7/2008. ÖKÜ.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. április 30-án
14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi ülésén.
Jelen vannak:

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

Jelen volt továbbá:

dr. Mészáros Erzsébet jegyző;
Skorka Pálné jkv.
Pappné Neller Borbála, műv. ház vezető,
Török
Attila,
Kistérségi
Gyermekjóléti
Központ
családgondozója,
Tibáné Hamvasi Zsuzsanna volt Gyermekjóléti Szolgálat
vezetője,
Kapuné Sin Anikó főelőadó

Ramasz Imre polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv-hitelesítőkre tesz javaslatot Gub András 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. Gyermekvédelmi Szolgálat 2007. évi működéséről
beszámoló jelentés.
2. 2007. évi költségvetésről szóló beszámoló jelentés
megvitatása, elfogadása, a zárszámadási rendelet
megalkotása.

Tibáné Hamvasi Zsuzsanna
GYSz vezetője

3. 2007. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló
beszámoló jelentés megtárgyalása és elfogadása.

Ramasz Imre
polgármester
dr. Mészáros Erzsébet
jegyző
Ramasz Imre
polgármester

4. Falunap időpontjának, programjának megismerése,
véleményezése.

Pappné Neller Borbála
műv.ház vezető

5. Közmeghallgatás.
6. Bejelentések.
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A napirendi pontok tárgyalása előtt Ramasz Imre polgármester tájékoztatja a
képviselőket a legutóbbi testületi ülés óta lejárt határidejű határozat nincs. A
legutóbbi testületi ülés óta olyan esemény, tárgyalás, megbeszélés nem volt, melyről
tájékoztatni kellene a testületi tagokat.
I.

napirendi pont:

Gyermekvédelmi
Szolgálat
2007.
évi
működéséről beszámoló jelentés.
Előadó: Tibáné Hamvasi Zsuzsanna szolgálat
vezetője

Tibáné Hamvasi Zsuzsanna a napirendi pont előadója üdvözli a képviselőket, a
napirendi ponttal kapcsolatban szóbeli kiegészítést nem kíván tenni, minden
kérdésre, felvetésre válaszol fog.
dr. Mészáros Erzsébet jegyző: Szóbeli kiegészítésre jelentkezett. A napirendi pont
előadója elkészítette a beszámolót, elfogadásra javasolom, de néhány kiegészítendő
pont szükséges ahhoz, hogy a gyermekvédelmi törvény előírásainak is megfeleljen.
Az ide vonatkozó demográfiai adatok a településen 2007. évben a következők: a 0-18
év közötti korosztály, 196 fő ez az összlakosság 20,6 %. Az előző évhez viszonyítva
9 fő csökkenést jelent.
Az önkormányzat által nyújtott pénzbeni és természetbeni ellátások a következők:
 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: évente 2 alkalommal kerül sor,
egyszeri 5 ezer forint kifizetésére a jogosultaknak. 51 fő volt jogosult 2007.
évben és 510 ezer forint került kifizetésre.
 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra 120 ezer forintot használtunk fel,
mely 14 fő gyermeket érintett. 1 alkalommal került sor elutasításra a
jogosultsági határ túllépés miatt.
 2.206.000,- Ft kiadást jelentett az önkormányzat döntése alapján az ingyenes
étkeztetés az iskolás, óvodás gyermekek részére, a normatív támogatásokon
felül.
Jegyzői hatáskörben gyámhatósági intézkedésre, és ideiglenes elhelyezésre nem
került sor.
Gombkötő Csabáné képviselő: Megköszöni Tibáné Hamvasi Zsuzsa munkáját, hiszen
akinek szüksége volt a segítségre mindenkor elérte, amely nagy biztonságot
jelentett. Nagy szakmai tapasztalattal rendelkezik, ismeri a hozzá fordulókat.
Verasztóné Szabó Irén képviselő: Kapcsolódik az előző hozzászóláshoz. A számok
mögött családok, helyzetek állnak, ezt csak jól felkészülten, nagy szakmai tudással
lehet jól végezni. Remélem a jövőben is segít ezen a területen is. Köszönöm az eddigi
munkáját, a jövőben jó egészséget kívánok.
Szóbeszéd a faluban a drog elterjedése, mit tud róla?
Tibáné Hamvasi Zsuzsanna: Szóbeszéd kapcsán én is hallottam róla, ez nem mostani
jelenség, de bizonyossággal nem lehet ilyen kijelentést tenni. Konkrét személyekről is
hallottam, de megbizonyosodni nem tudtam egyszer sem. Gyermekvédelmi
tanácskozáson is volt róla szó. Odafigyelünk, de konkrét esettel nem találkoztunk.
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Ramasz Imre polgármester: A szóbeszéd alapján konkrét személyeknél fellépni nem
lehet.
Gub András képviselő: Megköszönöm a munkáját, mint szülő tapasztaltam, hogy
olyan dolgokat észrevett, amit korábban nem tapasztaltunk, és odafigyelt mindenre,
szülőkkel megbeszélte a dolgokat.
Pusztai Ádám képviselő: Mélyrehatóbban is besegített az iskolai, óvodai munkában,
osztályfőnöki órákat adott, a gyermekekkel foglakozott, (étkezés, drog). Bizton
állíthatom, hogy munkája az ifjúság fejlődését szolgálta. Köszönöm a munkáját.
Tibáné Hamvasi Zsuzsanna: Köszönöm az elismerő szavakat, a jövőben is segítek
mindenben, minden tudásommal, szakmai ismeretemmel, akár a családoknak,
gyermekeknek, illetve a szolgálat munkatársának.
Ramasz Imre polgármester: Egyetértek a képviselők véleményével. Nagy tisztelettel
megköszönöm az előadó munkáját. A kistérségi társulás döntése alapján életében
lezárult egy szakasz. A végzett munkáról szóló beszámolót elfogadásra javaslom.
Munkáját az elismerésnek megfelelően végezte. Csak reménykedek abban, hogy az
elkövetkezendő időben sem lesznek gondok e munkában, melyet Török Attila fog
folytatni. Egyetértek a droggal kapcsolatos felvetéssel, de ezen a területen nehéz
tisztán látni, ebből kifolyólag tenni is ellene. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a
beszámoló elfogadása mellett határozatban rögzítve köszönje meg ezt a munkát.
Kéri a képviselőket szavazattal fogadják el a jelentést és köszönje meg a végzett
munkát.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással –
egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
58/2008. (IV. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
“Gyermekvédelmi
Szolgálat 2007. évi működéséről beszámoló
jelentés” című előterjesztést elfogadja.
Tibáné
Hamvasi
Zsuzsanna
gyermekvédelemmel kapcsolatos munkáját
elismeri, azt megköszöni.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2008. május 30.
Tibáné Hamvasi Zsuzsanna távozott a testületi ülésről.
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II.

napirendi pont:

2007. évi költségvetésről szóló beszámoló
jelentés
megvitatása,
elfogadása,
a
zárszámadási rendelet megalkotása.
Előadó: Ramasz Imre polgármester,
dr. Mészáros Erzsébet jegyző.

Ramasz Imre polgármester: Írásban kiadásra került a napirenddel kapcsolatos
előterjesztés, kérem a hozzászólásokat, véleményeket. A testületi ülés megkezdése
előtt ülésezett az Ügyrendi Bizottság, ahol Pusztai Ádám részéről kérdés merült fel
az általános iskolánál a dolgozói létszámmal kapcsolatban. Több dolgozó felmentési
idejét tölti, egy fő hosszabb idő óta táppénzen van. Helyettük van alkalmazott, de a
táblázatban csak egy személyként jelenik meg. Hogyan kell számolni a létszámot?
Szünetben megkértem a gazdálkodási főelőadót, hogy nézzen utána az ide vonatkozó
rendelkezésnek.
Kapuné Sin Anikó főelőadó: A statisztikai létszámba nem tartoznak bele akik a
felmentési idejüket töltik, és a munkáltató a munkavégzés alól felmentette. Továbbá
akik egy hónapot meghaladó betegség miatt munkavégzésre nem alkalmasak. Ez
alapján a táblázatban szereplő létszámadat jó.
Pusztai Ádám képviselő: Megköszöni a tájékoztatást.
Ramasz Imre polgármester kéri a napirendi pont elfogadását, aki ezzel egyetért
szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással –
egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
59/2008. (IV. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetésről
szóló beszámolót elfogadta.
Ramasz Imre polgármester: A napirendi ponthoz kapcsolódóan el kell fogadni a
2007. évi költségvetési zárszámadásról szóló rendeletünket is.
Verasztóné Szabó Irén képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke: A rendelet-tervezetet
az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és az alábbi javaslatal él a képviselők felé: Az
Ügyrendi Bizottság Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2007.
évi zárszámadásról szóló rendelet-tervezet rendeletté emelését javasolja, változtatás
nélkül.
Ramasz Imre polgármester: Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a 2007. évi
zárszámadásról szóló rendelet-tervezet elfogadása mellett.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással,
egyhangúlag megalkotta a 2007. évi zárszámadásról szóló rendeletet.
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Ramasz
Imre
polgármester
megállapítja,
hogy
“Kardoskút
Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008. (..) sz. ÖKT. rendelettervezete a 2007. évi zárszámadásról rendeletté emelkedett.
III. napirendi ponta:

2007. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló
beszámoló jelentés megtárgyalása és elfogadása.
Előadó:
Ramasz Imre polgármester

Ramasz Imre polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos írásos anyag kiadásra
került előzetesen. Akinek van véleménye, javaslata a napirenddel kapcsolatban,
szíveskedjen megtenni.
Nincs hozzászólás.
A határozati javaslatban szerepeltetek egy olyan kérdést, amelyet meg kell vitatni, ez
pedig a kisértékű tárgyi eszközök, készletek nyilvántartási összegének a
meghatározása. Az ellenőrzési jegyzőkönyvben a belső ellenőr erre javaslatot tett, 35 ezer forint összeghatárban, én 5 ezer forintban javaslom, de ettől alacsonyabb
összeg is szerepelhet. Ezzel a leltározási munkát teszik könnyebbé, mert ekkor a
kisebb értékű tárgyi eszközökkel nem kell olyan szigorúan elszámolni.
A szakmának a véleményét kikértem és közösen döntöttünk az általam javasolt 5
ezer forint értékről.
Eddig ilyen összeghatár nem volt meghatározva, ami leltározáskor nehezítette a
munkát.
Kapuné Sin Anikó főelőadó: Például tűzőgépekről, lyukasztókról, kisebb értékű
számológépekről, van szó, melyeknek értéke 2-3 ezer forint. A meghatározott
értékhatár feletti tárgyakat már leltározni kell.
Verasztóné Szabó Irén képviselő: Amit a dolgozók jónak látnak és a belső ellenőr is
javasol, aminek értelme is van, javaslom az 5 ezer forintot. A beszámolóval
kapcsolatban az észrevételek szimpatikusak, örülök, hogy ilyen jó véleménye van a
belső ellenőrnek.
Gombkötő Lajos képviselő: Javaslom az 5 ezer forintot.
Kulima István képviselő: 5 ezer forintot javasol.
Ramasz Imre polgármester: aki egyetért az 5 ezer forint összeghatárral szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással –
egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
60/2008. (IV. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 2007. évi ellenőrzési terv
végrehajtásáról szóló beszámoló jelentést
elfogadja. A kisértékű tárgyi eszközök,
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készletek
nyilvántartásának
értékhatárát
5.000,-Ft összegbenl határozza meg, melyet a
Számviteli Politikában meg kell jeleníteni. A
leltár befejezési határideje: augusztus 15.,
illetve október 15.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő: 2008. augusztus 15., illetve
2008. október 15.
IV. napirendi pont:

Falunap időpontjának, programjának megismerése,
véleményezése.
Előadó:
Pappné Neller Borbála művelődési ház
vezető.

Pappné Neller Borbála művelődési ház vezető: A Falunap tervezett időpontja 2008.
július 19. Összeállítottam egy programtervezetet, vázlatosan. Ezt szeretném
kiegészítve ismertetni. A programokat az eddigi hagyományoknak megfelelően
szeretném megtartani, de újakat is terveztem, ehhez kérném a testületi tagok
véleményét.
Úgy gondolom, hogy a hagyományos pörköltfőző verseny maradjon meg, részben a
lakosság élelmezésének a gondja is megoldódik.
Kiállítás – Horváth János orosházi festőművész alkotásaiból. Szép, közérthető képei
vannak.
Pitty-pang Gyermekszínház előadásában a “Cirkusz az erdőben” zenés mesejáték
délelőtt a parkban, 1 órás műsor, budapesti társulat előadásában.
Thek-Wando – ½ órás bemutatója a parkban.
Egésznapos kirakodóvásár.
Makói Alapítvány kézműves tagjainak “Kézművesek utcája” címmel mesterségek
bemutatása.
Az iskola udvarán focibajnokság, kistérségi szinten.
Fogathajtó verseny. veterán autók találkozója, bemutatkozása.
Este az iskola udvarán külföldi néptánccsoportok bemutatkozása (Belgium és
Csehország)
Esti disco, koncertek. Beszéltem koncertszervezővel, több ajánlata is van, olyan is
akinek már van esti programja, de még egy közbeeső időpontban tud fellépést
vállalni. De a költségeket is figyelembe véve lehet még több együttes közül, egyéni
előadó közül választani.
Disco helyett lehetne élő zenét is, erre is van ajánlat.
Tűzijáték.
Ezeket a programokat javasolnám, illetve kérem a véleményeket, esetleg új
programokhoz új előadókat felkérni.
Ramasz Imre polgármester: A fogathajtás is népszerű, de a veterán járművek
találkozója is érdekes, ami két évente van Orosházán. Meg lehetne osztani, egyik
évben fogathajtó verseny, a másik évben a veterán járművek bemutatkozása legyen.
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Ez színesítené a programot és nem is osztaná meg a vendégeket. A kettő együtt túl
sűrű.
Mórocz Lajos képviselő: Az esti koncertek tervezésekor a közép korosztályra is
gondolni kellene, két helyszínen esetleg két színpadot felállítani.
Pappné Neller Borbála: “Nemcsak a 20 éveseké a világ”.
Ramasz Imre polgármester: Dönteni kellene arról, hogy legyen-e tűzijáték, vagy ne?
Gombkötő Csabáné képviselő: A tűzijátéknak hagyománya van, de nagyon ellene
vagyok a mostani anyagi világban.
Verasztóné Szabó Irén képviselő: Nekem más a motívációm, de mérlegelni kell, hogy
egy jó zenés műsor több élményt adhat mint a tűzijáték.
Gombkötő Lajos képviselő: Egy élőzenei koncert a tűzijáték összegéből fedezhető.
Kulima István képviselő: Olyan előadót ne hívjunk aki egy estére több előadást vállal,
főleg ne aki közbenső időre vállalná, mert akkor az elkapkodott. A tűzijátékot is át
kell gondolni, hogy 15 perc alatt 240 ezer forintot elpuffogtatnak, vagy 45 perc alatt
egy falu lakosai jól szórakoznak, jó zenei élménnyel gazdagodnak.
Pusztai Ádám képviselő: Az esti nemzetközi tánccsoport bemutatójának kezdési
időpontját este ½ 9 órát javaslom.
Ramasz Imre polgármester: Koncepció szinten az elhangzott programok jók, de
vigyázni kell arra, hogy ne legyen zsúfolt, legyen színvonalas, nívós. Arra viszont
döntést kérek, hogy legyen tűzijáték, vagy ne, kérem erről szavazzanak a képviselők.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással –
egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
61/2008. (IV. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete döntött arról, hogy 2008.
július 19-én (szombaton) rendezi meg a
falunapot és a falunap programjában tűzijáték
ne
szerepeljen.
A
részletes
program
összeállításával – válogatva az elhangzottakból
– megbízza Pappné Neller Borbálát.
Felelős:
Pappné Neller Borbála műv.ház
vezeltő
Határidő: 2008. július 19.
Ramasz Imre polgármester javasolja, hogy a falunap programjához kapcsolódva, a
falunapon történő eredményhirdetéssel hirdesse meg a “Virágos Kardoskútért”
versenyt 100 ezer forint összdíjazással.
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Mivel ehhez kapcsolódó vélemény nem hangzott el, kéri szavazzanak a javaslat
elfogadása mellett.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással –
egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
62/2008. (IV. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete meghírdeti a “Virágos
Kardoskútért”
pályázatot
100.000,Ft
összdíjazással.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester.
Határidő: 2008. július 19.
Az V. napirendi pont – közmeghallgatás – érdeklődő hiányában elmaradt.
B e j e l e n t é s e k:
dr. Mészáros Erzsébet jegyző: Egy bejelentésem van, melyhez három döntést
szeretnék kérni a Képviselő-testülettől. Az előzmény az, hogy Tibáné Hamvasi
Zsuzsanna korábban, a Gyermekjóléti Szolgálat keretében ellátta a szociális
törvényben előírt rendszeres szociális segélyezettekkel való együttműködési
kötelezettségből adódó feladatokat és ő készítette el rájuk vonatkozó beilleszkedési
programot. Ez változatlanul a feladatunk, de a Gyermekvédelmi Szolgálat 2008.
január 1-jétől megszűnt. A feladatot ellátó személy pedig a védőnői tevékenységét
vállalkozóként látja el. Az általa alapított Családokért Bt. tevékenységi körébe a
feladat beilleszthető, így megbízási szerződés megkötését javasolom, kimondottan
erre az egy feladatra. A szerződés tervezetét elkészítettem, határozott időre szól,
2008. május 1-től 2008. december 31-ig, tekintettel arra, hogy felmerült a kistérségi
feladatellátás lehetősége is. A szerződés tervezetbe a jogszabályi követelményeket
foglaltam bele, döntés szükséges arról, hogy ezt a feladatot megbízási szerződéssel
lássa el az önkormányzat. Ehhez kapcsolódóan a szociális rendeletünket is
módosítani kell, tekintettel arra, hogy az együttműködésre kijelölt szerv megszűnt. A
Családokért Bt ajánlata 30 ezer forint/hó összeg.
Ramasz Imre polgármester javasolja, hogy 2008. május 1-től december 31-ig szóló
szerződésben a 30.000 Ft helyett 40.000 Ft-ot határozzon meg a testület, tekintettel
arra, hogy január-április hónapokban is ellátta a feladatot a védőnő külön díjazás
nélkül.
Aki egyetért a megbízási szerződés keretében történő feladatellátással és a 40.000,Ft megbízási díjjal, az szavazzon.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással –
egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
63/2008. (IV. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a rendszeres munkanélküli
segélyben
részesülők
együttműködési
kötelezettségéből
adódó
feladatot
a
Családokért
Szolgáltató
Bt-vel
kötött
megbízási szerződés alapján látja el 2008.
május 1. napjától 2008. december 31. napjáig
40.000,-Ft/hó megbízási díjért. Felhatalmazza
Ramasz Imre polgármestert, hogy erről szóló
megbízási szerződést írja alá.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2008. május 10.
Ramasz Imre polgármester javasolja, hogy az elhangzottak alapján a szociális
ellátásokról szóló rendelet módosításáról is szavazzon a testületi.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással,
egyhangúlag megalkotta a 7/2003. (VIII. 29) sz. ÖKT. rendelet módosításáról szóló
7/2008. (…….) ÖKT rendeletet.
Ramasz
Imre
polgármester
megállapítja,
hogy
“Kardoskút
Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2008. (..) sz. ÖKT. rendelettervezete az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 7/2003.
(VIII. 29) sz. ÖKT. rendelet módosításáról rendeletté emelkedett.
Ramasz Imre polgármester bejelenti, hogy a testület zárt ülés keretében folytatja a
munkát.

Kmft,Ramasz Imre
polgármester

dr. Mészáros Erzsébet
jegyző
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Gub András
képviselő

Pusztai Ádám
képviselő
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