1/2008. ÖKÜ.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. február
14-én / csütörtökön / 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén.
Jelen vannak:

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

Jelen volt továbbá: dr. Mészáros Erzsébet jegyző;
Skorka Pálné jkv.
Bánfalviné Feldmann Ágota vezérigazgató,
Pappné Neller Borbála, műv. ház vezető,
Tóth Józsefné főelőadó
Ramasz Imre polgármester köszönti a megjelenteket. Tájékoztatja a testületet, hogy
Pusztai Ádám képviselő jelezte, később fog bekapcsolódni a testületi ülés
munkájába. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv-hitelesítőkre tesz javaslatot Gub András és Gombkötő Csabáné
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. Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatásról szóló beszámoló megtárgyalása
és elfogadása.

Bánfalviné Feldmann
Ágota
Vezérigazgató

2. 2008. évi költségvetés tervezetének megvitatása,
elfogadása, első fordulóban.

Ramasz Imre
polgármester
dr. Mészáros Erzsébet
jegyző

3. Falugyülés időpontjának, napirendjének előterjesztése Ramasz Imre
és elfogadása.
polgármester
4. Március 15. Nemzeti ünnep előkészítése.

5. Bejelentések.
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Ramasz Imre
polgármester

A napirendi pontok tárgyalása előtt Ramasz Imre polgármester tájékoztatja a
képviselőket hogy a legutóbbi testületi ülés óta lejárt határidejű határozatokról:
157/2007. (XI. 28.) sz. KT, melyben a Tiszta Szívvel Egymásért Egyesület
részére 50 ezer forint támogatásról döntöttek. Az összeg átutalásra került.
169/2007. (XII. 28.) sz. KT, melyben arról döntöttek a képviselők, hogy a
falugyűlés időpontját a mai testületi ülésen határozzák meg. Erről külön
napirendi pontban döntenek.
A két ülés között történt eseményekről írásos előterjesztést készített, melyet előre
megkaptak a képviselők. Az azóta eltelt időszak főbb eseményei:
Február 9-én a Parlamentben vett részt „Élő lánc a kisiskolákért” címmel
megrendezett konferencián, információ szerzés céljából. Közismert, hogy
keressük mi is a legjobb megoldást az iskolánk üzemeltetésére. A
bejelentések napirendi pont keretében már tárgyalunk róla. Olyan információ
nem hangzott el, ami nálunk is egyértelműen alkalmazható lenne. Az
országban több mint ezer település van ilyen helyzetben, mint mi.
Február 12-én a TÖOSZ megyei tagozatának gyűlésén vettem részt, melyen a
hogyan tovább kérdésekről volt szó, vitaindító anyag alapján. Elhangzott, hogy
az önkormányzatok esetében nincs esély arra, hogy az önkormányzati
törvényt megváltoztassák.
Aki az elhangzottakkal egyetért azt kérem szavazzon annak elfogadásáról.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
1/2008. (II. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete A 157/2007. (XI. 28.), a
169/2007. (XII. 20.) sz. lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló és a két
ülés között történt eseményekről szóló
beszámolót elfogadja.
I. napirendi pont tárgya:

Települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos
helyi
közszolgáltatásról
szóló
beszámoló
megtárgyalása és elfogadása.
Előadó:
Bánfalviné
Feldmann
Ágota
vezérigazgató.

Ramasz Imre polgármester nagy tisztelettel köszönti Bánfalviné Feldmann Ágotát az
Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt vezérigazgatóját a napirendi pont
előadóját.
A napirendi ponthoz rövid írásos tájékoztatót megkaptuk, melyet a képviselők is
megismerhettek. Kéri a napirendi pont előadóját, tegye meg szóbeli kiegészítését.
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Bánfalviné Feldmann Ágota vezérigazgató: Köszönöm a szót és a meghívást.
Kardoskút esetében „jó” településről beszélhetünk, nincs probléma a szilárd hulladék
szállítással kapcsolatban. A közelmúltban történt matricázás oka, hogy az Orosházi
lerakó 2008. december 31-ig működhet, és még utána fél évig fennmaradhat, ha van
projekt előkészítés. Így a végső határidő 2009. június 30. A bekerülő hulladék
mennyisége tette szükségessé és a sok illegálisan kihelyezett gyűjtőedény kiszűrése.
Számolni kell az új uniós szabályozásokkal, melynek következtében a jövőben
kötelező lesz a hetenkénti ürítés. 2009-től gondolni kell a szelektív hulladékgyűjtés
megoldására is. Ezt már próbálni lehet hamarabb is, hogy szokják a lakosok,
partnerek vagyunk benne. Amennyiben a Képviselő-testület ajánlatot kér szívesen
kidolgozunk megoldásokat a szelektív hulladékgyűjtés kísérleti bevezetésére.
Ramasz Imre polgármester megköszöni az elhangzottakat.
Mórocz Lajos képviselő: Logikus a hetenkénti ürítés, de van ahol csak félig van a
gyűjtő edény.
Bánfalviné Feldmann Ágota vezérigazgató: Ki van számolva, hogy egy személyre,
egy hétre 60 liter hulladék keletkezik, ha nem akkor lehetséges, hogy nem minden
szemét a gyűjtőedénybe kerül.
Ramasz Imre polgármester: Szerencsés helyzetben vagyunk. Közel két évtizede
elszállítjuk a szemetet, fegyelmezett a lakosság a szemétgyűjtés vonatkozásában. A
matricás rendszer még fegyelmezettebb magatartásra ösztönöz.
Bánfalviné Feldmann Ágota vezérigazgató: Kardoskúton lényeges díjemelés nem
lesz, mert a díjemelés évről-évre infláció-követő volt. Azért lenne érdemes
megpróbálni a szelektív hulladékgyűjtést, mert akkor a gyűjtőedényekbe kevesebb
hulladék fog kerülni, elég lesz a kisebb edény és már csökkenti is a díjemelkedést.
Gombkötő Csabáné képviselő: Ha minden héten lesz ürítés, kevesebb lesz a
szemét, ha valaki kéri a kisebb edényt, akkor az kaphasson.
Ramasz Imre polgármester: Nagy tisztelettel megköszöni az előterjesztést, azt
tapasztalom, hogy korrekt partner a Vásorüzemeltetési Zrt.
Bánfalviné Feldmann Ágota vezérigazgató: Megköszöni a meghívást.
Ramasz Imre polgármester kéri a képviselőket szavazással fogadják el a
beszámolót.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
2/2008. (II. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete a Települési szilárd
hulladékkal
kapcsolatos
helyi
közszolgáltatásról
szóló
beszámolót
elfogadja.

3

II. napirendi pont tárgya:

2008. évi költségvetés tervezetének megvitatása,
elfogadása, első fordulóban.
Előadó:
Ramasz Imre polgármester
dr. Mészáros Erzsébet jegyző.

Pusztai Ádám képviselő megérkezett, így a jelenlévő képviselők száma 8.
Ramasz Imre polgármester: A Képviselő-testület 2007. november 30-i testületi
ülésen már tárgyalta a koncepciót. Összehasonlítva a jelenlegi anyaggal látható,
hogy 3 millió forinttal csökkent a bevétel, normatívák változása miatt, ezzel szemben
növekedés mutatkozik a működési kiadások terén. Később döntött a Parlament a
bérek növekedéséről és a kapcsolódó járulékok okozták az eltérést, különösen az
oktatás területén jelentős ez nálunk.
A kerékpárút pályázatunk nem nyert, ezért azt már nem szerepeltetjük, csak a Petőfi
utca pályázatot, illetve az egészségháznál a 10-15 %-os önrésszel
eszközbeszerzést. (pályázati forrásból)
Növekedett a tartalék. Érdekesség, hogy a különböző normatív támogatások
összege 38 millió forint, az elvonás 22 millió forint, gyakorlatilag a tényleges
támogatás csak 16 millió forint.
Megfontolásra ajánlom a Képviselő-testületnek a költségvetésbe betervezni az
alábbiakat:
Az elmúlt évben elhunyt Olasz Ernő, aki örököseként az önkormányzatot
jelölte meg végrendeletében. Tisztességes temetés után a költségek és a
hagyaték után maradt összeg 500 ezer forint körüli. Javasolnám egy olcsóbb
síremlék elkészíttetését, ami kb 150 ezer forint kiadást jelent.
Az intézményeknél energia-takarékosság figyelembevételével új gázkazánok
beszerzését és a Polgármesteri Hivatalnál nyílászárók cseréjét.
Pályázati forrás esetén átfogóbb, korszerűbb felújítás is megvalósítható
lenne. A felmérést elkészítését a szükséges felújításokra, pályázati kiírás
nélkül is szükségesnek tartja.
Kisteherautó cseréje is mérlegelés dolgát képezi.
Ezek nem halaszthatatlan feladatok, de fenntartási költségek csökkenését
eredményezi, ha megvalósulnak.
Verasztóné Szabó Irén képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi
Bizottság megtárgyalta ülésén a 2008. évi költségvetési rendelet-tervezetet,
meghallgatta Polgármester úr imént elmondott kiegészítését is, melyekkel egyetért.
A felújítások közül amit lehet minél előbb elvégezni, mert csak költséget takarítunk
meg vele. Egyetért a bizottság Olasz Ernő síremlékének az elkészíttetésével is. Az
Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a tervezet elfogadását az
elhangzott kiegészítésekkel együtt.
Kulima István képviselő: A Petőfi utcán elkészült a szép járda, de a stabilitása nem
megfelelő, mozognak a téglák, valamilyen megoldással javítani kellene, mert annyira
kimozgósodnak a téglák, hogy szétcsúszik a járda.
Mórocz Lajos képviselő: A Petőfi utca másik oldalán a fodrász üzlet melletti részen
nincs járda, meg kellene csinálni a településkép javítása miatt is.
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Ramasz Imre polgármester: Jogos a fodrász üzlet melletti járda hiánya, elkészítését
valószínű az önkormányzat oldja meg.
Gombkötő Csabáné képviselő: Mennyi volt a járda szavatossági ideje?
Ramasz Imre polgármester: A járda szavatossági ideje egy év volt, amikor javításra
került sor, az még ezen az időtartamon belül történt. Akkor követtünk el hibát, amikor
szélesebbre építtettük, mint az eredeti betonozott járda volt. Azért mozgósodnak ki a
téglák mert a szélső sor alatt süllyed a talaj. Szakemberekkel kell megnézetni, hogy
milyen megoldás lehetséges.
Gombkötő Lajos képviselő: Ennek a járdának nagy ellensége a téli fagy, mert
befolyik a csapadék a téglák közé és emiatt kimozgósodik.
Az intézmények fűtés korszerűsítésének felmérését kb. 1 hét múlva tudom elvégezni
és a költségvetésnek prezentálni. A Polgármesteri Hivatala felújítása 1, 5 - 2,5 millió
forint, egy sima kazáncsere további 250 ezer forint.
Gombkötő Csabáné képviselő: Ilyen magas gázárak mellett meg kellene fontolni
más tüzelésű kazánt is beüzemelni, esetleg egy alacsony fogyasztású gázkazánt is.
Gombkötő Lajos képviselő: Nem gazdaságosabb a szilárdtüzelésű kazán sem, mert
ahhoz is tüzelő kell, személyzet, tárolóhely, másik kazánházat kell építeni.
Ramasz Imre polgármester: A Hivatal felújításának a költségvetésbe való beépítését
megfontolásra ajánlja. Javasolja továbbá 150 ezer forint költséggel a síremlék
elkészíttetését szerepeltetni a költségvetésben. Esetleg egy gépkocsi beszerzése?
Mórocz Lajos képviselő: A gépkocsi beszerzését pályázattal kellene megoldani.
Ramasz Imre polgármester: Személyszállító gépjármű beszerzése lehetséges
pályázat útján, falugondnokság, tanyagondnokság szolgálathoz kapcsolódóan.
Beszerzésre van esély, de szakmai feladat teljesítésénél gondjaink lehetnek.
Petőfi utcai járdát szakemberrel megnézetem és visszatérünk a megoldásra.
Az intézményeket vezetőit ismét megkérdeztem, újabb igény nem merült fel, mely a
költségvetést érintené.
Mórocz Lajos képviselő: Szó esett a művelődési háznál lévő előkészítő konyha
nyílászáróinak rácsozásáról. Az a költség hol jelentkezne?
Ramasz Imre polgármester: Biztonsági okok miatti rácsozás megoldható, belefér a
művelődési háznál tervezett kiadásokba. Lényegesebbnek tartom a riasztó
működőképességét a biztonság tekintetében.
Javasolom a képviselőknek, hogy az elhangzottak ismeretében, a javasolt
módosítással, azaz a síremlék elkészítésének beépítésével készüljön el a végleges
költségvetés, aki ezzel egyetért az szavazzon.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodással, az
alábbi határozatot hozta:
3/2008. (II. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
2008.
évi
költségvetési-rendelet
tervezetét
első
olvasatban elfogadta. A 2008. évi fejlesztési
kiadások közé betervezésre kerül síremlék
készítésére 150.000,- Ft kiadási előirányzat.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2008. február 20.
III. napirendi pont tárgya:

Falugyűlés
időpontjának,
napirendjének
előterjesztése és elfogadása.
Előadó:
Ramasz Imre polgármester

Ramasz Imre polgármester: A falugyűlés időpontjának javasolja 2008. február 20-a
szerda estét, 18 órai kezdettel. A falugyűlésen tájékoztatni kívánja a lakosságot a
közoktatás helyzetéről, várható változásokról, törekvésekről, szemétszállítással
kapcsolatos szolgáltatásokról, az elmúlt év történéseiről, valamint a 2008. év
költségvetési tervezetéről, megfogalmazott célokról.
Amennyiben a lakosság részéről költségvetést érintő javaslat, felvetés érkezik, azt
még be lehet építeni a 2008. évi költségvetési tervezetbe. Aki ezt így elfogadja,
kérem szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
4/2008. (II. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
falugyűlés
megtartásának időpontját 2008. február 20-a
este 18 órai kezdetet jelöli meg.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester
Határidő:
2008. február 20.
IV. napirendi pont tárgya:

Március 15. Nemzeti ünnep előkészítése.
Előadó: Ramasz Imre polgármester

Ramasz Imre polgármester: Nemzeti ünnepünket az előző évekhez hasonlóan
javaslom megtartani, időpontot illetően több lehetőség is elképzelhető.
1. időpont március 14. péntek este 6 órai kezdet, hagyományosan az általános
iskolai tanulók közreműködésével. Ebben a mai kiélezett politikai helyzetben
javaslom, hogy az ünnepi beszédet helyi előadó mondja el.
2. időpont lehet március 15. szombat délután 2 órai kezdet az emlékműnél. Itt is
lehetne színvonalas megemlékezést tartani és formabontó lenne.
3. időpontként szóba jöhet március 15-e este 6 óra.
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Kérem a véleményeket, javaslatokat.
Pappné Neller Borbála művelődési ház vezető: Várom a képviselők véleményét,
főleg az időponttal kapcsolatban, mert attól is függ a műsor összeállítása.
Pusztai Ádám képviselő: A gyermekek érdekeit is figyelembe véve a március 14-e
este 6 órai kezdetet javaslom.
Gombkötő Lajos képviselő: Maradjunk március 14-e este 6 órai kezdetnél.
Gombkötő Csabáné képviselő: Jobb az esti óra, várhatóan többen eljönnek.
Verasztóné Szabó Irén képviselő: Maradjon a március 14. esti óra és maradjon a
fáklyás felvonulás is a hagyományos tábortűzzel.
Mórocz Lajos képviselő: Az ünnepi beszéd szónokának kiválasztásánál politikamentesnek kell maradni.
Kulima István képviselő: Ünnepi beszéd előadójának javasolja Pappné Neller
Borbála művelődési ház vezetőt.
Ramasz Imre polgármester: Az elhangzottakat összefoglalva március 14-én
pénteken este 6 órai kezdettel legyen megtartva az ünnepi megemlékezés a
művelődési ház nagytermében, utána fáklyás felvonulás és tábortűz. Az ünnepi
beszéd megtartására felkéri Pappné Neller Borbálát. Az ünnepség színesebbé tétele
céljából felkéri az általános iskola tanulóit is szereplésre.
Pappné Neller Borbála művelődési ház vezető: Megköszöni a felkérést és
természetesen elfogadja.
Ramasz Imre: Kérem a képviselőket szavazzanak az elhangzott javaslat elfogadása
mellett.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
5/2008. (II. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete döntött arról, hogy
Március 15-i Nemzeti ünnepről a községi
megemlékezést 2008. március 14-én
pénteken este 6 órai kezdettel tartja. A
műsorban való közreműködésre felkéri az
általános iskola tanulóit. Az ünnepi beszéd
megtartására felkéri Pappné Neller Borbála
művelődési ház vezetőt. Az ünnepség után
fáklyás felvonulás lesz, mely tábortűzzel
zárul.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester
Határidő:
2008. március 14.
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B e j e l e n t é s e k:
dr. Mészáros Erzsébet jegyző: Az első rendelet-tervezet önkormányzati rendeletek
hatályon kívül helyezéséről szól. Az elmúlt évek – 2003., 2004., 2005., és 2006.
évek – költségvetési rendeletei, azok módosításai, valamint zárszámadási rendeletek
kerülnek így hatályon kívül helyezésre. Továbbá tartalmazza a tervezet az Általános
Iskola és Napköziotthonos Óvoda, valamint a Móra Ferenc Művelődési Ház és
Községi Könyvtár alapító okiratának hatályon kívül helyezését is. Az alapító
okiratokat határozati formában kell elfogadni, mellyel kapcsolatban a Közigazgatási
Hivataltól észrevételt kaptunk. A bejelentések között szerepel az említett
intézmények átdolgozott alapító okirata, így ez a hiba is orvosolható. Kérem a
testületet, hogy ezen rendelet-tervezetet fogadja el.
Verasztóné Szabó Irén képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi Bizottság
ülésén meghallgatta az előterjesztést, egyhangúlag javasolja a tervezet rendeletté
emelését.
Ramasz Imre polgármester: Kéri a képviselőket, hogy fogadják el a rendelettervezetben foglaltakat és emelkedjen rendeletté.
A testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással - egyhangúlag Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet-tervezetet rendeletté emelte.
Ramasz Imre polgármester megállapítja, hogy Kardoskút Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 1/2008. (….) sz. ÖKT. rendelet-tervezete az egyes
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről rendeletté emelkedett.
dr. Mészáros Erzsébet jegyző: Az Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda alapító
okiratának módosítását határozatban kell elfogadni a Képviselő-testületnek. Az
intézmény alaptevékenységében változás nincs, csak szakági kódok változtak,
kerültek be az államháztartási törvény értelmében.
Ramasz Imre polgármester kéri a képviselőket szavazatukkal hozzák meg a
határozatot.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
6/2008. (II. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete a Kardoskúti Általános
Iskola és Napköziotthonos Óvoda alapító
okiratát elfogadta a melléklet szerinti
tartalommal. A határozat mellékletét képező
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alapító okirat 2008. február 15-én lép
hatályba.
Felelős: dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő: 2008. február 29.
dr. Mészáros Erzsébet jegyző: Hasonló, mint ez előzőekben a Móra Ferenc
Művelődési Ház és Községi Könyvtár alapító okiratának változása is. A szakági
kódok változása miatt, valamint a rendeleti formát felváltó határozati forma miatt kell
módosítani. Új elem, viszont, hogy elkövetkezendő időben a Pusztaközponti
Olvasókör, mint az intézmény telephelye fog működni, a művelődési ház vezetőjének
felügyelete és irányítása mellett.
Ramasz Imre polgármester kéri a képviselőket szavazatukkal hozzák meg a
határozatot.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
7/2008. (II. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete a Kardoskúti Móra
Ferenc Művelődési Ház és Községi
Könyvtár alapító okiratát a melléklet szerinti
tartalommal fogadja el. A határozat
mellékletét képező alapító okirat – az I/3.)
pont kivételével 2008. február 15-én lép
hatályba. Az alapító okirat I/3. pontja 2008.
március 1. napján lép hatályba.
Felelős: dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő: 2008. február 29.

dr. Mészáros Erzsébet jegyző: A Polgármesteri Hivatal alapító okiratát is módosítani
kell, mert március 1-től a Pusztaközponti Olvasókör kikerül a szakfeladatok közül és
bekerül a művelődési ház alapító okiratába. Március 1-től megszűnik a védőnői
feladat is, mert a védőnő vállalkozói rendszerben látja el a feladatot.
Ramasz Imre polgármester kéri a képviselőket szavazatukkal hozzák meg a
határozatot.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
8/2008. (II. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal
alapító okiratát 2008. március 1. napjával az
alábbiak szerint módosítja:
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Szakfeladat
számjele
851297
921925

Megnevezése
Védőnői szolgálat. A szakfeladat 2008. március 1. napjától –
feladatátadás miatt – megszűnik.
Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység.
A szakfeladat 2008. március 1. napjától – feladatátadás miatt –
megszűnik.
Felelős: dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő: 2008. február 29.

dr. Mészáros Erzsébet jegyző: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és élni szeretne
javaslattal a képviselők felé a polgármester illetményének megállapításáról.
Ramasz Imre polgármester: Személyes érintettsége miatt nem kíván részt venni,
ezért kéri a képviselőket, hogy zárják ki a döntéshozatalból.
Gombkötő Lajos alpolgármester átveszi az ülés vezetését a döntés idejére.
Kéri a képviselőket szavazzanak a polgármester döntésből való kizárásáról.
A testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással – egyhangúlag - az
alábbi határozatot hozta:
9/2008. (II. 14. ) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Ramasz
Imre
polgármestert kizárja a döntéshozatalból.
Ramasz Imre polgármester távozik a teremből.
Verasztóné Szabó Irén képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke tolmácsolja az
Ügyrendi Bizottság javaslatát, mely szerint javasolja Ramasz Imre polgármester
illetményét megállapítani bruttó 340.000 forintban, költségtérítését 102.000,forintban, január 1-ig visszamenőleg.
Mórocz Lajos képviselő: Reálisnak tartja a javasolt összeget.
Gombkötő Lajos képviselő, alpolgármester egyetért a javaslattal és kéri a
képviselőket szavazzanak erről.
A testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással – egyhangúlag - az
alábbi határozatot hozta:
10/2008. (II. 14. ) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Ramasz
Imre
polgármester részére illetményét 340.000,10

Ft/hó összegben, költségtérítését 102.000,Ft/hó összegben állapítja meg 2008. január 1ig visszamenőleg.
Felelős:
dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő:
2008. február 20.
Ramasz Imre polgármester visszatért a terembe, a testület ismét 8 taggal folytatja a
munkát.
Gombkötő Lajos alpolgármester: Ramasz Imre polgármesterrel közli a testület
határozatát és visszaadja az ülés vezetését.
Ramasz Imre polgármester megköszöni a testület döntését és visszaveszi az ülés
vezetését.
Ramasz Imre polgármester: Ajánlat érkezett az orosházi Justh Zsigmond Városi
Könyvtártól a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez való csatlakozásról.
Ajánlatukat változatlanul írásban a képviselők részére bocsátottam tanulmányozás,
és véleményalkotás céljából. Célszerűnek látszik belépni a rendszerbe és a nyújtott
támogatást igénybe venni. A rendszer részletesebb megismerése céljából szakmai út
szervezése van folyamatban Kecskemét környékén lévő kistelepülésekre. A
művelődési házban lévő könyvtárunk a szakmai elvárásoknak nem felel meg.
Valójában az új rendszert a gyakorlat fogja igazolni. Akkor jöhet létre, ha legalább 4
település be fog lépni. Helyben marad a könyvtár, csak annyi változás lesz, hogy az
előírási követelményeken nem nekünk, helyben kell teljesíteni. Most elvi
állásfoglalásról kell határoznunk.
Pappné Neller Borbála művelődési ház vezető: Bizonyára előnyösebb lenne a
szakmai követelményeknek való megfelelés szempontjából, de több olvasó nem lesz
ettől a lépéstől. Véleményes szerint az állásfoglaláshoz kevés a kapott információ,
nem egyértelmű a finanszírozás kérdése sem. Állást foglalhatunk, hogy támogatjuk,
de konkrét belépéshez több információra van szükség.
Gub András képviselő: Nem a könyvtári tevékenység, hanem a finanszírozási
lehetőségek nőnek meg, rendezvények lehetősége bővül.
Támogatom az eredményesség ismerete nélkül.
Ramasz Imre polgármester: Látok előnyöket, bár ez még feltételes, mert a mi
döntésünktől függetlenül is meghiúsulhat a rendszer létrehozása. Javaslom, hogy
hozzon a testület olyan állásfoglalást, hogy nekünk megfelelő feltételek esetén
részesei leszünk. Elvi állásfoglalást tegyünk, de a részletes ismeretek után döntünk a
csatlakozásról. Aki egyetért ezzel az szavazzon.
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A testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással – egyhangúlag - az
alábbi határozatot hozta:
11/2008. (II. 14. ) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete elviekben támogatja a
Könyvtárellátási
Szolgáltató
Rendszer
létrejöttét az Orosházi Justh Zsigmond Városi
Könyvtár szolgáltatásával. Végleges döntést a
részletes feltételek megismerése után hoz a
Képviselő-testület.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester
Határidő:
2008. március 17.
Ramasz Imre polgármester: Tájékoztatom a testületet, hogy Csorvással megkötésre
került az együttműködési megállapodás a testvér-települési kapcsolatra
vonatkozóan. A megállapodás a két település közötti kulturális és társadalmi élet
fejlesztését tűzte ki célul. A megállapodás szövegét a képviselők részére
megküldtem, így azt áttanulmányozhatták, most ebben a tárgyban döntésre nincs
szükség.
Létrejött a Marosháti Kistérség Turizmusáért Egyesület. Erről szóló tájékoztatót
minden képviselőnek megküldtem., valamint az alapszabályt. A munkában való
részvételről nem nyilatkoztam, hivatkozva a testület döntésére. Programunkban nem
szerepel a turizmus fejlesztése. Magánszemélyek, vállalkozások csatlakozását
látnám a turizmussal kapcsolatos célszerűnek. A pályázati lehetőségekben előnyök
rejlenek, de az önkormányzat részéről nem érzem szükségét.
Gombkötő Lajos képviselő: Komoly turisztikai tervvel kellene rendelkezni minden
egyesületi tagnak, amit egymásra lehetne építeni, ez komoly szervezést igényel.
Ilyen feladat vállalására nem vagyunk készek.
Pusztai Ádám képviselő: Ha Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósága részt vesz
benne, akkor megfontolandó lehetne részünkről.
Ramasz Imre polgármester: Nem vesznek részt benne.
Pusztai Ádám képviselő: Akkor nem hiszem, hogy célszerű lenne belépni.
Kulima István képviselő: Úgy gondolom indokolatlan ebben részt venni, csak azért,
hogy a nevünket adjuk és esetleg fizessünk érte.
Mórocz Lajos képviselő: Most nem kívánunk élni a lehetőséggel.
Ramasz Imre polgármester az elhangzott nyilatkozatok alapján javasolja, hozzon a
testület olyan határozatot, hogy jelenleg nem kívánunk részt venni az egyesület
munkájában. Aki ezzel egyetért az szavazzon.
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A testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással – egyhangúlag - az
alábbi határozatot hozta:
12/2008. (II. 14. ) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete döntött arról, hogy nem
kíván résztvenni a Marosháti Kistérség
Turizmusáért Egyesület munkájában.
Ramasz Imre polgármester: Az általános iskola átszervezésével kapcsolatban a
szülők igényét kérdőíves formában szeretnénk felmérni. Az iskola készítette el
elképzelése szerint a kérdőíveket, 1-3. pontban feltüntetett kérdésekkel. Az
önkormányzat kiegészítette 4-5. ponttal. A kérdések részben szakmai munkára
irányulnak, meddig célszerű itt tartani a gyermekeket és mennyire elégedettek a
szülők a fenntartóval. A kérdőíveket február 20-ig kérjük vissza. Azokat a kardoskúti
szülőket is megkeressük másik kérdőívvel, akik nem a kardoskúti iskolába járatják a
gyerekeket. Az óvodai szülők véleményére is kíváncsiak vagyunk a jövőt illetően. A
kérdőívek kitöltése nem kötelező, önkéntes és név nélkül kérjük.
Gombkötő Lajos képviselő: A kérdéseket átolvastam, egyszerűbben tenném fel a
kérdéseket. Az már biztos, hogy szeptember 1-től 7-8. osztály nincs. Ebben a
tudatban csak akkor tudnánk jó döntést hozni, ha névszerint tudnánk melyik szülőnek
mi a szándéka.
Ramasz Imre polgármester: A szabad iskolaválasztás miatt nem kérhetjük névvel.
Kulima István képviselő: Írhatnak most a szülők bármilyen választ, az nem zárja ki
azt, hogy esetleg szeptemberre másként döntenek.
Ramasz Imre polgármester: Van érdeklődés szülők részéről, ha nem adjuk fel az
iskolát, akkor visszautunk marad. Sok mindenben nem dönthetünk, de egy korrekt
megállapodással maradhat döntési jogosultságunk.
Gombkötő Lajos képviselő: Aki gondolkodik az partner.
Gub András képviselő: 15 évvel ezelőtt kellett volna ezen gondolkodni, mert minél
hamarabb döntünk annál jobb.
Pusztai Ádám képviselő: Az általános iskolának a kérdőíven szereplő 4-es pont
tartalmával kapcsolatban 2 évente kötelező volt a szülőket megkérdezni. A két évvel
ezelőtti anyag rendelkezésre áll, az óvoda nem szerepel benne.
Ramasz Imre polgármester: Az óvodás gyermekek szüleit azért kérdezzük meg,
hogy az óvoda maradjon-e, illetve milyen formában. A szakmai munka megítélését
illetően nem árt, ha frissebb információ is rendelkezésünkre áll.
Kérem a képviselőket szavazzanak a kérdőíven szereplő kérésekről.
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A testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
13/2008. (II. 14. ) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete döntött arról, hogy az
összeállított kérdőívek a bennük szereplő
kérdésekkel és formában – a határozat
melléklete szerint- változatlanul kerüljenek
kiküldésre
az
érintett
szülőknek.
A
visszaküldés határidejét február 20. napjában
jelöli meg, a válaszadás önkéntes és név
nélkül történjen.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester.
Határidő:
2008. február 20.
Ramasz Imre polgármester: Szent Benedek Gyermekalapítvány támogatási
kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez. Ismerteti a megkeresést. Javasol 5 ezer
forint támogatást. Aki egyetért a javaslattal, szavazzon.
A testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással – egyhangúlag - az
alábbi határozatot hozta:
14/2008. (II. 14. ) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Szent
Benedek
Gyermekalapítvány
részére
5.000,-Ft
támogatást juttat. Az alapítvány részére az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv.
13/A. §. (2) bek. alapján számadási
kötelezettséget ír elő.
Felelős:
dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő:
2008. február 28.
Ramasz Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a HajdúvölgyKörösmente Helyi Közösség elismerése az irányító hatóság részéről megtörtént.
Koordináló csoport felállításra került, Kardoskútról 5 tag van. A koordinációs
csoportba való beválasztásra javasoltam Lengyel György tagot. Kardoskúton a helyi
tájékoztató február 25-én lesz.
Ramasz Imre polgármester: Az önkormányzat tulajdonában lévő Pusztaközponton
lévő Tanya: 254/B. számú Olasz Ernő féle lakás megüresedett. Értékesítéséről
korábban már született döntés. Vevő jelentkezett, nem is egy. Bérleti igényt is
jelentettek be. A lakás most kiürítésre került, és látszik az állaga, ebben az
állapotban fellelőséggel bérbe nem adható. Felújítása nagyon sokba kerülne, ezt
nem igazán támogatom. Értékesíteni lehetne, de az feltételekhez van kötve. Kérem a
testület véleményét, szavazatát, hogy megerősíti-e korábban hozott döntését, hogy
értékesíti az ingatlant.
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A testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással – egyhangúlag - az
alábbi határozatot hozta:
15/2008. (II. 14. ) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megerősíti
korábbi
döntését,
hogy
az
Önkormányzat
tulajdonában levő Kardoskút Tanya: 254/B.
számú ingatlant értékesíti. Megbízza Ramasz
Imre
polgármestert
az
értékesítés
előkészítésével.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester
Határidő:
2008. február 28.
Kulima István képviselő: Elismerésre méltó ahogyan Varga Pál, az önkormányzat
dolgozója a Kardoskút honlapot csinálja. Mivel iskolai végzettsége nincs javaslom
támogatni és biztatni a továbbtanulásában, szakmai végzettség szerzésében.
Ramasz Imre polgármester: Felvetem a javaslatot, és bízzuk rá milyen elképzelései
vannak. Visszatérünk a dologra hogy hogyan tudjuk segíteni.
Ramasz Imre polgármester bejelenti, hogy a testület zárt ülés keretében folytatja a
munkát.
Gub András képviselő: Bejelenti, hogy a továbbiakban nem tud részt venni a
képviselő-testület munkájában.

Kmft,-

dr. Mészáros Erzsébet
jegyző

Ramasz Imre
polgármester
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Gombkötő Csabáné
képviselő

Gub András
képviselő
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