17/2008. ÖKÜ.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. október 30án (csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén.
Jelen vannak:

Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Csabáné, Kulima István,
Mórocz Lajos, Pusztai Ádám és Szemenyei Sándor települési
képviselők.

Jelen volt továbbá: dr. Mészáros Erzsébet jegyző,
Csete Zoltán a Kardoskúti Zrt. elnök-igazgatója,
Tibáné Hamvasi Zsuzsa a Helyi Választási Bizottság elnöke,
Pappné Neller Borbála Művelődési Ház igazgatója;
Kapuné Sin Anikó főelőadó;
Tóth Józsefné főelőadó;
Tóth Lajosné, főelőadó és
Varga Pál közalkalmazott.
Ramasz Imre polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes.
Tájékoztatja a jelenlevőket, hogy Gombkötő Lajos és Gub András képviselők
igazoltan vannak távol.
Köszönti Szemenyei Sándort is, aki képviselői esküjét most fogja letenni.
Jegyzőkönyv-hitelesítőkre tesz javaslatot Gombkötő Csabáné és Kulima István
személyében, akiket a testület elfogadott.
Átadja a szót Tibáné Hamvasi Zsuzsának a HVB. elnökének.
Tibáné Hamvasi Zsuzsanna, a HVB. elnöke köszönti a megjelenteket és
tájékoztatást ad arról, hogy Verasztóné Szabó Irén képviselő az elmúlt testületi
ülésen lemondott mandátumáról súlyosbodó betegségére való tekintettel.
Lemondását a Képviselő-testület tudomásul vette és megköszönte addigi munkáját.
A 2006. októberi helyi önkormányzati képviselők választásának eredménye alapján
helyére a kislistán soron következő Szemenyei Sándor lép. Felkéri a jelenlevőket,
hogy az eskütételhez álljanak fel, majd felkéri Szemenyei Sándort hogy az eskü
szövegét mondja utána.
Szemenyei Sándor: „Én Szemenyei Sándor esküszöm, hogy hazámhoz a Magyar
Köztársasághoz, annak népéhez hű leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos
jogszabályokat megtartom, az állami és szolgálati titkot megőrzöm,
megbízatásomhoz híven, pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és a legjobb tudásom
szerint minden igyekezetemmel Kardoskút javát szolgálom.”
Tibáné Hamvasi Zsuzanna HVB elnök átadja a megbízólevelet és eredményes, jó
munkát kíván a képviselői munkához.
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Ramasz Imre polgármester az eredményes, jó munka mellé jó egészséget kíván a
képviselőnek és megállapítja, hogy a szavazásra jogosul képviselők száma 6 fő.
Megköszöni Tibáné Hamvasi Zsuzsa közreműködését.
Tibáné Hamvasi Zsuzsa távozott a testületi ülésről.
A továbbiakban Ramasz Imre polgármester javaslatot tesz a megtárgyalandó
napirendi pontokra, melyet a testület az alábbiak szerint fogadott el:
Tárgy:

Előadó:

Tájékoztató a Kardoskúti Zrt. tevékenységéről,
1. a településre kiható gazdasági, társadalmi
hatásairól.

Csete Zoltán

Beszámoló jelentés a Móra Ferenc Művelődési
Ház
és
Községi
Könyvtár
eves
2.
tevékenységéről, a következő rövid távú
időszak elképzeléseiről.
Beszámoló
jelentés
Kardoskút
Község
3. Önkormányzata 2008. évi költségvetésének III.
negyedéves teljesítéséről.
4.

2009. évi ellenőrzési terv megtárgyalása és
elfogadása.

elnök-igazgató
Pappné Neller Borbála
igazgató
Ramasz Imre polgármester
dr. Mészáros Erzsébet jegyző
dr. Mészáros Erzsébet jegyző

5. Bejelentések.
A napirendi pontok tárgyalása előtt Ramasz Imre polgármester tájékoztatja a
képviselőket a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés
között tett intézkedésekről, történésekről.
 60/2008. (IV. 30.) sz. KT. határozat a 2007. évi ellenőrzési terv
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról szól, valamint a kisértékű
tárgyi eszközök értékhatárát 5 ezer forintban állapította meg. A nyilvántartás
ennek megfelelően történik. A leltározás kész, kevés pótolni való van még.
 92/2008. (VII. 24.) sz. KT. határozat a Petőfi utca útburkolati munkálatainak
augusztus hónapban történő megkezdéséről döntött.
A megkezdés
elhúzódott, de a munka a befejezésénél tart.
 95/2008. (VIII. 28.) sz. KT. határozatban a testület egyetértését fejezte ki
azzal, hogy Pusztainé Szabó Margit az Orosháza Város Általános Iskolájának
igazgatója Verasztó Józsefet bízza meg a Kardoskúti Általános Iskola
tagintézmény vezetésével. A vezetői kinevezés megtörtént.
 99/2008. (VIII. 28.) sz. KT. határozat az október 23-i nemzeti ünnep
megrendezésével, műsorának összeállításával, ünnepi beszéd megtartásával
kapcsolatos döntést tartalmazza. Az ünnepség rendben lebonyolódott.
 100/2008. (VIII. 28.) sz. KT. Határozatban a testület döntött arról, hogy
csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önormányzati Ösztöndíjpályázat
2008. évi fodulójához. A pályázat kiírása megtörtént, a pályázatok beadása
folyamatos.
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 101/2008. (VIII. 28.) sz. KT. határozat a Petőfi utca burkolat felújításával
kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredménytelenségét mondta ki és új
közbeszerzési eljárás lefolytatását rendelte el. Felhatalmazta Ramasz Imre
polgármestert, hogy az új közbeszerzési eljárás eredménye alapján a nyertes
ajánlattevővel szerződést kössön. A közbeszerzési eljárás lefolytatásra került,
a szerződés aláírása megtörtént.
 102/2008. (VIII. 28.) sz. KT. határozat a Kardoskúti Bűnmegelőzési és
Önvédelmi Egyesület 200 ezer forint összegű támogatásáról határozott. A
támogatási összeget az egyesület rendelkezésére bocsátottuk a támogatási
szerződés megkötését követően.
 103/2008. (VIII. 8.) sz. KT. határozatában a testület Verasztóné Szabó Irén
volt települési képviselők mandátumáról való lemondását vette tudomásul.
 104/2008. (VIII. 28.) sz. KT. határozatában a testület 150.000,- Ft-tal
támogatta a község nyugdíjasainak Pécsre és környéke szervezett
kirándulását. A támogatási szerződés megkötése és a támogatás átadása
megtörtént.
 105/2008. (VIII. 28.) sz. KT. határozatában a testület Pusztai Ádám bérlő
kérésére a Kardoskút, Petőfi u. 16. sz. alatti önkormányzati lakás
gázkazánjának és fűtési rendszerének javítására 150 ezer forintot szavazott
meg. Az összeg felhasználása a meghatározott célra megtörtént.
Ramasz Imre polgármester ezt követően a legutóbbi testületi ülés óta eltelt időszak
fontosabb eseményeiről, tárgyalásokról, döntésekről szólva elmondta, hogy a
meghívó mellékleteként – írásban - a képviselők részére megküldte.
Az Orosházi Kistérségi Társulás Pedagógiai Szakszolgálattal kapcsolatban
elmondta, hogy Orosháza továbbra is elhatárolódik a társulástól, és a többi
településnek nincs lehetősége ellátni ezt a feladatot.
A Tótkomlós és Térsége Állati Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
működtetése kötelező közszolgáltatás lesz, mellyel kapcsolatban helyi rendeletet is
kell alkotni. A települési tisztaságáról és a szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló rendeletet javasolja kiegészíteni az állati hulladékra
vonatkozó rendelkezésekkel. Javasolja, hogy a rendelet-tervezet elkészítésével a
testület bízza meg a jegyzőt, határidőként pedig 2008. november 30. napját
határozza meg. Aki egyetért a javaslattal az kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
115/2008. (X. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete megbízza dr. Mészáros Erzsébet
jegyzőt, hogy a közterületek tisztántartásáról
és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 12/2004. (VIII. 23.)
sz. ÖKT. rendelet módosítását, az állati
hulladékra
vonatkozó
kiegészítésekkel
készítse el.
Felelős: dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő: 2008. november 30.
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Ramasz Imre polgármester: A Tótklomlós és Térsége Állati Hulladékkezelési
Önkormányzati Társuláshoz csatlakozását kérte Pitvaros és Nagyszénás
települések. A társulásban lévő minden település képviselők-testületének
határozatban foglalt döntése szükséges a csatlakozáshoz.
Kéri a képviselőket, hogy aki elfogadja Nagyszénás és Pitvaros csatlakozását az
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tarózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
116/2008. (X. 30.) sz.

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Társulási Tanács előzetes
jóváhagyása alapján minősített többséggel
jóváhagyja, Nagyszénás és Pitvaros település
csatlakozását a Tótkomlós és Térsége Állati
Hulladékkezelő Önkormányzati Társuláshoz.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2008. november 15.

Ramasz Imre polgármester ismerteti a Tótkomlós és térsége állati hulladékkezelő
önkormányzati társulás társulási megállapodás módosítására vonatkozó határozati
javaslatot. Hozzászólás hiányában szavazást kér a határozati javaslat mellett.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tarózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
117/2008. (X. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete,
mint
tagönkormányzat a Tótkomlós és térsége állati hulladékkezelő
önkormányzati társulás társulási megállapodásának kiegészítését az
alábbiak szerint elfogadja:
A társulási megállapodás VIII. fejezetének 1. pontja (Társulási
Tanács) az alábbi bekezdésekkel bővül:
“Írásbeli szavazás:
A társulási tanács határozatait – a társulási tanács ülései közötti
időszakban – írásban is meghozhatja. A szavazás úgy történik, hogy
a társulás elnöke a határozati javaslatot írásban ajánlott,
tértivevényes küldeményben küldi meg a társulási tanács tagjainak
azzal, hogy a határozat meghozatalához minden tag részére legalább
15 napot kell biztosítani. A küldeményben meg kell jelölni a szavazat
postára adásának utolsó határnapját. A határozati javaslatról
valamennyi tagnak értesülnie kell. A határozati javaslatot a tag “a
határozati javaslatot támogatom” vagy “a határozati javaslatot nem
támogatom” megjelöléssel ugyancsak írásban, az átvétel időpontját
egyértelműen igazolható módon juttatja vissza az elnök részére.
Amikor a szavazatok beérkeztek, az elnök összesíti, hogy
megérkezett-e annyi szavazat, amivel a határozatképességet egy
hagyományosan összehívott tanácsi ülésén meg lehet állapítani.
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Amennyiben igen, a döntés meghozatala szempontjából azt kell
vizsgálni, hogy az így beérkezett szavazatok közül hány százalék
támogatja és hány százalék nem támogatja a határozati javaslatot.
Amennyiben a határozatképességhez elegendő, a szavazatok több,
mint felét kitevő tagok szavazata beérkezett, és a beérkezett
szavazatok 51 %-a támogatja a határozatot, akkor az egyszerű
szótöbbséggel meghozandó kérdésben a határozat meghozottnak
tekinthető. A társulási megállapodás VIII. fejezet 1. pontjának a.) b.)
d.-h.) i.) j.) és n.) pontjaiban megjelölt kérdésekben a –
határozatképességhez szükséges szavazatmennyiség beérkezése
esetében a szavazatok 2/3-ának támogatása esetén tekinthető a
határozat elfogadottnak.
A szavazatokat az elnök a határidőben beérkezett utolsó szavazat
beérkezését követő 15 napon belül összesíti és a szavazás
eredményéről a tagokat haladéktalanul értesíti.”
A társulási megállapodás XII. fejezete az alábbival bővül:
“A társulás tagjai visszavonhatatlan kötelezettséget vállalnak arra,
hogy a tag önkormányzatok települései közigazgatási területéről
beszállított állati hulladék mennyiségének arányában, az állati
hulladékkezelő rendszer üzemeltetési-, felújítási és pótlási
költségeinek rájuk eső részét Tótkomlós Város Önkormányzata
részére a társulási tanács által elfogadott ütemezés szerinti
elszámolás alapján, saját költségvetésük terhére folyamatosan
biztosítják.
A tagok visszavonhatatlan kötelezettséget vállalnak továbbá arra,
hogy az állati-hulladéklerakó létesítésére és üzemeltetésére irányuló
projekt keretében megvalósuló, osztatlan közös tulajdonunkat képező
állati-hulladék gyűtő és átrakó telepet helyi rendeletükben a települési
közigazgatási határain belüli ingatlanokon keletkezett állati hulladékok
begyűjtőhelyeit kijelölik.”
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2008. november 15.
Ramasz Imre polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy törvényességi
észrevétel érkezett a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
társulási megállapodásával kapcsolatban. Ismerteti az írásban kiadott határozati
javaslatot.
Aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
118/2008. (X. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a DélkeletAlföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását
Célzó Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának az
alábbiakban foglalt módosítását elfogadja:
1.) az 57. pont első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
“57.) A Társulás munkáját a Taggyűlés ülései közötti
időszakban a Társulás Elnöksége (továbbiakban: Elnökség) látja
el azzal, hogy a Tagok által a Társulásra átruházott hatásköröket
nem gyakorolhatja. A Taggyűlés ülésén vita nélkül nevezi ki a
települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló
2004. évi CVII. tv. melléklete szerinti egy kistérséghez tartozó
Tagok által kistérségenként delegált 1-1 főt az Elnökség tagjává.”
2.) a 66.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
“66.) A Taggyűlés által hozott határozat minden Tagra kötelező.
A Taggyűlésen minden tagnak egy és egyenlő szavazata van.
Szavazni személyesen, vagy a Tag képviselő-testülete által
írásban meghatalamazott helyettes képviselő útján lehet.”
3.) a 68.) pont helyébe a következő rendelkezés lép:
“68.) A Taggyűlés minden jelenlévő tagjának igen szavazata
szükséges a Tagok alábbi döntéseinek kezdeményezéséhez:
a.) a Társulási Megállapodás, az Alapító Okirat elfogadása;
b.) a Társulási Megállapodás, az Alapító Okirat módosítása;
c.) a Társuláshoz való csatlakozáshoz való hozzájárulás;
d.) a Társulási Megállapodás megszüntetését;
e.) a Társulási Megállapodás év közbeni felmondása.
A Taggyűlés tagjainak több mint felének igen szavazata
szükséges a Tag kizárásának kezdeményezéséhez.”
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2008. november 15.
Ramasz Imre polgármester kéri a képviselőket, hogy aki egyetért a lejárt határidejű
határozatokról szóló beszámolóról, valamint a két ülés közötti eseményekről szóló
tájékoztatóval, az kézfelnyújtással szavazzon erről.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
118/A/2008. (X. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 60/2008. (IV. 30.) sz. 92/2008.
(VII. 24.) sz. 95/2008. (VIII. 28.), 99/2008.
(VIII. 28.), 100-105/2008. (VIII. 28.) lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
és a két ülés között történt eseményekről
szóló beszámolót elfogadta.
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I. napirendi pont:

Tájékoztató a Kardoskúti Zrt. tevékenységéről a
településre kiható gazdasági, társadalmi hatásairól.
Előadó:
Csete Zoltán elnök-igazgató.

Ramasz Imre polgármester felkéri Csete Zoltánt a Kardoskúti Zrt. elnök-igazgatóját,
hogy tartsa meg szóbeli előterjesztését.
Csete Zoltán elnök-igazgató: Köszönti a megjelenteket és köszöni a meghívást.
2007. november 22-én tisztújítás történt a Kardoskúti Zrt. vezetésében. Az új
igazgatóság nehéz feladatok elé nézett. 2007. rendkívül gyenge év volt, mind a fő
ágazat - a sertéstenyésztés – számára, mind a növénytermesztés számára. Az
aszály miatt az állattenyésztés számára kevés volt a megtermelt takarmány, így
vásárolni is kellett. Nyugodtan el lehet mondani, hogy 80, de akár 100%-os is volt az
áremelkedés az energia illetve a gazdálkodás más területein is. Bíztató képet festett
az év végére a szarvasmarha és a tej felvásárlási ára. A sertéssel viszont további
gondok jelentkeztek.
2008-ban 120 millió forint hitelt kell visszafizetni, valamint az input anyagárak is
magasabbak lettek. Fájó lépéseket kellett hozni az újonnan felálló igazgatóságnak.
Csak akkora állattartást lehet finanszírozni amennyit a növénytermesztés elbír. A
hízó marha havi egymillió deficitet termelt. Ezt az állományt fokozatosan leépítettük,
mert ekkora veszteséget nem engedhet meg a cég. A sertéságazatban is leépítések
történtek, az apácai sertéstelep bezárásra került. Az 1000 darabos sertésállomány
500 darabra csökkent.
Az apácai telepen dolgozó 11 fõnek felajánlottuk a kardoskúti munkavégzés
lehetõségét, de nem éltek vele, így elbocsátásukra került sor. További
létszámleépítések történtek, így összességében 20 fõvel lett kevesebb a dolgozói
létszám. Az elbocsátott dolgozók terheit minden lehetséges módon próbáltuk
enyhíteni.
5 fõs úgynevezett „gyalogbrigádot” hoztunk létre, melyben csak kardoskúti lakosokat
alkalmazunk, határozott időre szóló munkaszerzõdéssel. Az idén május 1-tõl
november 30-ig. Ezentúl minden évben szeretnénk ezt a brigádot megalakítani. Az õ
munkájuknak köszönhetõen sokat változott például a major tisztasága, rendje.
Jövõre március 1-tõl október 31-ig fognak dolgozni és lehetséges, hogy emelünk a
létszámon, kb. 8-10 fõre.
A tisztújítással egy idõben generációváltás is történt. Fiatalok vették át a helyet az
idõsektõl. A fiatalság és a fiatalos gondolkodás elõnyös lehet. Több nagy beruházás
is a tervek közt szerepel. Például a közeljövõben pályázunk egy új szárító
létrehozására 170 millió forint értékben. Minden energiánkat a fejlesztésre kell
koncentrálni. A dolgozói állomány jelenleg 110 fõ körül mozog. További leépítést
nem tervezünk. A hármas gazdálkodási irányvonalat szeretnénk a jövõben is
megtartani: sertéstenyésztés, szarvasmarha és növénytermesztés. A cég igen
jelentõs bevétellel gyarapodott az idén. Így természetes, hogy a jövõben is segíteni
fogja a kardoskúti kezdeményezéseket. Továbbra is segítséget nyújt a polgárõrség
mûködéséhez. Az iskolatej akciót is támogatják ez évtõl és a jövõben is lehet erre
számítani. Megköszöni a figyelmet és várja a kérdéseket.
Ramasz Imre polgármester: Befolyásolja a települési életét, hogy hogyan működik a
településen egy ekkora nagyságrendű vállalkozás.
Csete Zoltán elnök-igazgató: 1,6 milliárdos árbevétellel fog zárni a Zrt. A kardoskúti
intézményeket és szerveződéseket továbbra is támogatni fogják.
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Mórocz Lajos képviselő: A vágóhídnak köztudottan sok a tartozása többfelé. A Zrt. a
felé fennálló tartozásból tudott-e valamennyit behajtani?
Csete Zoltán: A vágóhíd összesen 13 millió forinttal tartozik a Zrt-nek amelybõl
összesen 68.000.-Ft. jött vissza. A TQ vágóhíd ellen összességében 300 millió forint
tartozás van. El kell könyvelni sajnos veszteségként.
Mórocz Lajos képviselő: Számíthat e Kardoskút a jövõben is a Zrt. segítségére a hó
eltakarításban?
Csete Zoltán: A gépparkunk rendelkezésére áll a községnek. A tél beálltával
ügyeletet tartunk és természetesen közreműködünk a hóeltakarításban.
Gombkötõ Csabáné képviselő: A Zrt. dolgozói állományán belül lennék kíváncsi a
vezetõk és fizikai dolgozók arányára.
Csete Zoltán: A 110 fõbõl 2 felsõvezetõ, 10 vezetõ, 9 irodai munkatárs. A többiek
fizikai állományban dolgoznak. Településenkénti elosztásban: Tótkomlós 5-6 fõ,
Pusztaföldvár 5-6 fõ, Orosháza 20 fõ körül, Nagyszénás 2 fõ. A fennmaradó
létszámot kardoskúti munkavállalók teszik ki.
Gombkötõ Csabáné képviselő: Fûszer vagy gyógynövénytermesztésben nem
gondolkodnak?
Csete Zoltán: Igen messze áll a Zrt. gazdálkodása a biogazdálkodástól. Az egyik
alapvetõ követelménye a biogazdálkodásnak az egybefüggõ táblák. A mi esetünkben
daraboltak a táblák, ugyanakkor bõvíteni kell mindenképpen a termelt növények
fajtáját. Szóba került és termelni is fogunk pl.: energia füvet, és olajnapraforgót,
repcét, valamint mákot.
A Zrt. bérel a faluhoz közel esõ földterületeteket, amelyek igen közel vannak a
lakóházakhoz. Az elmúlt évben sajnálatos esemény történt. A permetezés közben - a
széljárás miatt - a termõföldre juttatott permet elérte a lakóházak kertjeit és ott
károkat okozott. Az érintett ingatlanok tulajdonosaitól elnézést kértünk és
természetesen kárpótlást fizettünk részükre. A jövõben nem permetezünk a
lakóházakhoz közel esõ területen
Szemenyei Sándor képviselő: Mentalitásváltás is történt a Zrt. vezetésében.
Partnerként néznek a helyi termelőkre. A földhaszonbér megemelése is jó döntés
Csete Zoltán: 2700 hektárból 1800 hektár a haszonbérben mûvelt föld. A bérelt
földek területe évrõl évre csökkent, ezt megállítandó emeltük meg a haszonbérleti
díjakat, bízva abban, hogy ennek hatására még többen a Zrt-t bízzák meg földjük
mûvelésével.
Gombkötő Csabáné képviselő: Pozitívan értékeli, hogy a vezetés törekszik az
állattenyésztés és a növénytermelés összhangba hozására, és nem cél a földek
kizsigerelése sem.
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Kulima István képviselő: A Zrt. dolgozójaként belülrõl látom a változást. Rugalmas
gondolkodást hozott a vezetõváltás. Fejleszteni kell minden területen. 3-4 éven belül
már látható eredménye is lehet ennek a szemléletváltásnak. Bíznunk kell a jövõben.
Ramasz Imre polgármester: A termeltetők és a haszonbéresek is jól járnak. A Zrt.
nemcsak azt a 110-120 főt érinti a jövedelemszerzésben.
Csete Zoltán: A bérekhez hozzátartozik, hogy a környék mezõgazdasággal
foglalkozó cégei közül a Zrt. az élen jár. Jelenleg az átlagkereset 160.000.-Ft/hó.
Természetesen törekedni kell mindig a nagyobb bevételre és így növekedhetnek a
bérek is. A szemléletváltáshoz még annyit: nem kell elvetni az idõsek tudását!
Mórocz Lajos képviselők: Nyugtázza, hogy az új vezetés pozitív irányba mozdította el
a működést.
Ramasz Imre megköszöni Csete Zoltán tájékoztatóját és sok sikert kíván a Zrt
vezetésének a jövõre nézve. Mivel külső szerv tájékoztatója volt, nem kell
határozatot hozni.
II. Napirendi pont:

Beszámoló jelentés a Móra Ferenc Művelődési Ház és
Községi Könyvtár éves tevékenységéről, a következő
rövid távú időszak elképzeléseiről.
Előadó:
Pappné Neller Borbála igazgató.

Ramasz Imre polgármester: megkéri Pappné Neller Borbálát, hogy a testület részére
korábban beadott írásos anyagát szeretné e szóban kiegészíteni.
Pappné Neller Borbála igazgató: A lényegi dolgokat leírtam a beszámolómban. 3
részre bontottam a beszámolót:
1.) Szakkörök, mûvelõdési házban folyó tevékenységek
2.) Könyvtár,
3.) Pusztaközponti olvasókör.
2008-ban minden rendben zajlott a mûvelõdési ház életében. Folynak a szakköri
munkák, alkotói klubok. A rossz idõ beköszöntével az iskolások a nagyteremben
tornáznak délelõttönként. A könyvtár életében változást talán a jövõ év hozhat,
amikor is beindulhat a könyvtári szolgáltató rendszer keretein belül kezdeményezett
mozgókönyvtár. Új színfolt volt az idén a Körös-Maros Nemzeti Parkkal közösen
megtartott Fehértó-napja, ahol az elmúlt évekhez képest újdonságnak számító
kulturális mûsorok is színesítették a napot. A visszajelzések csak pozitívak voltak.
Távolabbi célom az olvasókörnél az udvar parkosítása, otthonosabbá tétele,
szalonnasütõ hely illetve grillezési lehetõség kiépítésével. Az olvasókör
rendezvényekre való bérbevételére is egyre nagyobb igény jelentkezhet a jövõben,
ami hozzájárulhat a kiadások mérsékléséhez. Az idei évben a mûvelõdési házban
még egy kulturális mûsort, valamint egy kiállítást tervezek megrendezni. A tavalyi
évekhez hasonlóan egy közös karácsonyi ünnepség a község lakóival zárná a ház
ez évi életét. Pályázati lehetõségeket is figyelemmel kísérem. Az Egészséges
Településekért Alapítvány most decemberi kiírását figyelve tervezünk pályázatot
beadni valószínûleg Pusztaföldvárral összefogva. Ennek részletei még kidolgozás
alatt állnak. Égetõ probléma a házban a nyílászárók cseréje, ehhez figyelni kell a
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pályázati lehetõségeket. Köszöni, hogy meghallgatták, várja a kérdéseket,
észrevételeket.
Ramasz Imre polgármester: Köszöni a szóbeli kiegészítést, örül, hogy a mûvelõdési
házban pezseg az élet. Látszik, hogy sok munka van belefektetve. A jövõ évi
költségvetés még most kezd kialakulni. A várható megszorítások ellenére bízik
abban, hogy a lehetõségekhez mérten a lehetõ legtöbb pénzt tudják a mûvelõdésre
szánni.
Mórocz Lajos képviselő: Annyira részletes az írásbeli beszámoló, hogy nem hagy
maga után kérdést. A nyílászárók valóban nagyon rosszak. Sok sikert kíván a
munkához.
Kulima István képviselő: Valóban pezseg az élet a házban. Nagyobb településen
nincs ennyi lehetõség a kikapcsolódásra, mint Kardoskúton. Megköszöni az ebbe
fektetett munkát és további sok sikert kíván a jövõre nézve.
Szemenyei Sándor képviselő: Az írásos beszámoló alapján csak gratulálni tudok. Jó
döntés volt õt választani a ház vezetésére. Megköszöni a befektetett munkát. Egy
kérdés merült fel: az olvasókörnél lesz-e alkalmazva gondnok?
Pappné Neller Borbála igazgató: Egyelõre nem tervezünk gondnokot alkalmazni. A
szolgálati lakásban pillanatnyilag van lakó, aki felügyeli az olvasókört és környékét.
Jelenleg nincs annyi rendezvény, hogy egy személyt erre felvegyünk.
Természetesen, ha a jövõben lesz rá lehetõség, akkor nincs ez sem kizárva.
Ramasz Imre polgármester: Ha az olvasókörben a jövõben rendszerességgel
lesznek programok, akkor el lehet gondolkozni egy gondnok személyén. Jelenleg a
közmunkások segítségével oldjuk meg a feladatokat. Ez majd ki fog alakulni a
jövõben.
Pusztai Ádám képviselő: A nagy tömegeket vonzó rendezvényeken kívül nagy
pozitívum, hogy az iskoláskorú gyermekeket is megmozgatják a mûvelõdési ház
programjai. A kézmûves szakkör nagyon kedvező fogadtatásra talált, fejleszti a
gyerekek kézügyességét.
Ramasz Imre polgármester: Kéri a képviselőket, hogy határozatban köszönjék meg
az igazgató munkáját, aki ezzel egyetért és a beszámolót elfogadja, az
kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
119/2008. (X. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete megköszöni Pappné Neller Borbála
igazgató munkáját, a jövőben is sok sikert
kíván. A „Beszámoló jelentés a kardoskúti
Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi
Könyvtár éves tevékenységéről, a következő
rövid távú időszak elképzeléseiről” szóló
beszámolót elfogadja.
10

III. Napirendi pont:

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

Ramasz Imre polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban írásban elkészített szöveges és táblázatos formában – beszámolót a képviselők megkapták. Szóbeli
kiegészítést nem kíván tenni, várja a képviselőktől az észrevételeket, kérdéseket.
Pusztai Ádám képviselő: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a beszámolót.
Idõarányosan megfelelõ, takarékos gazdálkodást mutat. Aggályosnak találtam
viszont a 6.sz. melléklet 3. sorát ahol az általános iskolai oktatásra átadott
pénzeszköz 2 hónapra van megállapítva. Javaslom, hogy ne kettõ, hanem öt
hónapra legyen idõarányosan feltüntetve. Igaz, hogy ez borítja a költségvetési
számokat, de így nem fog törvényességi aggályokat felvetni. A fennmaradó
pénzeszközt a tartalék terhére kell írni.
Ramasz Imre polgármester: Az iskolai oktatásra ez évben 3.370.000,-Ft/hó kerül az
Orosházi Városi Önkormányzatnak átutalásra. Jövõre valószínûleg ismét újra kell
számolni majd a fõösszegeket. Javaslom, hogy a kiegészítõ indítvánnyal együtt
fogadja el a testület a beszámolót, azaz az átadott pénzeszközök előirányzatát – az
oktatás miatt – 16.850 eFt-tal megemelni, a tartalék terhére.
Amennyiben több hozzászólás, kérdés nincs, kérem a képviselőket, hogy
kézfeltartással fogadják el a beszámolót.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
120/2008. (X. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete a „Beszámoló jelentés Kardoskút
Község
Önkormányzatának
2008.
évi
költségvetésének
III.
negyedéves
teljesítéséről” szóló beszámolót azzal a
kiegészítéssel fogadja el, hogy 6. számú
melléklet 3. sorát, ahol az általános iskolai
oktatásra
átadott
pénzeszköz
van
megállapítva, időarányosan,
5 hónapra
legyen megállapítva.
Felelős:
dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő:
2008. november 5.
Ramasz Imre polgármester: A háromnegyedéves beszámolóhoz kapcsolódóan
elkészült az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II. 29.) sz. ÖKT.
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet.
Pusztai Ádám: Az Ügyrendi Bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta és
elfogadásra javasolja, azzal a módosítással, hogy az Orosháza Város
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Önkormányzata részére iskolai oktatásra átadott pénzeszköz előirányzata 6.740 eFt
helyett 16.850 eFt-ra módosuljon a Közoktatási megállapodásnak megfelelően.
Ramasz Imre polgármester: A módosító javaslat értelmében a rendelet-tervezet 2.
sz. mellékletében:
- az iskolai intézményi étkeztetés kiadási előirányzata 2.160 eFt-ról
1.850 eFt-ra csökken;
- az iskoláskorúak általános iskolai oktatása kiadási előirányzata 37.563
eFt-ról 32.563 eFt-ra csökken;
- az ált. iskolások napközi otthoni ellátása kiadási előirányzata 3.418 eFtról 2.228 eFt-ra csökken.
A 8. sz. mellékletben a Tartalék kiadási előirányzat 24.809 eFt-ról 21.199 eFt-ra
csökken.
Végül a 7. sz. melléklet Iskola működtetésre átadott támogatás Orosházának kiadási
előirányzata 6.740 eFt-ról 16.850 eFt-ra emelkedik.
Aki a módosító javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással –
egyhangúlag - az alábbi módosító javaslatot fogadta el:
A rendelet-tervezet 2. sz. mellékletében:
- az iskolai intézményi étkeztetés kiadási előirányzata: 1.850 eFt;
- az iskoláskorúak általános iskolai oktatása kiadási előirányzata: 32.563
eFt;
- az általános iskolások napközi otthoni ellátása kiadási előirányzata
2.2228 eFt.
A 7. sz. melléklet Iskola működtetésre átadott támogatás Orosházának kiadási
előirányzata 16.850 eFt.
A 8. sz. melléklet Tartalék kiadási előirányzata 21.199 eFt.
Ramasz Imre polgármester további módosító javaslat hiányában szavazást kér a
módosított rendelet-tervezet elfogadása mellett.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással –
egyhangúlag – az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II. 29.) sz.
ÖKT. rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadta.
Ramasz Imre polgármester megállapítja, hogy Kardoskút Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 12/2008. (……) sz. ÖKT. rendelet-tervezete a 2008. évi
költségvetésről szóló 3/2008. (II. 29.) sz. ÖKT. rendelet módosításáról
rendeletté emelkedett.
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IV. Napirendi pont:

2009. évi ellenőrzési terv megtárgyalása
elfogadása.
Előadó:
dr. Mészáros Erzsébet jegyző.

és

Ramasz Imre polgármester: Szóbeli kiegészítés, hozzászólás, kérdés nincs, így kéri
a képviselőket, hogy kézfeltartással szavazzanak a 2009. évi ellenőrzési terv
elfogadásáról.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
121/2008. (X. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2009. évi ellenőrzési tervet
elfogadja. Az ellenőrzési terv a határozat
mellékletét képezi.
Felelős: dr. Mészáros Erzsébet jegyző.
Határidő: 2008. november 30.
Bejelentések:
Ramasz Imre polgármester: Verasztóné Szabó Irén képviselő, az Ügyrendi Bizottság
elnöke lemondott képviselői mandátumáról, melyet a testület tudomásul vett. A
hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat alapján ez az egyetlen állandó
bizottság, amelyet kötelező működtetni. A bizottságnak jelenleg 2 tagja van, 1 főt
választani kell a testületbõl. A képviselõkkel elõzetesen egyeztettem a lehetséges
jelöltekrõl. Gombkötõ Csabáné és Mórocz Lajos személye vetõdött fel. Ha van
valakinek más javaslata, kérem, jelezze.
Szemenyei Sándor képviselők: (mivel most került a képviselők soraiba) kérdezi, hogy
kik az Ügyrendi Bizottság tagjai.
Ramasz Imre polgármester: Pusztai Ádám és Kulima István képviselők.
Szemenyei Sándor képviselők: Köszönöm, nincs más javaslatom.
Egyéb javaslat nem érkezett, ezért a szavazás módja vonatkozásában titkos
szavazást javasol, melynek lebonyolítására az Ügyrendi Bizottság két tagját kéri fel.
Kéri a képviselőket, kézfeltartással szavazzanak arról, hogy az Ügyrendi Bizottság új
tagjának megválasztása titkos szavazással történjen.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
122/2008. (X. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Ügyrendi Bizottság tagjának
megválasztására titkos szavazást rendel el.
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Ramasz Imre polgármester felkéri az Ügyrendi Bizottság két tagját a titkos szavazás
lebonyolítására.
Titkos szavazás.
Pusztai Ádám képviselő, az Ügyrendi Bizottság tagja ismerteti a titkos szavazás
eredményét, melyet külön jegyzőkönyv tartalmaz.
Ramasz Imre polgármester megköszöni az Ügyrendi Bizottság munkáját, majd az
Ügyrendi Bizottság elnökére tesz javaslatot Kulima lstván személyében. Bárki élhet
más ajánlással.
A bizottság elnökének megválasztása nyílt szavazással történik. Előzetesen
egyeztettem Kulima István képviselővel – Ügyrendi Bizottsági taggal -, aki vállalja a
megbízatást, ha bizalmat kap.
Hozzászólás nincs, így szavazást kér a ciklus hátralévő idejére Kulima István
Ügyrendi Bizottság elnökévé választása mellett.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
123/2008. (X. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Ügyrendi Bizottság elnökének
Kulima István képviselőt megválasztotta.
Kulima István képviselő: megköszöni a bizalmat és a jövõben is igyekezni fog
megfelelni az elvárásoknak.
Mórocz Lajos képviselő: Megköszöni a bizalmat.
Ramasz Imre polgármester: Orosháza Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
– törvényben biztosított azon jogköre alapján, mely szerint a fenntartó a legalább
1500 fõ feletti gyermeklétszámmal rendelkezõ és több településen tagintézménnyel
rendelkezõ iskolák esetében fõigazgatót nevezhet ki - a 2008. szeptember 25-i
testületi ülésén Orosháza Város Általános Iskolája élére főigazgatót nevezett ki.
Ebből eredően a tagintézmények vezetõi – Orosházán - az igazgatói címet kapták. A
Közoktatási megállapodás alapján a kardoskúti tagintézmény vezetõ igazgatói
címének használatához kérik a Képviselő-testület jóváhagyását, 2008. augusztus 1.
napjától kezdődően. A döntésnek anyagi vonzata is van, a korábbi vezetői pótlék
emelkedik, mely 2008. évben 100 ezer forint és járulékai többletköltségként
jelentkezik.
Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon a javaslat elfogadása mellett.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
124/2008. (X. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul, hogy Verasztó József a
kardoskúti tagintézmény vezetője igazgatói
címet kapjon 2008. augusztus 1. napjától
kezdődően. Az igazgatói címmel együttjáró
vezetői pótlékot és járulékait az átadott
pénzeszköz terhére biztosítja.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2008. november 15.
Ramasz Imre polgármester: Orosháza Város Önkormányzata az oktatási
intézményeiben dolgozóknak 4000,-Ft/fõ/hó étkezési hozzájárulást biztosít, 3
hónapra. Az egyenlõ bánásmód szerint a kardoskúti tagintézményben dolgozóknak
is biztosítanunk kell ezt. Javaslom megszavazni visszamenõen 3 hónapra, 12.000,Ft/fő összegben. Az átadott pénzeszköz fedezetet nyújt a kiadásra.
Aki a javaslattal egyetért kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
125/2008. (X. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Kardoskúti tagiskola dolgozóinak 3
hónapra étkezési hozzájárulást biztosít, havi
4.000,-Ft/fő összegben. Orosháza Város
Önkormányzata részére átadott pénzeszköz
fedezetet nyújt a kiadásra.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2008. november 15.
Ramasz Imre polgármester: Elõzõ testületi ülésen tájékoztattam a képviselőket, hogy
a Kardoskút Községért Közalapítvány két tagja benyújtotta lemondását 2008.
december 31. napjával. A helyük betöltésére várok javaslatot személyekre
vonatkozóan, akiket ezután levélben keresek meg, hogy vállalnák e ezt a tisztséget,
hiszen szükség van erre a civil szervezetre.
A képviselők javasolták a következő személyeket: Seres Péter András, Seres Péter
Andrásné, Holecz Rózsa, Kis Bálint, Novákné Gondos Anikó, Márkiné dr. Igriczi
Hajnalka, Makula Sándorné, Csizmadia Mária, Verasztóné Hegedűs Ilona, Horváth
Gusztávné kardoskúti lakosokat.
dr. Mészáros Erzsébet jegyző: A Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és
Működési Szabályzatának átdolgozása vált szükségessé, a 2008. augusztus 1.
napjával bekövetkező szervezeti változások miatt. Szakértő bevonásával az anyag
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elkészült, a Szülői Munkaközösség elfogadta, így a fenntartó jóváhagyásával válik
érvényessé.
Ramasz Imre polgármester: Aki egyetért az SZMSZ elfogadasával az kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
126/2008. (X. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatát
elfogadja.
Felelős: dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő: 2008. november 15.
Ramasz Imre polgármester: Az Új Magyarország pályázaton indulhatunk a jövõben
faluközpont szépítéséért. Ez 50 milliós beruházás, amely 20% önerõt kíván az ÁFA
miatt. Továbbá tervezési, pályázatírói és egyéb díjjal is jár. Településközpontra
lehetne költeni a pénz,t tehát a Március 15. térre. Várom az ötleteket a következõ
testületi ülésre.
Ramasz Imre bejelenti a testületnek, hogy november 3-14-ig szabadságon lesz.
Szükség esetén az alpolgármester jár el helyette. A testület a bejelentést tudomásul
vette.
Ramasz Imre polgármester bejelenti, hogy a továbbiakban szociális kérelmek
megvitatására kerül sor, így a testület zárt ülés keretében folytatja a munkát.

Kmft,dr. Mészáros Erzsébet
jegyző

Ramasz Imre
polgármester
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Gombkötő Csabáné
képviselő

Kulima István
képviselő
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