17/2007. ÖKÜ.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. november
28-án 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén.
Jelen vannak:

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

Jelen volt továbbá: dr. Mészáros Erzsébet jegyző;
Szántó József , a Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető
Kft. ügyvezetője,
Kapuné Sin Anikó gazdálkodási főelőadó,
Tóth Lajosné főelőadó,
Skorka Pálné jkv.
Ramasz Imre polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy Gub András képviselő nem jelezte távolmaradását.
Jegyzőkönyv-hitelesítőkre tesz javaslatot Kulima István és Verasztóné Szabó Irén
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 Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft.
Kardoskút község részére történő Internet szolgáltatásról

Szántó József
ügyvezető

2. 2008. évi költségvetési koncepció előterjesztése és
elfogadása.

Ramasz Imre
polgármester

3. Bejelentések.
A napirendi pontok tárgyalása előtt Ramasz Imre polgármester tájékoztatja a
képviselőket a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
95/2007. (VII. 30.) sz. határozatban a KT. megbízta Ramasz Imre
polgármester a Petőfi utca és Március 15. tér útfelújítási pályázathoz a tervek
megrendelésével és a pályázat beadásával. A pályázat beadása megtörtént.

120/2007. (X. 25.) határozatban a KT. döntött arról, hogy 2008. január 1-től a
gyermekjóléti szolgáltatás feladatait az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás
útján kívánja ellátni., a normatíváról lemond. A KT kötelezettséget vállal arra,
hogy 2007. december 31. napjával visszaadja a működési engedélyt. Ezzel
kapcsolatban november 27-én (tegnap) volt az Orosházi Kistérség Többcélú
Társulásának ülése, melyen a Gyermekvédelmi Központ létrehozásához
2008. január 1-től pályázatok kerülnek meghirdetésre, működéséhez
szükséges alapszabály kerül elkészítésre. A vezető személyéről a decemberi
kistérségi ülésen döntünk.
125/2007. (X. 25.) határozatában a KT engedélyezte a Polgármesteri Hivatal
ügyrendje elkészítési határidejének meghosszabbítását 2007. november 28-i
testületi ülésig.
dr. Mészáros Erzsébet jegyző kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy módosítsák az
időpontot 2007. december 20-i testületi ülésre, mert más feladatainak elvégzése
miatt nem jutott idő az ügyrend elkészítésére.
Ramasz Imre polgármester javasolja a képviselőknek, hogy fogadják el az új
időpontot és szavazzanak erről a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről szóló
beszámoló elfogadásával.
Ramasz Imre polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a legutóbbi testületi ülés
óta eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről szóló jelentést írásban
elkészítette és kiadásra került.
Tájékoztatja még a képviselőket, hogy 2007. november 27-én tartott kistérségi
társulási ülésen szó volt a költségvetés teljesítéséről, a koncepció tárgyalásáról.
Megállapítható, hogy a társulás pénzügyei rendezettek. Jelentős pénzmaradvánnyal
rendelkezünk, ugyanazok a korlátok vonatkoznak, mint az Önkormányzatok
pénzügyeire.
Kéri a Képviselőket, hogy szavazzanak az elhangzottak elfogadásáról.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
144/2007. (XI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete a Polgármesteri hivatal
ügyrendjének elkészítésének határidő
módosítását engedélyezi 2007. december
20-án tartandó testületi ülésre.
A 95/2007. (VIII. 30.) sz., a 120/2007. (X.
25.) sz., 125/2007. (X. 25.) sz. a lejárt
határidejű határozatokról szóló jelentést,
valamint a két ülés között történt
eseményekről
szóló
tájékoztatást
elfogadta.
Felelős: dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő: 2007. december 20.

I. Napirendi pont tárgya:

Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft.
tájékoztatója Kardoskút község részére történő
Internet szolgáltatásról.
Előadó: Szántó József ügyvezető

Ramasz Imre polgármester tisztelettel köszönti az előadót és kéri, hogy tájékoztassa
a Képviselő-testületet Kardoskút község internet szolgáltatásáról, hiszen köztudott,
hogy gyenge a szolgáltatás, ígéretek történtek, határidők módosultak, de változás
nem történt, mi az ok.
Szántó József ügyvezető: Köszönti a megjelenteket, köszöni a meghívást. Kardoskút
fontos terület a szolgáltatás szempontjából. A jelenlegi kiépített rendszer nem
alkalmas a jelenlegi felhasználásra. Kábeles internetes rendszer kiépítése
szükséges. Kb. 20 településen dolgoztunk, volt ahol pályázatot nyertünk. Néhány
településen önkormányzati pályázattal nyert nem kevés összeget.
Kardoskút községben a kivitelezéshez több hatóságtól megkaptuk az engedélyeket,
a jel eljutásához a kábel megvan. A MOL hozzájárulásával vannak nehézségeink. Ha
ezt a hozzájárulás is a birtokunkban lesz, akkor minden szakhatósági hozzájárulással
rendelkezünk. A pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
Ha a MOL nem adja hozzájárulását, akkor is van tervünk a megoldásra, ezért
ígérhetem, hogy 2008. február végéig megtörténik a kivitelezés is. Készre szereljük
az internetet és a kábel tv-t. Sajnáljuk a határidő csúszást, de azt szeretnénk, ha a
lakosság megelégedésére dolgoznánk.
Ramasz Imre polgármester: Köszönjük a tájékoztatást. Gondjaink vannak a
szolgáltatás minőségével. A lakosság nagy számban érdeklődik, és egyre szaporodik
a DIGI Tv. Hűséges vagyok, mert jelentkezett másik konkurencia is, de az ő ígéretük
sem volt teljesen meggyőző. Ezért döntöttünk úgy, hogy hívjuk meg és kérdezzük
meg a régi szolgáltatót is, ami meghatározza a későbbi döntésünket is. Sok
mindenre kaptam választ, de hiányolom, hogy ha akadályoztatva voltak, akkor miért
nem kerestek meg esetleges segítségért.
Szántó József ügyvezető: A legfontosabb, hogy a MOL-nál megkapjuk a
hozzájárulást. Elismerem, hogy hiba volt, hogy nem kommunikáltunk. Érdemes még
tudni, hogy a lakosságot térítésmentesen fogjuk bekötni a rendszerbe. Február
végéig, de végső esetben március 31-ig, tovább nem húzódhat, pénzügyi
elszámolásaink miatt sem.
Mórocz Lajos képviselő: A kábel csak föld alatt vezethető?
Szántó József ügyvezető: Egy részét lehetne a levegőben, de biztonságosabbnak
véljük a teljes földalatti kábel alkalmazását.
Gombkötő Lajos képviselő: Ha Kaszaper irányából a MOL-on keresztül ha nem
sikerül, akkor milyen megoldás lesz?
Szántó József ügyvezető: Akkor a Tótkomlós-Orosháza közút mellett, előzetesen
már ehhez a közút kezelője hozzájárult.

Gombkötő Csabáné képviselő: Tótkomlós honnan kapja?
Szántó József ügyvezető: Mikrohullámon kapja, optikai fejállomás van felszerelve.
Pusztai Ádám képviselő: A fejállomások honnan kapják a jeleket?
Szántó József ügyvezető: Műholdas állomásokon keresztül.
Verasztóné Szabó Irén képviselő: Annak van nyert ügye, aki gyorsan lép.
Kardoskúton sokan vannak internet használók, és hamarosan lépni fognak más
szolgáltató felé, mert szükség van az internetre.
Ramasz Imre polgármester: Miért van az, hogy egyes cégekkel egyik ember
elégedett, a másik nem.
Szántó József ügyvezető: Igen, szubjektív emberi tulajdonságok miatt és a
számítógépek teljesítménye miatt, a felhasználás célja, az ügyfélszolgálat
megnyilvánulása is befolyásolja az elégedettséget.
Köszönöm a türelmüket és ezt tolmácsolják a lakosság felé is.
Ramasz Imre polgármester: Összegzésül, 2008. február végén számon kérjük az
elhangzott ígéreteket. Ha bármilyen probléma van jelentkezzenek és a lehetőségek
határain belül segíteni próbálunk.
Az elhangzott napirendi ponttal kapcsolatban határozatot hozni nem kell, mert csak
tájékoztató jellegű volt.
II. Napirendi pont tárgya:

2008. évi költségvetési koncepció előterjesztése és
elfogadása.
Előadó:
Ramasz Imre polgármester
Kapuné Sin Anikó főelőadó

Ramasz Imre polgármester: Ismét elérkezett a költségvetési koncepció készítésének
az ideje. A Parlamentben a sarokszámok elfogadásra kerültek. Főelőadónk érdeme,
hogy a kiadás és bevétel sarokszámai összeálltak. A tervezett fejlesztés nagyon
kevés. A kerékpárútra és az útfelújításra beadott pályázatunk még nem került
elbírálásra, azt tudjuk, hogy mivel nagyon kedvező pályázati kiírás volt, sok pályázat
érkezett, de reménykedünk a kedvező elbírálásban.
Csökkennek a normatívák, növekszik a kiadás. A fejlesztések összegeit az előző
évek megtakarításai fedezik.
Bizonytalan, hogy az iskolát milyen keretek között fogjuk üzemeltetni, jelenleg a
normál keretek közötti mutatókkal lett megtervezve.
Verasztóné Szabó Irén képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi Bizottság
az előterjesztést megtárgyalta. Sajnálattal vettük tudomásul a megszorításokat.
Megállapítottuk, hogy sajnos a fejlesztés nagyon kevés. Megnyugtató, hogy a fontos
kiadásokra jut pénz. Nagyon sérelmezem az adóerőképesség miatti milliós
nagyságrendű elvonást. A bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Összességében sok településhez viszonyítva pozitív a helyzetünk.

Gombkötő Lajos képviselő: Ha arra gondolunk, hogy egy ország csőd közelben van,
akkor a mi költségvetésünk kedvező az iparűzési adóval, csak az maradjon meg. A
különböző adókkal azt látom, hogy egy-egy település a saját településéről beszedett
adókra van kényszerítve. Jónak tartom a koncepciót. Az iskolával nem tudunk mit
kezdeni, a település fájó pontja lesz, visszalépést jelent.
Mórocz Lajos képviselő: A Művelődési ház felújításával kapcsolatban ha lesz
lehetőségünk beadjuk a pályázatot?
Ramasz Imre polgármester: Tanulmányterv birtokában vagyunk. Ez alapján rendkívül
költséges a teljes külső-belső felújítás, átalakítás. Jelenleg még nincs pályázati
lehetőség. Ha kerékpárút építésre beadott pályázatunk nyer, akkor már nem marad
önrészre pénzünk. Távolabbi célként megőrizhetjük. Biztos vagyok abban, hogy sok
település cserélne velünk, mert nem kell forráshiánnyal küzdenünk.
Amennyiben nincs több hozzászólás kérem a képviselőket szavazzanak a koncepció
elfogadásáról.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
145/2007. (XI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete elfogadja a 2008. évi
költségvetési
koncepcióról
szóló
előterjesztést. Az Önkormányzat 2008. évi
költségvetésének tervezetét 2008. február
8-ig kell első fordulós megtárgyalásra a
testület elé terjeszteni.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
dr. Mészáros Erzsébet jegyző
B e j e l e n t é s e k:
Ramasz Imre polgármester: Folyószámla hitelkeretről kell döntenünk minden évben,
de még sosem vettük igénybe. Arra teszek javaslatot, hogy emeljük meg 15 millió
forintra. Tegyük ezt egyfajta biztosítékként, hogy ha a pályázatok nyernek, a
kivitelezést ki kell fizetni és utófinanszírozás van. A hitelbírálat folyamatban van,
kifogás még nem merült fel a pénzintézet részéről. Nem az a szándékunk, hogy
éljünk a hitel felvételével, de szükség esetén kéznél lesz.
Gombkötő Csabáné képviselő: Nem lenne olcsóbb, ha más jellegű hitellel élnénk,
folyószámla hitelnek magasabb a kamata.
Ramasz Imre polgármester: Nem magánszemélyi partnerként vagyunk hitel felvevők.
Kapuné Sin Anikó főelőadó: A folyószámla hitel rendelkezésre állásért nem kell
fizetni díjat.

Kulima István képviselő: Támogatom a felvetést. Egy településnek ez az összeg
biztosítékként szükséges lehet.
Ramasz Imre polgármester: Kérem szavazzanak a képviselők az elfogadásáról.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
146/2007. (XI. 28.) sz.

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Kereskedelmi és
Hitelbank Rt-vel 2004. december 29-én
folyószámla hitelről kötött szerződést
módosítja. A folyószámla hitel összegét 15
millió forintban határozza meg 2008.
december 28-ig.
Felelős: Ramasz Imre polgármester

Gombkötő Csabáné képviselő a testületi ülésről távozott.
dr. Mészáros Erzsébet jegyző: A temetőkről és temetkezésről szóló törvény alapján
kötelező a helyi önkormányzatoknak is rendeletet alkotni. Községünkben a temető
egyházi fenntartású, de köztemető fenntartása is kötelező. Nálunk ez sajátos
formában történik, ennek megfelelően készült a rendelet-tervezet. A rendelet
mellékletét fogja még képezni a temetőhasználati szabályzat, valamint egy kegyeleti
közszolgáltatási szerződés. Az egyház megkapta a rendelet-tervezetet, nem emeltek
kifogást.
Ramasz Imre polgármester: A temetőben ami az önkormányzat tulajdona volt, arra
épült a ravatalozó. Ekkor kijelölésre került (tanácsi területen) egy sor sírhely is, de
időközben az egyház ezeket a sírhelyeket is értékesítette. Ugyanakkor mikor a
ravatalozó felújításra került, nem volt elegendő hely a fedett előtérnek, és az egyház
hozzájárult, hogy az ő tulajdonukat képező területre is ráépüljön. Akkor az egyház és
az önkormányzat közötti jó együttműködés miatt nem tettem kifogást. Visszaállítani
az eredeti állapotot úgy sem lehetett volna. Hasznos lesz ez a rendelet, mert ezzel a
temető tisztántartása, rendezettsége kikényszeríthető. Mindezek figyelembe
vételével javaslom a rendelet-tervezet elfogadását.
Kulima István képviselő: Csatlakozom a polgármester megállapításához, szükséges,
főleg a szemétlerakás szabályozására. Elfogadásra ajánlom a képviselő-testületnek.
Verasztóné Szabó Irén képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke: A rendelettervezetet az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, részletes, mindenre kiterjed. Az
Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással egyhangúlag - Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2007.
(XI. ..) sz. ÖKT rendelet-tervezetét a temetőkről és a temetkezésről elfogadta.

Ramasz Imre polgármester megállapítja, hogy Kardoskút Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 9/2007. (…) sz. ÖKT rendelet-tervezete a temetőkről és
temetkezésről rendeletté emelkedett.
dr. Mészáros Erzsébet jegyző: A Békés Megyei Vízművek Zrt. javaslatára
elkészítettem az ivóvíz- ellátási szolgáltatás díjainak megállapításairól szóló rendelet
módosításáról a tervezetet.
Ramasz Imre polgármester: Február 29-ig a jelenlegi vízdíj tételekkel fogják
kiszámlázni a lakosságnak a fogyasztást, mert addig eldöntésre kerül a különböző
érdekek egyeztetése után, hogy mennyi lesz a vízdíj. Valószínűsíthető, hogy
emelkedni fog Most javaslom elfogadásra a rendelet-tervezetet.
Verasztóné Szabó Irén képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi
Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet és javasolja elfogadásra.
Ramasz Imre polgármester: Egyetért a tervezet elfogadásának javaslatával és kéri a
képviselőket szavazzanak erről.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással egyhangúlag - Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007.
(XI. ..)
sz. ÖKT rendelet-tervezetét az ivóvíz-ellátási szolgáltatás díjainak
megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló rendelet módosításáról
elfogadta.
Ramasz Imre polgármester megállapítja, hogy Kardoskút Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 10/2007. (…) sz. ÖKT rendelet-tervezete az ívóvízellátási szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 16/2003. (XII. 19.) sz. ÖKT. rendelet módosításáról rendeletté
emelkedett.
dr. Mészáros Erzsébet jegyző: A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet
módosítására kell sort keríteni, két ok miatt.
Az egyik a gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat az Orosházi Kistérség
Többcélú Társulásával kötött társulási megállapodás alapján a Társulás által
fenntartott Orosházi Kistérség Gyermekjóléti Központja útján biztosítja;
A másik ok a gyermekétkeztetés intézményi díjainak megállapítása szükséges.
Az étkezést biztosító Fehértó Étterem elkészítette az érvényesíteni kívánt étkezési
térítési díjakra vonatkozó javaslatát.
Megnevezés

Intézményi térítési
díj

Önkormányzati
költségvetési
támogatás

Vállalkozói díj
/ ÁFÁ-t tartalmaz /

ÓVODAI ELLÁTÁS
Ebéd:

179,-

72,-

251,-

Tízórai:

67,-

27,-

94,-

Uzsonna:

49,-

20,-

69,-

Teljes ellátás

295,-

119,-

414,-

ISKOLAI ELLÁTÁS
Ebéd:

232,-

93,-

325,-

Tízórai:

88,-

35,-

123,-

Uzsonna:

56,-

22,-

78,-

Teljes ellátás:

376,-

150,-

526,-

Verasztóné Szabó Irén képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolja a rendelet-tervezet.
Ramasz Imre polgármester: szavazást kér a gyermekvédelem helyi rendszeréről
szóló 4/2006. (III. 31.) sz. ÖKT. rendelet módosítása mellet, amely a fentiekben
javasolt térítési díjak átvezetését is jelenti a rendeletben.
A testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással – egyhangúlag – a
gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet elfogadta.
Ramasz Imre polgármester megállapítja, hogy a 11/2006. (…) sz. ÖKT. rendelettervezet a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006. (III. 31.) sz. ÖKT.
rendeletmódosításáról rendeletté emelkedett.
Ramasz Imre polgármester: Mivel a vállalkozási szerződés értelmében az étkezési
térítési díjak csak a felek közös megegyezésével módosítható, javasolja a szerződés
módosítás elfogadását.
A testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
147/2007. (XI. 28. ) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Fehértó Étterem
(üzemeltetője: Gál és Márta Kft. Orosháza,
Aradi u. 13.) vállalkozóval kötött vállalkozási

szerződés 1. sz. mellékletét 2008. január
1-től a következők szerint módosítja:
Intézményi térítési díjak 2008. január

Megnevezés

Intézményi térítési
díj

1. napjától

Önkormányzati
költségvetési
támogatás

Vállalkozói díj
/ ÁFÁ-t tartalmaz /

ÓVODAI ELLÁTÁS
Ebéd:

179,-

72,-

251,-

Tízórai:

67,-

27,-

94,-

Uzsonna:

49,-

20,-

69,-

Teljes ellátás

295,-

119,-

414,-

ISKOLAI ELLÁTÁS
Ebéd:

232,-

93,-

325,-

Tízórai:

88,-

35,-

123,-

Uzsonna:

56,-

22,-

78,-

Teljes ellátás:

376,-

150,-

526,-

dr. Mészáros Erzsébet jegyző: A belső ellenőrzéshez kapcsolódóan megbízást
kötöttünk a Benedek és Társa Kft-vel határozatlan időre. A belső ellenőr és a
Benedek és Társa között fennakadások voltak, ennek is tudható be, hogy a belső
ellenőrzés nem is olyan ütemben haladt, mint kellett volna. A belső ellenőr tett egy
olyan ajánlatot, hogy vállalkozási szerződés formájában ellátná a feladatot. Ezért is
terjesztettem elő, mert a testület dönthet a felmondásról 30 nappal megelőzően.
Ramasz Imre polgármester: Javasolja hogy a testület bontsa fel a megbízást és
kössön szerződést a belső ellenőrrel.
Mivel hozzászólás, vélemény nem volt kéri a képviselőket szavazzanak a javaslat
mellett.

A testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
148/2007. (XI. 28. ) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete döntött arról, hogy 2007.
december 31. napjávall felbontja a belső
ellenőrzésről szóló szerződést a Benedek és
Társa vállalkozással.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2007. november 30.
dr. Mészáros Erzsébet jegyző: A lakosság szűk körének problémát okoz a falevelek
elégetése. Lehetősége van a testületnek, hogy rendeletben szabályozza, jelenleg
nincs ilyen rendeleti szabályozásunk.
Ramasz Imre polgármester: Azért is jó lenne, ha rendelkeznénk ilyen rendelettel,
mert lenne egy eszköz, amivel lehetne szankcionálni. Javasolom rendeletbe
szabályozza a testület az avarégetés kérdéskörét. A közterületről összegyűjtött
falevelek elhelyezéséről gondoskodunk. Lehetne helyi komposztáló helyet is kijelölni,
de igazán azt a megoldást látom kivitelezhetőnek, hogy mindenki oldja meg saját
maga szabályozott keretek között a falevelek elhelyezését.
Verasztóné Szabó Irén képviselő: Jó lenne szabályozni, bár nagyon nehéz.
Gombkötő Lajos képviselő: A legjobb lenne szabályozni, úgy, hogy egy bizonyos
időszakot kijelölni az égetésre.
Ramasz Imre polgármester: Javaslom, hogy bízzuk meg a jegyzőt, hogy bizonyos
korlátozásokkal készítsen rendelet-tervezetet.
Kéri a képviselőket, határozzanak erről.
A testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
149/2007. (XI. 28. ) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza
dr.
Mészáros Erzsébet jegyzőt, hogy készítsen
rendelet-tervezetet a falevelek és az őszi avar
kezeléséről.
Felelős: dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő: 2008. április 30.
Ramasz Imre polgármester: A nehezedő pénzügyi lehetőségek arra kényszerítenek
bennünket, hogy ilyen kistelepülés nem láthat el egy önálló védőnői körzetet.
Lehetőség van arra, hogy Pusztaföldvárral közösen működtetnénk az ellátást,
vállalkozási formában. Ezt a feladatot felvállalná Tibáné Hamvasi Zsuzsa mind a két
településen vállalkozási formában. A vállalkozási ajánlat alapján, ha most döntünk
is, leghamarabb csak február 1-től valósulhat meg.

Kulima István képviselő: Székhelye Kardoskút marad?
Ramasz Imre polgármester: Igen, és a telephelyei Kardoskút és Pusztaföldvár. Általa
használt helyiségért és a berendezésért bérleti díjat és költségtérítést megállapítani
Kardoskút vonatkozásában nem javasolok, mert a fogorvos is vállalkozásban látja el
a feladatot és ő sem fizet, azért, hogy itt is legyen fogászati ellátás. Ezen a
megállapodáson bármikor lehet változtatni.
Kulima István képviselő: Az már nagyon kevés pénz, az nem segítene az
Önkormányzat pénzügyi helyzetén.
Pusztai Ádám képviselő: Mindenről maga gondoskodik?
Ramasz Imre polgármester: Igen, de amit mi vásárolunk az a miénk marad.
Pusztai Ádám képviselő: A gyermekjóléti szolgálat marad, illetve ki fogja ellátni?
Ramasz Imre polgármester: Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulat látja el, van
kardoskúti pályázó is, Török Attila személyében.
Pusztai Ádám képviselő: Itt volt az iskolában szakmai gyakorlaton, ismerem, rendes
ember.
Kulima István képviselő: Ismeri, megbízható, rendes ember.
Ramasz Imre polgármester: Körülbelül fél éve, hogy helyettesítés formájában látja el
a védőnő Pusztaföldvár védőnői feladatait is. Nem érezzük, hogy bármilyen hátrány
keletkezett volna ebből. Előbb-utóbb a kormányzati irányelveket is figyelembe véve
eljutunk oda, hogy önálló védőnói szolgálat nem tartható. Szakmai téren semmi
változás nem lesz.
Kérem a képviselőket, hogy szavazással fejezzék ki egyetértésüket.
A testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
150/2007. (XI. 28. ) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a védőnői feladatok
ellátását a Védőnői és Gondozási Szolgáltató
Betéti Társasággal (ügyvezető: Tibáné
Hamvasi Zsuzsanna) kötött vállalkozási
szerződés útján látja el a társaság
cégbejegyzését követő hó első napjától.
Felhatalmazza Ramasz Imre polgármestert a
vonatkozó szerződés megkötésére.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2007. december 5.

Ramasz Imre polgármester: A gyermekjóléti szolgálat ellátására visszatérve nem
javasolnám, hogy a továbbiakban is Tibáné Hamvasi Zsuzsa lássa el ezt a feladatot
is.
Gombkötő Lajos képviselő: Török Attila személye megoldás lehetne.
Mórocz Lajos képviselő: Ő már ott is dolgozik?
Ramasz Imre polgármester: Pályázat került kiírásra, ő is pályázott, alkalmasnak
találták a feladat ellátására és ha ragaszkodunk a személyéhez, akkor a munkaidejét
úgy alakítják, hogy Kardoskút feladatát is el tudja látni.
Verasztóné Szabó Irén képviselő: Tibáné Hamvasi Zsuzsa nyilatkozott-e már, hogy
ő szeretné továbbra is ellátni a feladatot, vagy jelezte, hogy nem kívánja tovább
végezni.
Ramasz Imre polgármester: A feladatátadás kapcsán a testület korábban úgy foglalt
állást, hogy ő lássa el a feladatot. A védőnői feladatellátásban bekövetkezett
változások miatt viszont jóval több feladata lesz.
Kulima István képviselő: Ha csatlakoztunk a kistérséghez, akkor az ő emberük lássa
el a feladatot.
dr. Mészáros Erzsébet jegyző: Korábbi határozatban döntöttünk arról, hogy
ragaszkodunk Tibáné Hamvasi Zsuzsa személyéhez. Erről mindenképpen dönteni
kell, hogy továbbra is ragaszkodunk-e.
Kulima István képviselő: Két település védőnői feladatainak ellátása mellett belefér a
munkaidejébe?
Mórocz Lajos képviselő: Logikátlan lenne, van alkalmazottja a kistérségnek,
kardoskúti lakos, alkalmas személy.
Ramasz Imre polgármester: A hivatalban a feladat ellátására helyiséget tudunk
biztosítani. Aki egyetért azzal, hogy Török Attila lássa el Kardoskúton a gyermekjóléti
feladatokat az szavazzon erről.
A testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
151/2007. (XI. 28. ) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete az általa ellátott a
gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó
gyermekjóléti szolgáltatás feladatának az
Orosházi Kistérség Többcélú Társulása
részére való átadásáról szóló 48/2007. (VI.
21.) sz. KT. határozatban és a 120/2007. (X.
25.) sz. KT. határozatban foglalt döntését
kiegészíti azzal, hogy nem támasztja a

feladatellátás feltételeként a jelenleg feladatot
ellátó személy továbbfoglalkoztatását.
Felhatalmazza Ramasz Imre polgármestert,
hogy közölje a kistérségi munkaszervezet
vezetőjével,
hogy
Kardoskúton
a
gyermekjóléti feladatok ellátás Török Attila
lássa el.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2007. december 10.
Ramasz Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy december 10-ig a
Képviselő-testület 2008. évi munkatervéhez a napirendi pontokra vonatkozóan
javaslatokat kér.
Ramasz Imre polgármester: Azzal a bejelentéssel fordul a Képviselő-testülethez,
hogy 2007. december 3-7 között szabadságot kíván igénybe venni.
A képviselő-testület a bejelentést tudomásul vette.
Ramasz Imre polgármester: Novemberben a Kardoskúti Zrt. tisztújítására került sor.
A Felügyelő Bizottsága elnökének választották meg. A funkció betöltéséhez a
Képviselő-testület hozzájárulása szükséges.
A döntés idejére kéri a döntéshozatalból való kizárásra.
A testületi ülés vezetését Gombkötő Lajos alpolgármester veszi át és kéri a
képviselőket, szavazzanak a kizárásról.
A testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással – egyhangúlag - az
alábbi határozatot hozta:
152/2007. (XI. 28. ) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Ramasz
Imre
polgármestert kizárja a döntéshozatalból.
Gombkötő Lajos alpolgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak arról, hogy
hozzájárulnak a polgármesternek a Kardoskúti Zrt. Felügyelő Bizottságának elnöki
teendőinek az ellátásához.
A testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással – egyhangúlag - az
alábbi határozatot hozta:
153/2007. (XI. 28. ) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Ramasz
Imre polgármester ellássa a Kardoskúti Zrt.
Felügyelő Bizottságának elnöki teendőit.
Ramasz Imre polgármester visszaveszi a testületi ülés vezetését.

Pusztai Ádám képviselő: Az Önkormányzat különböző területeiről az év különböző
időpontjaiban beszámolók hangzottak el. Az alkalmazottak olyan munkát végeztek,
hogy kritika nem merült fel. Sok külön munkát is végeztek, melyért nem járt juttatás.
Mindezt tették a lakosság megelégedésére. Azért éltem a javaslattal, mert a
különböző területeken tevékenykedők munkájának értékelésével év közben
foglalkoztunk beszámolók kapcsán. Minden alkalommal úgy ítéltük meg a vezető
beszámolója alapján, hogy a dolgozók jó munkát végeztek, ennek tükrében
gondoltam – mivel lehetőség is van rá – 1 havi garantált összegre. Arra nem tettem
javaslatot, hogy mindenki egyformán kapjon. Van munkáltatói differenciálási
lehetőség. Ez a gesztus erkölcsi megbecsülést is jelentene.
Verasztóné Szabó Irén képviselő: Javaslom ugyanezen szempontok alapján. Bizony
sok munkahelyen élnek az elismerés adományozásával, itt is legyen jutalmazás.
Önkormányzati intézményi dolgozók jól dolgoznak. Rossz megjegyzéseket nem
hallottam és mindenkinek erkölcsi megbecsülést jelentene, éljünk ezzel, nem leszünk
fehér hollók emiatt.
Ramasz Imre polgármester: Ilyen jellegű kiadás nagy része visszamegy az Államnak.
Más elképzelésem volt, ajándék utalvány formájában, 2 havi, vagy még a
háztartásban élők száma szerint.
Verasztóné Szabó Irén képviselő: Kombinálva is lehetne.
Mórocz Lajos képviselő: A dolgozót az érdekli, hogy mit kap kézhez, legkevésbé
érdekli a járulék.
Ramasz Imre polgármester: Dolgozónként 100 ezer forint + egy utalvány (6.500,-Ft).
Verasztóné Szabó Irén képviselő: 2 utalvány + 2 heti fizetés.
Ramasz Imre polgármester: Javaslom, hogy a munkavállalói kör 13.100,- Ft
ajándékutalvány + fél havi bér jutalmat kapjanak. A képviselő-testület azon tagjai,
akik nem munkavállalók 13.100,- Ft értékű ajándékutalványt kapjanak.
Aki ezzel egyetért kérem szavazzon.
A testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással – egyhangúlag - az
alábbi határozatot hozta:
154/2007. (XI. 28. ) sz. Képviselő-testületi határozat
1.) 1.)
Kardoskút
Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete a
határozathozatal napján állományban
lévő munkavállalónak félhavi garantált
illetménynek megfelelő külön juttatást
biztosít, a munkavégzési kötelezettséggel
járó
jogviszonyban
töltött
idővel
időarányosan, differenciálás nélkül.
2.) 2.) A fenti munkavállalói körnek és a
képviselő-testület azon tagjainak, akik

egyben munkavállalók is 13.100,-Ft az
SZJA tv. 1. sz. melléklet 8.19/a. pontja
alá tartozó ajándékutalványt biztosít.
3.) 3.)
3.) A képviselő-testület 2.) pont
hatálya alá nem tatozó tagjainak az SZJA
tv. 69. §. (1) bekezdése szerinti egyéb
természetbeni juttatást biztosít a 2.)
pontban meghatározott értékben.
Határidő: 2007. december 10.
Felelős: munkáltatói jogkört gyakorlók.
Verasztóné Szabó Irén képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: Ismerteti az Ügyrendi
Bizottság Ramasz Imre polgármester jutalmazásával kapcsolatos javaslatát.
Ramasz Imre polgármester kéri a döntéshozatalból való kizárását személyes
érintettsége miatt.
Gombkötő Lajos alpolgármester átveszi az ülés vezetését a döntés idejére.
Kéri a képviselőket szavazzanak a polgármester döntésből való kizárásáról.
A testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással – egyhangúlag - az
alábbi határozatot hozta:
155/2007. (XI. 28. ) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Ramasz
Imre
polgármestert kizárja a döntéshozatalból.
Verasztóné Szabó Irén képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke tolmácsolja az
Ügyrendi Bizottság javaslatát, mely szerint javasolja Ramasz Imre polgármester
részére fél havi illetményének
(160 ezer forint bruttó bér) és 13.100 Ft
ajándékutalványt, jutalom címen történő kifizetését.
Gombkötő Lajos képviselő, alpolgármester egyetért a javaslattal és kéri a
képviselőket szavazzanak erről.
A testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással – egyhangúlag - az
alábbi határozatot hozta:
156/2007. (XI. 28. ) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Ramasz
Imre
polgármester részére 160.000,-Ft, azaz:
félhavi
illetményének
megfelelő
külön
juttatást, valamint 13.100,- Ft az SZJA tv. 1.
sz. melléklet 8.19/a. pontja alá tartozó
ajándékutalványt biztosít.
Felelős: dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő: 2007. december 10.

Ramasz Imre polgármester visszaveszi az ülés vezetését. Ismerteti a Tiszta Szívvel
Egymásért Egyesület (székhelye. Orosháza, Kutasi u. 25.) támogatási kérelmét,
melyben leírják kiket és milyen mértékben, hogyan támogattak, érintve Kardoskút
rászoruló lakosságát is. Több alkalommal jelentős létszámot támogattak Kardoskúton
is. Támogatásra érdemesnek tartom a kérelmet, javaslatom egyszeri 50 ezer forint.
Aki egyetért ezzel a javaslattal az szavazzon erről.
A testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással – egyhangúlag - az
alábbi határozatot hozta:
157/2007. (XI. 28. ) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
„Tiszta
Szívvel
Egymásért
Egyesület”-et
50.000,-Ft-al
támogatja
Felelős: dr. Mészáros Erzsébet
Határidő: 2007. december 30.
Ramasz Imre polgármester bejelenti, hogy a testület zárt ülés keretében folytatja a
munkát.

Kmft,-

Ramasz Imre
polgármester

dr. Mészáros Erzsébet
jegyző
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Kulima István
képviselő

Verasztóné Szabó Irén
képviselő

