9/2007. ÖKÜ.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. július 12-én
14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi ülésén.
Jelen vannak:

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

Jelen volt továbbá: dr. Mészáros Erzsébet jegyző;
Vígh Viktor pályázó,
Verasztó József pályázó,
Nagy Istvánné és
Térenné Veres Tünde a Szülői Szervezet képviseletében,
Tóth Lajosné, főelőadó,
Skorka Pálné jkv.
Ramasz Imre polgármester köszönti a megjelenteket, külön köszönti az iskola
igazgatói állásra pályázó Vígh Viktort és Verasztó Józsefet. A jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy Verasztóné Szabó Irén képviselő indokoltan van
távol.
Jegyzőkönyv-hitelesítőkre tesz javaslatot Gombkötő Csabáné és Pusztai Ádám
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. Kardoskúti Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda
igazgatói állás betöltésére beadott pályázatok elbírálása.

Előadó:
Ramasz Imre
polgármester

2. Bejelentések.
Ramasz Imre polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy soron kívüli testületi
ülés lévén lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt
fontosabb eseményekről, döntésekről nem szól.
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1.

Napirendi pont:

Kardoskúti Általános Iskola és Napközi Otthonos
Óvoda igazgatói állás betöltésére beadott pályázatok
elbírálása.
Előadó:
Ramasz Imre polgármester.

Ramasz Imre polgármester megkérdezi az érintett pályázókat, hogy személyi ügy
lévén, kívánják-e, hogy a testület zárt ülés keretében tárgyalja a pályázatok
elbírálását, vagy beleegyeznek a nyilvános ülésbe.
Vígh Viktor: Nem kérem a zárt ülés elrendelését.
Verasztó József: Nem kérem a zárt ülés elrendelését.
Szabályszerűen meghirdetett pályázati kiírásra kettő pályázat érkezett. Megkértük az
oktatási szakértő szakvéleményét, valamint a Közigazgatási Hivatal állásfoglalását,
mert az egyik pályázó nem csatolta a pályázatban kiírt valamennyi mellékletet.
Megkerestük az intézmény kollektíváját, szülői szervezetét, gyermekek
érdekképviseletét, kiknek rendelkezésére bocsátottuk az anyagot és kértük
állásfoglalásukat, kiértékelésüket.
Állapítsuk meg, a pályázatok érvényességét, illetve érvénytelenségét.
A Közigazgatási Hivatal állásfoglalása, hogy az egyik pályázat nem teljesítette a
törvényi, illetve a pályázati kiírásban szereplő feltételeket, azaz a pályázó nem
csatolta a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát. A dokumentum
csatolására akkor is szükség van, ha évek óta az intézmény alkalmazásában áll.
Javaslom, határozatban mondja ki a testület, hogy Verasztó József intézményvezetői
állásra beadott pályázata érvénytelen.
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem a képviselőket szavazzanak, hogy Verasztó
József pályázata érvénytelen.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 3 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
72/2007. (VII. 12.) számú

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Verasztó
József
intézményvezetői
állás
betöltésére
benyújtott pályázatát érvénytelennek
minősíti, a pályázati kiírásban előírt
melléklet csatolásának elmulasztása
miatt. .

Verasztó József pályázó: Tisztában vagyok azzal, hogy a pályázatom nem felel meg
a pályázati kiírásnak, folytatódjon az ülés tovább.
Ramasz Imre polgármester: A másik pályázat érvényes, a pályázó jelen van.
A véleményező szervek véleményét ismerteti, tekintettel arra, hogy a hatályos
jogszabályi előírások alapján meg kellett keresni a nevelő testületet, a diák
önkormányzatot, a szülői szervezetet.
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Nevelőtestület véleménye: A szavazás eredménye 12 fő jelen volt. Vígh Viktor
érvényes pályázatát 11 szavazattal nem támogatta. Sajnálatos, hogy a pályázat nem
támogatásának miértjére nincs utalás. Elvárható lenne egy felnőttekből álló
nevelőtestülettől, hogy megjelöli a döntése indokait.
A Közalkalmazotti Tanács 15 fő szavazott, egyhangúan nem fogadták el a
pályázatot, döntésüket szintén nem indokolták.
Diákönkormányzat rövid állásfoglalást fogalmazott meg. Mindkét pályázatot jónak
tartja, bármelyiket elfogadják.
A Szülői Szervezet döntése Verasztó József pályázatára esett.
A véleményező szerveknek megküldött anyag kiküldésekor még nem volt
birtokunkban a Közigazgatási Hivatal állásfoglalása, ezért azt nem ismerhették, a
döntésnél nem vehették figyelembe.
Átadja a szót Vígh Viktor pályázónak.
Vígh Viktor pályázó: Köszönti a jelenlevőket. Elmondja, hogy nem érez
sértődöttséget akkor sem, ha a képviselők nem támogatják a pályázatát. A
véleményező szervek döntését is megérti, fordított helyzetben ő is így döntene.
Ha esetleg bizalmat kap, akkor teljes erőbedobással küzdene az iskola
megtartásáért. Célkitűzése lenne a felső tagozat helyben tartása is, mert ha egy
településen az iskola megszűnik, az a leépülés felé halad, egy iskola hozzátartozik a
falu életéhez.
Ramasz Imre polgármester: Véleménye szerint az iskola vezető személyének
találkozni kell az ott dolgozók véleményével, ha még átmeneti időre választjuk, akkor
is.
Személy szerint tartózkodni fogok, mert nem szabad erőltetni egy olyan döntést,
mely nem élvezi az intézményben dolgozók támogatását. Elvárás, hogy továbbra is
elfogadható oktatás folyjon, nem szeretném, hogy ellentétek legyenek a dolgozók
között.
Vígh Viktor pályázatát nagyon színvonalas munkának ítéli.
Kulima István képviselő: A pályázattal kapcsolatban indokolatlan volt az egész
felhajtás, nem volt értelme. Nehéz lett volna dönteni a két jó pályázat között. A
pedagógus karban elkeseredettség van, ami félő, hogy a gyerekeken csapódik le.
Azért kellene küzdeni, hogy itt maradjon az iskola.
Ramasz Imre polgármester: Akkor is tudtuk, hogy átmeneti időszakról van szó, az
érvénytelen pályázat menet közben derült ki. Megnyugtató, törvényes eljárás ez volt.
Pusztai Ádám képviselő: Nem kívánok beleszólni. Az elkövetkezendő időszakról
nagyon kevés információ áll még rendelkezésre, bárki kerül az intézmény élére, nem
lesz könnyű dolga.
Gub András képviselő: Sajnálom, hogy formai hiba miatt ez a helyzet alakult ki.
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Mórocz Lajos képviselő: Arra számítottunk, hogy kettőből választani tudunk. Vígh
Viktort nem ismerjük, a másik pályázat pedig érvénytelen. Nekem rosszul esett ez a
helyzet.
Ramasz Imre polgármester: Megkérdezi a Szülői Szervezet jelen lévő képviselőit,
hogy kívánnak-e hozzászólni a témához?
A Szülői Szervezet tagjai nem kívánnak hozzászólni.
Ramasz Imre polgármester: Amennyiben nincs több érdemi hozzászólás, kérdés, aki
egyetért Vígh Viktor pályázatának elfogadásával, az szavazzon.
A Képviselő-testület 0 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, 2 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
73/2007. (VII. 12.) számú

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Vígh
Viktor
pályázatát nem fogadja el.

Ramasz Imre polgármester megköszöni a pályázónak a pályázat elkészítésébe
fektetett munkáját.
Vígh Viktor pályázó: Én értem a döntést, én is így döntöttem volna. A leendő
igazgatónak jó munkát, jó egészséget kívánok.
Vígh Viktor távozik.
Ramasz Imre polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Javaslom, folytassuk a
munkát. Javasolom, hogy adjon megbízást a Képviselő-testület 2007. augusztus 1-től
2008. július 31-ig szóló időszakra az intézmény vezetésére.
Ramasz Imre polgármester: Szavazzon, aki úgy véli, hogy a jelenlegi testületi ülésen
döntsön a testület az intézményvezetői megbízásról.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással –
egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
74/2007. (VII. 12.) számú

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a mai testületi ülésen
kíván megbízást adni az Általános Iskola
és Napköziotthonos Óvoda vezetőjére.

Ramasz Imre polgármester: Javasolom Verasztó Józsefnek megbízást adni 2007.
08. 01-től 2008. 07. 31-ig. Kéri a véleményeket.
Gombkötő Lajos képviselő: Egyetértek a javaslattal, az ő pályázatát tartottam
jobbnak. Évek óta próbál tenni az iskoláért. Alkalmasnak tartom az intézmény
vezetésére.
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Mórocz Lajos képviselő: Bízom benne, hogy rendben végzi a dolgát.
Gub András képviselő: Egyetértek, ne feledje el, hogy tenni, tenni kell, hogy az iskola
megmaradjon.
Pusztai Ádám képviselő: Egyetértek, nem akarok ismételni. Ebben az esetben
célszerű lenne a pótvizsgák miatt augusztus 31-ig megbízást adni.
dr. Mészáros Erzsébet jegyző: Törvényi szabályozás szerint csak 1 évre lehet
megbízást adni.
Kulima István képviselő: Egyetértek a személyével, a pályázatban leírtak
megvalósítását elvárom, és nagyon dolgozni kell, jó egészséget kívánok hozzá.
Gombkötő Csabáné képviselő: Sokkal könnyebb jó pályázatot írni, mint több mint 20
évig egy helyen becsülettel, szorgalommal dolgozni, annak ellenére, hogy lett volna
lehetősége, oka is elmenni.
Ramasz Imre polgármester: Egyetértek az elhangzottakkal, szavazzanak.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással –
egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
75/2007. (VII. 12.) számú

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Kardoskúti
Általános Iskola és Napközi Otthonos
Óvoda vezetésével Verasztó Józsefet
bízza
meg.
Megbízatása
2007.
augusztus 1-től 2008. július 31-ig szól.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2007. július 31.

Verasztó József megbízott igazgató: Köszönöm a szót, a megbízást, a testületi tagok
általi elmondottakat. Értéknek tartom, amit csinálunk, az iskolában és ezt szeretném
tovább folytatni. A pályázatban leírtakban vannak szélsőséges megoldások, de van
egy középutas megoldás is. A jövő titka, milyen formában tovább. Az Orosházi
Többcélú Kistérségi Társulás felé - bízom benne -, hogy befolyással tudok lenni.
Ősszel derül ki, marad-e az iparűzési adó, ami az iskola fenntartását nagy mértékben
meghatározza. Legyünk optimisták. A pályázatban leírtakat továbbra is vállalom.
Puritán ember vagyok, nem szeretem a pazarlást, biztos lehet még összevonásokat
eszközölni.
Ramasz Imre polgármester: A megbízott vezető bérét – munkajogi kérdést – a
testületnek kell megállapítani.
Verasztó József besorolás szerinti bére 173 200 forint, plusz megilleti a vezetői
pótlék, ennek összege maximum 58800 forint lehet.
Kérem a testületi tagokat szavazzanak.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással –
egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
76/2007. (VII. 12.) számú

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Verasztó
József
megbízott igazgató illetményét az
alábbiak szerint állapítja meg:
Besorolás szerinti bérét: 173.200,Vezető pótlékát
58.800,-Ftban állapítja meg, 2007. augusztus 1-től.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2007. július 31.

Ramasz Imre polgármester: Az SZMSZ szerint az intézménynek van igazgató
helyettese, a közoktatási törvény szerint 80 fő alatt nem szükséges. A jövőben
szükség lesz-e igazgató helyettesre?
Verasztó József mb. igazgató: Abban a tudatban írtam a pályázatom is, valamint
most is abban a hiszemben vagyok, hogy igazgató helyettes nélkül vállalom a vezetői
megbízatást.
Ramasz Imre polgármester: Ebben az esetben az SZMSZ-t át kell dolgozni, és a
következő testületi ülésre, augusztus 30-án előterjeszteni.
Kérem a képviselő-testületet, hogy ezt is foglalja határozatba és szavazzanak.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással –
egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
77/2007. (VII. 12.) számú

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete megbízza Verasztó
József mb. igazgatót, hogy az Általános
Iskola és Napközi Otthonos Óvoda
SZMSZ-t dolgozza át és 2007. augsztus
30-i testületi ülésen terjessze elő
elfogadásra.
Felelős: Verasztó József mb. igazgató.
Határidő: 2007. augusztus 30.

Ramasz Imre polgármester: Augusztusi soros testületi ülésen napirendi pontként
szerepel az oktatásról szóló beszámoló. Elképzelésem szerint az elmúlt tanévről
Pusztai Ádám volt igazgató, a következő tanév elképzeléseiről pedig a most
megbízott Verasztó József igazgató szóljon.
Fogalmazzuk meg az elvárásainkat a jövő időszakra. Bizonyos megtakarításokat
eszközöljenek a lehetőségek határain belül. A közösség pénzével körültekintően kell
eljárni, takarékosság alkalmazásával.
Jó munkát, eredményes felkészülést kívánok a következő tanévre.
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Kérem a testületi tagokat, hogy foglalják határozatban mely szerint a testületi ülésre
a beszámolót a volt és a jelen igazgató együtt készíti el és terjeszti elő.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással –
egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
78/2007. (VII. 12.) számú

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete döntött arról, hogy a
Kardoskúti Általános Iskola és Napközi
Otthonos Óvoda 2006-2007-es tanévben
végzett munkájáról szóló beszámolót
Puszta Ádám volt igazgató, a 20072008-as tanév célkitűzéseiről viszont
Verasztó József igazgató készítse el az
előterjesztést.
Felelős: Ramasz Imre polgármester.
Határidő: 2007. augusztus 24.

B e j e l e n t é s e k:
Ramasz Imre polgármester: Kíván-e valaki bejelentéssel élni?
Támogatási kérelem érkezett az „Egészséges Vérsejt Alapítvány-„tól leukémiás és a
daganatos beteg gyerekek támogatására. Budapesti alapítvány.
Kérem a testületi tagokat szavazzanak az elutasítás mellett.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással –
egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
79/2007. (VII. 12.) számú

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az „Egészséges
Vérsejt Alapítvány”-t nem támogatja.

Ramasz Imre polgármester: Légifotózásra érkezett ajánlat. Többször is érkezett már
ilyen ajánlat, amiket el is utasítottunk. Mi a véleménye a testületi tagoknak.
Mórocz Lajos képviselő: Ne éljünk a lehetőséggel.
Ramasz Imre polgármester: Kérem, szavazzanak az elhangzott javaslat mellett.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással –
egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
80/2007. (VII. 12.) számú

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete nem él a légifotózási
ajánlattal.
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Ramasz Imre polgármester: A kerékpárút építésének előkészületei során az eredeti
kezdeményezéshez képest bizonyos változások következtek be. Az előkészítő
munka folyamatban van. A pályázati kiírások ismeretében az a döntés született a
kistérség részéről, hogy az Orosháza-Kardoskút közötti kerékpárút szakaszra
Kardoskút adja be a pályázatot.
A pályázat elkészíthető augusztus 31-i beadási időre. Javasolja, hogy tervezési
szerződés kerüljön megkötésre a KÖVIMET Bt-vel. A kerékpárút tervezési költségeit
a kistérség megtéríti az önkormányzatnak.
Arról kell dönteni most, hogy a pályázat beadását átvállaljuk-e és a felmerülő
költségeit felvállalja a testület.
Kérem a képviselőket szavazzanak erről.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással –
egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
81/2007. (VII. 12.) számú

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
KardoskútOrosháza
közötti
kerékpárút
pályázatának beadását átvállalja, a
költségeket a 2007. évi költségvetésből
biztosítja.

Ramasz Imre polgármester: A következő felvetésem nem önkormányzati feladathoz
kapcsolódik, csak állásfoglalást kérek. Ki rendelkezik INTERNETTEL, milyen
tapasztalatai vannak?
Pusztai Ádám képviselő: Postai vonalon vagyok, időjárási viszonyoknak nincs kitéve.
Gub András képviselő: A víztoronyra felszereltre vagyok kapcsolódva, nem jó a
szolgáltatás.
Ramasz Imre polgármester: Ezen a szolgáltató javítani tudna. A jelenlegi
szolgáltatóval felvettem a kapcsolatot, akitől konkrét megvalósítást várok el. Ígéretet
tett, hogy még az idén megkezdi az optikai kábel megvalósítását, kábel-tv-s vételi
lehetőséggel, hálózaton belül ingyenes telefonálási lehetőséggel. Valamilyen
határidőt határozzunk meg, hogy a tettek mezejére lépjen.
Hozzunk egy olyan határozatot, hogy amennyiben szeptember 30-ig érdemi
döntéseket nem tesz a szolgáltatás javítása érdekében, akkor lépéseket teszünk más
szolgáltató irányában.
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazzon.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással –
egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
82/2007. (VII. 12.) számú

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2007. szeptember
30-ig konkrét lépések megtételére
szólítja fel a szolgáltatás színvonalának
javítása érdekében a jelenlegi internetszolgáltatót.
Felelős. Ramasz Imre polgármester.
Határidő: 2007. július 31.

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

Kmft,-

dr. Mészáros Erzsébet
jegyző

Ramasz Imre
polgármester
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Gombkötő Csabáné
képviselő

Pusztai Ádám
képviselő
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