15/2007. ÖKÜ.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. október
25-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén.
Jelen vannak:

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

Jelen volt továbbá: dr. Mészáros Erzsébet jegyző;
Pappné Neller Borbála műv. ház vezető,
Röllig Pál Víz és Csatornamű V. vezetője,
Kapuné Sin Anikó gazdálkodási főelőadó,
Tóth Józsefné adóügyi főelőadó,
Skorka Pálné jkv.
Ramasz Imre polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy Gombkötő Lajos képviselő igazoltan 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:

Előadó:

1 Tájékoztató jelentés a Békés Megyei Vízművek Zrt.
által biztosított szolgáltatásról.

Röllig Pál
BMVM. Zrt. üzemmérnökség-vezető

2. Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár
tevékenységéről beszámoló jelentés.

Pappné Neller Borbála
műv. ház vezető

3. Beszámoló jelentés Kardoskút Község Önkormányzata Ramasz Imre
2007. III. negyedéves költségvetésének teljesítéséről. polgármester
Kapuné Sin Anikó
főelőadó
4. Bejelentések.
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A napirendi pontok tárgyalása előtt Ramasz Imre polgármester tájékoztatja a
képviselőket a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
174/2006. (XII. 14.) sz. határozatban a KT elfogadta a Polgármesteri Hivatal
2006. évi tevékenységéről szóló beszámolót. Az adóügyi előadót kérte 2007.
augusztus 30-ig számoljon be az adóhátralékok alakulásáról és a tett
intézkedésekről. A tett intézkedésekre a bejelentések keretében visszatérünk.
57/2007. (VI. 21.) sz. határozatban a KT. felhatalmazta a polgármestert, hogy
tegyen lépéseket Pusztaföldvár és Kardoskút községekben jelentkező védőnői
feladatok közös ellátására, Tibáné Hamvasi Zsuzsanna láthassa el. Érdemi
előrelépés rajtunk kívül álló okok miatt nem történt. Ma tárgyaltam Dr. Baranyi
István polgármesterrel, várhatóan az események felgyorsulnak.
106/2007. (IX. 26.) sz. határozatában a KT. döntött a Délkelet-Alföld
Regionális
Hulladékgazdálkodási
Rendszer
Létrehozását
Célzó
Önkormányzati
Társulás
tagjaihoz
17
települési
önkormányzat
csatlakozásáról. Társulási közgyűlés megtartására sor került, egyben a döntés
is az új tagok felvételéről.
110/2007. (IX. 26.) sz. határozatban a Munkácsy kép megvásárlásának
támogatásáról döntött a Képviselő-testület. A támogatási összeg átutalásra
került.
112/2007. (IX. 26.) sz. határozatban KT megbízta Ramasz Imre polgármestert
a megalakult Hajdúvölgy-Körösmente Helyi Közösségben képviselje az
Önkormányzatot. Folyamatban van az elfogadás procedúrája, azóta esemény
nem történt.
Ramasz Imre polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a 2007. augusztus 30-i
testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb önkormányzatot érintő eseményeiről
írásban kiadta a tájékoztató jelentést. A kiadott anyagban nem szerepelnek a ma
délelőtti kistérségi ülésen elhangzottak. Gyermekjóléti feladatról volt szó. Korábban
már tárgyaltunk róla, döntöttünk is, de nem aktuális, nem valósult meg. 2008. január
1-re fog módosulni. A munkáltatói jogok változnak, de Kardoskútra vonatkozóan
Tibáné Hamvasi Zsuzsa marad.
A Társulás Gyermekjóléti Központot fog létrehozni és ennek keretében látja el a
feladatot, nem önállóan gazdálkodó szervezet formájában. Döntést kell hoznunk a
megváltozott időpont miatt.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy szavazzanak az új időpont elfogadása mellett.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
120/2007. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az általa
ellátott a gyermekjóléti alapellátások körébe
tartozó gyermekjóléti szolgáltatás feladatait
2008. január 1-től az Orosházi Kistérség
Többcélú Társulása útján kívánja ellátni.

2

Ennek megfelelően, ezen időponttól az általa
a költségvetési törvény 3. számú melléklete
szerint igényelt normatíváról lemond (azt nem
igényeli meg 2008-a költségvetési évre) ezzel
párhuzamosan tudomásul veszi, hogy azt az
Orosházi Kistérség Többcélú Társulása, mint
a feladatot ellátó fenntartója igényli meg.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a
gyermekjóléti
feladatot
a
Társulás
Gyermekjóléti Központ formájában lássa el a
jelenlegi Gyermekjóléti Iroda, mint részben
önálló költségvetési intézmény jogutódjaként.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal
arra, hogy a jelenleg meglevő települési
működési engedélyt 2007. december 31.
napjával visszaadja, és a továbbiakban a
feladatot nem látja el önállóan.
A Képviselő-testület a feladat ellátásának
átadásához az alábbi feltételt fűzi annak
érdekében, hogy a szakmai követelmények
ne sérüljenek:
A településen a feladat ellátása napi 2 órás
foglalkoztatás keretében történjen.
Felelős:
Ramasz Imre polgármeste r
Határidő:
2007. november 15.
Pusztai Ádám képviselő tájékoztatja a jelenlevőket, hogy az általános iskolában a
sajátos nevelési igényű gyermekek foglalkozását továbbra is ellátják, de jogosultság
alapján Mezőkovácsháza irányítása alá tartozva.
Ramasz Imre polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a kistérségi ülésen szó
esett még a jelzőrendszeres segítségnyújtás működtetéséről, továbbá arról, hogy a
kistérség 350 ezer forintot nyert könyvtári szolgáltatásra. A kistérségi társulás volt
dolgozói közül néhánnyal munkaügyi per van folyamatban.
Mezőhegyesen vettem részt értekezleten, ahol előzetes egyeztetés nélkül
bejelentették, hogy többek között a Mezőhegyes-Mezőtúr – településünket érintő –
vasútvonalat is szüneteltetik. Petíciót fogalmaztunk meg, amiben tiltakozunk az
érintett polgármesterekkel együtt, melyet a mezőhegyesi polgármester személyesen
ad át a minisztériumban.
A Békés Megyei Vízművek Zrt –ben jelentős változások lesznek. Ezzel kapcsolatban
november elején kistérségi szintű megbeszélés lesz.
Aki egyetért az elhangzott beszámolóval kérem szavazzon elfogadásáról.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
121/2007. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 174/2006. (XII. 14) sz, a 57/2007. (VI.
21.) sz, a 106/2007. (IX. 26.) sz. a 110/2007. (IX.
16.) sz., a 112/2007. (IX. 26.)
sz. lejárt
határidejű határozatokról szóló jelentést, valamint
a két ülés között történt eseményekről szóló
tájékoztatást elfogadta.
I. Napirendi pont tárgya:

Tájékoztató jelentés a Békés megyei Vízművek Zrt.
által biztosított szolgáltatásról.
Előadó: Röllig Pál az orosházi üzemmérnökség
vezetője

Ramasz Imre polgármester köszönti a napirendi pont előadóját, kéri amennyiben
van tegye meg szóbeli kiegészítését az elkészített és írásban kiadott tájékoztató
jelentéshez.
Röllig Pál szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy napjainkban a Zrt. vezetésében
személyi változások történtek. Zavartalanul folyik tovább a munka.
A kardoskúti vízmű telepen a víztoronynál megáll minden. A többi beruházásra nincs
szükség, szóba jött annak visszaadása az Önkormányzatnak.
A településen 1 ingatlanon történt kikötés, mert az ingatlan gazdátlannak minősült.
Ramasz Imre polgármester: Sok probléma nem volt a település vízellátásával az
elmúlt időszakban, nem érkezett hozzám panasz. Meglepő, hogy nincs szükség a
vízmű telep egy részére. Korábban is a tulajdonunk volt. A későbbiek során
gondolkodhatunk a hasznosításról.
Mórocz Lajos képviselő: Kérdezi, hogy a vezetékrendszer, víztorony takarítása,
fertőtlenítése milyen időszakonként történik.
Röllig Pál: Tavasszal és ősszel minden jelzés nélkül, minden évben, továbbá akkor,
ha rossz vízminta van. Kardoskútat körbe fogja a vezetékrendszerben a víz, ami
megkönnyíti a takarítást és a vízminőség megőrzését.
Két közkifolyónál – állomásnál és az Árpád soron – történik a mintavétel. Panasz
esetén, lakossági bejelentés alapján bármikor, bárhol lehet mintát venni.
Verasztóné Szabó Irén képviselő: Divat lett az ásványvíz fogyasztása, talán azért
mert köztudottan Békés megyében magas a víz arzén tartalma és nitrites. Mi ebben
a valóság, mint szakembernek mi a véleménye.
Röllig Pál: Tanulmányok alapján mondhatom, hogy az ásványvizek legalább annyira
szennyezettek, mint a vezetékes víz. A víz arzén tartalma esetenként magasabb a
megengedettnél, de a többi ásványi anyag tartalom a megengedett keretek között
van.
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Ramasz Imre polgármester: Megköszönöm a tájékoztató jelentés elkészítését és a
szóbeli kiegészítést, a kérdésekre adott válaszokat. Javasolom a tájékoztató jelentés
elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
122/2007. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete Békés Megyei Vízművek Zrt
által biztosított szolgáltatásról szóló tájékoztató
jelentést elfogadja.
II. Napirendi pont tárgya:

Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár
tevékenységéről beszámoló jelentés.
Előadó: Pappné Neller Borbála műv. ház vezető

Ramasz Imre polgármester köszönti a napirendi pont előadóját, megkéri, hogy
amennyiben van szóbeli kiegészítése az írásban kiadott anyaghoz, azt tegye meg.
Pappné Neller Borbála: Kiemeli, hogy a helyben megvalósult kulturális programokon
kívül vidékre is ellátogattak.
Új ötletként fogalmazódott meg a Pusztaközpont Olvasókör felújítása kapcsán, hogy
valamilyen projekt keretében helyi szinten mit lehetne megvalósítani. Andrékó Pálné
– Kati – tagja a Megyei Népművészeti Egyesületnek, ezzel a lehetőséggel is élve
magasabb szinten a Fehértó közelségét, a szépen felújított Olvasókör helyszínnel a
kézművességhez, helyi hagyományokhoz és a Fehér-tó Étterem figyelembe
vételével havi egy alkalommal valamilyen foglalkozást szervezni. Programot kellene
magvalósítani. Gondolkodni kell a sok jó adottság kihasználásáról, csak program
kell, az adottságok megvannak.
Ramasz Imre polgármester: A szóbeli kiegészítés utolsó gondolata nagyon tetszett.
Én is azon vagyok, hogy az Olvasókör is a Művelődési Házhoz kerülne vezetésileg,
de ottani programokkal is.
Látható a beszámolóból, hogy ez az egyszemélyes intézmény sok mindent
megvalósított, jó munkát kívánunk a jövőben is. Az anyagiakat próbáljuk biztosítani.
A kulturális élet területén sokat léptünk előre. Reméljük, hogy a lendület nem törik
meg. Színesült a program, bár ennek a személyi feltételét is megteremtettük.
Verasztóné Szabó Irén képviselő: Örömmel vesszük, hogy nyáron is van program, a
gyerekeknek is. Az új programokkal kapcsolatos elképzeléseket is örömmel
hallgattam. Jó ötlet az Olvasókör – Nemzeti Park összekapcsolása.
Kulima István képviselő: Egyetért az előtte szóló képviselő véleményével.
Gub András képviselő: Így tovább.
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Ramasz Imre polgármester: Fogadjuk el a beszámolót. A vezetőnek köszönjük meg
a kulturális élet fellendítését. Kérem a képviselőket, aki ezzel egyetért szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
123/2007. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Móra Ferenc Művelődési Ház és
Községi
Könyvtár
tevékenységéről
szóló
beszámoló jelentést elfogadja.
Pappné Neller Borbálának az intézmény
vezetőjének megköszöni az elmúlt időszakban
végzett munkáját a település kulturális életének
fellendítése érdekében.
III. Napirendi pont tárgya:

Beszámoló
jelentés
Kardoskút
Község
Önkormányzata
2007.
III.
negyedéves
költségvetésének teljesítéséről.
Előadó: Ramasz Imre polgármester,
Kapuné Sin Anikó főelődó.

Ramasz Imre polgármester az írásban előzetesen kiadott beszámoló szóbeli
kiegészítésében elmondja, hogy a beszámoló módosításokat tartalmaz, a tervezett
költségvetési mutatókat a valóssághoz igazítottuk. Örömteli, hogy a bevételek
növekedtek a tervezetthez képest.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy hozzászólás nem lévén szavazzanak a beszámoló
elfogadása mellett.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
124/2007. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Kardoskút Község Önkormányzata
2007.
III.
negyedéves
költségvetésének
teljesítéséről szóló beszámoló jelentést elfogadta.
Ramasz Imre polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban rendelet-tervezet is
készült, melyben csak a bevételi pluszként jelentkező tények kerültek be, amik
indokolták a módosítást.
Verasztóné Szabó Irén az Ügyrendi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta, változtatás nélkül javasolja a rendelet-tervezetet rendeletté emelni.
Ramasz Imre polgármester: Javaslom a rendelet-tervezet rendeletté emelését.
Kérem szavazzanak erről a képviselők.
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A testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással - egyhangúlag Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a 2007. évi
költségvetésről szóló 2007. (II. 23.) ÖKT. rendelet módosításáról készített rendelettervezetét elfogadta.
Ramasz Imre polgármester megállapítja, hogy Kardoskút Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 6/2007. (….) sz. ÖKT. rendelet-tervezete „A 2007. évi
költségvetésről szóló 2/2007. (II. 23.) sz. ÖKT. rendelet módosításáról”
rendeletté emelkedett.
Bejelentések
Dr. Mészáros Erzsébet jegyző: Az SZMSZ rendelet elfogadása óta 5 alkalommal
került módosításra. A jelenlegi átfogó módosítást megelőzte egy átfogó célvizsgálat,
melyet a Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal folytatott le. Ez adott okot a
módosításra, mely sok helyen csak pontosítást tartalmaz, valamint a vizsgálat
megállapításai alapján célszerűségi javaslatokat tartalmaz. Indoklásban mindent
részletesen leírtam, melyet előre megkaptak a képviselők. E módosítás elfogadása
után egységes szerkezetben elkészítem és minden képviselő részére megküldöm a
rendeletet.
Ramasz Imre polgármester: dr. Mészáros Erzsébet jegyző nagyon alaposan
áttekintette az észrevételeket és a rendeletet, figyelembe vette a Közigazgatási
Hivatal javaslatait. Elfogadásra javaslom.
Verasztóné Szabó Irén képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a rendelettervezetet és változatlan formában elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Ramasz Imre polgármester kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a rendelettervezet elfogadásáról.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással egyhangúlag - Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 9/1998. (XI.
20.)sz. ÖKT. rendelet módosításáról készített rendelet-tervezetét elfogadta.
Ramasz Imre polgármester megállapítja, hogy Kardoskút Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 7/2007. (…) sz. ÖKT rendelet-tervezete Kardoskút
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 9/1998. (XI. 20.) sz. ÖKT.
rendelet módosításáról” rendeletté emelkedett.
Dr. Mészáros Erzsébet jegyző: Elkészítette és írásban kiadásra került az
önkormányzati tulajdonú lakások bérletének módosításáról szóló rendelet-tervezet.
Két módosításra került sor az egyik a lakbérek összegének emelése, a másik pedig a
Közigazgatási Hivatal észrevételezte és kikerült a rendeletből, hogy önkormányzati
lakásra jogosult az ötéves ideig helyben lakó. Ez törvénysértő.
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Verasztóné Szabó Irén ügyrendi bizottság elnöke: Az Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről szóló rendelettervezetet, azt változtatás nélkül elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Ramasz Imre polgármester kéri a képviselőket, hogy szavazattal döntsenek a
rendelet-tervezet elfogadásáról.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással egyhangúlag – az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről szóló 5/2006. (III. 31.)
sz. ÖKT. rendelet módosításáról készített rendelet-tervezetét elfogadta.
Ramasz Imre polgármester megállapítja, hogy Kardoskút Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 8/2007. (…) sz. ÖKT rendelet-tervezete az
önkormányzati
tulajdonú
lakások
bérletéről
szóló
5/2006. (III. 31.) sz. ÖKT. rendelet módosításáról” rendeletté emelkedett.
Dr. Mészáros Erzsébet jegyző kéri a Képviselő-testületet, hogy a Polgármesteri
Hivatal ügyrendjének módosítási határidejét a 2007. novemberi testületi ülésre
engedélyezzék elhalasztani.
Ramasz Imre polgármester kéri a képviselőket, hogy fogadják el szavazattal a
halasztást.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
125/2007. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatal ügyrendjének
elkészítésének határidő halasztását engedélyezi
2007. november 28-án tartandó testületi ülésre.
Felelős: dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő: 2007. november 28.
Ramasz Imre polgármester: A lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés során
jeleztem, hogy a bejelentések között fog szerepelni az adóhátralékok behajtásával
kapcsolatos tájékoztató. Az adóhátralékokkal kapcsolatban számszaki adatokat és a
hátralékosok adatait tartalmazó táblázat készült, melyet minden képviselő megkapott.
Látszik, hogy jelentős tartozás van, de ugyanakkor az is látszik milyen eredményes
munkát végzett a jegyző és az ügyintéző.
Tóth Józsefné adóügyi főelőadó: A lehetséges adminisztratív dolgokat megtettem,
ennek ellenére jelentős összegű adó nem kerül behajtásra rajtunk kívül álló okok
miatt.
Folyamatban van a gépjárműadó hátralékosok körében a gépjárművek forgalomból
való kivonatása az Okmányiroda közreműködésével. Bizonyára nagy felháborodást
fog kelteni. Hátralékosok mindig voltak, vannak és lesznek. Azért is jelentős az
adóhátralék, mert bizony egy-egy gépjármű után jelentős az adó összege.
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Mórocz Lajos képviselő: A részletfizetést kapott „nagy” adózók (Olajgép, Gyémánt
Piramis, Agro-M Rt.) már fizettek? A Gyémánt Piramis székhelyéül szereplő címen
nincs is épület.
Tóth Józsefné főelőadó: Még nem fizettek, határidőt kaptak, ha azt elmulasztják
akkor benyújtjuk az inkasszót. Valóban, a Gyémánt Piramis székhelye olyan építési
telekre van a cégbíróság által bejegyezve, amelyen nincs épület, csak lábazat.
Ramasz Imre polgármester: Javaslom a tájékoztató határozatban történő elfogadását
Kérem a képviselők szavazatait erről.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
126/2007. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja az adóhátralékok behajtásával
kapcsolatos tájékoztató jelentést.
Ramasz Imre polgármester: Az előírások szerint az önkormányzati gazdálkodásról
belső ellenőrzéséről munkatervet kell készíteni 2008. évre, melyet a Képviselőtestületnek jóvá kell hagyni.
Dr. Mészáros Erzsébet jegyző: A Képviselő-testületnek a megelőző év november
végéig el kell fogadni a belső ellenőrzési munkatervet. Az éves belső ellenőrzésről
készített jelentést a zárszámadással együtt kell előterjeszteni.
A munkatervet elkészítettem és írásban megkapták a képviselők.
Ramasz Imre polgármester: Jelenleg önkormányzatunknál külső vállalkozó
megbízásával történik a belső ellenőrzés. Kistérségi szintű feladat ellátásáról
tárgyaltunk, volt erről tárgyalás, de az elképzelés zátonyra futott, nem valósult meg.
Amíg nem oldódik meg kistérségi szinten a belső ellenőrzés, addig vagy a jelenlegi
formában, vagy valamilyen más szerződési keretek között, de meg kell oldani a
feladatot.
Javasolom a munkaterv elfogadását.
Kéri a képviselőket szavazzanak az elfogadásáról.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
127/2007. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja 2008. évre szóló belső
ellenőrzési munkatervet.
Verasztóné Szabó Irén képviselő: Örömmel állapítja meg, hogy az általános
iskolások, pedagógusok közreműködésével az országosan meghirdetett, közutak
melletti szemétgyűjtés akció keretében megtisztult a település.
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Ramasz Imre polgármester: Az általános iskola pedagógusai irányításával az alsós
tanulók a belterületen, a felsős tanulók, a közmunkások az Orosháza –Tótkomlós
közötti közút mellett kb. 4 km hosszan sok szemetet gyűjtöttek össze. Örülök, hogy
meg tudtam nyerni az általános iskola vezetését erre a munkára. Javaslom, hogy a
Képviselő-testület határozatban mondjon köszönetet az iskola vezetésének,
pedagógusainak, gyerekeknek.
Kérem szavazzanak ezen javaslat elfogadásáról.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
128/2007. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete köszönetet mond az Általános Iskola
vezetésének, pedagógusainak és a gyerekeknek
a szemétgyűjtési akcióban való eredményes,
aktív részvételért.
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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