10/2008. ÖKÜ.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. június 25én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén.
Jelen vannak:

Jelen volt továbbá:

Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Csabáné, Gombkötő
Lajos, Gub András, Kulima István, Mórocz Lajos, Pusztai Ádám,
települési képviselők.
dr. Mészáros Erzsébet jegyző;
Dr. Bradean Constantin háziorvos,
Sándor Gábor rendőrszázados,
Tóth Máté körzeti megbízott,
Tibáné Hamvasi Zsuzsanna védőnő,
Kálmán János közoktatási szakértő,
Pusztainé Szabó Margit Orosháza Város Általános Iskola
igazgatója,
Bicsánszky József Orosháza Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala művelődési osztályvezető,
Skorka Pálné jkv.
Tóth Lajosné főelőadó,
Kapuné Sin Anikó főelőadó
Csete Ilona újságíró,
Menyhárt Krisztina pedagógus,
Verasztó József mb. isk. ig,
Pappné Neller Borbála Műv. ház vezető,
Csizmadia Mária
Földesiné Nagy Ildikó,
Kocsányné Bánfi Ágnes szülők,
Szemenyei Liza tanuló

Ramasz Imre polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy Verasztóné Szabó Irén távolmaradását
bejelentette, az igazolt. Gombkötő Lajos jelezte, hogy később érkezik.
Jegyzőkönyv-hitelesítőkre tesz javaslatot
személyében, akiket a testület elfogadott.

Mórocz

Lajos

és

Pusztai

Ádám

A továbbiakban Ramasz Imre polgármester javaslatot tesz a megtárgyalandó
napirendi pontokra, melyet a testület az alábbiak szerint fogadott el:
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Tárgy:

Előadó:

1.Kardoskút Község közrendjének, közbiztonságának
2007. évi helyzetéről beszámoló jelentés.

Sándor Gábor r. szds.
osztályvezető
Tóth Máté
körzeti megbízott

2.Beszámoló a háziorvosi szolgálat elmúlt 2 évben
végzett tevékenységéről, az egészségügyi ellátás
biztosításáról.

Dr. Bradean Constantin
háziorvos

3.Beszámoló a körzeti védőnő által végzett tevékenységről, Tibáné Hamvasi Zsuzsa
illetve a vállalkozásban ellátott feladat tapasztalatairól. védőnő
4.Közoktatási feladatok átszervezésével kapcsolatos
döntések meghozatala.

Ramasz Imre
polgármester
dr. Mészáros Erzsébet
jegyző

5.Bejelentések.

A napirendi pontok tárgyalása előtt Ramasz Imre polgármester tájékoztatja a
képviselőket a legutóbbi testületi ülés óta lejárt határidejű határozatokról és azok
végrehajtásáról.
 40/2008.
(IV. 24.) sz. 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 helyezéséért , valamint Kardoskút honlapjával kapcsolatos munkáját.
Ezen elismerés mellett egy havi bérének megfelelő jutalomba részesítettem
munkáltatói jogkörömnél fogva.
 41/2008. (IV. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat, illetve az azt módosító
66/2008. (V. 29.) sz. KT. 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 burkolat felújítása”
pályázati kiírás keretében a Petőfi utca szélesítésére és burkolat-felújítására.
A Képviselő-testület a burkolat felújítási munkákhoz 19.515.270,- Ft önerőt
biztosít a 2008. évi költségvetés céltartalék és általános tartalék kiadási
előirányzata terhére. A tervezett beruházás költségvetési előirányzatai,
tervező költségbecslés alapján:
 önkormányzati saját forrás:
19.515.270,- Ft;
 pályázati forrás:
19.515.270,- Ft.
ÖSSZESEN:
39.030.540,- Ft.


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.
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5700. Gyula, Dancza u. 13. bízza meg. A A fenti – 41-42-66 - számú
határozatok a Petőfi utcai burkolat felújításával és pályázat beadással
kapcsolatosak. A pályázat beadása megtörtént. A költségek pontosítása miatt
változott az önrész összege, ezért kellett új határozat.
46/2008.
(IV. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat Kardoskút Község
Önkormányzat Képviselő-testülete a ROP 3.2.1-2005-01-0004/34 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. A
Paktum aláírása megtörtént.
58/2008. (IV. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat Kardoskút Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete a “Gyermekvédelmi Szolgálat 2007.
évi működéséről beszámoló jelentés” című előterjesztést elfogadta. Tibáné
Hamvasi Zsuzsanna gyermekvédelemmel kapcsolatos munkáját elismerte, azt
megköszönte.
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. A megbízási szerződés a felek részéről aláírásra került.
67/2008. (V. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat Kardoskút Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete a “Közoktatási Törvényből adódó
feladatellátás változásának előkészítéséről tájékoztató” című előterjesztést
elfogadja. Utasítja a polgármestert, hogy a jegyző, a hivatalai apparátus és az
intézmény vezetése közreműködésével a feladat ellátási szerződés
tervezeteket Orosháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalával, a
Táltosokért Alapítvány (Szeged, Pósz Jenő u. 2.) igazgatójával
megtárgyalásra készítse elő Orosháza Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatalával az előkészítés folyamatban, előrehaladott
állapotban van. A Táltosokért Alapítvánnyal a tárgyalások folytatására nem
került sor.

Két ülés között történt fontosabb eseményekről, tett intézkedésekről részletesen,
írásos tájékoztató formájában a képviselőknek megküldésre került, ezzel
kapcsolatban szóbeli kiegészítésre nem került sor.
Ramasz Imre polgármester kéri a képviselőket, hogy aki egyetért a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásával kapcsolatban, illetve a két ülés között tett
intézkedésekről, eseményekről, történésekről szóló beszámolóval, az szavazással
erősítse meg.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
68/2008. (VI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
40/2008. (IV. 24.) sz. 41/2008. (IV. 24.) sz. 42/2008.
(IV. 24.) sz. 46/2008. (IV. 24.) sz. 58/2008. (IV. 30.) sz.
63/2008. (IV. 30.) 66/2008. (V. 29.) sz. és a 67/2008.
(V. 29.) sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
szóló és két ülés között történt eseményekről szóló
beszámolót elfogadta.

1. Napirendi pont tárgya:

Kardoskút Község közrendjének, közbiztonságának
2007. évi helyzetéről beszámoló jelentés.
Előadó:
Sándor Gábor r. szds. osztályvezető
Tóth Máté körzeti megbízott

Sándor Gábor rendőr szds. az Orosházi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és
Közlekedési Alosztály vezetője köszönti a megjelenteket. Czecher Péter
rendőrkapitány elnézését tolmácsolja, amiért betegsége miatt nem lehet jelen a
Képviselő-testület ülésén.
A beszámolót a bűnügyi helyzettel egészítené ki: Az előző évben 15 bűncselekmény
vált ismertté, ebből 6 közlekedésbiztonsági bűncselekmény. Ez alatt érteni kell azt,
hogy a közúti jelzőtábla eltűnik, az már egy darab közlekedésbiztonsági
bűncselekmény. A lényeges a lopás és a betöréses lopás, mindig ez adja a
közbiztonság helyzetét. Ez két részre bontható, egyrészt a színesfémekkel,
hulladékkal elkövetett bűncselekmények. Általában a tanyákat szeretek az elkövetők
felkeresni. Betöréses lopás kettő esetben fordult elő, irreális kívánság hogy ez a
szám 0 legyen. Biztos ismert Önök előtt, hogy 2008. január 1-től a határőrség
beintegrálódott a rendőrségbe. Ez igen pozitív hatással volt, mert a határőrség
állományából 7 fő átkerült az orosházi rendőrség állományába január 1-jével. Ők az
év második felében lesznek bevethetők azon a területeken, ahol alkalmasak a
feladatukat ellátni. Közösen látunk el szolgálatot minden kistelepülésen, így
Kardoskúton is. Esetenként feltűnik a településeken a bevetési egység zöld autója,
egymás között a
koordináció folyamatosan alakul ki, folyamatosan fejlődik.
Bevezetésre került a közlekedési bírság, ennek következményeképpen is
lényegesen csökkent az áthaladó gépjárművek sebessége, a traffipaxot is több
alkalommal kivezényeltük. Ennyi kiegészítést kívántam tenni, köszönöm, hogy
meghallgattak, amennyiben valakinek kérdése van, tegye fel, válaszolok rá.
Ramasz Imre polgármester: Sok elvezénylése van a körzeti megbízottnak.
Arányaiban hány százaléka a szolgálatnak, amit a településen tud tölteni? Illetve egy
megállapodás történt a székkutasi kmb. együttműködésével, közös szolgálat ellátási
megállapodás került aláírásra. Nem igazán láttam a székkutasi kollegát, hogyan
működik ez az együttműködés? Amikor ott ismertették velem, hogy mi a fő célja
ennek a megállapodásnak én jónak tartottam, hiszen bizonyos tekintetben kedvező
változást hozhat az, ha idegen rendőr is megjelenik a településen. Jó az, ha nem
csak a helyi körzeti megbízottal találkoznak a polgáraink.
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Sándor Gábor: Létezik Orosháza és Hódmezővásárhely Rendőrkapitányság között
megállapodás. Ennek az a lényege, hogy Székkutas és Kardoskút körzeti
megbízottja egy-egy fő, ezzel a létszámmal kell gazdálkodni, ritkán van lehetőség
átvezényelni másik településre, de ha már ritkán megjelenik a településen idegen
körzeti megbízott, az is visszatartó erő. A kardoskúti körzeti megbízottat több
hónapja nem vezényeltük más területre helyettesíteni, de többször van
Pusztaföldvárra és Csanádapácára vezényelve, ugyanúgy az ottani körzeti
megbízottak Kardoskútra.
Mórocz Lajos képviselő megjegyzi, hogy gyakran jár hajnalban munkába és soha
nem találkozik rendőrrel ebben az időszakban, viszont gyanús gépkocsikkal
találkozik pl. hulladékvassal megrakott utánfutót húzó személygépkocsival. Éjszaka
működik-e a trafipax?
Gombkötő Lajos képviselő megérkezett, így a jelenlévő képviselők száma 7 fő.
Sándor Gábor: Éjszaka is és a hajnali órákban is van vezénylés, rendőri jelenlét, de
általában a disco-k környékén. A mindenkori szolgálatvezető dönt arról, hogy mely
területre szükséges a vezénylés.
A trafipax működik éjszaka is és működtetni is szoktuk.
Gombkötő Csabáné képviselő: Megköszöni Tóth Máté körzeti megbízott munkáját,
mert ha látják a lakosok a körzeti megbízottat, akkor másként viselkednek.
Megköszöni a polgárőrök munkáját is, mert sokat segítenek a körzeti megbízott
munkájában. Egyetlen kérése, hogy ünnepek előtt a településről kivezető utakat
fokozottan ellenőrizzék, mert ekkor fordul elő gyakrabban az állatlopás.
Sándor Gábor: Nagyon nehéz ezt a kérést teljesíteni, mert ha a kivezető utakhoz
vezényeljük a járőröket, akkor a település marad ellátatlan. Fogtunk már
fémtolvajokat. Országos jelenség a fémhulladék lopás, ez ellen küzdeni kell. Sajnos
az átvételhez nem kérnek semmilyen származási igazolást.
Ramasz Imre polgármester: Jó és szoros kapcsolatunk van a körzeti megbízottal. Azt
kérném, hogy mindenkor határozottan, törvényesen, és a lakosság érdekében
törekedjen arra, hogy ezek a mutatók ne romoljanak. Bár úgy érzem, hogy e számok
mögött nem helyi lakosok vannak, de amennyiben a helyi lakosok is törvényt
szegnek azzal is egyenlően, törvényes módon járjon el, ha szükséges akár
büntessen is, mert csak ezáltal tartható fenn az a tekintély amellyel ezt a munkát el
lehet látni.
Hozzám a körzeti megbízott munkájával kapcsolatban panasz nem érkezett, sőt
elismerően szóltak. Úgy látom, sikerült beilleszkedni ebbe a kis közösségbe,
számítunk a munkájára hosszú távon is. Jó egészséget kívánok a további munkához,
tevékenységhez.
Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom és kérem a képviselőket hogy fogadja el a
beszámolót.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
69/2008. (VI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete a Kardoskút Község
közrendjének, közbiztonságának 2007. évi
helyzetéről szóló beszámoló jelentést
elfogadta.
Sándor Gábor és Tóth Máté távoztak a testületi ülésről.
2. Napirendi pont tárgya:

Beszámoló a háziorvosi szolgálat 2 évben végzett
tevékenységéről,
az
egészségügyi
ellátás
biztosításáról.
Előadó:
Dr. Bradean Constantin
háziorvos

Ramasz Imre polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban rövid írásbeli
előterjesztést kaptunk, kérem a napirendi pont előadóját szóban egészítse ki.
Dr. Bradean Constantin háziorvos:Gondolom mindenki elolvasta az előterjesztést,
amely az elmúlt két évben történtekről szól. Az orvosi rendelésen megjelentek száma
csökkent, járvány, rendkívüli esemény nem volt, más kiegészítést nem tennék, ha
vannak kérdések, tegyék meg és válaszolok rá.
Ramasz Imre polgármester: Milyen megelőző tevékenységet végeznek és mennyire
lehet azt szélesíteni, hogy ne akkor menjünk már orvoshoz, amikor szükségünk van
rá a betegség miatt.
Dr. Bradean Constantin háziorvos: Évenként rendszeres tüdőszűrés van,
vérnyomásmérést végzünk, cukormérést, colesterint mérünk. Orosházán van
onkológiai szűrés, hetente több napon, melyet két szakorvos végez. Védőnő
szervezésében évente nőgyógyászati szűrés. Szemészeti vizsgálatokat Orosháza
Szakrendelő fogadja. Influenza elleni védőoltást mindenki kaphat.
Nagyon sok gyógyszert – kb. 50 %-nak – szakorvosi javaslatra lehet felírni, ebben az
esetben a betegeknek sokkal kevesebb térítési díjat kell fizetni. Néhányat felírhatunk,
de nagyon drága a betegnek.
Ramasz Imre polgármester: Daganatos megbetegedések száma elég magas,
hogyan alakul az országos számhoz viszonyítva, más településekhez viszonyítva.
Dr. Bradean Constantin háziorvos: A daganatos betegségek száma kettővel
kevesebb, mint két éve, országos számadatokhoz viszonyítva kedvező. Az az elv
megdőlt, hogy 5 év múlva nyilvánítsuk a beteget gyógyultnak, országos adatok
alapján megdőlt. Gyulára és Szegedre irányítjuk a betegeket.
Mórocz Lajos képviselő: A vizitdíj megszűnése óta szaporodott-e a betegek száma a
rendeléseken?
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Dr. Bradean Constantin háziorvos: Kb. 1100 – 1200 a megjelent betegek száma,
tehát sokkal nagyobb, de ez mindenhol így van. Emeli a megjelenés számát, hogy a
szakrendelőben minden hova időpont kell kérni.
Kulima István képviselő: Vizitdíj megszűnésével egyből betegebbek lettek a lakosok?
Dr. Bradean Constantin háziorvos: Vannak olyan betegek, akik naponta háromszor is
megjelennek a rendelőben.
Ramasz Imre polgármester: A központi orvosi ügyelettel milyen a kapcsolata a
háziorvosnak, milyen tapasztalatok vannak?
Dr. Bradean Constantin háziorvos: Eddig nem volt probléma. A betegek részéről sem
érkezett panasz.
Ramasz Imre polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, kérem a
képviselőket
szavazással fogadják el a beszámolót, azzal hogy kérjük az
egészségügyben dolgozó munkatársakat, hogy tegyenek meg mindent a betegekért
és a lakosság érdekében, hogy minél egészségesebben éljünk.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
70/2008. (VI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete a háziorvosi szolgálat
elmúlt 2 évben végzett tevékenységéről, az
egészségügyi ellátás biztosításáról szóló
beszámolót elfogadta.
Dr. Bradeán Constantin háziorvos távozott a testületi ülésről.
3. Napirendi pont tárgya:

Beszámoló a körzeti védőnő által végzett
tevékenységről, illetve a vállalkozásban ellátott
feladat tapasztalatairól.
Előadó:
Tibáné Hamvasi Zsuzsa védőnő

Ramasz Imre polgármester: A napirenddel kapcsolatban készített írásos
előterjesztést megkaptuk, eljuttattuk a képviselőknek. Amennyiben van szóbeli
kiegészítés azt kérem tegye meg.
Tibáné Hamvasi Zsuzsa védőnő: A védőnői munkához nincs kiegészíteni valóm,
igyekeztem minden leírni. A vállalkozással kapcsolatban elmondanám, hogy már
régóta gondolkodtam ezen a megoldáson. Szerencse mellém állt, mert
Pusztaföldváron a védőnő tavaly elment nyugdíjba, így a 2004. évben bevezetett új
finanszírozási rendszer – pont rendszer – kedvezővé vált a két település
figyelembevételével részemre. Így közös elhatározással, az én teljes akaratommal
vállalkozó védőnőként dolgozom március elejétől. A MEP segítségével
körbeszámolva, kiderült, hogy akármilyen vállalkozó vagyok, heti 60 óránál többet
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nem dolgozhatom , ezért a fix finanszírozást Kardoskút vonatkozásában a felére
levették, tehát 55 ezer forint havi mínusszal indult a vállalkozás. Ennek ellenére az
anyagi téren jelenleg ugyanazzal a fizetéssel, mint még közalkalmazott voltam és
háromszor annyi munkával dolgozom. Sikerélményem Pusztaföldváron van, az iskola
rendkívül számított a munkámra. Talán az is hozzájárul ehhez, hogy új ember
vagyok, másként dolgozok, mint az előttem levő védőnő, másként fogadnak. Az
indulás nehéz volt, nem igazán éreztem a segítő kezeket, talán még most is a
visszahúzást érzem, támadások érnek engem és a családomat is, de igyekszem
magam túltenni ezen és végezni a munkámat.
Ramasz Imre polgármester megköszöni a szóbeli kiegészítést és átadja a szót a
képviselőknek.
Utolsó megjegyzéséhez kapcsolódóan: ez kardoskúti eredetű, pusztaföldvári, vagy
általános. Szülők, ki részéről? Tessék jobban kifejteni.
Tibáné Hamvasi Zsuzsa védőnő: Kardoskúti. Nem a szülők részéről, munkáltató
részéről. Nem szeretném jobban kifejteni. Polgármester Úrral megbeszéltem akkor,
nagyon rosszul esett, megpróbálom túltenni magam.
Gombkötő Csabáné képviselő: Megköszönöm a védőnő munkáját, és azt, hogy
mindig elérhető, ami nagyon nagy segítség és megnyugtató a kisgyermekes szülők
részére.
Ramasz Imre polgármester: Tisztelettel megköszönöm Zsuzsa munkáját,
eredményes, jó munkát kívánok a jövőben, bízom benne, hogy ha küzdelem árán is,
de lesznek sikerélményei. Mivel nincs több észrevétel, javaslat, kérdés, javaslom a
képviselőknek, hogy fogadja el a beszámolót.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
71/2008. (VI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete a „Beszámoló a körzeti
védőnő által végzett tevékenységről, illetve
a
vállalkozásban
ellátott
feladat
tapasztalatairól” című napirendi pontot
elfogadta.
Tibáné Hamvasi Zsuzsa távozott a testületi ülésről.
Ramasz Imre polgármester, mivel a következő napirendhez a meghívottak még nem
érkeztek meg, javasolja a Bejelentésekkel folyatatni a testület munkáját.
Ramasz Imre polgármester: Megkeresés érkezett az Orosházi Városüzemeltetési és
Szolgáltató Zrt.-től szemétszállítási díjtétel emelése céljából. Megállapodás alapján
minden évben július 1. napjával a KSH által megállapított infláció mértékével emeli a
szolgáltató a díjtételt. A 2007. évi hivatalos fogyasztói árindex 8,1 %. A módosításnak
megfelelően a 2008. évi díjtételek az alábbiak szerint alakulnak:
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Díjtételek, lakossági szolgáltatás
60 literes saját szabvány gyűjtőedényzetből:
a) heti ürítéssel:
370,-Ft/hó/4 alk.
b) kéthetenkénti ürítéssel
321,-Ft/hó/2 alk.
140 literes saját szabvány gyűjtőedényzetből:
a) heti ürítéssel:
622,-Ft/hó/4 alk.
b) kéthetenkénti ürítéssel
447,-Ft/hó/2 alk.
240 literes saját szabvány gyűjtóedényzetből:
a) heti ürítéssel:
1047,-Ft/hó/4 alk.
b) kéthetenkénti ürítéssel
747,-Ft/hó/2 alk.
Kérem a képvislőket, hogy aki a fenti díjtételek alkalmazásával egyetért, az
kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
72/2008. (VI. 25.)

sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Orosházi Városüzemeltetési és
Szolgáltató Zrt. által ajánlott szemétszállítási
díjtételek módosítását az alábbiak szerint fogadta
el:
Díjtételek, lakossági szolgáltatás
60 literes saját szabvány gyűjtőedényzetből:
a) heti ürítéssel:
370,-Ft/hó/4 alk.
b) kéthetenkénti ürítéssel
321,-Ft/hó/2 alk.
140 literes saját szabvány gyűjtőedényzetből:
a) heti ürítéssel:
622,-Ft/hó/4 alk.
b) kéthetenkénti ürítéssel
447,-Ft/hó/2 alk.
240 literes saját szabvány gyűjtóedényzetből:
a) heti ürítéssel:
1047,-Ft/hó/4 alk.
b) kéthetenkénti ürítéssel
747,-Ft/hó/2 alk.
Fenti díjtételek az ÁFA mértékét nem
tartalmazzák. A fenti díjtételek 2007. július 1.
napjától kezdődően alkalmazandók.
A felek között létrejött közszolgáltatási szerződés
3. pontja az új díjtételeknek megfelelően
módosul.
Felelős: dr. Mészáros Erzsébet jegyző a
közszolgáltatási
szerződés
módosítása
tárgyában.
Határidő: 2007 július 15.
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Pusztainé Szabó Margit és Bicsánszky József megérkezett.
4. Napirendi pont tárgya:

Közoktatási feladatok átszervezésével kapcsolatos
döntések meghozatala.
Előadó:
Ramasz Imre polgármester
dr. Mészáros Erzsébet jegyző

Ramasz Imre polgármester: Ismerteti az iskola átszervezésével kapcsolatos már
ismert előzményeket. Megerősíti, hogy az iskola önálló intézményként tovább nem
működhet. Úgy véli, hogy az előzetes információk alapján a többlet költség
felvállalható annak érdekében, hogy az 1-8 osztály helyben maradhasson.
Természetesen az önként vállalt feladatokról le kell mondani (ingyen tankönyv,
ingyen étkeztetés). Csak a kötelezően ellátandó feladatokat vállalhatjuk, azt is addig,
amíg az iparűzési adó bevételéből finanszírozni tudjuk. Kéri az iskola képviseletében
jelen levőket, hogy a városi vezetőkkel együttműködve segítsék kölcsönösen
egymást a legjobb, minden érintett részére megnyugtató megoldást megtalálni.
Megköszöni a közoktatási szakértő segítő munkáját.
A kiosztott határozati javaslatot a Közigazgatási Hivatal a törvényességi oldalról is
megfelelőnek tartja.
Pusztainé Szabó Margit az Orosháza Város Általános Iskola igazgatója: Köszöni a
meghívást. Tudja milyen fontos egy település életében egy ilyen változás. Orosházán
mamut iskola működik háromszori átszervezés után. A körülményekhez
alkalmazkodva olyan, illetve jobb eredménnyel zártuk a tanévet. Kardoskúti iskola
csatlakozásával kapcsolatban törekszünk arra, hogy a pedagógus álláshelyeket
megmentsük. Nem a mi érdekünk ez a feladat átvétel, de tudjuk hogy nincs más
megoldás. Készek vagyunk segíteni, korrektek, úgy kezeljük ezt az iskolát is, mint a
többit, kérem, hogy kölcsönös legyen a bizalom.
Bicsánszky József osztályvezető: Minden lényeges kérdés elhangzott. Orosháza
Képviselő-testületének Kulturális Bizottsága megértette azt a helyzetet, ami
Kardoskúton kialakult, és nem gördít akadályt a feladatátvétel elé.
Ramasz Imre polgármester: Átadja a szót a Képviselő-testület tagjainak, majd a
meghívottaknak.
Csizmadia Mária meghívott: Ha minden az elhangzottak szerint lesz, és úgy fog
működni, csak gratulálni tud a lebonyolítóknak. Ezt akartuk, mi szülők és a jövőben
számíthatnak a szülők segítségére.
Verasztó József isk. igazgató: Nincs kérdésem, véleményem van. A legjobb
választási lehetőség. Orosháza korrekt megállapodással példaként szolgálhat a
környező településeknek.
Menyhárt Krisztina pedagógus Közalkalmazott Tanács képviseletében: Amennyiben
marad az 1-8 osztály, akkor maradhat Orosháza felé a megoldás. Természetesen
vannak aggályaink (pedagógus álláshelyek megmaradása) de támogatjuk a jelenleg
legjobbnak látszó megoldást.
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Gombkötő Lajos képviselő: Nagy port kavart fel az iskola ügye, de mindenki látta,
hogy ha a 7-8 osztálynak el kell menni, akkor az iskola is megszűnhetett volna, de
most már reménykedhetünk hátha így maradhat hosszabb távra.
Kulima István képviselő: Támogatom ezt a megoldást. A képviselő társaim sem láttak
olyan konkrétumot, amit most látunk megoldásként. Az a kétely volt, hogy melyiket
válasszuk, de most felvállalhatjuk ezt a korrekt felállást.
Mórocz Lajos képviselő: Bosszankodom, mert több felesleges kört nem kellett volna
megfutni. Ezt a Szakértő Úr is legelőször mondhatta volna, és akkor a szülők
részéről sem jelentkezett volna a nagy ellenállás és a különböző kezdeményezések,
valamint nem lett volna a sok időveszteség.
Ramasz Imre polgármester: Nem akarom megvédeni Kálmán János urat, meg tudja
magát védeni. Könnyebb lett volna a helyzetünk, ha egyértelműbb volna a törvény.
Kálmán János közoktatási szakértő: Megfogok nyugodni, ha Önök szerint az én
munkám hiányosságai miatt telt az idő feleslegesen. Menetrend szerint tartottam
magam amire megkértek. Orosházára akkor mentem, amikor a Polgármester Úr azt
mondta és csak azt vizsgáltam amire megbízást kaptam. A 7-8 osztály
létszámelőírásaival nem az volt a célja a jogalkotónak, hogy csak fenntartót
változtasson, hanem hogy kevesebb számú, nagyobb létszámú osztályokat
hozzanak létre. Sem közép, sem hosszútávon nem működhet egyetlen lehetséges jó
megoldás, tartalmában kifogásolhatónak tartom, élettartamát tekintve szkeptikus
vagyok. Jogszabály szerinti instabilitása és a pénzügyi lehetőségek miatt.
Pusztai Ádám képviselő: Ezzel a megállapodással nincs mondanivalóm.
Ramasz Imre polgármester: Kezdettől fogva ilyen formájú megoldást láttam, a
későbbi finanszírozás miatt, és az eljáró gyermekek iránya miatt. Örülök a jelenlegi 18. osztály itt maradásának, de egyetértek Kálmán Jánossal, számolni kell azzal, hogy
hosszú távon nem járható út lesz, és most ez annak a megalapozása. Tisztelettel
adózom Kálmán János munkájának. A jogalkotás részéről nem egyértelmű, szikla
szilárd jogalkotás folyik. Nem hiszem, hogy a megoldások keresésében bárkit is a
rossz szándék vezérelt volna. Kérem a partneri jó kapcsolatot, hogy minél előbb
szülessen meg a megállapodás.
Bicsánszky József osztályvezető: Az elkövetkezendő napokban a Kulturális
Bizottság, majd a Képviselő-testület ülésein döntések születnek. Meg kell győzni a
képviselőket, hogy párhuzamosan a szakmai egyeztetéseket is el kell végezni.
Magam azon leszek, hogy minél gördülékenyebben és minél hamarabb
megszülessenek a végleges megállapodások.
Ramasz Imre polgármester: Lezárhatjuk a napirend feletti vitát. A napirenddel
kapcsolatban két határozatot kell megalkotni. Felolvasom a határozati javaslatot.
(felolvasta)
Van-e módosításra kezdeményezés?
Nincs. Akkor kérem a képviselőket, hogy a határozati javaslat elfogadása mellett
kézfelnyújtással szavazzanak.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
73/2008. (VI. 25.) sz.

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv.
133. §. (3) bekezdésében foglalt kötelezettsége
végrehajtása tárgyában kinyilvánítja, hogy nem köt
közoktatási megállapodást az általános iskolai
feladatellátásra
a
Dél-alföldi
Táltosokért
Tehetséggondozó Alapítvánnyal (6723 Szeged, Pósz
Jenő u. 2. képviseli: Mártonné Ritter Mária).
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2008. június 30.

Ramasz Imre polgármester felolvassa a másik határozati javaslatot is és kérte a
képviselőket, hogy kézfeltartással szavazzanak elfogadásáról.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
74/2008. (VI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. / továbbiakban: Kot.
tv. 133. §. (3) bekezdésében foglalt kötelezettsége alapján
kinyilvánítja, hogy:

1. Közoktatási megállapodást kíván kötni Orosháza
Város Önkormányzatával az általános iskolai
oktatás ellátására vonatkozóan.
2. A megállapodás alapján gondoskodni kíván a
Kardoskúti Általános Iskola és Napköziotthonos
Óvoda, mint közös igazgatású közoktatási
intézmény
/
továbbiakban:
intézmény/
átszervezéséről az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. tv. 88/A. §. (1) bek. k.) pontja
alapján, szétválasztással az alábbiak szerint:
2.1.) a megállapodás alapján az intézmény
Általános Iskola elnevezésű intézményegysége
átadásra kerül Orosháza Város Önkormányzata
részére és Orosháza Város Általános Iskolája
tagintézményévé alakul. Az intézményegység
jogutóda Orosháza Város Általános Iskolája.
2.2.) az intézmény Napköziotthonos Óvoda
intézményegységét Kardoskúti Napköziotthonos
Óvoda elnevezéssel részben önálló költségvetési
szervként működteti.
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3. Orosháza Város Önkormányzatával kötendő
közoktatási
megállapodás
megkötésének
feltételként támasztja az alábbiakat:
3.1.) Orosháza Város
Általános
Iskolája
Kardoskúti Általános Iskola tagintézményében az
1-8. évfolyamos gyermekek helyben történő
oktatása valósuljon meg.
3.2.)
Az
intézmény
Általános
Iskola
intézményegység jogutóda Orosháza Város
Általános Iskolája.
3.3.)
Az
intézményi
átszervezés
a
közalkalmazottak közalkalmazotti jogviszonyát a
Kot. törvényben előírt létszámigény mértékéig
nem érinti.
4. Felhatalmazza Ramasz Imre polgármestert az 13. pontban foglaltak figyelembe vételével a
közoktatási
megállapodás
tervezetének
elkészítésében
működjön
közre,
a
Kot.
törvényben előírt egyeztetési eljárást folytassa le.
5. Megbízza Ramasz Imre polgármestert, hogy az
intézmény alapító okiratának módosítását a
közoktatási megállapodással egyidejűleg terjessze
a Képviselő-testület elé.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2008. július 11.

Pusztainé Szabó Margit igazgató: Megköszöni a bizalmat. Felelőséggel vállalja, hogy
az iskola eddigi formájában marad, és mindent megtesz a jó együttműködés
érdekében.
Bicsánszky József osztályvezető: Nehéz lesz ennek a bizalomnak megfelelni, de
igyekszünk.
Ramasz Imre polgármester: Meghoztunk egy döntést, de közös fellelőséggel nekünk
kell eldönteni, hogy meddig tudjuk vállalni ezt a megoldást, a mindenkori
költségvetési lehetőségek figyelembe vételével. Megköszöni a vendégek segítő
közreműködését.
Pusztainé Szabó Margit és Bicsánszky József távozott a testületi ülésről.
B e j e l e n t é s e k:
dr. Mészáros Erzsébet jegyző: Az első rendelet-tervezet, melyet a képviselő-testület
tagjai írásban megkaptak, a közterület rendjéről szól, ezzel kapcsolatban szeretném
elmondani, hogy ennek a rendeletnek a megalkotására azért került sor, mert a
Közigazgatási Hivatal egy célvizsgálat keretében megállapította a hiányosságokat. Itt
helyben a 13/1996 (VII. 26.) sz. ÖKT. rendelet szabályozta ezt a témakört, melynek
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módosítására egy alkalommal került sor a 11/2001. (XII. 04.) sz. ÖKT. rendelettel.
Gyakorlatilag a rendelettel kapcsolatos törvényességi észrevételek azokon a
jogszabály változásokon alapulnak, melyek átvezetése a rendeleten az elmúlt
időszakban nem történt meg. A hatásköri rendelkezés nem megfelelő, a 2004-ben
megjelent Ket-tel ellentmondó a szakhatósági hozzájárulások beszerzésének rendje,
valamint a közérdek fogalma nem kellően körülírt. A közterület rendjének a
szabályozása két féleképpen történhet, ugyanis a közterület önkormányzati tulajdon
és ennek megfelelően kerülhet szabályozásra. Az Alkotmánybírósági határozat az
önkormányzati hatósági ügyként való kezelést helyezi előtérbe, illetőleg azt tartják
elfogadhatónak. Ennek megfelelően a 2004. évi a közigazgatási eljárásról szóló tv.
rendelkezéseit is alkalmazni kell. Ebből következik, hogy a szakhatósági
hozzájárulások beszerzése már a hivatal felelősége. A rendelet alkotás tárgyköre
nem kötelező, hanem csak olyan helyi társadalmi viszony, amelyre a Képviselőtestület rendeletet alkothat. Az 1996-os rendeletünk több ponton törvénysértő volt,
ezért döntöttem úgy, hogy új rendelet-tervezetet készítek, a törvényességi
észrevételekben foglaltak figyelembe vételével.
Ramasz Imre polgármester: Megköszöni a rendelet-tervezet
előterjesztését, kéri a kérdéseket, hozzászólásokat.

elkészítését,

Pusztai Ádám képviselő, az Ügyrendi Bizottság nevében ismerteti a bizottság
döntését. A bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet, mely igyekszik a
tisztánlátást biztosítani, körültekintő rendelet-tervezetről van szó. A bizottság
javaslata, hogy a képviselő-testület változtatás nélkül fogadja el és alkossa meg a
közterület-használatról szóló rendeletet.
Gombkötő Csabáné képviselő kérdezi, hogy a Faház és a Retró söröző előtti részen,
ahol asztalok és székek, padok vannak kihelyezve a vendégek részére, kértek-e
engedélyt.
dr. Mészáros Erzsébet jegyző: Igen, mint vendéglátóipari előkert, van engedélyük, a
használati díjat is befizették az Önkormányzat pénztárába.
Gombkötő Csabáné képviselő: A település egyik pontján zsákokban szemét van
lerakva, ez illegális szemétlerakásnak számít, mit lehet tenni?
dr. Mészáros Erzsébet jegyző: Illegálisan lerakott hulladék esetében csak konkrét
személy ellen lehet eljárni – szabálysértési eljárás kell lefolytatni ellene.
Ramasz Imre polgármester: Akkor tudunk valakivel szemben eljárni, ha jelzés jön, ha
felvállaljuk a normális együttélés feltételeit, ha bizonyítani tudjuk az elkövetést. A
szemétszállítás feltételei a településen biztosítottak.
Több hozzászólás, vélemény, javaslat a rendelet-tervezettel kapcsolatban nincs, ezért
kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a közterület-használatról szóló rendelettervezet elfogadása mellett.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással,
egyhangúlag megalkotta a közterület-használatról szóló rendeletet.

14

Ramasz
Imre
polgármester
megállapítja,
hogy
“Kardoskút
Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2008. (..) sz. ÖKT. rendelettervezete a közterület használatról rendeletté emelkedett.
dr. Mészáros Erzsébet jegyző a második rendelet-tervezet előterjesztésével
kapcsolatban elmondja, hogy az az önkormányzati támogatásokról szól, mely kiterjed
a Képviselő-testületre, annak szerveire, támogatást kérő bármely társadalmi
szervezetre, alapítványra, egyéb szervezetekre, magánszemélyekre. E rendelet
megalkotása önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése
alapján, figyelemmel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. tv., valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv.
13/A. § (2) rendelkezései végrehajtása érdekében célszerű.
Gombkötő Csabáné képviselő: Az elszámolást csak ÁFÁ-s számlával lehet
megtenni?
dr. Mészáros Erzsébet jegyző: Igen, és meghatározott határidőn belül.
Pusztai Ádám képviselő, az Ügyrendi Bizottság nevében elmondja, hogy a bizottság
áttanulmányozta, megtárgyalta a rendelet tervezetet, mely körültekintő, szerteágazó.
Javasolja a Képviselő-testületnek rendeletté emelni.
Gombkötő Lajos képviselő: Az alapítványi támogatás fennállhat-e a korábbi
gyakorlatnak megfelelően.
dr. Mészáros Erzsébet jegyző: Nem, a régi módon már nem működhet a támogatás.
Gombkötő Lajos képviselő: A Szülői Közösségnek is január 15-ig be kell adni a
támogatási kérelmüket,
dr. Mészáros Erzsébet jegyző: Nem. Ők általában rendezvények finanszírozására
kértek, tehát nem működésre, és azt nem kell január 15-ig leadni.
Ramasz Imre polgármester kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a rendelet
megalkotásáról, mivel több hozzászólás nincs.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással,
egyhangúlag megalkotta a közterület-használatról szóló rendeletet.
Ramasz
Imre
polgármester
megállapítja,
hogy
“Kardoskút
Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (..) sz. ÖKT. rendelettervezete az önkormányzati támogatásokról rendeletté emelkedett.
dr. Mészáros Erzsébet jegyző a következő bejelentésem a Képviselő-testületnek van
címezve, a Közigazgatási Hivataltól érkezett, törvényességi észrevétel, a 2008. évi
költségvetés elfogadásával kapcsolatban. A Közigazgatási Hivatal szerint
megsértettük a Közoktatási törvényt, mert nem kértük ki a költségvetés
elfogadásához az iskolaszék véleményét, tettük mindezt azért, mert legjobb
tudomásunk szerint és ezt az iskola igazgatója írásban is megerősítette, nem
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működik a kardoskúti iskolában az iskolaszék. Az 1999-2000 tanévtől kezdődően nem
kötelező a működése, de működhet. Ezért nem történt meg a költségvetés
véleményezése az iskolaszék részéről. Ezt egy határozattal kérném, hogy vegye
tudomásul a testület, ugyanis június 30-ig prezentálni kell a Közigazgatási Hivatal
felé, hogy a törvényességi észrevétellel kapcsolatban mi a Képviselő-testület
álláspontja. Egyet kell, hogy értsünk vele, és hogy ezt nem tudjuk teljesíteni, mert
nem működik a szervezet, viszont a fenntartónak nincs ráhatása. Diákok, szülők
kezdeményezhetik, nem kezdeményezték.
A következő évi költségvetéshez meg már mellékeljük.
Ramasz Imre polgármester megköszöni az előterjesztést és kéri a képviselőket
szavazzanak a határozatról.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
75/2008. (VI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete a Dél-alföldi Regionális
Közigazgatási Hivatal Békés Megyei
Kirendeltsége által 2/263/2008. ikt. számon
tett törvényességi észrevételével egyetért.
A 2008. évi költségvetési rendelet
elfogadása során a Kotv-ben foglalt
véleményeztetési, egyeztetési eljárás során
az iskolaszék véleményét nem szerezte be,
illetve nem dokumentálta, hogy az
intézményben iskolaszék nem működik. A
jövőben a Kotv. előírásainak maradéktalan
betartása érdekében nyilatkoztatni kell az
intézmény vezetőjét, hogy a nem kötelező
jelleggel működtetendő, véleményezésre
jogosult szervezetek működnek-e az
intézményben.
Felelős: dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő: 2008. június 30.
Ramasz Imre polgármester: Megkerestem az Orosházi Városüzemeltetési és
Szolgáltató Zrt. mert már többször felvetődött, falugyűlésen is, a szelektív
hulladékgyűjtés. A Zrt. írásos ajánlatot tett, ezeknek a létesítésére. Ezzel kapcsolatos
írásos anyagot megküldtem a képviselőknek. Gyarkorlatilag arról van szó, hogy két
hulladékgyűjtő sziget létesítéséhez kértem ajánlatot, ők közlik, hogy ez így nem
gazdaságos, ez érthető is a települési nagysága miatt. Dönthetünk úgy is hogy nem
kettő, hanem három gyűjtősziget kialakítását tegyük. Vállalnám azt, hogy
folyamatosan figyelemmel kísérjük a gyűjtőedényeknek a telíttségét és csak szükség
esetén igényelnénk az ürítést. Az ajánlat szerinti költség felvállalható lenne. Célszerű
elhelyezés lenne az iskola, illetve a Petőfi utcán lévő – parkkal szembeni üres telek,
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de bárhol, ahol a lakosság igényeivel összeegyeztethető. Az edényzetért nem kell
fizetni.
Kulima István képviselők: Lehet vele próbálkozni, többször felvetődött már, majd
levonjuk a következtetést.
Mórocz Lajos képviselő: A bolttal szembeni piaci asztalok környékén lenne célszerű.
Gombkötő Csabáné képviselők: Sokalom az ürítési díjat. Az iskola évek óta
hulladékgyűjtést végez, amely értékesítéséből jelentős összeget gyűjtenek a diákok
maguknak, a szelektív hulladék gyűjtéssel és a gyűjtőedények iskolánál történő
elhelyezésével ettől a diákok elesnek.
Verasztó József ált. iskola igazgatója: Van valamilyen konkrét indoka, hogy az
iskolánál legyen a gyűjtősziget?
Ramasz Imre polgármester: Nem feltétlen, kell erről dönteni. Közös döntésünk, hogy
bevezetésre kerüljön, vagy még várjunk.
Pusztai Ádám képviselők: Ne döntsünk most. Ha mégis kialakításra kerülne a
hulladékgyűjtő sziget, akkor mindenképpen az iskola környékére kellene egyet
telepíteni, a gyerekek nevelése szempontjából.
Ramasz Imre polgármester: Azt javaslom, hogy a döntést most vegyük le
napirendről, ha tisztázódnak a felvetések majd akkor döntsünk. Nem erőltetem a
dolgot, de felvetődött és ajánlat érkezett, azért tettem a bejelentést. Visszatérhetünk
később is, a jövő természetesen ez. Jó lenne, ha ezzel csökkenteni tudnánk a
kommunális hulladék költségeit is.
Ramasz Imre polgármester: A Békés Megyei Képviselő-testülettől megkeresés
érkezett a kisiskolák megmentésére. Ebből, is látható, hogy az iskola
átszervezésekkel kapcsolatos viták most vannak napirenden. Ezt a nyilatkozatot csak
tájékoztatásképpen felolvassa, mert ezen már Kardoskút részben túl van.
Pappné Neller Borbála műv. ház vezető: Közeledik a Falunap, a programok
kialakulóban vannak /a tervzetet részletesen ismerteti/.
A programok meghirdetése a Szuperinfóban, plakátokon, szórólapokon fog történni.
Fogathajtó bemutató nem lesz mert, két évente kerül megrendezésre a motoros
találkozó, ami ebben az évben lesz és akkor két évente váltaná egymást a motoros
találkozó és a fogathajtás.
Mórocz Lajos képviselők: A motorosok meddig lesznek itt?
Pappné Neller Borbála műv.házvezető: Körülbelül 2 óra hosszáig.
A mutatványosok az üres telken lesznek elhelyezve. Az esti órákra valamilyen
étkezési lehetőséggel próbálkozom.
Ramasz Imre polgármester kér mindenkit, hogy aki amiben tud segítsen a sikeres
Falunap lebonyolításának érdekében.
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Ramasz Imre polgármester bejelenti, hogy a testület zárt ülés keretében folytatja a
munkát.

Kmft,Ramasz Imre
polgármester

dr. Mészáros Erzsébet
jegyző
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Mórocz Lajos
képviselő

Pusztai Ádám
képviselő
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