályázaton
elnyerhető összeget sem tudjuk felhasználni. Lehetővé válik, hogy minden a
költségvetésben tervezett utca felújítása megtörténjen, ezért javasolom, hogy mind
az öt utca felújítását rendeljük meg.
Felhatalmazást kérek, hogy a HÓDÚT Kft-vel a Rákóczi sor – Rózsa utca – József A.
utca, burkolat-felújítására 6.329.903,- Ft + ÁFA; a Móricz Zs. utca burkolatfelújítására 2.436.197,- Ft + ÁFA összegben szerződést kössek. Továbbá a
Napsugár utca burkolat-felújítására a STRABAG Zrt-vel 4.223.765,- Ft + ÁFA
összegben szerződést kössek.
Aki egyetért a javaslattal, kérem szavazzon.
A testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
54/2007. (VI. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
felhatalmazza
Ramasz
Imre
polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás
eredménye alapján az alábbi szerződéseket
kösse meg:
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Rákóczi sor – Rózsa utca – József A. utca
burkolat-felújítására a HÓDÚT Kft-vel
6.329.903,- Ft + ÁFA összegben;
Móricz Zs. utca burkolat-felújítására a
HÓDÚT Kft-vel 2.436.197,- Ft + ÁFA
összegben;
Napsugár utca burkolat-felújítására a
STRABAG Zrt-vel 4.223.765,- Ft + ÁFA
összegben.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2007. június 30.
Ramasz Imre polgármester: A Pusztaközponti Olvasókör felújítására a közbeszerzési
ajánlattételi felhívás megküldése megtörtént, a legalacsonyabb bekerülési költségű
ajánlat alkalmazásával. Kettő ajánlat érkezett, egy orosházi magánvállalkozó –
Bartók László, valamint Szarvasról az Integrál Kft.
2007. június 25-én lesz a tárgyalás szakértők bevonásával. Ezt követően kerül sor
döntésre. Felhatalmazást kérek a Képviselő-testülettől, hogy a költségvetésbe
betervezett összegen belül szerződést kössek a kedvezőbb ajánlatot tevő
kivitelezővel.
Aki egyetért javaslatommal, kérem szavazzon.
A testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
55/2007. (VI. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
felhatalmazza
Ramasz
Imre
polgálmestert, hogy a Pusztaközponti Olvasókör
felújítására a 2007. évi költségvetésben
betervezett összegig tárgyalásos közbeszerzési
eljárást folytasson le és a legalacsonyabb
ajánlatot tevő kivitelezővel kösse meg a
szerződést.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2007. július 16.
Ramasz Imre polgármester: A Képviselő-testület feladata, hogy döntsön az óvodai
csoportok számáról. A vezető óvónővel történt egyeztetés alapján a 2007-08. évi
óvodai tanévben szeptemberben 19 gyermekkel kezdenek, decemberben lesz 22 fő.
Az óvodai létszám csökkent, illetve a létszám indokolná a csoportok összevonását,
de a vezető óvónő véleménye szerint indokolt megtartani a két csoportot, mert a
nagycsoportosok 10 fővel kezdenek, akik iskolába fognak menni és visszaesést
jelenthet az összevonás. A következő óvodai évre 14 gyermek marad. A jelenlegi
pénzügyi helyzetünk lehetővé teszi a két óvodai csoport, 3 óvónő és 2 dajka
alkalmazását. A 2008. évi költségvetés készítésekor, illetve elfogadásakor viszont
szigorúan csak egy óvodai létszámmal szabad számolni, ennek megfelelően kell
alakítani a személyi feltételeket is.
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Mórocz Lajos képviselő: Indokoltnak tartja a két csoport megmaradását a jelenlegi
dolgozói létszámmal együtt.
Ramasz Imre polgármester: Aki támogatja a két óvodai csoport maradását a jelenlegi
dolgozói létszámmal együtt 2008. június 30-ig, az szavazzon.
A testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
56/2007. (VI. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete döntött arról, hogy az óvoda 2008. 06.
30-ig két csoporttal működjön tovább, 3 óvónő és
2 dajka alkalmazásával. A 2008/2009. tanévre
egy óvodai csoport kialakítása történjen meg az
annak
megfelelő
személyi
feltételek
biztosításával. A 2008. évi költségvetés a fentiek
figyelembe vételével kerüljön tervezésre és
elfogadásra.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2008. 06. 30.
Ramasz Imre polgármester: Pusztaföldvár község polgármestere megkeresett, hogy
a védőnő 2007. 06. 15-től nyugdíjba megy. Korábbi javaslatnak megfelelően
szeretné, ha Kardoskút és Pusztaföldvár községek védőnői feladatát 1 védőnő látná
el. A gondozott gyermekek létszáma ezt lehetővé teszi. Tibáné Hamvasi Zsuzsa –
Kardoskút védőnője – tisztában van a gyermeklétszám alakulásával, jövőbeni
csökkenésével -, vállalja a feladatot a konkrétumok ismeretében. A döntést később
kell meghozni, most csak felhatalmazást kérek a testülettől, hogy a Megyei
Egészségbiztosítási Pénztárnál és az ÁNTSZ-nél eljárjak.
Kérem a képviselők szavazatát egyetértésükre.
A testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
57/2007. (VI. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
felhatalmazza
Ramasz
Imre
polgármestert az illetékes szerveknél való
eljárásra és a megállapodás előkészítésére, hogy
Kardoskút és Pusztaföldvár községek védőnői
feladatát Tibáné Hamvasi Zsuzsanna lássa el.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2007. szeptember 30.
Ramasz Imre polgármester bejelenti a Képviselő-testületnek, hogy az Orosházi
Városüzemeltetési- és Szolgáltató Zrt., mint szolgáltató, a települési szilárd
hulladékok szállításával kapcsolatos kötelező közszolgáltatás díjait a 2004. május
25-én létrejött megállapodás 6. pontja alapján jogosult minden év július 1. napjával a
KSH által megállapított infláció mértékével emelni. A 2006. évi hivatalos fogyasztói
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árindex 3,9 %. A módosításnak megfelelően a díjtételek alakulását ismerteti. Kéri a
képviselőket fogadják el szavazataikkal az emelt díjtételeket.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással –
egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
58/2007. (VI. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Orosházi Városüzemeltetési és
Szolgáltató Zrt. által ajánlott szemétszállítási
díjtételek módosítását az alábbiak szerint fogadta
el:
Díjtételek, lakossági szolgáltatás
60 literes saját szabvány gyűjtőedényzetből:
a) heti ürítéssel:
370,-Ft/hó/4 alk.
b) kéthetenkénti ürítéssel
321,-Ft/hó/2 alk.
140 literes saját szabvány gyűjtőedényzetből:
a) heti ürítéssel:
622,-Ft/hó/4 alk.
b) kéthetenkénti ürítéssel
447,-Ft/hó/2 alk.
240 literes saját szabvány gyűjtóedényzetből:
a) heti ürítéssel:
1047,-Ft/hó/4 alk.
b) kéthetenkénti ürítéssel
747,-Ft/hó/2 alk.
Fenti díjtételek az ÁFA mértékét nem
tartalmazzák. A fenti díjtételek 2007. július 1.
napjától kezdődően alkalmazandók.
A felek között létrejött közszolgáltatási szerződés
3. pontja az új díjtételeknek megfelelően
módosul.
Felelős: dr. Mészáros Erzsébet jegyző a
közszolgáltatási
szerződés
módosítása
tárgyában.
Határidő: 2007 július 15.
Ramasz Imre polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy írásban kiosztotta a
Hajdúvölgy-Marosház LEADER Akciócsoport tervezetet. Vállalkozóknak, civil
szervezeteknek lehet pályázni. Célszerű bekapcsolódni, részt venni benne.
Népesség arányosan kiszámítható a támogatás összege.
Gub András képviselő: Ebbe bele kell menni, mert csak nyerhetünk vele.
Ramasz Imre polgármester támogatási kérelmeket terjeszt elő:
Szemem Fénye Alapítvány beteg gyermekek anyagi támogatásához kér segítséget a
tartósan beteg, elsősorban daganatos gyermekek ingyenes betegszállításra és
mentésre.
Javasolom, hogy 5 ezer forinttal támogassuk. Aki egyetért kérem szavazzon.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással –
egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
59/2007. (VI. 21.) számú Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a „Szemem Fénye” – A
Beteg Gyermekekért Alapítványt 5 000,-Fttal támogatja.
Felelős: dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő: 2007. július 15.
Ramasz Imre polgármester: A „Gyermek Habilitációs Alapítvány” fordult támogatásért
a Képviselő-testülethez. Részükre már ebben az évben adtunk támogatást.
Nem javaslom a támogatást.
Verasztóné Szabó Irén képviselő: Nem javaslom a támogatást.
Ramasz Imre polgármester kéri a képviselőket szavazzanak a támogatás elutasítása
mellett.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 0 tartózkodással –
egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
60/2007. (VI. 21.) számú Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a „Gyermek Habilitációs
Alapítvány“-t nem támogatja.
Ramasz Imre polgármester: Az „Őrangyal Európai Alapítvány támogatási kérelmét
ismerteti. Az alapítvány az őssejt beültetésre váró gyermekek remélhető
gyógyulásának költségeihez járul hozzá. 5000,-Ft támogatást javasol.
Mórocz Lajos képviselő: Az alapítvány részére szükséges összeghez kevés az 5
ezer forint, 10 ezer forintot javasol.
Ramasz Imre polgármester kéri a képviselőket szavazzanak a javasol támogatási
összegekről.
A Képviselő-testület
Az 5 ezer forint összeget 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 2
tartózkodással,
A 10 ezer forint összeget 2 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 6
tartózkodással nem támogatta, ezért az alábbi határozatot hozta:

12

61/2007. (VI. 21.) számú Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete az „Őrangyal Európai
Alapítvány”-t 5 000,-Ft-tal támogatja.
Felelős: dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő: 2007. július 15.
Ramasz Imre polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az általános iskola
igazgatójának megbízatása 2007. július 31-én lejár. A pályázat szabályszerűen
kiírásra került. Két pályázat érkezett. A Szülői Szervezet, a Diák Önkormányzat és az
Iskola dolgozói részére a pályázatok megküldésre kerültek véleményezés céljából. A
pályázatokról való döntés miatt 2007. július 12-én (csütörtökön) 14 órára rendkívüli
testületi ülést hívok össze.
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

Kulima István
képviselő
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