14/2008. ÖKÜ.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. július 24-én
(csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén.
Jelen vannak:
Jelen volt továbbá:

Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Csabáné, Gombkötő
Lajos, Gub András, Kulima István, települési képviselők.
dr. Mészáros Erzsébet jegyző,
Verasztó József általános iskola megbízott igazgatója,
Molnár Sándorné óvodavezető
Tóth Józsefné főelőadó
Skorka Pálné főmunkatárs, jegyzőkönyvvezető

Ramasz Imre polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy Verasztóné Szabó Irén betegség miatti
távolmaradását bejelentette, az igazolt, igazoltan van távol továbbá Mórocz Lajos
munkahelyi elfoglaltság és Pusztai Ádám vidéki távollét miatt.
Jegyzőkönyv-hitelesítőkre tesz javaslatot Gombkötő Csabáné és Kulima István
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. A Kardoskúti Általános Iskola és Napköziotthonos
Óvoda Alapító Okiratának módosítása.

dr. Mészáros Erzsébet
jegyő

2. Bejelentések
A napirendi pontok tárgyalása előtt Ramasz Imre polgármester tájékoztatja a
képviselőket, a mai testületi ülés soron kívüli, ezért a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról, valamint a két ülés között tett intézkedésekről, történésekről nem
tesz jelentést.
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1. Napirendi pont tárgya:

A Kardoskúti Általános Iskola és Napköziotthonos
Óvoda Alapító Okiratának módosítása.
Előadó:
dr. Mészáros Erzsébet jegyző

Ramasz Imre polgármester a napirendhez kapcsolódóan tájékoztatást ad arról a
folyamatról, amely indokolja az Általános Iskola és a Napköziotthonos Óvoda Alapító
Okiratának módosítását.
Közismert, hogy az iskola átszervezés előtt az iskola és az óvoda egy intézményként
működött. A átszervezés – szétválasztás - után részben önálló intézményként
működik továbbá az óvoda, ezért szükséges alapító okirat módosítása.
Július 15-én megtartott testületi ülésünkön elfogadtuk Orosháza Várossal kötött
Közoktatási Megállapodást, illetve az ehhez szorosan kapcsolódó Finanszírozási
Szerződést. 16-án már a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének illetékes
bizottsága meg is tárgyalta. a határozatot, mely szerint az általános iskolai oktatás
Orosháza Város Általános Iskolája tagiskolájaként történő ellátása a megyei
fejlesztési tervhez illeszkedik. Orosháza Képviselő-testülete soron kívüli testületi
ülésén, július 28-án fogja elfogadni az Alapító Okirat módosítását.
Ennek következménye, hogy az eddig egy intézményként, egy alapító okirattal
működő iskola és óvoda szétválasztásra került. Az óvoda továbbra is részben
önállóan működő intézményünk marad. Az intézményátszervezéshez itt is kikértük a
Kotv. szerint véleményezésre jogosultak, azaz az Alkalmazotti Közösség és a Szülői
Szervezet véleményét. Az Oktatási Hivatal által ajánlott közoktatási szakértő
felkérése is megtörtént, a szakvéleményét e-mailben már megküldte, postán is rövid
időn belül megérkezik. A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének illetékes
bizottsága szakvéleménye még hiányzik, ennek beszerzése pótlólag fog megtörténni.
A jegyző a szakértői vélemény figyelembe vételével elkészítette az alapító okirat
módosításának tervezetét. A mai testületi ülésünk feladata az alapító okirat
elfogadása.
dr. Mészáros Erzsébet jegyző: Két dokumentumot kaptak a képviselők előzetesen,
írásban. Az egyik az Alapító Okirat módosításának tervezete, a másik pedig a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat előkészített anyaga. Látható,
hogy az Általános Iskola intézményegységre vonatkozó rendelkezések törlésre
kerültek, csak az Óvodára vonatkozó rendelkezések maradtak meg. Így változott az
intézmény neve, székhelye, vezetője, valamint az ellátott szakfeladatok köre szűkült.
A 74/2008. (VII. 15.) sz. KT. Határozatban foglalt döntések alapján készítettem el a
tervezetet. Szükséges, hogy egyrészt az alapító okirat módosítását a testület
határozattal fogadja el, majd ezt követően, az óvoda vezetőjének személyéről is
döntsön. Az Oktatási Hivatal által ajánlott szakértők közül kellett választani szakértőt.
Doroginé Bíró Irént kértem fel, akinek az óvodára vonatkozóan is van jogosultsága
ilyen szakvéleményt elkészíteni. Ő vállalta is ezt a rövid határidejű munkát, ennek
megfelelően készítette el a szakértői véleményét, ahogy azt a Kotv. 88. §. (6)
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bekezdése előírja. Leírta, hogy az Önkormányzat továbbra is megfelelő színvonalon
fogja ellátni ezt a feladatot.
Gombkötő Csabáné képviselők: Hány csoporttal fog működni az óvoda?
dr. Mészáros Erzsébet jegyző: Az Alapító Okiratnak nem része a csoportszám
meghatározása, azért nincs benne. A testület korábban már döntött arról, hogy a
2007/08. tanévben két csoporttal, majd 2008. szeptember 1-től egy csoporttal
működteti az óvodát.
Gombkötő Lajos képviselő reményét fejezi ki, hogy nem fogunk olyan kétségek közé
kerülni, mint az iskolával, azaz az alacsony létszám miatt nem kapunk támogatást.
dr. Mészáros Erzsébet jegyző: Jelenlegi szabályozás szerint nincs óvoda csoportokra
minimum létszám meghatározva, csak maximum létszám.
Ramasz Imre polgármester: Korábban döntöttünk az óvodai csoportszámról és a
költségvetés tervezésekor már annak megfelelően terveztünk.
Molnár Sándorné óvónő: Jelenleg 22 fővel indul az óvodai csoport, októbertől
várható, hogy a létszám 24 főre emelkedik. A meghatározott maximum
csoportlétszám 25 fő.
Ramasz Imre polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás,
szavazásra bocsátja az Óvoda Alapító Okiratának elfogadását. Aki egyetért vele,
kézfelnyújtással szavazzon.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
89/2008. (VII. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete – figyelemmel a 82/2008.
(VII. 15.) sz. KT. határozattal elfogadott
Közoktatási Megállapodásra – a Kardoskúti
Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda
(5945 Kardoskút, Kossuth u. 2-4.) elnevezésű
költségvetési szervét szétválasztja.
Az Általános Iskola intézményegységet –
2008. augusztus 1. napjával - átadja
Orosháza
Város
Önkormányzatának
Közoktatási Megállapodás alapján. Az
Általános Iskola intézményegység jogutóda
Orosháza Város Általános Iskolája
Az Óvoda intézményegységet részben önálló
költségvetési szervként működteti tovább, az
alapító okiratát a mellékletben foglalt
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tartalommal
módosítja.
A
határozat
mellékletét képező alapító okirat 2008.
augusztus 1. napján lép hatályba.
Felelős: dr. Mészáros Erzsébet jegyző.
Határidő: 2008. július 31.
B e j e l e n t é s e k:
Ramasz Imre polgármester: Elfogadásra került az alapító okirat. Eddig az intézmény
– közös igazgatású közoktatási intézmény – vezetését az általános iskola igazgatója
látta el, az ő megbízatása 2008. július 31. napján lejár. Gondoskodni kell a
Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda vezetéséről. A 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet
5. §. (17) bek. alapján az új közoktatási intézmény kialakításakor a szervezési
feladatok ellátására nyilvános pályázat kiírása nélkül, vezetői beosztás ellátására
szóló megbízás adható. A megbízás legfeljebb a tevékenység megkezdését követő
évre szólhat, a (14) bekezdésben meghatározottak alkalmazásával. A megbízás
tehát egy évre szólhat, ezt követően pedig a törvényi előírásoknak megfelelően
pályázatot kell kiírni és a képviselők-testület a beadott pályázatok elbírálását
követően dönt a kinevezésről, amely már 5 évre szólhat. Tehát 2009. szeptember 1től már kinevezett vezetőjének kell lennie az óvodának. Előzetesen – a szakértői
vélemény figyelembe vételével – a megbízáshoz kapcsolódóan véleményt kértem a
Szülői Közösség tagjaitól, illetve a közalkalmazottaktól, és ennek alapján készítettük
elő a határozati javaslatot, mely arról szól, hogy a jelenlegi vezetőnek adjunk
megbízást. Tehát javaslom intézmény vezetői megbízást adni Molnár Sándorné
vezető óvónőnek.
Megkérdezem Molnár Sándornét, hogy személyét érintő döntés miatt kéri-e a zárt
ülés elrendelését, vagy hozzájárul a nyílt ülésén történő tárgyaláshoz, illetve
határozat hozatalhoz.
Molnár Sándorné hozzájárul a nyílt ülés folytatásához, nem kéri a zárt ülés
elrendelését.
Ramasz Imre polgármester: Előzetes vélemények figyelembe vételével javaslom
Molnár Sándorné óvónő egy évre szóló magasabb vezetői megbízását.
Amennyiben nincs hozzászólás, javaslat kérem a képviselők kézfeltartással történő
egyetértő szavazását.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
90/2008. (VII. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Kardoskúti
Napköziotthonos Óvoda vezetésével Molnár
Sándornét bízza meg, figyelemmel a
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §. (17)
bekezdésében foglaltakra. A megbízás 2008.
augusztus 1. napjától 2009. július 31. napjáig
szól és magasabb vezetői beosztásnak
minősül.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2008. július 31.
Ramasz Imre polgármester: Az előző határozathoz kapcsolódóan a megbízott
vezetőnek az illetményét is meg kell határozni. Molnár Sándorné besorolás szerinti
bére 181.500 forint, vezetői pótlék megállapítására is szükség van, mely az Ő
esetében – magasabb vezető - 200 és 300 % közötti arányt jelenthet, melynek alapja
20.000,- Ft-os pótlékalap. Gyakorlatilag 40 és 60 ezer forint közötti összeg
megállapítására kerülhet sor. Úgy ítélem meg, hogy a jelenlegi intézmény nagyság
és a megbízatás átmeneti jellege alapján a 200 százalékos vezetői pótlék
megállapítása indokolt.
Amennyiben nincs hozzászólás, javaslom, hogy az elhangzottak szerint összegben
álalpítsa meg a testületi az intézmény vezető bérét és kézfelnyújtással szavazzanak.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
91/2008. (VII. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Molnár
Sándorné
megbízott
óvodavezető
illetményét
az
alábbiak szerint állapítja meg:

Besorolás szerinti bérét: 181.500,- Ft;

Vezetői pótlékát:
40.000,- Ftban állapítja meg 2008. augusztus 1-től.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2008. július 31.
dr. Mészáros Erzsébet jegyző: Az önálló intézmény működéséhez még szükséges
lesz Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítése, amit a fenntartónak jóvá kell
hagyni. Szakértő fogja a munkát segíteni. A szabályzat mellékletei is el kell majd
készíteni, a házirendet és a működéshez szükséges belső szabályzatokat.
Kulima István képviselők: Jelzi, hogy a kerékpárút melletti fák ágai nagyon belógnak,
szükséges lenne a gallyazásuk.
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Ramasz Imre polgármester: Köszönöm, rövid időn belül sort kerítünk rá.
Gombkötő Csabáné képviselők: Emlékezete szerint szó volt arról, hogy a településen
minden járda felújításra kerül. Mikor fog erre sor kerülni? Az orvosi lakás előtti járda
egysoros és babakocsit nem lehet rajta eltolni.
Ramasz Imre polgármester: Nem arról volt szó. Járdafelújításra van betervezett
keretösszeg, amely az önkormányzati tulajdonú ingatlanok járda felújításának a
fedezete, így az orvosi lakás előtti járdafelújítás is konkrétan meg fog történni.
Továbbá lehetőség van a lakosoknak, hogy saját ingatlana előtti járdát az
önkormányzat anyag hozzáadásával és saját munkájával megoldja 80 cm
szélességben, ha a járda és az ingatlan között szakaszt is betonozni akarja, azt saját
költségével kell fedeznie. Átfogó járdafelújítás több millió forintba kerül, azt nem
tudjuk vállalni.
Ramasz Imre polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a Petőfi utca
útburkolatának felújítására beadott pályázatunk nyert, kedvező elbírálást kapott. A
támogatási szerződés megkötésére 90 napos határidő van. Megfontolandó, hogy
ebben az évben elkezdjük-e a munkálatokat. Egy kertészmérnök véleményének
alapján az út melletti fák megmaradásának érdekében a vegetáció elején ajánlott a
munkálatokat elvégezni. Közbeszerzési eljárást kell lefolytatni a kivitelező személyét
illetően. A tervező szerint ez a munka megközelítően 1 hónapot igényel.
Gyakorlatilag október végére kész lehet, erre a munkára akkor még nincs rossz idő.
Dönteni kell a testületnek, hogy a kiviteli munkákkal kapcsolatos eljárást augusztus
hónapban kezdjük meg.
Mivel nincs hozzászólás kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy kézfelnyújtással
szavazzanak egyetértésükről.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
92/2008. (VII. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete döntött arról, hogy a Petőfi utca
útburkolati kiviteli munkálatait augusztus
hónapban kezdje meg.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2008. augusztus 31.
Ramasz Imre polgármester: Augusztus elején sor kerül az Erdélyi testvértelepülésre
történő hivatalos látogatásra. Az iskola igazgatója jelezte – kérésünkre – jelezte,
hogy jól tudnának hasznosítani egy projektort és egy laptopot. 200.000,- Ft-ból
beszerezhető. A rendeletünk alapján ha támogatást adunk részükre, akkor számlával
kell elszámolni, ami nehezen megoldható. Javasolja, hogy a Polgármesteri Hivatal
részére kerüljön megvásárlásra és térítés nélküli használatra adjuk át. Aki egyetért
az kézfeltartással jelezze.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
93/2008. (VII. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete
a
2008.
évi
költségvetés
„Testvértelepülési
kapcsolat”
előirányzat
terhére 200.000,- Ft-ot biztosít 1 db projektor
és 1 db laptop megvásárlásához a
Polgármesteri Hivatal részére. A beszerzett
eszközöket térítés nélkül a Homoróddaróci
Általános Iskola használatába adja 2008.
augusztus 1. napjától három éves időtartamra.
Felelős: Ramasz Imre polgármester.
Határidő: 2008. augusztus 1.
Ramasz Imre polgármester bejelenti a Képviselő-testület tagjainak, hogy 2008. július
29-től 2008. augusztus 08-ig rendes évi szabadságát tölti.
Ramasz Imre polgármester megköszöni a hozzászólásokat, véleményeket és az
ülést bezárja.
Kmft.
/ dr. Mészáros Erzsébet /
jegyző

/ Ramasz Imre /
polgármester
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

/ Gombkötő Csabáné /
képviselő

/ Kulima István /
képviselő
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