11/2007. ÖKÜ.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus
30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén.
Jelen vannak:

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

Jelen volt továbbá: dr. Mészáros Erzsébet jegyző;
Verasztó József mb. általános iskolai igazgató,
Pusztai Ádám nyugalmazott ált. iskolai igazgató,
Molnár Sándorné óvodavezető,
Turóczi Judit ügyvezető igazgató,
Lassú Imre ügyvezető,
Takács Istvánné munkatárs,
Tóth Józsefné főelőadó,
Tóth Lajosné, főelőadó,
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 képviselőket, hogy Verasztóné Szabó Irén képviselő indokoltan van
távol, később fog érkezni.
Jegyzőkönyv-hitelesítőkre tesz javaslatot
személyében, akiket a testület elfogadott.

Kulima

István

és

Mórocz

Lajos

A továbbiakban Ramasz Imre polgármester javaslatot tesz a megtárgyalandó
napirendi pontokra, melyet a testület az alábbiak szerint fogadott el:
Tárgy:

Előadó:

1. Információs tájékoztatás szennyvízcsatrona-hálózat
kiépítésének pénzügyi előkészítésére.

Túróczki Judit
Lassú Imre
Takács Istvánné

2. Beszámoló a Kardoskúti Általános Iskola és Napközi
Otthonos Óvoda 2006-2007-es tanévben végzett
munkájáról és a 2007-2008-as tanév célkitűzéseiről.

Pusztai Ádám ny.
ig.
Verasztó József
mb. ig.
Molnár Sándorné
óvodavezető
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3. Beszámoló jelentés Kardoskút Község Önkormányzatának
2007. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról.

Ramasz Imre
polgármester
Kapuné Sin Anikó
főelőadó

4. Október 23-i Nemzeti Ünnep előkészítése.

Ramasz Imre
polgármester

5. Bejelentések.
Ramasz Imre a napirendi pontok tárgyalása előtt a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról tesz jelentést a Képviselő-testületnek.
48/2007. (VI. 21.) sz. KT. hat. A gyermekjóléti alapellátás (gyermekjóléti
szolgálat) Orosházi Kistérség Többcélú Társulás útján történő ellátásáról
döntött a testület. A feladatok ellátása nem kezdődött meg, valószínűleg csak
2008. január 1-jétől tud indulni a kistérség által fenntartott intézmény.
49/2007. (VI. 21.) sz. KT. hat a belső ellenőrzési feladatokat az Orosházi
Kistérség Többcélú Társulás útján kívánja ellátni. Nem indult el a feladat
megoldása, bizonytalan a további kimenetele.
53/2007. (VI. 21.) sz. KT. a 2007. évi falunap programjának összeállításáról és
az „Ízek fesztiválja” rendezvény anyagi támogatásáról rendelkezett. A Falunap
sikeresen megrendezésre került, az „Ízek fesztiválja” rendezvény a támogatást
megkapta.
54/2007. (VI. 21.) sz. KT. határozatban a testület felhatalmazta a
polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás eredménye alapján mely
kivitelezőkkel kössön szerződést. A szerződések megkötésre kerültek, az
utcák felújítása folyamatban van.
55/2007. (VI. 21.) sz. KT. a Pusztaközponti Olvasókör felújításával
kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásával, valamint a legkedvezőbb
ajánlattevővel történő szerződéskötéssel bízta meg a polgármestert. Ez
megtörtént, a felújítás folyamatban van.
56/2007. (VI. 21.) sz. KT határozatban döntött arról, hogy a 2007-2008-as
tanévben az óvoda továbbra is két csoporttal működjön tovább, változatlan
létszámmal.
58/2007. (VI. 21.) sz. KT határozatban a szemétszállítási díjtételek
meghatározása, módosítása történt, 2007. július 1-jétől a számlázás ennek
megfelelően történik.
59/2007. (VI. 21.) sz. KT határozatban a Szemem Fénye Alapítvány
támogatására 5 ezer forintot szavazott meg a testület. Az összeg átutalásra
került.
61/2007. (VI. 21.) sz. KT határozatban az Őrangyal Európai Alapítványt 5 ezer
forinttal támogatta a testület. Az összeg átutalásra került.
75/2007. (VII. 12.) sz. KT határozatban Verasztó József kapott 2007.
augusztus 1-jétől megbízást 2008. július 31-ig a Kardoskúti Általános Iskola és
Napközi Otthonos Óvoda igazgatói teendőinek ellátására. A munkajogi
intézkedések ennek megfelelően megtörténtek.
76/2007. (VII. 12.) sz. KT. határozatban Verasztó József mb. igazgató
illetményének a meghatározása került sor.
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77/2007. (VII. 12.) sz. KT. határozatban a Képviselő-testület Verasztó József
mb. igazgatót kötelezi az oktatási intézmény SZMSZ-ének átdolgozására. Az
SZMSZ átdolgozásra került és a mai testületi ülés keretében előterjesztésre
kerül.
78/2007. (VII. 12.) sz. KT. arról rendelkezett, hogy az elmúlt tanév
eseményeiről Pusztai Ádám nyugalmazott igazgató és a következő tanév
célkitűzéseiről Verasztó József mb. igazgató készítse el és terjessze elő a
beszámolót az általános iskola és napközi otthonos óvoda munkájáról. A mai
ülés napirendi pontjaként szereplő beszámoló ennek megfelelően készült el
írásban.
82/2007. (VII. 12.) sz. KT határozatban konkrét lépések megtételére szólítja fel
a jelenlegi Internet szolgáltatót a szolgáltatás minőségének javítása
érdekében. A határozatban foglaltakat továbbítottam a szolgáltató felé.
Ramasz Imre polgármester a továbbiakban a két ülés között lezajlott eseményekről,
döntésekről tájékoztatta a testület tagjait:
Az Állati hulladékgyűjtő pályázat befogadásra került, de a közbeszerzés
még nem.
A Kistérségi Többcélú Társulás üléseinek időpontjáról és azokon
elhangzottakról tájékoztatta a testületi tagokat. Megállapítható a társulás
működésével kapcsolatban, hogy nem a legmegfelelőbben működik.
Ramasz Imre polgármester: Szavazást kér a lejárt határidejű határozatokról és a két
ülés közötti eseményekről szóló beszámoló elfogadása mellett.
A testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
85/2007. (VIII. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 48/2007(VI. 21.) sz, a
49/2007. (VI. 21.) sz, a 53/2007. (VI. 21.) sz. a
54/2007. (VI. 21.) sz., a 55/2007. (VI. 21.) sz., a
56/2007. (VI. 21.) sz., a 58/2007. (VI. 21.) sz., a
59/2007. (VI. 21.) sz., a 61/2007. (VI. 21.) sz., a
75/2007. (VII. 12.) sz., a 76/2007. (VII. 12.) sz.,
a 77/2007. (VII. 12.) sz., a 78/2007. (VII. 12.)
sz. és a 82/2007. (VII. 12.) sz. lejárt határidejű
határozatokról szóló jelentést, valamint a két
ülés között történt eseményekről szóló
tájékoztatást elfogadta.
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I. Napirendi pont tárgya:

Információs tájékoztatás szennyvízcsatorna-hálózat
kiépítésének pénzügyi előkészítése.
Előadó:
Turóczi Judit E-Convest Kft.
Lassú Imre és
Takács Istvánné TE-NO-ÁR 97. Kft.
az ajánlattevők képviselői.

Ramasz Imre polgármester: Megkeresés érkezett a szennyvízcsatorna építésének
előkészítése ügyében. Érdemesnek tartottam arra, hogy hosszú távon gondolkodva,
megismerjük az előadók által kínált lehetőségeket.
Két ajánlattevő vállalkozás részéről érkezett előadó, javaslom, hogy külön-külön,
egymás után hallgassuk meg őket.
Turóczi Judit ügyvezető, E-Convest Kft.: Köszönti a jelenlevőket, köszöni a
lehetőséget a bemutatkozásra. Írásban elkészítette a cég bemutatkozó anyagát,
mely tartalmazza a referencia munkák felsorolását is.
Elmondja, hogy cége országos hatáskörben dolgozik. 1998. óta foglalkozik
önkormányzati közmű beruházások finanszírozási problémáinak megoldásával, ez
idő alatt egyre több szakmai tapasztalat birtokosa lett. Az ország keleti felében
vannak referencia munkáik (erről írásos ismertető is van). Beszélt a banki és LTP
kapcsolatokról, kiválasztásukról, versenyeztetésükről. Ismertette a vízi közmű
társulatok létrehozását, annak fontosságát, a szervezés menetét, időigényességét.
Kitért a szervezést végzők személyére, a társulat működtetésére. Javaslatokkal élt a
lakossági terhek csökkentésére, az önerő biztosítására. Felhívta a figyelmet, hogy
mindezt a cégük díjmentesen végzi, de kitért arra is, hogy felmerülő költségeiket
hogyan finanszírozzák.
Ramasz Imre polgármester: Az motivált, hogy a költségvetési megszorítások után
valószínűleg a lakáscélú támogatások is szigorúbbak, szűkebbek lesznek. Optimális
időszakban lennénk, tekintettel arra, hogy az 1000 alatti lakosságszámmal
rendelkező településeken a szennyvízberuházás 2010 után lesz aktuális.
Támogathatónak tartanám a lakosok ösztönzését a mostani kedvező feltételekkel
elindulni, így nem lesz megterhelő finanszírozni ezt a beruházást. Most itt nem
szabad dönteni és megbízást adni valamely cégnek. A lakosság vélemények
megfogalmazása után kell dönteni. Mérlegelnünk kell, majd ezt követően rövid időn
belül választ adni.
Gombkötő Lajos képviselő: Váratlanul ért ez a téma. Sokakat érdekel, de sok az
idős. Azon kellene gondolkodni, hogyan tudjuk megalakítani a vízi közmű társulást.
Gub András képviselő: Mit jelent az egy vízegység? Örülök, hogy indulni akar valami
hasznos dolog. Köszönöm a tájékoztatást.
Turóczi Judit ügyvezető: Egy vízegység egy vízfogyasztót jelent.
Ramasz Imre polgármester: Ahol már kiépült a kapcsolat, milyen formában működik?
Turóczi Judit ügyvezető: Megbízási szerződéssel, tervezetet tudok küldeni.
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Ramasz Imre polgármester: Megköszöni a tájékoztatást és kéri a másik cég
képviseletében megjelent üzletkötőket.
Turóczi Judit ügyvezető távozik.
Ramasz Imre polgármester köszönti az új üzletkötőket.
Lassú Imre ügyvezető, TE-NO-ÁR 97. Kft.: Általánosságokbanl beszélt a beruházás
alapadatairól, a lakás-előtakarékossági termékekhez kapcsolódó szolgáltatásokról és
azok díjairól az OTPbank illetve a Fundamenta Lakáskassza vonatkozásában. Nem
tartja fontosnak a víziközmű társulatot a kezdetekkor létrehozni. A lakosság
előtakarékosságának megoldását véli fontosnak. Továbbá kitért néhány gyakorlati
kérdés megoldására, pl. mi történik, ha a lakó eladja közben az ingatlant, a
tulajdonos elhunyt, stb.
Ramasz Imre polgármester: Köszöni a tájékoztatást. Elmondja, hogy a jelenlegi
meghívás csak a tájékozódás célját szolgálja. Nem kíván a testület most döntést
hozni a kérdésben.
Takács Istvánné üzletkötő: Mikorra várható a döntés, és melyik céggel kívánnak
együtt dolgozni?
Ramasz Imre polgármester: Befolyásolhatja a döntést az ajánlattétel, illetve a
szerződés-tervezet abban a vonatkozásban, hogy ki milyen kötelezettségeket vállal,
mit várhatunk. Mérlegeljük a döntést hamarosan a lakosság véleményének
birtokában, kb. októberben várható döntés.
Takács Istvánné üzletkötő: Részünkre kedvező döntés esetén átadjuk a szükséges
iratmintákat a megbízáshoz.
Lassú Imre ügyvezető: Feleslegesnek tartja az előzetes tájékozódást a lakosság
körében. Megbízás esetén a cége – megfelelő tájékoztatás után – elvégzi a
szükséges felmérést a lakosság körében.
Takács Istvánné üzletkötő: Referenciát küldjünk-e?
Ramasz Imre polgármester: Igen. Köszönjük szépen a tájékoztatást.
Az előadók távoznak.
Ramasz Imre polgármester: A képviselőknek a rendelkezésre álló írásos
információkat átadom és minden képviselőt arra kérek ossza meg a lakossággal,
hogy valamilyen vélemény kikerekedjen és dönteni lehessen a további lépésekről.
Ezzel a napirendi pontot lezárta.
Verasztóné Szabó Irén képviselő megérkezett, a Képviselő-testület kiegészült 8 főre.
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II. Napirendi pont tárgya:

Beszámoló a Kardoskúti Általános Iskola és
Napközi Otthonos Óvoda 2006-2007-es tanévben
végzett munkájáról és a 2007-2008-as tanév
célkitűzéseiről.
Előadó:
Pusztai Ádám ny. igazgató,
Verasztó József mb. igazgató,
Molnár Sándorné óvodavezető

Ramasz Imre polgármester: A napirendi pont előadói az írásos anyagot elkészítették,
a képviselők előre megkapták. Átadja a szót az előadóknak a szóbeli kiegészítés
megtételére.
Molnár Sándorné óvodavezető: Megköszöni, hogy az idén is 2 csoporttal üzemelhet
az óvoda. A jövő tanévtől egy csoport fog működni, mert csökken a létszám. Az idei
programterv hasonló az előző évihez: színház (helyi), Orosházán a Micimackó
bérlettel, kirándulás a Fehér-tóra szeptemberben, Szarvas Arborétum, ahol a
halgazdaságot is szeretnénk megnézni és a hajókázási lehetőséggel is élni.
Tavasszal a Varga Lovastanyát kívánják meglátogatni, a nagycsoportosokkal pedig
Ópusztaszerre mennek kirándulni. A távolabbi kirándulásokat a szülőkkel közösen
bonyolítják.
Meglátogattuk a tűzoltóságot, ami nagy élményt jelentett a gyerekeknek, ellenben a
rendőrséggel való ismerkedés elmaradt. A családi nap jól sikerült, új elemekkel
szeretnénk színesíteni a következőket. Érdekes volt a szülőkkel szervezett közös
foglalkozás. Élni szeretnénk az évközben jelentkező ajánlásokkal is. Az ÁNTSZ
esztétikusnak, jónak, szépnek találta az intézményt. Néhány kisebb, orvosolható
hiányosságot találtak. Változtatni szeretnénk a színnek a burkolatán és a hullámpalát
kicserélni. Hátsó járda egyenetlen, javításra szorul.
Ramasz Imre polgármester: Köszönöm a beszámolót, a megalapozott problémák
megoldására visszatérünk.
Pusztai Ádám ny. igazgató: A javítóvizsgára kötelezett tanulók mindegyike a
következő évfolyamba léphetett. A 8. osztályos tanulók felmérése alapján készítik el
a kompetencia programot. Biztosítani akarjuk a lehetőségét a gyakorlatnak.
Gyógypedagógia szakot végzett tanár foglalkozott a sajátos nevelési módot igénylő
tanulók felzárkóztatásával, vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik, szerződést
kötöttünk vele.
A Művelődési Ház szabadidős foglalkozásait kihasználtuk. Versenyeken - városi és
körzeti – vettünk részt. A versenyek egy része felmenő rendszerben zajlott.
Értékelhető helyezéseket is értünk el.
Ennyiben kívántam röviden kiegészíteni az írásos beszámolót.
Verasztó József mb. igazgató: A pedagógus teljesítmény-értékelést szeptember 1-től
működtetjük.
Kötelező rendszerű teljesítmény-értékelést kapunk a 9-10 évfolyamban járó
gyerekekről.
Angol tanár – pályakezdő – szerződéssel, a munkaügyi hivatal által támogatott
formában fog tanítani a következő tanévben.
A tanulói létszám csökkenése megállt.
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Hátrányos tanulók képzésére van lehetőség az Orosházán a Kossuth Lajos
Közoktatási Intézményben, ahol a nagyon gyenge képességű tanulók is tovább
képezhetik magukat.
Az SZMSZ módosítása megtörtént, a nevelőtestület elfogadta. Ez az év a „hattyú
dala”, igen hosszú munkatervet készítettem erre.
Gub András képviselő: A beszámolót elfogadásra javasolja, erőt, egészséget, jó
munkát kívánok a továbbiakhoz.
Ramasz Imre polgármester: Csatlakozom az előttem szóló képviselő társamhoz. Az
elkövetkezendő időben az oktatási tv. módosítása kapcsán változtatásokat kell
eszközölni, mivel 2008. szeptember 1-jétől önálló, intézményi formában nem
tarthatjuk fenn. Valamilyen elgondolás mellett kell haladni. Kistérségi szinten lesz-e
lehetőség, illetve be kívánunk-e kapcsolódni? Ezt követően ha nem jön létre a
kistérségi intézményfenntartás, akkor más megoldást kell keresni. Várható, hogy
rövid határidőn belül rendelkezésre fog állni az a tanulmány, melyet az Orosházi
Többcélú Kistérségi Társulás rendelt meg egy közoktatási szakértőtől az
intézményfenntartásra vonatkozóan. Az októberi testületi ülésünkön valószínű
konkrét tényekkel fogunk rendelkezni. Izgalmas időszak következik a közoktatás
terén. Jó munkát kívánok. Javasolom elfogadásra a beszámolót. Aki egyetért vele, az
szavazatával erősítse meg az elfogadást.
A testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
86/2007. (VIII. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a „Beszámoló a Kardoskúti
Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda
2006-2007-es tanévben végzett munkájáról és
a 2007-2008-as tanév célkitűzéseiről” szóló
előterjesztést elfogadta.
Ramasz Imre polgármester: Kéri Verasztó József mb. igazgatót, hogy ismertesse az
átdolgozott SZMSZ-ben a változásokat.
Verasztó József mb. igazgató: Az intézmény struktúrájában változott, egyszemélyes
vezetés van, helyettes törölve. Helyettes a vezető óvónő, illetve a munkaközösség
vezetője. A vezetőség: Diákönkormányzat, munkaközösség vezető, vezető óvónő,
igazgató. Az igazgató akadályoztatása esetén helyettes a munkaközösség vezetője:
Gombkötő Lajosné, rangidős pedagógus. Hosszabb idejű akadályoztatás esetén az
osztályfőnöki munkaközösség vezetője, illetve a Képviselő-testület által megbízott
személy.
Ramasz Imre polgármester: Aki egyetért az SZMSZ módosításával az szavazzon
elfogadásáról.
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A testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
87/2007. (VIII. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Kardoskúti Általános
Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti
és Működési Szabályzatát elfogadta.
III. Napirendi pont tárgya:

Beszámoló
jelentés
Kardoskút
Önkormányzatának
2007.
I.
költségvetésének végrehajtásáról.
Előadó: Ramasz Imre polgármester
Kapuné Sin Anikó főelőadó.

Község
félévi

Ramasz Imre polgármester: Szóbeli kiegészítést nem kíván tenni. Az Ügyrendi
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.
Pusztai Ádám képviselő, ÜB tag: Az Ügyrendi Bizottság 2 tag jelenlétében az
előterjesztést és a hozzá kapcsolódó rendelet-tervezetet megtárgyalta, azzal
egyetértett. A számadatok változtatásai bizonyos normatívák változásainak
következtében történtek. A Képviselő-testület tagjainak elfogadásra ajánlja.
Ramasz Imre polgármester: A lényegre a szöveges előterjesztésben utaltam. Az
alacsony %-os teljesítéseknél a munkák elvégzésre kerültek, illetve folyamatban van
a kivitelezés. Pénzügyi lebonyolítás is folyamatban van. Pénzügyi gondunk nincs.
Javaslom a beszámolót elfogadásra és utána a rendelet-tervezet rendeletté
emelését. Kérem szavazzanak erről a képviselők.
A testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással - egyhangúlag Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2007. évi
költségvetésről szóló 2/2007. (II. 23.) ÖKT. rendelet módosításáról készített rendelettervezetét elfogadta.
Ramasz Imre polgármester megállapítja, hogy Kardoskút Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 5/2007. (….) sz. ÖKT. rendelet-tervezete „A 2007. évi
költségvetésről szóló 2/2007. (II. 23.) sz. ÖKT. rendelet módosításáról”
rendeletté emelkedett.
A testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
88/2007. (VIII. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a „ Beszámoló jelentés
Kardoskút Község Önkormányzatának 2007. I.
félévi költségvetésének végrehajtásáról” szóló
előterjesztést elfogadta.
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IV. Napirendi pont tárgya:

Október 23-i Nemzeti Ünnep előkészítése.
Előadó: Ramasz Imre polgármester

Ramasz Imre polgármester: Október 23-a keddi napra esik, munkarend szerint az
előtte lévő hétfői nap munkaszüneti nap, ezért javaslom 22-én hétfőn este 6 órai
kezdettel megtartani az ünnepséget. Helyi köreinkben maradva Bódi Jánosnét a
Kardoskút Községért közalapítvány elnökét javasolnám az ünnepi beszéd
megtartására.
Mivel a testületi tagoknak más véleménye nincs, kéri szavazzanak a javaslat
elfogadásáról.
A testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
89/2007. (VIII. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Október 23-i Nemzeti
Ünnepet 2007. október 22-én (hétfőn) este 6
órai kezdettel rendezi meg a Móra Ferenc
Művelődési Házban. Megbízza Ramasz Imre
polgármestert, hogy az ünnepi beszéd
megtartására kérje fel Bódi Jánosné alapítványi
elnököt.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2007. október 23.
B e j e l e n t é s e k:
Kulima István képviselő: Többször tapasztalta, hogy a körzeti megbízottat nem lehet
elérni. A megadott telefonszámon hívta, mert randalírozó fiatalokkal találkozott a
faluban, de nem vette fel a telefont senki. Ezt a helyzetet már több kardoskúti lakos is
jelezte. Az utóbbi időben negatív tapasztalatai vannak a körzeti megbízott
munkájával kapcsolatban.
Ramasz Imre polgármester: Tudomása szerint az elvezénylések megszűntek, ha
nincs szolgálatban akkor az orosházi kapitányságra kellene átirányítani a készüléket
és ott veszik fel.
Mórocz Lajos képviselő: A közelmúltban együtt voltam szolgálatban a körzeti
megbízottal, mint polgárőr. A randalírozó csoportoknál próbáltunk pszichés hatást
elérni, de nem sok siker várható a tanúsított magatartásuk miatt. Mindez éjfél után
volt.
Ramasz Imre polgármester: Jelzéssel élek a kmb-s felé.
Ramasz Imre polgármester: A Kistérségi Többcélú Társulási Megállapodással
kapcsolatban élek előterjesztéssel. Ismerteti a megállapodást módosító szöveget.
Sajnos törvényi szabályozás miatt van a módosítás, kistelepülésekre hátrányos
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hatással bírhat, nem tudunk ellene tenni, eltekinteni a módosítástól. Javaslom az
elfogadását.
Kérem a képviselőket szavazzanak az elfogadás mellett.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással –
egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
90/2007. (VIII. 30.) számú Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Orosházi Kistérség
Társulási Megállapodásának módosítását az
alábbi tartalommal elfogadja:
a.) a Társulási Megállapodás III/C fejezete A
Társulás 2005. évtől vállalt feladatai I.
alfejezet 2. pontja
„Gyermekjóléti feladat
Formája: A Társulás a feladat
ellátásának formáját mindenkor a
jogszabályok
rendelkezéseinek
megfelelően, a mindenkori igények és
gazdaságossági
követelmények
figyelembevételével határozza meg.”
b.) A Társulási Megállapodás III/C fejezete
A Társulás 2005. évtől vállalt feladatai I.
alfejezet 1.2. pontja
„Közoktatási feladat
Formája: A Társulás a feladat
ellátásának formáját mindenkor a
jogszabályok
rendelkezéseinek
megfelelően, a mindenkori igények és
gazdaságossági
követelmények
figyelembevételével határozza meg.”
c.) A Társulási Megállapodás V. fejezete A
társulási szervek működése A Társulási
Tanács döntései alcíme 3. pontja
„A
jelenlevő
tagok
minősített
többséggel hozott határozata –
figyelemmel a 2004. évi CVII törvény 8.
§. (3) bekezdésében foglaltakra –
minősített többség: A minősített
többséghez
a
társulási
megállapodásban
meghatározott
számú, de legalább annyi tag igen
szavazata szükséges, amely eléri a
jelen
lévő
tagok
szavazatainak
kétharmadát és az általuk képviselt
települések lakosságszámának a felét
Minősített többség szükséges:
a.) a kistérség fejlesztését szolgáló –
pénzügy hozzájárulást igénylő –
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pályázat benyújtásához, az ahhoz
szükséges települési hozzájárulás
meghatározásához;
b.) zárt ülés elrendeléséhez;
c.) a hatáskörbe utalt választás,
kinevezés,
felmentés,
vezetői
megbízatás
adása,
illetőleg
visszavonása, fegyelmi eljárás
megindítása, fegyelmi büntetés
kiszabása; és
d.) abban az ügyben, amit a szervezeti
és
működési
szabályzat
meghatároz.”
d.) A Társulási Megállapodás III/D (új)
fejezete A Társulás 2007. évtől vállalt
feladatai I. pontja
„Szociális feladat
A
szociális
alapfeladathoz
kapcsolódóan
jelzőrendszeres
segítségnyújtás, támogató szolgálat és
közösségi ellátások fenntartása és
működtetése.
Formája: A Társulás a feladat ellátásának
formáját mindenkor a jogszabályok
rendelkezéseinek
megfelelően,
a
mindenkori igények és gazdaságossági
követelmények
figyelembevételével
határozza meg.”
Ramasz Imre polgármester: Tájékoztatásként ismerteti a kerékpárút költségvetését.
Látható, hogy a 2008-as költségvetési évben rendelkezünk ezzel az összeggel.
Ezzel a számszaki adattal számolni kell a költségvetés készítésekor. A pályázat
beadása megtörtént.
Ramasz Imre polgármester: A korábbi évekhez hasonlóan, most is meghirdetésre
került a felsőoktatási hallgatók számára a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat következő évi feltételei. Javaslom, Kardoskút ismét
legyen részese a jövőben is a pályázatnak. Az Önkormányzatunknak nem nagy
anyagi terhet jelent, vállaljuk fel a pályázók érdekében. Ezen a testületi ülésen csak
arról kell dönteni, hogy részt kívánunk-e venni a pályázaton.
Kérem a testületi tagokat szavazzanak a javaslatom mellett.
Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete döntött arról, hogy
csatlakozik
a
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati

91/2007. (VIII. 30.) sz.
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Ösztöndíjpályázat 2008. évi fordulójához.
Megbízza Ramasz Imre polgármestert a
pályázattal kapcsolatos további teendők
elvégzésével.
Ramasz Imre polgármester: Ajánlat érkezett a HISZI – MAP Térképkiadó és
Kereskedelmi Kft-től Gyuláról. Megjelentetik Békés megye valamennyi települését
tartalmazó térképatlasz 4. kiadását. Az atlasz az előző kiadásokhoz hasonlóan a
térképeken kívül tartalmaz 3 nyelvű településismertetőt, fotókat és egyéb közhasznú
információkat (cím, név és egyéb változások módosítását). Ennek elkészítéséhez
lakosságszámtól függően településünktől 50 ezer forint támogatást kérnek, melynek
ellenében 6 db ingyenes atlaszt adnak.
Javaslatot kérnék a képviselőktől, véleményem szerint nincs szükségünk ilyen
térképre, hiszen az előző kiadásból van és ahhoz képest jelentős változás nincs.
Amennyiben egyetért a testület kérem szavazzanak erről.
Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
HISZI-MAP
Térképkiadó és Kereskedelmi KFT
ajánlatot elutasította.

92/2007. (VIII. 30.) sz.

Ramasz Imre polgármester: Kérelem érkezett az „Esély az Életért
Gyermekalapítványtól életmentő műszerek megvásárlására, többek között
támogatnák a SOTE I. sz. Gyermekklinika Intenzív részlegének beindítását is.
Mórocz Lajos képviselő: Nem javasolja a támogatást.
Ramasz Imre polgármester 5 ezer forint támogatást javasol, de először az elutasítás
javaslatról kéri szavazni a képviselőket, mivel az hangzott el először.
Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
93/2007. (VIII. 30.) sz.

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete nem támogatja az
„Esély az Életért Gyermekalapítvány”-t.

Ramasz Imre polgármester: támogatási kérelem érkezett. a Gyermek Habilitációs
Alapítványtól is. Budapesten működő alapítvány, de az ország valamennyi területéről
fogadnak gyermekeket, halmozottan sérült gyermekekkel foglalkoznak, a családok
részére ingyenesen.
Mórocz Lajos képviselő: Nem javasol támogatást.

12

Ramasz Imre polgármester szintén 5 ezer forint támogatást javasol, de az elhangzás
sorrendjében kéri a szavazást. Szavazzanak a képviselők az elutasító javaslatról.
Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
94/2007. (VIII. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete nem támogatja a
„Gyermek Habilitációs Alapítvány”-t.
Ramasz Imre polgármester: Kérelem érkezett a Móra Ferenc Művelődési Ház és
Községi Könyvtártól. A Radnóti Miklós Nyugdíjas Klub szeptember 15-én egynapos
kirándulást szervez Székesfehérvár mellett található Bory-vár megtekintésére,
valamint Székesfehérvár nevezetességeinek megismerésére. Az utazás bérelt
autóbusszal történne, mely útiköltségének térítéséhez kér anyagi támogatást. A klub
tagjai egy teljes autóbuszt nem tudnak megtölteni, ezért a községből más érdeklődők
részvétele is lehetővé válna. Esetleg néhány fő általános iskolai tanulót is el lehetne
vinni. Az út hossza várhatóan 500 km, melynek várható költsége 150000 forint. A
támogatás megítélésénél kér a művelődési ház vezető arra nézve is döntést, hogy az
útiköltséghez milyen arányban járuljanak hozzá azok, akik nem a nyugdíjas klub
tagjai.
Javaslom a képviselőknek, hogy adjuk a 150 ezer forint támogatást, de kimondottan
a kardoskúton lakó nyugdíjasok részére. Teljesen mindegy, hogy klubtag, vagy nem.
Ha a busz nem telik meg, akkor az üres helyet mással be lehet tölteni, de az fizesse
a teljes költséget.
Kérem a képviselőket szavazzanak javaslatom mellett.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
95/2007. (VIII. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2007. szeptember 15én Székesfehérvárra szervezett kirándulás
utazási költségét támogatja 150.000,- Fttal, de csak a kardoskúti nyugdíjasok
vehetik igénybe a támogatást. A nem
nyugdíjas részt vevő a teljes utazási
költséget köteles fizetni.
Felelős: Pappné Neller Borbála
Határidő: 2007. szeptember 15.
Ramasz Imre polgármester: Pályázati lehetőség nyílt utak javítására. A pályázati
kiírás 85 %-os támogatást ígér, melynek beadási határideje 2007. november 16.
Szükséges lenne a Petőfi utca felújítása és ezzel együtt a Március 15-e tér is,
melynek szélessége 3,8 – 4,85 m között változik. Célszerű lenne egyformán 5 m
szélességre megnövelni, az utca teljes hosszában. Ezen útfelület becsült bekerülési
költsége 20-25 millió forint, melyből az önerő 3-4 millió forintot jelentene. Valószínű a
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beadott pályázatok száma is magas lesz a kedvező támogatottság miatt. Erről
mindenképpen testületi döntést kell hozni. A tervezési költség az idei költségvetést
terheli. A tervezésre kiadott költség nem veszik el, mert a terv megmarad akkor is, ha
nem is nyer a pályázat és máskor felhasználható lesz. Azt gondolom és javaslom,
hogy próbáljuk meg, használjuk ki ezt a lehetőséget.
Kulima István képviselő: Kockáztassuk meg, ennyi pénzből soha nem lehet
megcsinálni ezt az útfelújítást.
Verasztóné Szabó Irén képviselő: Támogatja a kezdeményezést.
Ramasz Imre polgármester kéri a képviselőket, hogy az elhangzott javaslatok alapján
hatalmazzák fel a tervezés megrendelésére és a pályázat előkészítésével.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
96/2007. (VIII. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete megbízza Ramasz
Imre polgármestert, hogy a Petőfi utca és
a Március 15-e tér útfelújítási pályázat
beadásához rendelje meg a terveket és
készítse elő a pályázatot beadásra.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2007. november 16.

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

Kmft,-

dr. Mészáros Erzsébet
jegyző

Ramasz Imre
polgármester
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Kulima István
képviselő

Mórocz Lajos
képviselő
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