5/2008. ÖKÜ.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. április 24-én
kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén.
Jelen vannak:

14 órai

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

Jelen volt továbbá:

dr. Mészáros Erzsébet jegyző;
Skorka Pálné jkv.
Pappné Neller Borbála, műv. ház vezető,
Tóth Lajosné főelőadó

Ramasz Imre polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a
testületi ülés határozatképes.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy Gombkötő Csabáné más elfoglaltsága miatt és Verasztóné Szabó
Irén képviselő betegség miatt nem tud részt venni az ülésen.
Pusztai Ádám képviselő később fog megérkezni.
Jegyzőkönyv-hitelesítőkre tesz javaslatot Gombkötő Lajos és Mórocz Lajos 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 Petőfi utcai útfelújítási pályázat beadásáról döntés.

Ramasz Imre
polgármester

2. Bejelentések.
A napirendi pontok tárgyalása előtt Ramasz Imre polgármester tájékoztatja a képviselőket a legutóbbi
testületi ülés óta lejárt határidejű határozatokról és azok végrehajtásáról.








5/2008. (II. 14.) sz. határozatban a KT. döntött a március 15-i Nemzeti ünnep községi
megemlékezéséről. Az ünnep méltó módon megrendezésre került.
6/2008. (II. 14.) sz. határozatban a KT. az Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda alapító
okiratát fogadta el, 2008. február 15-i hatályba lépéssel.
7/2008. (II.14.) sz. határozatban a KT. a Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár
alapító okiratát fogadta el 2008. február 15-i hatályba lépéssel.
8/2008. (II. 14.) sz. határozatban a KT. 2008. március 1-i határidővel a Polgármesteri Hivatal
alapító okiratát módosította.
11/2008. (II. 14.) sz. határozatban a KT. döntött arról, hogy elviekben támogatja az Orosházi
Justh Zsigmond Városi Könyvtár szolgáltatását. A végleges döntés a mai testületi ülés
bejelentések napirendi pont keretében fog megtörténni.
29/2008. (II. 14.) sz. határozatban a KT. Kálmán János oktatási szakértőt bízta meg az
intézményszervezéshez kapcsolódó szakértői vélemény elkészítésével. A szakértői anyag
elkészítése késik.
30/2008. (II. 14.) sz. határozatban Kálmán János közoktatási szakértőnek adandó megbízás
tartalmát határozta meg.
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Két ülés között történt fontosabb eseményekről, tett intézkedésekről írásos tájékoztató nem történt,
szóban az alábbiakról tájékoztatja a képviselőket:






Két alkalommal volt társulási taggyűlés a szilárd hulladék-kezelő kialakításával kapcsolatban.
A társulásnak már 88 település tagja, melyhez több mint fél millió fő kapcsolódik. Először a
meglévő telepek felszámolására készül pályázat és annak beadása. Településünkön nincs
ilyen lerakó.
Az állati hulladék-kezelő kialakításával kapcsolatban is kettő alkalommal volt társulási ülés.
Eredménytelen volt a szállítójárművek beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárás. Április 14-én
tartott ülésen döntés született a szállító eszközök beszerzéséről és a 2007. évi költségek
elszámolását tette meg a gesztor település. 2008. július 31-ig a teljes projekt megvalósulásra
kerül. A működtetéssel kapcsolatban nem tudtunk egységes állásfoglalásra helyezkedni. Új
állatlétszám felmérés történik. Az üzemeltetési költségek még ismeretlenek.
Kistérségi Társulási ülés volt április 10-én. A 2007. évi költségvetési beszámolót fogadtuk el.
Elnapolásra került a tervezett Egységes Pedagógiai Szakszolgálat létrehozása. Módosításra
került a közbeszerzési szabályzat. Kistérségi Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjének betöltésére
kiírt pályázatra 2 pályázat érkezett. Egyik visszalépett, a másik nem kapott bizalmat. Új
pályázat kiírása történt. A Gyermekjóléti Központ megbízott vezetővel működik. Kistérségi
Kulturális Kerekasztal projekt van alakulóban, ezen Pappné Neller Borbála vett részt.
Megkérem bővebben szóljon róla.

Pappné Neller Borbála műv. ház vezetője: Kulturális Kerekasztal létrehozásáról született döntés. Ezen
a megbeszélésen részvettek civilszervezetek, alapítványok képviselői is. A jelenlevők úgy döntöttek,
hogy minden településről 1 személy vegyen részt a kerekasztal munkájában, melyet május 20-ig kell
létrehozni, hogy a feltételeknek meg tudjunk felelni.
Gub András képviselő kérdezi, hogy az állati hulladék-lerakó csak tranzit szerepet tölt be?
Ramasz Imre polgármester: Igen, tovább lesz szállítva Debrecenbe, vagy Hódmezővásárhelyre
feldolgozásra.
Aki az elhangzottakkal egyetért azt kérem szavazzon annak elfogadásáról.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, - egyhangúlag – az
alábbi határozatot hozta:
39/2008. (IV. 24.) sz.

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2008. (II.
14.) sz. a 6/2008. (II. 14.), a 7/2008. (II. 14.), a 8/2008. (II. 14.), a
11/2008. (II. 14.), a 29/2008. (II. 14.) és a 30/2008. (II. 14.) sz. lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló és két ülés között történt
eseményekről szóló beszámolót elfogadta.

Ramasz Imre polgármester: A Kardoskúti Fehér-tó Magyarország 7 természeti csodája egyike
elismerésben részesült, melyről szóló oklevelet és diplomát 2008. április 22-én vettem át
Ipolytarnócon az ágazati minisztertől. Kellemes meglepetés volt. Az ismertségen sokat emel, nagy
jelentőségű esemény. Közismertebbé fog válni a település és a terület, meg fog szaporodni a
látogatók, turisták száma. Hogy e méltó helyre bekerülhettünk, nagy szerepe van Varga Pálnak, aki az
Önkormányzat dolgozója. Sem időt, sem fáradságot nem kímélve sok propaganda munkát végzett.
Javaslom a képviselőknek, hogy ismerje el ezt a munkát és a honlap készítéssel kapcsolatos
munkáját is határozatban, munkáltatói jogkörömnél fogva pedig jutalomba fogom részesíteni. Aki ezzel
egyetért kérem szavazzon.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, - egyhangúlag – az
alábbi határozatot hozta:
40/2008. (IV. 24.) sz.

1. napirendi pont tárgya:

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete megköszöni és
elismeri Varga Pál Kardoskút, Rákóczi sor 6. szám alatti lakos
lelkiismeretes, szorgalmas munkáját a Kardoskúti Fehér-tó
Magyarország 7 természeti csodája révén elért helyezésért , valamint
Kardoskút honlapjával kapcsolatos munkáját.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2008. május 15.
Petőfi utcai útfelújítási pályázat beadásáról döntés.
Előadó: Ramasz Imre polgármester

Ramasz Imre polgármester: Az elmúlt évben pályázatot adtunk be a Petőfi utca felújítására.
Megérkezett az értesítés, hogy nem nyert a pályázat. Most hasonló jellegű pályázat került kiírásra,
mint amilyet a korábbi években nyertünk. A beadási határidő május 15-e. A rövid határidő miatt
szükséges a mai ülésen dönteni. A pályázathoz szükséges tervek részben készen vannak, de mégis
új pályázatot kell készíteni. A tervek 40 millió forintos bekerülési költséggel számolnak. A
megpályázható összeg 20 millió, az önrész 20 milllió forint. A költségvetésünkben 10 millió forint
pályázati önrészt jelöltünk meg, a többi szükséges önrészt a tartalékból tudjuk fedezni, ha úgy
döntünk, hogy ismét beadjuk a pályázatot. Ha felvállaljuk a pályázatot és esetleg nyerünk is, akkor a
tartalékunkat kimerítjük. Ezért nagyon megfontoltan kell döntenünk, de ha most elmulasztjuk a
pályázatot, akkor nem biztos, hogy adódig a közeljövőben ilyen lehetőség, meglátásaim szerint a
pályázati kiírások jelentős része nem a kistelepülésekre vonatkozik.
Mórocz Lajos képviselő: Ha beadjuk a pályázatot mikor bírálják el?
Ramasz Imre polgármester: Június 15-ig.
Gombkötő Lajos képviselő: Amit halasztunk, az egyre nehezebb, lehet, hogy ennyi lehetőségünk se
lesz. Talán most kellene pályázni.
Ramasz Imre polgármester: A döntésünkkel kapcsolatban nem szabad figyelmen kívül hagyni az
oktatás területén várható változásokat, ami nem kevés kiadással jár, amelynek egy részét
visszakapjuk ugyan, de utólag. Nehéz év végére és nehéz jövő év kezdetre kell számolnunk. A
lehetőségünk megvan az esetleges hitelfelvételre. Pénzügyileg fegyelmezett gazdálkodással
megoldható.
Kulima István képviselő: A jövőben nem biztos, hogy lesz rá lehetőségünk. Célszerű lenne meglépni.
Gub András képviselő: Nem égetően szükséges a Petőfi utca felújítása, nagyon sok pénz ami ezzel
kapcsolatos kiadás.
Ramasz Imre polgármester: Sok múlik a tervezési költségbecslésen túl a kivitelezési költségeken. A
közbeszerzési eljárás után lehet kevesebb is a tényleges bekerülési költség, természetesen akkor
csökken az önrész, de a támogatás is. A pályázatot a tervezői költségbecslésnek megfelelően kell
beadni és előkészíteni.
Kérem a képviselőket, szavazzon aki egyetért a pályázat beadásával.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, - egyhangúlag – az
alábbi határozatot hozta:
41/2008. (IV. 24.) sz.

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról,
hogy pályázatot nyújt be Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési
Ügynökséghez “A decentralizált települési önkormányzati szilárd
burkolatú belterületi közutak burkolatfelújítása” pályázati kiírás
keretében a Petőfi utca szélesítésére és burkolat-felújítására.
A Képviselő-testület a burkolatfelújítási munkákhoz 19.517.949,- Ft
önerőt biztosít a 2008. évi költségvetés céltartalék és általános
tartalék kiadási előirányzata terhére.
A tervezett beruházás
költségbecslés alapján:



költségvetési

önkormányzati saját forrás:
pályázati forrás:

ÖSSZESEN:
Felelős:
Határidő:

előirányzatai,

tervező

19.517.949,- Ft;
19.517.948,- Ft.

39.035.897,- Ft.
Ramasz Imre polgármester
2008. május 15.

Ramasz Imre polgármester: Döntenünk kell arról is, hogy kit bízunk meg a pályázat elkészítésével.
Megkerestem az előző pályázat elkészítőjét, hisz neki sok adat már rendelkezésére áll, hogy tegyen
ajánlatot a pályázat elkészítésére. A megkapott ajánlat szerint 550 ezer forint + ÁFA fix díjazás
ellenében, illetve 350 ezer forint + ÁFA és 1,5 % + ÁFA sikerdíj ellenében vállalná a pályázat
elkészítését. Nem érzem korrekt ajánlatnak, nem is ajánlom őket megbízni.
Van egy érvényes szerződésünk az AGROQUALITY Bt-vel, az egy év ugyan letelt, de tovább
érvényes a szerződés, mert a legalább 3 pályázat elkészítését nem merítettük ki, így tovább él a
szerződés, mely szerint sikerdíjas a pályázat. E szerint ha nyer a pályázat 1.200 ezer forint körüli
összeget kell kifizetni a pályázat elkészítéséért..
Harmadik lehetőségként számba vettem, hogy dr. Mészáros Erzsébet jegyző vezetésével a hivatal
apparátusának segítségével vállalja-e a pályázat elkészítését.
dr. Mészáros Erzsébet jegyző: Készítettem már ilyen pályázatot, nyert is a pályázat, de úgy döntöttünk
a kollégákkal, hogy nem vállaljuk.
Pusztai Ádám képviselő megérkezett és bekapcsolódott a munkába, így a testület létszáma 6 főre
egészült ki.
Ramasz Imre polgármester kéri a képviselőket, hogy szavazzon aki egyetért azzal, hogy a Agroquality
Pályázati és Innovációs Tanácsadó Bt-t bízzuk meg a pályázat elkészítésével.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodással, az alábbi határozatot
hozta:
42/2008. (IV. 24.) sz.

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról,
hogy a Kardoskút Petőfi utca szélesítésére és burkolat-felújítására
benyújtandó DARFÜ-TEUT 2008. pályázat elkészítésével az
Agroquality Pályázati és Innovációs Tanácsadó Bt. 5700. Gyula,
Dancza u. 13. bízza meg.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester
Határidő:
2008. május 15.
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B e j e l e n t é s e k:
Ramasz Imre polgármester: Ismét több támogatási kérelem érkezett, de azt javaslom, hogy most ne
hozzunk egyedi döntéseket, hanem foglaljunk állást abban, hogy támogatjuk-e a jövőben az ilyen
irányú kérelmeket, illetve hogyan. Ezzel kapcsolatos előterjesztést hallgassuk meg dr. Mészáros
Erzsébet jegyzőtől.
dr. Mészáros Erzsébet jegyző: A Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Békés Megyei
Kirendeltsége szóbeli észrevételt tett a Képviselő-testület 2007. december 20-i testületi ülésén hozott
174-176/2007. sz. határozatokkal kapcsolatban. E határozatokban a testület külső szervek részére
biztosított támogatást, ugyanakkor nem írta elő az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 13/A.
§. (2) bek. szerinti számadási kötelezettséget.
A hivatkozott jogszabály rendelkezése a következő:
Áht. 13/A. §. (2) Az államháztartás alrendszereiből, továbbá az EU forrásokból finanszírozott vagy
támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a
részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról.
A finanszírozó köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást. Amennyiben a finanszírozott vagy
támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem
tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni.
A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót külön jogszabályokban meghatározottak szerint - visszafizetési kötelezettség terheli.
A Képviselő-testület 2008. évben hozott támogatási döntéseiben a számadási kötelezettség már
előírásra került (14/2008. (II. 14.) KT. határozat). A támogatás összegével való elszámolási
kötelezettségről és a rendeltetésszerű felhasználás kötelezettségéről a támogatott szervezet ( Szent
Benedek Gyermekalapítvány ) tájékoztatása megtörtént. A számadási kötelezettség teljesítésére előírt
határidő: 2008. május 15.
A fenti megoldással és a számadási kötelezettségek számonkérésével a törvényességi észrevételben
foglaltakat orvosolni tudjuk.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az Áht. hivatkozott rendelkezése mellett figyelemmel kell
lenni a 2007. évi CLXXXI. tv. előírásaira is. A törvény a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szól és 2008. április 1. napjától hatályos. Rendelkezéseit a hatályba lépését
követően beadott kérelmek esetében is alkalmazni kell.
A törvény hatálya kiterjed:


Az egyedi döntés alapján,



Pályázati úton vagy azon kívül,



Természetes személyeknek / jogi személyeknek / jogi személyiség nélküli szervezeteknek



Odaítélt pénzbeni vagy természetbeni támogatásokra.

Azaz a helyi önkormányzat által külső szerveknek, személyeknek nyújtott támogatásokra is.
A törvény pályázatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni a nem pályázati úton odaítélt
támogatásokra is, azzal, hogy a pályázaton a támogatásra irányuló kérelmet, míg pályázati eljáráson a
támogatási döntés előkészítését és meghozatalának folyamatát is érteni kell.
A nyilvánosság érdekében a törvény központi honlap működtetését rendeli el, mely honlap – igaz még
korlátozott szolgáltatásokkal – a www.kozpenzpalyazat.gov.hu címen érhető el.
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Az önkormányzat – mint támogató – kötelezettségei:
1. A pályázat (kérelem) befogadásától számított 5 munkanapon belül a honlapon közzé kell tenni
a pályázat tárgyát, kiíróját, a pályázat benyújtóját, az igényelt összeget és a 8. §. szerinti
érintettséget.
2. Az elbírálást követő 15 napon belül közzé kell tenni a döntést hozó nevét és a támogatás
összegét.
3. Közzé kell tenni a benyújtott és elfogadott pályázati elszámolást a számlák és bizonylatok
kivételével.
Figyelemmel kell lenni továbbá a tv. 14. §-ára, mely szerint a pályázó a pályázati anyaghoz csatolva
írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6. §-ban foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül
a pályázat érvénytelen.
A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznia kell a 8. §. (1) bek. szerinti
érintettségről is és kezdeményeznie kell e körülménynek a honlapon való megjelentetését.
A fenti jogszabályi előírások alapján indokolt, hogy a Képviselő-testület a külső szervek támogatásával
kapcsolatosan korábban kialakított gyakorlatát felülvizsgálja és azt a megváltozott követelményekhez
igazítsa:






Támogatási kérelmek kötelező tartalmi elemeinek meghatározása;
Támogatási döntést követően támogatási szerződés megkötése, melyben a számadási
kötelezettség részleteiben rögzíthető;
Támogatási szerződések nyilvántartásának biztosítása, mely a határidők figyelése miatt is
indokolt.
Az elszámolások ellenőrzésének rendje.
A közzétételi kötelezettségek teljesítésének rendje.

Célszerűnek mutatkozik az önkormányzati támogatások tárgykörében helyi rendeletet alkotni, melyre
– igaz szűk körben – már más önkormányzatok is kísérletet tettek.
Ramasz Imre polgármester: Úgy érzem, hogy a néhány ezer forintos alapítványi támogatások
elmúltak. Nem tartom kizártnak az általunk ismert, településhez kötődő, ellenőrizhető, közismert
szervezeteket támogatni. A rendelet elkészítésére időt kell adni. A beadott kérelmekkel kapcsolatban
döntést most ne hozzunk, visszajelzéssel élek a kérelmezőknek. Kérjük fel dr. Mészáros Erzsébet
jegyzőt, hogy készítsen egy rendelet-tervezetet június 30-i határidővel.
Gub András képviselő: Egyetértek.
Ramasz Imre polgármester: Aki egyetért az elhangzottakkal az szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással – egyhangúlag alábbi határozatot hozta:
43/2008. (IV. 24.) sz.

az

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a beérkezett
támogatási kérelmekben a döntést elnapolja. Megbízza dr. Mészáros
Erzsébet jegyzőt, hogy készítsen rendelet-tervezetet a közpénzekből
külső szervek részérő nyújtott támogatásokkal kapcsolatban a 2007.
évi CLXXXI. tv. előírásainak figyelembe vétele alapján.
Felelős:
dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő:
2008. június 30.

Ramasz Imre polgármester: Az orosházi Kistérség területén öt településen figyelhető meg a nyilvános
könyvtárakra vonatkozó szabályok kisebb, nagyobb be nem tartása. A szabálytalanságok elsőszámú
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okaként a szükséges anyagi források hiánya mutatkozik, továbbá a szolgáltatások
megszervezésének, tartós biztosításának problémái. A mellékelt rendszer-struktúra kialakítása
lehetővé teszi az érintett települések önkormányzatai részére, hogy az előírásoknak megfelelve
működtethessék 2008. augusztus 1. napjától könyvtáraikat. A koncepció alapján a kiegészítő
támogatások és a kiszélesedő pályázati lehetőségek nem csak a szabályos működést, de a
fejlesztést, új feladatok, szolgáltatások beindítását, a szakmai fejlődés követését is lehetővé teheti.
Amennyiben tisztelt Képviselő-testület a határozati javaslat elfogadása mellett dönt, úgy szükséges a
Társulási Megállapodást is módosítani.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg a mozgókönyvtári szolgáltatás Könyvtári
Szolgáltató Rendszer keretében történő ellátását és hozza meg a szükséges határozatokat.
Pappné Neller Borbála a Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár vezetője megerősíti az
elhangzottakat, a csatlakozás a település előnyére szolgálna mind programok, mind anyagi
vonatkozásban. A lehetőségek bővülnének szakmailag és technikailag.
Ramasz Imre polgármester: Lekerülünk a nyilvános könyvtári jegyzékről, ezzel pályázati
lehetőségeink megszűnnek. Célszerű belépni, és javaslom, hogy Kardoskút is legyen tagja az
Orosházi Kistérség Könyvtári Szolgáltató Rendszernek. Aki egyetért a javaslattal szavazzon mellette.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással – egyhangúlag alábbi határozatot hozta:
44/2008. (IV. 24.) sz.

az

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nyilvános
könyvtári szolgáltatást Kardoskút községben az Orosházi Kistérség
Többcélú Társulása által kívánja ellátni 2008. augusztus 1. napjától.
A mozgókönyvtári szolgáltatást megrendeli a Justh Zsigmond Városi
Könyvtártól. A szolgáltatás számára szolgáltató helyet és
személyzetet biztosít. A szolgáltató a továbbiakban a Szolgáltatási
szerződésnek megfelelően köteles ellátni a nyilvános könyvtár
mozgókönyvtári szolgáltatásait.
Felelős: Ramasz Imre polgármester a szerződés aláírásáért,
dr. Mészáros Erzsébet jegyző a nyilvános könyvtári
jegyzékből való törlésért.
Határidő: 2008. augusztus 1.

Ramasz Imre polgármester: A Társulási Megállapodásban új elemként kell, hogy bekerüljenek a 2008.
évtől felvállalt feladatok. Kérem erről is szavazzanak a képviselők.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással – egyhangúlag alábbi határozatot hozta:
45/2008. (IV. 24.) sz.

az

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Orosházi
Kistérség Többcélú társulás Társulási Megállapodásának „III. a
Társulás részletes feladatai” című fejezetének az alábbiak szerinti
módosítását/kiegészítését hagyja jóvá:
„III/E.
A Társulás 2008. évtől vállalt feladatai
1.
Mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatok.
A Társulás öt településének – Békéssámson, Csanádapáca,
Gerendás, Kardoskút, Pusztaföldvár – részvételével látja el az adott
településeken a mozgókönyvtári feladatokat.
Formája:
A társulás a feladat ellátásának formáját mindenkor a jogszabályok
rendelkezéseinek
megfelelően,
a
mindenkori
igények
és
gazdaságossági követelmények figyelembevételével határozza meg.”
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: értelem szerint
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Ramasz Imre polgármester: A Békés Csanádi Sík Érzékeny természeti terület helyi foglalkoztatás
elősegítése c. projekt lezárásaként Foglalkoztatási Paktumot hoztak létre. Ennek keretében két fő
foglalkoztatásának az elősegítését vállaltam, a foglalkoztatását Seres Péter vállalta. A mi dolgunk
csak annyi, hogy a foglalkoztatott a munkanélküliek közül kerüljön ki. Aki ezt elfogadja, kérem
szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással – egyhangúlag alábbi határozatot hozta:
46/2008. (IV. 24.) sz.

az

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a ROP 3.2.12005-01-0004/34 számú „A Békés Csanádi Sík Érzékeny természeti
terület helyi foglalkoztatás elősegítése „c. előterjesztést megtárgyalta
és azt a projekt eredményeként létrejött Foglalkoztatási Paktummal
együtt elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Foglalkoztatási Paktumot aláírja.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2008. április 30.

Ramasz Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselőket a kábel tv – internet szolgáltatással
kapcsolatban. A Nemzeti Hírközlési Hatóság az építési engedélyt kiadta. Az érintettek köre nagyon
széles. Az érintettek közül Kardoskút Önkormányzata részéről lemondtam a fellebbezési jogunkról,
ezzel is rövidíteni az időt és gyorsítani a munkát. A munkaterület átadásra került. Reméljük
hamarosan el fog készülni a rendszer.
Ramasz Imre polgármester: Meghirdetésre került az Önkormányzat tulajdonát képező Kardoskút,
Petőfi u. 24. szám alatti ingatlan bérbeadásra. Pályázat érkezett Kecskés Tibor orosházi vállalkozó
részéről, 50 ezer forint havi bérleti díj ajánlattal. Ez kevesebb, mint amennyit az előző bérlő fizetett. Az
ingatlant jelenleg faipari termékek tárolására bérelné, a későbbiekben bútor összeszerelést is
végezne. Jelenleg egy helyiséget ideiglenesen, havi 10 ezer forint bérleti díj ellenében Őzse Zoltán
Kardoskút, Munkácsy sor 8. sz. alatti lakos használ, amíg családi háza felépül, addig bútorait és az
építkezéshez szükséges dolgait tárolja ott egyedi megállapodás alapján.
Érdemesnek látja-e a testület, hogy foglalkozzunk a bérleti ajánlattal?
Bizonytalannak érzem a tevékenység beindítását, bár szerencsés volna, ha néhány helyi embert
foglalkoztatna. Fenntartással vagyok, bár az sem szerencsés, hogy üresen áll az ingatlan.
Kulima István képviselő: Az ajánlat szépen hangzik, de erős kételyeim vannak.
Pusztai Ádám képviselő: Korábban is volt már ilyen kérelme Kecskés Tibornak, akkor nem fogadtuk
el, most is ezt tudnám javasolni.
Ramasz Imre polgármester az elhangzott javaslatok alapján kéri a testületet, hogy hozzon olyan
határozatot, mely szerint nem adja bérbe az ingatlant. Aki egyetért, szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással – egyhangúlag alábbi határozatot hozta:
47/2008. (IV. 24.) sz.

az

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem adja bérbe
a Kardoskút, Petőfi u. 24. szám alatti ingatlanát.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2008. április 30.
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Ramasz Imre polgármester tájékoztatja a képviselőket, tudomásul vétel céljából, hogy február 29-től
március 7-ig szabadságon kívánt lenni, de betegsége miatt március 10-14-ig volt szabadságon, (2x5
napot), valamint április 9-én és 15-én 2 napot és április 25-én 26-án további 2 napot kíván
szabadságon lenni.
Ramasz Imre polgármester bejelenti, hogy a testület zárt ülés keretében folytatja a munkát.

Kmft,-

dr. Mészáros Erzsébet
jegyző

Ramasz Imre
polgármester
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Gombkötő Lajos
képviselő

Mórocz Lajos
képviselő
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