15/2008. ÖKÜ.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. augusztus
28-án (csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén.
Jelen vannak:

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

Jelen volt továbbá: dr. Mészáros Erzsébet jegyző,
Pusztainé Szabó Margit Orosháza Város Általános Iskolájának
igazgatója;
Verasztó József Kardoskúti Általános Iskola megbízott
tagintézmény-vezetője;
Molnár Sándorné Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda vezetője;
Pappné Neller Borbála Művelődési Ház igazgatója;
Kapuné Sin Anikó főelőadó;
Tóth Józsefné főelőadó;
Skorka Pálné főmunkatárs, jegyzőkönyvvezető;
Varga Pál közalkalmazott.
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.
Ramasz Imre polgármester köszönti Pusztainé Szabó Margit igazgató asszonyt,
Orosháza Város Általános Iskolájának igazgatóját és Verasztó Józsefet a Kardoskúti
Általános Iskola megbízott tagintézmény-vezetőjét.
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:
Tárgy:

Előadó:

1. Beszámoló a Kardoskúti Általános Iskola és
Napköziotthonos Óvoda 2007-2008-as tanévben
végzett munkájáról.
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Verasztó József
tagintézmény-vezető
Molnár Sándorné
óvodavezető

2. Beszámoló jelentés Kardoskút Község Önkormány- Ramasz Imre
zatának 2008. évi költségvetésének I. félévi
polgármester
teljesítéséről.
dr. Mészáros Erzsébet
jegyző
3. Október 23-i Nemzeti Ünnep előkészítése.

Ramasz Imre
polgármester

4. Bejelentések
Ramasz Imre polgármester: A napirendi pontok tárgyalása előtt szót kért Pusztainé
Szabó Margit igazgató asszony előterjesztése megtételére, kérem a képviselőket,
hogy határozatban fogadják el a kérelmet.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
94/2008. (VIII. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete hozzájárul Pusztainé
Szabó Margit igazgatónő napirend előtti
előterjesztésének megtételéhez.
Pusztainé Szabó Margit igazgató: Tisztelt Képviselő-testület! A Kardoskúti Általános
Iskola tagintézményé válása érdekében Kardoskút és Orosháza önkormányzata
közoktatási és finanszírozási megállapodást kötött. A Közoktatási Megállapodás
kimondja, hogy a tagintézmény vezetőjének megválasztása előtt ki kell kérni a
kardoskúti képviselő-testület véleményét. Ezt én nem tettem meg, de hangsúlyozni
szeretném, hogy nem szándékos szabályszegés volt a célom. A fő ok az, hogy
Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az utolsó pillanatban döntött
arról, hogy augusztus 1-től tagintézményként működik az iskola. A Kardoskúti
Általános Iskola igazgatójának a megbízatása július 31-én megszűnt. Augusztus 1-től
a tanév indításával kapcsolatban – figyelemmel a tagintézménnyé válásra is –
számos tennivaló merült fel, szükség volt egy felelős személy megbízására. Ezen
okból döntöttem úgy, hogy augusztus 1-től augusztus 31-ig – határozott időre megbíztam Verasztó József volt megbízott igazgatót a feladatok ellátásával. Így a
jogfolytonosság is biztosíthatóvá vált. Tudtam, hogy szabálytalanul járok el, de nem
tudtam mást tenni. Most kérném a képviselők véleményét, hogy 2008. szeptember
1-től véleményezzék a tagintézmény vezetőjének javasolt Verasztó József
személyét. Megbeszéltük, hogy közös megegyezéssel megszűnik a jogviszonya, és
a tantestület véleményezét is figyelembe vételével újból kinevezem. Az egyhónapos
tapasztalatom alapján meg vagyok elégedve a munkájával.
Ramasz Imre polgármester megkérdezi Verasztó Józsefet, hogy kívánja-e zárt ülés
tartását, mivel személyét érintő kérdésben tárgyalnak és döntenek.
Verasztó József nem kéri a zárt ülés keretében történő tárgyalást.
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Ramasz Imre polgármester: Egyet kell értenem az Igazgató Asszonnyal, hogy
rendkívül szoros volt az idő. Az Orosházi Képviselő-testület nagyon későn és
nehezen hozta meg a döntést, amely pontot tett az átszervezésre. A Képviselőtestületnek véleményezési joga van. Bízom benne, hogy zökkenőmentesen indulhat
a tanévkezdés szeptember 1-jén. Bízom benne, hogy határozott központi vezetés
nyomán pozitív irányú elmozdulás lesz, szigorú szakmai követelmények betartatása
révén minőségi változás is be fog következni.
Gub András képviselő: Javasolom Verasztó Józsefet megbízni a tagintézmény
vezetésével, elégedett vagyok a munkájával.
Gombkötő Lajos képviselő: Mi egy évvel ezelőtt megbíztuk, ez már azt jelezte, hogy
elégedettek vagyunk a munkájával és alkalmasnak tartjuk a feladat ellátására.
Gombkötő Csabáné képviselő: Közel 2 évtizedig igazgató-helyettes volt az iskolában.
Most is megelőlegezem a bizalmat részére.
Mórocz Lajos képviselő: Mennyi időre szól a megbízatás, visszavonásig?
Pusztainé Szabó Margit igazgató: Meghatározatlan időre szól a megbízás, bármikor
visszavonható, melyet meg kell indokolni.
Pusztai Ádám képviselő: Munkatársak voltunk, megértettük egymást. A problémákat
a gyerekek érdekeit szem előtt tartva igyekezett megoldani. A pedagógusokat
érintően is mindig humánusan járt el. Támogatom a megbízását.
Kulima István képviselő: Egyetértek a véleményekkel és a kinevezéssel.
Ramasz Imre polgármester: Voltak fenntartásaim az átszervezés időszakában, amit
megbeszéltünk, de helytelenítek. Helyesnek véljük, hogy a helyi állományból kerüljön
ki az intézmény vezetője. Nem szolgáltatott alapot, hogy a vélemény megváltozzon.
A kapcsolatunk megváltozik szeptember 1-től, de az itteni gyerekeket magunkénak
érezzük. Kérésem, hogy végleges megbízás után az oktatás színvonala a
legmagasabb színvonalú legyen.
Aki egyetért Verasztó
kézfelemeléssel szavazzon.

József

tagintézmény-vezetői

megbízásával,

az

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
95/2008. (VIII. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy
Pusztainé Szabó Margit az Orosháza
Város Általános Iskolájának igazgatója
Verasztó Józsefet bízza meg a Kardoskúti
Általános
Iskola
tagintézmény
vezetőjének.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2008. szeptember 15.
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Pusztainé Szabó Margit igazgató: Azon leszek, hogy ezt az iskolát kivirágoztassuk
és az önállósága ne csorbuljon. Az elmúlt egy év alatt bebizonyítottam Orosházán,
hogy a tagintézmény vezetők véleményét kikérve megmarad a tagintézmények
önállósága. A törvényességet és az iskola szakszerűségét tekintve nagyon szigorú
leszek.
Ramasz Imre polgármester: Megköszönöm, az átszervezésben végzett munkáját és
segítségét. El kell mondani, hogy Igazgató Asszony minden lehetséges fórumon
kihangsúlyozta, hogy mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy az iskola a
szakmai és a szülői elvárásoknak megfeleljen.
A napirendi pontok tárgyalása előtt Ramasz Imre polgármester tájékoztatja a
képviselőket a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés
között tett intézkedésekről, történésekről.
 44/2008. (IV. 24.) sz. határozatnak megfelelően az Orosházi Kistérség
Többcélú Társulásával a mozgókönyvtári szolgálat ellátására a szerződés
aláírásra került. A feladatellátás ténylegesen még nem indult be, információim
szerint adminisztratív akadálya van.
 60/2008. (IV. 30.) sz. határozatban a 2007. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról
szóló beszámolót fogadta el a testület. Az átszervezéssel kapcsolatban a
leltárak megtörténtek, a leltár végleges befejezési határideje 2008. október 15.
 89/2008. (VII. 24.) sz. határozattal elfogadott óvoda és iskola szétválasztása
megtörtént. 2008. augusztus 1. hatállyal az iskola átadásra került, jogutód
Orosháza Város Általános Iskolája. Az Óvoda részben önálló költségvetési
szervként működik továbbá, ezzel kapcsolatos módosított alapító okirat 2008.
augusztus 1. napjával lépett hatályba.
 90/2008. (VII. 24.) sz. határozatban az Óvoda vezetésével Molnár Sándornét
bízta meg a testület 2008. augusztus 1-től 2009. július 31-ig.
 91/2008. (VII. 24.) sz. határozatban az óvodavezető illetményének
meghatározására került sor.
 92/2008. (VII. 24.) sz. határozatban a Petőfi utcai útburkolat felújításával
kapcsolatban született döntés, ezzel kapcsolatban a bejelentések keretében
újabb döntés szükséges.
 93/2008. (VII. 24.) sz. határozatban a testület a 2008. évi költségvetés terhére
a testvértelepülés támogatására 1 db. projector és 1 db laptop
megvásárlásáról döntött. Az eszközök megvásárlásra kerültek és térítés
nélkül a Homoróddaróci Általános Iskola használatába átadásra kerültek.
 56/2007. (VI. 21.) sz. határozatban a KT döntött arról, hogy az óvodában
2008/2009. tanévre egy óvodai csoport kialakítása történjen meg az annak
megfelelő személyi feltételek biztosításával. Az új tanév ennek megfelelően
fog indulni.
 Az elmúlt testületi ülésén történt beszámoló óta sok egyeztetésre került sor, az
iskola átszervezése miatt, melyről időközben folyamatos tájékoztatást kaptak
a képviselők és esetenként döntést hoztak rendkívüli testületi üléseken.
 Kistérségi Többcélú Társulás 2 alkalommal tartott megbeszélést. Részesei
vagyunk most már a Pedagógiai Szakszolgálatnak. 3 tagú bizottság
megbízást kapott, hogy vizsgálja meg, hogy Orosháza város részvétele nélkül
is létrehozható-e a szakszolgálat.
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 Pályázat került benyújtásra a gyermekvédelemmel kapcsolatban, 19 millió
forintra, önerőre nincs szükség.
 Lejárt az orvosi ügyelet megbízása, közbeszerzési eljárás keretében lehet újra
kötni. Megosztott a tagok véleménye a működtetést illetően. Tanulmány fog
készülni, mellyel párhuzamosan előkészítés alatt áll a közbeszerzési eljárás
is.
 Társulási megbeszélés augusztus 26-án volt – döntéshozatalra nem került sor
– távozik a Kistérségi Iroda vezetője és a pénzügyi, jogi munkatárs is.
Aki egyetért a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolóról, valamint a két ülés
között történt tanácskozásokról szóló tájékoztatóval, az kézfelnyújtással szavazzon
erről.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
96/2008. (VIII. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete 44/2008. (IV. 24.) sz.
60/2008. (IV. 30.) sz. 89/2008. (VII. 24.)
sz. 90/2008. (VII. 24.), 91/2008. (VII. 24.),
92/2008. (VII. 24.), 93/2004. (VII. 24.) és
az 56/2007. (VI. 21.) sz. lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló és a két
ülés között történt eseményekről szóló
beszámolót elfogadta.
1. Napirendi pont tárgya:

Beszámoló a Kardoskúti Általános Iskola és
Napköziotthonos Óvoda 2007-2008-as tanévben
végzett munkájáról.
Előadó:
Verasztó József megbízott igazgató;
Molnár Sándorné óvodavezető.

Verasztó József megbízott igazgató: Az elmúlt tanévben 9 főállású pedagógus és 3
szerződéses pedagógus és fizikai dolgozó volt alkalmazva. A munkaterv 90 %-a
megvalósult, köszönhető ez annak, hogy a szülőkkel és a munkatársakkal jó volt a
kapcsolat, a fenntartó is teljesítette kéréseinket. A konfliktusok az átszervezés miatt
voltak, de az is a tűréshatáron belül volt. Ezek a nézeteltérések természetesek egy
ilyen nagy változás folyamán.
Ramasz Imre polgármester kéri a képviselőket, tegyék fel kérdéseiket, mondják el
véleményüket.
Mórocz Lajos képviselő: A 4 diák pótvizsgájára a képességeik miatt, vagy a
hozzáállásuk miatt került sor?
Verasztó József igazgató: Egy diák képességek hiánya miatt volt kénytelen
pótvizsgázni, hárman viszont nem megfelelően álltak a tanuláshoz.
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Pusztai Ádám képviselő: Véleményem szerint az iskola munkája a többi iskolákhoz
viszonyítva állja a versenyt.
Ramasz Imre polgármester: A beszámoló második része az óvoda munkájáról szól,
kéri az óvodavezetőt tegye meg szóbeli kiegészítését.
Molnár Sándorné óvodavezető: Az óvodában a tárgyi feltételek biztosítottak. Kértük
az intézmény külső rendezését, de javasolom a következő évre elhalasztani, mert
célszerűbb lesz egy komplexebb felújítás keretében elvégezni.
Előkészültünk a következő tanévre. Az átszervezéssel kapcsolatban a közoktatási
szakértő segítségével az anyagok készülnek.
Az óvodavezetői megbízatásom révén köszönöm a bizalmat a következő évre,
igyekszem helytállni.
Ramasz Imre polgármester: Az óvoda életében egy korszak lezárult és egy új
kezdődik. Azt kérem, hogy az elkövetkezendő időszakban próbáljuk kihasználni a
lehetőségeket. Megköszönöm a dolgozók munkáját és a beszámoló elkészítését.
Mivel több hozzászólás, kérdés nincs, kérem a képviselőket szavazzanak a
beszámoló elfogadásáról.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag– az alábbi határozatot hozta:
97/2008. (VIII. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
„Beszámoló
a
Kardoskúti Általános Iskola és Napközi
Otthonos Óvoda 2007-2008-as tanévben
végzett munkájáról” szóló előterjesztést
elfogadta.
2. Napirendi pont tárgya:

Beszámoló
jelentés
Kardoskút
Község
Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről.
Előadó:
Ramasz Imre polgármester,
dr. Mészáros Erzsébet jegyző.

Ramasz Imre polgármester: A napirenddel kapcsolatos írásos előterjesztés kiadásra
került- szöveges és számszaki táblázat formájában. Szóbeli kiegészítéssel nem
kíván élni.
Pusztai Ádám képviselő, az Ügyrendi Bizottság tagja:Az Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést. Reméljük zökkenőmentes költségvetési évet fogunk
magunk mögött tudni. A beszámolóval kapcsolatban mindent rendben talált. A
Bizottság a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja megtárgyalás után.
Gombkötő Csabáné képviselők: Az iparűzési adó miért kevesebb? Az 1 millió forintos
járda kiadás hol kerül felhasználásra.
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Ramasz Imre polgármester: A szöveges részben mindkettőre utaltam.
Tóth Józsefné adóügyi főelőadó: Az iparűzési adó esetében a csökkenés a
vállalkozások megszűnése, az adóbevallások utáni adó megállapítások kapcsán
feltárt többlet befizetés visszautalása miatt jelentkezik.
Ramasz Imre: Reális esélyt látok a betervezett összeg megtérülésére éves
viszonylatban Ezt a költségvetési évet úgy gondolom problémamentesen végig
tudjuk vinni.
A beszámoló részét képező költségvetési rendelet-tervezet elfogadását kérném a
képviselőktől, amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, kérem szavazzanak
kézfelemeléssel.
A testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással - egyhangúlag Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2008. évi
költségvetéséről szóló 3/2008. (II. 29.) ÖKT. rendelet módosításáról szóló tervezetet
elfogadta.
Ramasz Imre polgármester megállapítja, hogy Kardoskút Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2008. (….) sz. ÖKT. rendelettervezete a 2008. évi költségvetésről szóló 3/2008. (II. 29.) ÖKT. rendelet
módosításáról rendeletté emelkedett.
Ramasz Imre polgármester kéri a képviselőket, hogy a 2008. évi I. félévi
költségvetésről szóló beszámolót kézfeltartással fogadja el.
A testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
98/2008. (VIII. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a „ Beszámoló jelentés
Kardoskút Község Önkormányzatának 2008.
I. félévi költségvetésének végrehajtásáról”
szóló előterjesztést elfogadta.
3. Napirendi pont tárgya:

Október 23-i nemzeti ünnep előkészítése.
Előadó: Ramasz Imre polgármester.

Ramasz Imre polgármester: Október 23-i nemzeti ünnepünk megünneplésével
kapcsolatban két javaslattal szeretnék élni. Egyik, hogy a hagyományos formában
ünnepeljünk. A másik, hogy a Petőfi utca ünnepélyes átadásával összekötve,
természetesen csak abban az esetben, ha a beruházás elkészül addigra.
Kulima István: Javasolom, hogy hagyományos formában, az általános iskolások
műsorával az ünnepséget megtartani a művelődési házban.
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Pappné Neller Borbála a Művelődési Ház igazgatója: Nagyon jó az iskolások
közreműködése, de lehetne ünnepi műsorral rendelkező művészeket is felkérni. A
projector most az iskoláé, azt használhatjuk-e?
Gombkötő Lajos képviselő: Javaslom hagyományosan, ahogy eddig volt az október
23-i ünnepség megtartását. Az útavatást, meg amikor elkészül.
Ramasz Imre polgármester: Az ünnepi műsor megtartására javaslom október 23-a
este 6 órai kezdést.
Kulima István: Az ünnepi beszéd megtartására javaslom Pappné Neller Borbálát
felkérni.
Gombkötő Csabáné képviselők: Egyetért Pappné Neller Borbála felkérésével.
Mórocz Lajos képviselő szintén támogatja a javaslatot, hogy az ünnepi beszédet
Pappné Neller Borbála tartsa meg.
Ramasz Imre polgármester: Kéri a képviselőket, hogy kézfeltartással szavazzák meg
az elhangzott javaslatokat.
A testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
99/2008. (VIII. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Október 23-i nemzeti
ünnepet 2008. október 23-án (csütörtökön)
este 6 órai kezdettel rendezi meg a Móra
Ferenc Művelődési Házban. Megbízza
Ramasz Imre polgármestert, hogy az ünnepi
beszéd megtartására kérje fel Pappné Neller
Borbálát a Móra Ferenc Művelődési Ház
igazgatóját, az ünnepi műsor megtartására
pedig az Általános iskolát.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2008. szeptember 30.
B e j e l e n t é s e k:
dr. Mészáros Erzsébet jegyző: Rendelet-tervezetet készítettem az avar és kerti
hulladékok nyílttéri égetéséről. E tárgyban nem kötelező önkormányzati rendeletet
alkotni, az csak lehetőség a képviselő-testület számára. Tekintettel arra, hogy e
tárgyban több lakossági panasz is érkezett, célszerű a tevékenység alapvető
szabályait rögzíteni.
Pusztai Ádám képviselő: Az Ügyrendi Bizottság javasolta a tervezet 2. §. (2)
bekezdését kiegészíteni: a kisebb mennyiségű kerti hulladék a tároló edényekbe,
illetve a megvásárolható hulladékgyűjtő zsákokba gyűjthető. A 4. §. (4)
bekezdését az alábbiak szerint kiegészíteni: Az égést lakott épülettől minimum 10
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méter távolságban szabad végezni, a szélirány figyelembe vételével. Végül a 4. §.
(6) a bekezdést az alábbiak szerint meghatározni: Az égetésről azt megelőzően
írásban tájékoztatni kell a szomszédos ingatlan lakóit.
Ramasz Imre: Javasolja a szombati naptól való eltekintést, azaz szombaton ne
lehessen égetni. Ezen a napon mindenki otthon tartózkodik, hétvégi mosás van.
Inkább hétköznapot kellene meghatározni. Például a keddi napot el tudnám képzelni.
Mórocz Lajos: A nyugati államokban szombat-vasárnap füvet nem lehet nyírni, gépet
beindítani. Esetleg munkaszüneti napon tüzet gyújtani tilos? Igazából egyik
megoldás sem jó.
Ramasz Imre: Azért a szabályozás nem felesleges, hisz ez alapján az ilyen jellegű
lakossági panaszok intézhetők lesznek.
Mórocz Lajos: Nem az a lényeg, hogy mikor éget, hanem, hogy mit éget. Ne
flakonokat égessen. Száraz legyen amit éget, ne füstöljön.
Gombkötő Csabáné: Legyen hétfőtől-péntekig és akkor megoszlik.
Kulima István: Eddig is úgy volt. Egész héten füstben úszik a falu.
Mórocz Lajos: A módosításokkal együtt javasolja elfogadni. Hétvégén ne lehessen
égetni.
Pusztai Ádám: Akik eljárnak dolgozni, azok nem tudnak hétköznap égetni. Sötétedés
után érnek haza.
Gombkötő Csabáné: Igen, akik dolgoznak, azoknak jobb a péntek-szombat.
Ramasz Imre: Összefoglalva a módosításokat:
 írásbeli értesítés beillesztése;
 zsákos gyűjtés lehetőségének beillesztése;
 a szélirány figyelembe vételének beillesztése.
 az égetés napjaként szombat helyett valamelyik hétköznapot megjelölni.
Mórocz Lajos: Abból a szempontból helyes a szombati napot kihagyni, hogy
hétvégére jönnek haza a gyerekek, azok ruháit ki kell mosni.
dr. Mészáros Erzsébet: Október 15. után délután 5 és 7 között már nem szárad a
kiteregetett ruha. Megjegyzem, hogy nem kötelező ebben a tárgykörben rendelet
alkotni. Ha nincs e tárgyban rendelet, akkor csak az Országos Tűzvédelmi
Szabályzatot kell betartani a kerti hulladék égetésénél.
Gub András képviselő javasolja a kiegészítésekkel elfogadni a rendelet-tervezetet, a
péntek-szombat égetési napokkal.
Ramasz Imre: Az Ügyrendi Bizottság módosító javaslatai elfogadásáról kér
szavazást.
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A testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az Ügyrendi Bizottság módosító javaslatait
elfogadja.
Ramasz Imre: Szavazást kér azon módosító javaslata mellett, hogy szombati napon
ne lehessen hulladékot égetni.
A testület 2 igen szavazattal és 5 nem szavazattal, 0 tartózkodással nem fogadta el a
módosító javaslatot.
Ramasz Imre polgármester kéri a képviselőket, hogy aki egyetért a rendelet-tervezet
egészének elfogadásával – az Ügyrendi Bizottság javaslataival kiegészítve – az
kézfeltartással szavazzon.
A testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással - egyhangúlag Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az avar és kerti hulladék
nyílttéri égetéséről szóló rendelet-tervezetet elfogadta.
Ramasz Imre polgármester megállapítja, hogy Kardoskút Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (….) sz. ÖKT. rendelettervezete az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről
- rendeletté
emelkedett.
Ramasz Imre polgármester: A korábbi évekhez hasonlóan, most is meghirdetésre
került a felsőoktatási hallgatók számára a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat. Javaslom, hogy Kardoskút ismét legyen részese a
a pályázatnak. Az Önkormányzatunknak nem nagy anyagi terhet jelent, vállaljuk fel a
pályázók érdekében. Ezen a testületi ülésen csak arról kell dönteni, hogy részt
kívánunk venni a pályázaton.
Kérem a testületi tagokat szavazzanak a javaslatom mellett.
Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
100/2008. (VIII. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2008. évi fordulójához.
Megbízza Ramasz Imre polgármestert a
pályázattal kapcsolatos további teendők
elvégzésével.
Felelős: Ramasz Imre polgármester.
Határidő: 2008. október 1.
Ramasz Imre polgármester a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés közben
jelezte, hogy a Petőfi utca útburkolat felújításával kapcsolatban közbeszerzési eljárás
lefolytatására került sor. Az ajánlattételi felhívásra három ajánlat érkezett: a HÓDÚT,
a SWIETELSKY és a COLAS-Debrecen Kft. A pályázatokat 5 fős bíráló bizottság
értékelte, tételesen a meghatározott szempontok alapján. A bizottság javaslattal élt a
Képviselő-testület felé döntéshozatal céljából. A bizottság a SWIETELSKY pályázatát
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érvénytelennek minősítette a cégszerű aláírás hiánya miatt. A másik két pályázat
érvényes, de a pályázati összegbe nem fér bele a kivitelezési összeg. A Képviselőtestület ennek ellenére megbízhatja a SWIETELSKY-t, ha viszont törvényesen akar
eljárni, akkor megbízza a COLAS-Debrecen Kft-t, de nem fér bele a pályázati
összegbe és esetleg bonyodalmak származhatnak ebből. Kb. 270 ezer forinttal több
így a költség, melyet nem szívesen vállalok fel.
Megoldás még, hogy a Kbtv. vonatkozó rendelkezése alapján – nem áll
rendelkezésre a szükséges fedezet – az eljárást eredménytelennek nyilvánítja a
testület. Ez esetben új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, ami viszont azt
eredményezi, hogy a munkálatok befejezése október 30-i határidőre tolódik.
Lehetséges az is, hogy a kivitelezővel a szerződést megkötjük és a beruházást
elkezdjük, de jövő évi megvalósítással, de akkor megnő az út melletti fasor
károsodásának veszélye.
Legtisztább megoldásnak látom, eredménytelennek minősíteni az eljárást, új
pályázatot kiírni és még ebben az évben befejezni a beruházást.
dr. Mészáros Erzsébet jegyző: Helyesen mondta Polgármester Úr, hogy ilyen
pályázatoknál nem gyakorlat, hogy az aláírásokat meghatalmazott személy végzi el,
nem pedig az aláírási címpéldány szerinti felelős személyek, az ajánlattételi kiírás
sem erről szólt. Szarvas hiba egy ilyen cégnek, hogy nem az ajánlattételi felhívásban
foglaltakat figyelembe véve jártak el. A törvény a Képviselő-testületnek lehetőséget
ad a bizottság által érvénytelennek minősített pályázatot elfogadni, tekintettel arra,
hogy a bíráló bizottság csak véleményez és döntési javaslatot készít. Új eljárás
esetén a műszaki ellenőrnek is véleményt kell nyilvánítani, hogy idén befejezhető-e a
beruházás.
Kulima István képviselő: Kezdjük elölről a közbeszerzési eljárást, a Képviselő-testület
se vállalja fel azt a kockázatot, hogy elfogadja az érvénytelen pályázatot. Másfél-két
hét eltolódás nem sokat jelent.
Ramasz Imre polgármester: Egyetértek.
Mórocz Lajos képviselők: Új kiírás esetén hátha kedvezőbb ajánlat is érkezik.
Ramasz Imre polgármester: Az elhangzottak alapján javasolom a Képviselőtestületnek, hogy nyilvánítsa eredménytelennek az előző eljárást. Új közbeszerzési
eljárás lefolytatásáról döntsön, a lehető legrövidebb időn belül. Az ajánlatok
beérkezése után tartalmilag hibátlan, költségvetési keretbe bele férő, október 30-i
határidőt vállalni tudó, legalacsonyabb bekerülési összeggel bíró pályázóval kössön
kivitelezési szerződést a polgármester, melyre ezúton a testületi felhatalmazza.
Mórocz Lajos képviselők: Bízzuk meg a polgármestert az aláírással.
Ramasz Imre polgármester: Aki az elhangzottakkal egyetért, kézfelnyújtással
szavazzon annak elfogadásáról.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
101/2008. (VIII. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Petőfi utca burkolat
felújításával
kapcsolatos
közbeszerzési
eljárást a közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX. tv. 92. §. c.) pontja alapján
eredménytelennek
nyilvánítja
és
új
közbeszerzési eljárás lefolytatását rendeli el.
Felhatalmazza Ramasz Imre polgármestert,
hogy az új közbeszerzési eljárás eredménye
alapján szerződést kössön azzal az
Ajánlattevővel, aki a Bíráló Bizottság döntése
alapján érvényes ajánlatot tett és ajánlata a
legalacsonyabb ajánlati ár bírálati szempont
figyelembe vételével megfelel a rendelkezésre
álló költségvetési forrás mértékének, valamint
a 2008. október 30-i befejezési határidőt
vállalja.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2008. augusztus 31.
Ramasz Imre polgármester: A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési miniszter
munkaanyagot juttatott el, mely első olvasatban nagyon vonzónak tűnik. Írásban
kiadtam az anyagot a képviselőknek, hogy gondolkozzanak el rajta. Amennyiben a
tervezet elfogadásra kerül, a részletek pontos ismeretében lehet dönteni pályázat
beadásáról.
Bódi Jánosné a Kardoskút Községért Közalapítvány elnöke és Kocsis Péterné az
alapítvány titkára bejelentette, hogy nem kívánja a tisztséget továbbá viselni. A
közpénzek felhasználásáról szóló rendeletünkben foglaltak figyelembe vételével
nemcsak e két személy helyett kell újat megbízni, hanem vizsgálni kell a kuratórium
teljes összetételét, figyelemmel arra, hogy az alapítvány kezelő szervének nem lehet
tagja a döntéshozatalban részt vevő személy, illetve annak közvetlen hozzátartozója.
Jelen esetben 2 kuratóriumi tag önkormányzati képviselő is, egy kuratóriumi tag
pedig képviselő házastársa. Hogy a jövőben ne ütközzünk törvénytelenségbe,
gondolkozzunk el azon, hogy kik jöhetnének számításba, akik vállalják is e
felelősségteljes kötelezettséget.
dr. Mészáros Erzsébet jegyző: Meg kell vizsgálni azt, hogy kik nem jöhetnek
számításba,mert ellentétek is vannak a közpénzekről nyújtott támogatásokról szóló
törvény és a Ptk. meghatározásai között.
Ramasz Imre polgármester: A következő testületi ülésen napirendként szerepel a
Közalapítvány beszámolója, addigra össze kell gyűjteni az alkalmasnak vélhető
személyeket.
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Ramasz Imre: A Kardoskúti Bűnmegelőzési Egyesült – ismert nevén a Polgárőrség –
a költségvetésben meghatározott összeg átutalását kérte, mert a gépkocsijukat
műszaki vizsgára kell vinni, amihez szükség lenne a támogatásra. Kérelmük mellől
hiányzik a költségvetés. Javaslom a támogatást részükre megállapítani azzal, hogy a
költségvetést átutalás előtt csatolják.
Gombkötő Lajos
elkészítése.

képviselők:

Állapotfelméréskor

lehetséges

a

költségvetés

Pusztai Ádám képviselők: Azért kell a támogatási kérelem mellé a költségvetés, hogy
törvényes legyen a beadvány és dönteni tudjunk. Utólag úgyis számlával el kell
számolni a támogatásról.
Ramasz Imre polgármester: Javaslom, hogy támogassa a testületi a polgárőrséget.
Aki ezzel egyetért, az kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
102/2008. (VIII. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Kardoskúti
Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesületet
200.000 Ft-tal támogatja. A támogatási
szerződés
megkötésének
feltétele
a
költségvetés becsatolása.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2008. szeptember 15.
Ramasz Imre polgármester: Verasztóné Szabó Irén képviselő levelet juttatott el
hozzám a képviselő-testületi tagságával összefüggésben, súlyos betegségére
hivatkozva, felmentését kérte a képviselői tagság alól. A beadványt felolvassa.
Átérzem a helyzetét, tartsuk tiszteletbe döntését, hangsúlyozva munkája elismerését.
Kérjük a jegyzőt, mint a választási munkák felelősét, a következő testületi ülésre
készítse elő a mandátum betöltését.
Mórocz Lajos képviselők: Szomorú dolog, sajnáljuk.
Ramasz Imre polgármester kérem a képviselőket szavazzanak az elhangzottakról.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
103/2008. (VIII. 28.) sz.

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
tudomásul
veszi
Verasztóné Szabó Irén települési képviselői
mandátumáról való lemondását 2008.
augusztus 28-i időponttal.
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A
Képviselő-testület
elismerését
és
köszönetét fejezi ki a testületben és az
Ügyrendi Bizottságban végzett kiemelkedő
munkájáért.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2008. augusztus 31.
Ramasz Imre polgármester: A Radnóti Miklós Nyugdíjas Klub – a Móra Ferenc
Művelődési Házon keresztül - támogatási kérelmet nyújtott be a szeptember 21-i,
Pécs és környékére tervezett, a község nyugdíjasai részére szervezett kirándulásra,
150 ezer forint összegben.
Aki ezzel egyetért az kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
104/2008. (VIII. 28.) sz.

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Móra
Ferenc
Művelődési Ház és Községi Könyvtár
részére, a Radnóti Miklós Nyugdíjas Klub
2008. szeptember 21-én történő Pécs és
környéke kirándulás költségeihez 150 000,Ft támogatást nyújt.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2008. szeptember 15.

Pusztai Ádám képviselő: Kardoskút, Petőfi utca 16. szám alatti szolgálati lakásban
lakom. A központi fűtéshez tartozó kazán elromlott és kérem annak kicserélését.
Gombkötő Lajos képviselő: A kazán cseréjéze a már kész fűtési rendszer - öntött vas
radiátorok - átalakítás szükséges, közvetlenül nem cserélhető. Az ajánlott kazán 130140 ezer forintba kerül, a szükséges alkatrészekkel és munkadíjjal együtt 150 ezer
forintba kerülne.
Ramasz Imre polgármester: Az önkormányzati lakásoknál az ilyen jellegű kiadás a
fenntartó kötelessége. Javaslom a szükséges kazán cseréjét 150 ezer forint
biztosításával a költségvetési tartalék terhére.
Aki ezzel egyetért, szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
105/2008. (VIII. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Kardoskút, Petőfi utca
16. szám alatti önkormányzati fenntartású
lakás központi fűtés kazánjának cseréjére
150.000,- Ft, azaz: Egyszázötvenezer
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forintot biztosít a költségvetési tartalék
terhére.
Felelős: dr. Mészáros Erzsébet jegyző.
Határidő: 2008. szeptember 30.
Ramasz Imre polgármester bejelenti, hogy a testület zárt ülés keretében folytatja a
munkát.

Kmft,dr. Mészáros Erzsébet
jegyző

Ramasz Imre
polgármester
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Mórocz Lajos
képviselő

Pusztai Ádám
képviselő
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