1/2010. ÖKÜ.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 4-én
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,
Szemenyei Sándor települési képviselők.
dr. Mészáros Erzsébet jegyző,
Pappné Neller Borbála, műv. ház ig.
Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos,
Tóth Józsefné főelőadó,
Skorka Pálné jkv.
Varga Pál technikus

Ramasz Imre polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, a jegyzőt, és a többi
jelenlevő érdeklődőt. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testületi ülés
határozatképes. Tájékoztatja a testületet, hogy Gombkötő Csabáné jelezte, hogy
később fog érkezni.
Jegyzőkönyv-hitelesítőkre tesz javaslatot
személyében, akiket a testület elfogadott.

Pusztai

Ádám

és

Gombkötő

Lajos

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

Előadó:

1. 2009. évi költségvetés rendelet módosítása.

Ramasz Imre polgármester
dr. Mészáros Erzsébet jegyző

2. 2010. évi költségvetés tervezetének ismertetése,
első fordulóban történő megvitatása.

Ramasz Imre polgármester
dr. Mészáros Erzsébet jegyző

3. Közfoglalkoztatási terv elfogadása.

Ramasz Imre polgármester
dr. Mészáros Erzsébet jegyző

4. Falugyűlés időpontjának, napirendjének
előterjesztése és elfogadása.

Ramasz Imre polgármester

5. Közoktatási Megállapodás és a hozzá
kapcsolódó Finanszírozási Megállapodás
felülvizsgálata.

Ramasz Imre polgármester
dr. Mészáros Erzsébet
jegyző

6. Bejelentések.
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A napirendi pontok tárgyalása előtt Ramasz Imre polgármester tájékoztatja a
képviselőket a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés
között tett intézkedésekről, történésekről. Lejárt határidejű határozatok:
 190/2009.(XII. 14.) sz. KT. határozatban a Képviselő-testület átvállalta Nagy
István Kardoskút, József Attila u. 6. sz. alatti lakos által libatetemként
beszállított állati hulladék ártalmatlanítási, kezelési költségeit. A kiegyenlítés
megtörtént.
 191/2009. (XII. 14.) sz. KT. határozatban a Képviselő-testület a
közalkalmazottak és köztisztviselők részére fél havi bruttó bérnek megfelelő
előirányzatot állapított meg évvégi jutalmazás céljából. A jutalom kifizetéséről
a munkáltatói jogkörök gyakorlói intézkedtek.
 192/2009. (XII. 14.) sz. KT. határozatban a Képviselő-testület a polgármester
részére fél havi bruttó bérének jutalomként történő kifizetéséről határozott. Az
összeg kifizetésre került.
 208/2009. (XII. 14.) sz. KT. határozatban a Képviselő-testület az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely „turisztikai tevékenység
ösztönzése” intézkedés keretében pályázat beadása mellett döntött. A
pályázat beadása megtörtént. Időközben változott a jogszabály, ÁFA
visszaigénylési lehetőséggel nem bíró kistelepülések javára, hogy ők se
kerüljenek hátrányos helyzetbe. Semmilyen visszajelzés nem történt a
pályázattal kapcsolatban.
A két ülés között történtekről írásban kiadtam az írásos tájékoztatót.
Ha valakinek van észrevétele, hozzászólása az elhangzottakkal kapcsolatban tegye
meg. Amennyiben nincs, akkor az elfogadásról kézfelnyújtással szavazzanak.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
1/2010. (II. 4.) sz.

1.

napirendi pont tárgya:

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 190/2009.(XII. 14.); 191/2009.(XII.
14.); 192/2009.(XII. 14.) és a 208/2009.(XII.
14.) sz. lejárt határidejű határozatokról és a két
ülés között történt fontosabb eseményekről,
döntésekről szóló beszámolót elfogadja.
2009. évi költségvetési rendelet módosítása.
Előadó:
Ramasz Imre polgármester
dr. Mészáros Erzsébet jegyző

Ramasz Imre: A 2009. évi költségvetési rendelet módosítása írásban kiadásra került,
részletes táblázatos mellékletekkel. Lényeges pozitív változás történt, több területen
is növekedtek a bevételeink. Lényegesen több iparűzési adó folyt be, mint vártunk.
Bízunk bene, hogy nem sok visszafizetési kötelezettségünk keletkezik majd. A
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táblázatokból jól kiolvashatók a változások. Az eredmény önmagáért beszél, 80
milliós iparűzési adó növekmény mutatkozik az eredeti előirányzathoz képest. Kérem
az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját.
Kulima István: Az Ügyrendi Bizottság előzetesen megtárgyalta a rendelet tervezetet
és javasolja a Képviselő-testületnek a tervezetet rendeletté emelni.
Hozzászólás hiányában Ramasz Imre polgármester szavazást kér a rendelettervezet elfogadása mellett.
A testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a 2009.
évi költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezetet.
Ramasz
Imre
polgármester
megállapítja,
hogy
Kardoskút
Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (…….) sz. ÖKT. rendelettervezete a 2009. évi költségvetés módosításáról rendeletté emelkedett.
2.

napirendi pont tárgya:

2010.
évi
költségvetés
tervezetének
ismertetése,
első
fordulóban
történő
megvitatása.
Előadó:
Ramasz Imre polgármester,
dr. Mészáros Erzsébet jegyző.

Ramasz Imre: 2009 novemberében a Képviselő-testület elfogadta a 2010. évi
költségvetési koncepciót. Az intézmény-vezetőkkel testületi tagokkal több
megbeszélést folytattam, melyek során vállalható összegű igények merültek fel. A
pozitív pénzügyi változások lehetővé tették, hogy ezen igényeket a 2010. évi
költségvetés tervezetébe beépítsük. Igyekeztünk úgy tervezni, hogy a koncepcióhoz
képest a tartalékok ne változzanak. Lehetőséget látunk arra is, hogy a falugyűlésen
előtérbe kerülő dolgok is betervezésre kerülhessenek. Igyekeztünk körültekintően,
óvatosan tervezni. Vitassuk meg a tervezetet.
Gombkötő Csabáné megérkezett, így a testület létszáma 8 főre emelkedett.
Mórocz Lajos: A falu jó anyagi pozícióban van. Gyomaendrődön 9 településnek van
egy üdülője. Meg lehetne-e ezt vásárolni, vagy venne az Önkormányzat egy üdülőt,
amely lehetőséget adna arra, hogy a dolgozók és a falu lakosai is igénybe vehessék
üdülés céljából. Ezt csak egy ötletnek gondoltam, befektetésnek sem rossz. Bárhol az
országban.
Kulima István: Valamilyen közvélemény kutatást végeznék, nem vetem el az ötletet,
de mindenképpen felmérést kellene készíteni.
Pusztai Ádám: Félek attól a gondolattól, hogy „magunknak vettük” terjed el a
faluban.
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Kulima István: Én is így gondolom, nem biztos, hogy célszerű ebbe beleugrani.
Ramasz Imre: A szóban forgó üdülő nem is eladó. Én is úgy gondolom nem kellene
ebbe belemenni. Mi lenne, ami a település szempontjából jó befektetés lenne.
Ötletként felmerült, elgondolkodtató „fecskeház” építése. 6-8 garzon lakás építése, 5
éves időtartamra, elő-takarékosság mellett, fiatalok részére. Népességmegtartás
okán is nagyobb jelentőségű lenne.
Kulima István: Ez népességnövelést is eredményezhetne,
támogatnám. Sok fiatal a szüleinél, vagy albérletben lakik.

messzemenőkig

Szemenyei Sándor: Én már évekkel ezelőtt felvetettem, még a „Széchenyi terv”
időszakában. Javasoltam, adjuk el a régi önkormányzati lakásokat, a befolyt összeg
önerő lehetett volna. Nem rossz gondolat ez, lépéshátrányban vagyunk már. Az
önkormányzati lakásokra sokat kell költeni. A lakbér nem fedezi a fenntartási
költségeket. Nagyon jó gondolat. Most jó az anyagi helyzetünk, de nem mindig lesz
ez így.
Kerítés felújítás is szerepel a tervezetben. Milyen kerítések lesznek ezek ennyi
összegért? Az óvodánál sövény védi, az nem rossz. Az iskolánál egyszer már volt
cserélve a drótkerítés. A betervezett összeget kevésnek tartom.
Ramasz Imre: Lábazattal, beton elemekkel gondoltam, árajánlat alapján került az
összeg meghatározásra.
Szemenyei Sándor: A betonelemekből épített kerítést nem támogatom. Főleg egy
óvoda esetében nem, ahol kisgyermekek vannak. Ma már minőségi, maradandó
fakerítést lehet létrehozni.
Gombkötő Lajos: Üdülővel kapcsolatban osztom azt a véleményt, hogy nem lenne
kihasználva. A fiatalok segítését viszont támogatom. A gyógyszertár felújítását
jogosnak tartom. Új autó vásárlása is szerepel a tervek között, milyen gépjármű
lenne beszerezve?
Ramasz Imre: A KIA kisteherautó szorul cserére, egy hasonló fajtájú és típusú autóra
gondoltam.
Gombkötő Lajos: A sebességmérőt a Tótkomlós felőli irányba kellene elhelyezni,
mivel ott jönnek az autók lassítás nélkül. Kerítés vonatkozásában a fa, vagy kovácsolt
vas kerítést támogatom. Javasolnám továbbá az Árpád soron egységes járda építését
és fatelepítést az út mellett.
Ramasz Imre: Sebességmérő mind a két irányban lenne telepítve, napelemes energia
felhasználásával. A fatelepítésnél figyelembe kell venni a közműveket, melyek nagyon
behatárolják a lehetőségeket. Kisebb díszfák valószínűleg szóba jöhetnek.
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Gombkötő Csabáné: A vízmű előtti járda nagyon rossz állapotban van. Ezen kívül is
több helyen a faluban rossz a járda. Babakocsit tolva néha ki kell menni az útra.
Közmunkásokkal meg lehetne javíttatni ezeket. Régóta felvetettem a játszótér
bekerítését vagy dróttal vagy magas sövénnyel. A gyermekeinket védeni kell a
forgalomtól. Erdőtelepítést is javaslok a lehető legnagyobb mértékben. A"Fecskeház"
ötlete nagyon tetszik! Támogatom mindenben. A másik régóta emlegetett ötletem,
hogy termelő üzemet kellene Kardoskúton létrehozni. Sok a munkanélküli. Sokan el is
mennek emiatt külföldre. Vannak méhészek a faluban. Lehetne egy mézfeldolgozót
létrehozni vagy gyapjú feldolgozó üzemet. A környezeti értékeinket is jobban ki
kellene használni. Propagálni még jobban a szürke marhát és a turizmust.
Ramasz Imre: Manapság komplett erdőtelepítést nem lehet egyszerűen megoldani.
Mint önkormányzat meg van kötve ebben a kezünk. Magánemberek annyit
telepítenek, amennyit akarnak. A foglalkoztatás bővítésének én is híve vagyok, de
nehéz vállalkozást idecsalni. Mondvacsinált munkahelyeket meg nem célszerű
létrehozni.
Gub András: Sonotherápiás készüléket lehetne vásárolni az egészségházba. Sok más
mellett érszűkület, érelmeszesedés, cukorbetegség megelőzésére és gyógyítására
lehetne alkalmazni. Természetesen előzetesen megtudni ennek árát és az
üzemeltetés feltételeit.
Ramasz Imre: Utánajárok a lehetőségnek.
Kulima István: A dolgozói létszámban egy fő van 4 órás munkakörben alkalmazva.
Javaslom, hogy emeljük fel neki 6 órásra a munkaidejét.
Ramasz Imre: Előzetesen beszéltünk erről a lehetőségről. Nem megterhelés az
anyagiakra vonatkozóan, viszont az ő részére előrelépést jelent. Figyelembe kell
venni azt, is hogy az előrelépés egyszerű, de visszalépés már nehezebb. Praktikus
megoldási lehetőség a munkaideje teljes kihasználására vonatkozóan, hogy szükség
esetén a két hatórás alkalmazott egymást helyettesíti.
A "Fecskeházhoz" még annyit hozzátennék, hogy semmi képen sem az idei
költségvetésbe kellene ezt beletenni. Bizonytalan a jövő. A politika vihara hozhat
meglepetéseket. Én azt mondom, várjunk ezzel egy évet. Sok új dolog felmerült az
eredeti előirányzat mellett. Javaslom, hogy menjünk végig egyesével a pontokon.
Gombkötő Csabáné: Én viszont azt mondom, hogy az idén bele kell vágni a
"Fecskeházak" építésébe.
Ramasz Imre: A fecskeház ötletet tartalékolnám. Az ötlet szem előtt tartásával, a
támogatásokat is figyelve. 2010. évben nem látom realitását. Egy komoly célkitűzés,
ami előrelépést jelent. A meglévő lakásállomány megtartásához nem ragaszkodom,
ha a benne lakók partnerek lennének. Idő kell valamilyen kompromisszum
létrejöttéhez.
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Aki egyetért Madari Józsefné munkaidejének 6 órára történő emelésével, 2010.
január 1-jéig visszamenőleg kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
2/2010. (II. 4.) sz.

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete Madari Józsefné munkaidejét napi 6
órára emeli, 2010. január 1. hatállyal.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2010. február 10.

Ramasz Imre: További hozzászólások hiányában javasolom, hogy a képviselő-testület
fogadja el az előterjesztést azzal, hogy az elhangzott javaslatok, azaz Sonotherápiás
készülék beszerzése, fabetétes kerítés építése, járdaépítés beépítésre kerül a
költségvetés tervezetébe.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, O nem szavazattal és 1 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:
3/2010. (II. 4.) sz.

3.

napirendi pont tárgya:

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2010. évi költségvetés tervezetét
első
fordulóban
elfogadta
azzal
a
kiegészítéssel, hogy a tervezetben beépítésre
kerülnek az alábbi fejlesztési, felújítási
javaslatok:
 Sonotherápiás készülék beszerzése;
 Kerítésépítés előirányzatának növelése;
 Járdaépítés.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2010. február 25.
Közfoglalkoztatási terv elfogadása.
Előadó:
Ramasz Imre polgármester,
dr. Mészáros Erzsébet jegyző.

Ramasz Imre: A közfoglalkoztatási tervet megküldtük a Munkaügyi Központhoz
véleményeztetésre. Ők válaszlevelükben leírták, hogy precíz anyag, megvalósíthatóak
az elképzelések. Az ügyrendi bizottság tárgyalta a napirendet.
Kulima István: Az Ügyrendi Bizottság változtatás nélkül elfogadásra javasolja a
tervet.
Ramasz Imre: Szavazást kér Kardoskút Község
közfoglalkoztatási tervének elfogadása mellett.
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Önkormányzata

2010.

évi

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
4/2010. (II. 4.) sz.

4.

napirendi pont tárgya:

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzata Képviselőtestülete Kardoskút Község Önkormányzata
2010. évre szóló közfoglalkoztatási tervét a
melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
Utasítja a polgármestert, hogy a tervet a
Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális
Igazgatóságának és a Dél-alföldi Regionális
Munkaügyi Központ Orosházi Kirendeltségének
küldje
meg,
továbbá
az
elektronikus
továbbításról gondoskodjon.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester
Határidő:
2010. február 10.
Falugyűlés
időpontjának,
napirendjének
előterjesztése és elfogadása.
Előadó:
Ramasz Imre polgármester

Ramasz Imre: Előzetesen egyeztettem Pappné Neller Borbálával a megfelelő időpont
kiválasztása érdekében. Javaslatom: 2010. február 10. szerda, 18 óra művelődési ház
nagyterme. Reméljük, hogy minél szélesebb körben eljönnek a lakosok, hiszen fontos
kérdésekről esik szó. A javasolt napirendek a következők:
1.
2.
3.
4.
5.

Testületi tevékenységről beszámoló.
2009. évi gazdálkodásról beszámoló.
2010. évi elképzelésekről beszámoló.
Szennyvízcsatorna kérdésében tájékoztatás.
Szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás területén
bekövetkező változások.
6. Közfoglalkozatási terv ismertetése.
7. Közoktatási Megállapodás tapasztalatainak ismertetése.

esetlegesen

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
5/2010. (II. 4.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2010. február 10. napján
18 órai kezdettel falugyűlést tart. A
falugyűlés napirendi pontjai az alábbiak:
 Testületi tevékenységről beszámoló.
 2009. évi gazdálkodásról beszámoló.
 2010. évi elképzelésekről beszámoló.
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Szennyvízcsatorna
kérdésében
tájékoztatás.
Szilárd
hulladékkal
kapcsolatos
közszolgáltatás területén esetlegesen
bekövetkező változások.
Közfoglalkozatási terv ismertetése.
Közoktatási
Megállapodás
tapasztalatainak ismertetése.





Felelős:
Határidő:
5.

napirendi pont tárgy:

Ramasz Imre polgármester
2010. február 10.

Közoktatáshoz Megállapodás és a hozzá
kapcsolódó
Finanszírozási
Megállapodás
felülvizsgálata.
Előadó:
Ramasz Imre polgármester;
dr. Mészáros Erzsébet jegyző.

Ramasz Imre: Az utolsó percekig nem kaptunk pontos adatokat Orosházától. Végül is
a számítások szerint 672.000.-Ft/éves növekménnyel 3.426.000.-Ft/hó a
finanszírozás összege. Az más kérdés, hogy van közel 6,5 millió forint többlet
finanszírozásunk a 2008. és 2009-es évről. Ezt vagy visszafizetik részünkre vagy
beszámolják az idei költségekbe. Ez egy későbbi egyezség kérdése lesz. Hozzászólás
hiányában szavazást kér a kiadott határozati javaslat mellett.
A testület 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
6/2010. (II. 4.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Orosháza
Város
Önkormányzatával 2008. augusztus 1.
napján kötött Közoktatási Megállapodás
mellékletét
képező
Finanszírozás
Megállapodást 2010. január 1. napjával az
alábbiak szerint módosítja:

Az 5./a. pont helyébe a következő
rendelkezés lép: „a kiegészítő támogatás
összege 2010. január 1. napjától 2010.
december 31. napjáig tervezett 3.426.000,Ft/hó.”
Egyéb vonatkozásban a Finanszírozási
Megállapodás változatlan tartalommal marad
hatályban.
A módosítással egységes szerkezetbe foglalt
Finanszírozási Megállapodás ezen határozat
mellékletét képezi.
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A Képviselő-testület felhatalmazza Ramasz
Imre
polgármestert
a
módosított
Finanszírozási Megállapodás aláírására.
Egyidejűleg
Kardoskút
Község
Önkormányzata hozzájárul Orosháza Város
Önkormányzata
Nevelési-Oktatási
és
Közművelődési Intézmények Törzsgárda
Szabályzatának alkalmazásához, a Kardoskúti
Tagintézményben
foglalkoztatottak
tekintetében, az ehhez szükséges pénzügyi
fedezetet biztosítja a kiegészítő támogatás
keretében.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester
Határidő:
2010. február 28.
Bejelentések:
dr. Mészáros Erzsébet: Az átmeneti gazdálkodásról szóló 18/2009-es rendelet
módosítását kérem elfogadni az alábbi változtatások szerint. A művelődési házhoz
750.000.-Ft. értékben lettek számítógépek beszerezve. Illetve egy nem várt
meghibásodás miatt 300.000.-Ft értékben kazáncsere lett ugyanitt eszközölve.
Hozzászólás hiányában Ramasz Imre polgármester szavazást kér a rendelettervezet elfogadása mellett.
A testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta az
átmeneti gazdálkodásról szóló 18/2009. (XII. 16.) sz. ÖKT. rendelet módosításáról
szóló rendelet-tervezetet.
Ramasz
Imre
polgármester
megállapítja,
hogy
Kardoskút
Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (…….) sz. ÖKT. rendelettervezete az átmeneti gazdálkodásról szóló 18/2009. (XII. 16.) sz. ÖKT.
rendelet módosításáról rendeletté emelkedett.
dr. Mészáros Erzsébet: A köztisztviselők jogviszonyának egyes kérdéseiről illetve őket
megillető juttatásokról szóló rendelet tervezetet bőségesen leírtam. Várom a
kérdéseket, javaslatokat.
Kulima István: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a napirendet. A középfokú
végzettséggel rendelkező köztisztviselő 10%-os illetmény-kiegészítését 15%-osra
javasoljuk módosítani. Illetve a felsőfokú végzettségűeknek is 15%-os illetménykiegészítést javaslunk január 1-ig visszamenőlegesen megállapítani. Ezekkel a
kiegészítésekkel elfogadásra javasoljuk a rendelet tervezetet.
Szemenyei Sándor: A tavalyi év egyik testületi ülésen felvetettem, hogy az
anyakönyvezetőnek is meg lehetne állapítani egy bizonyos összeget a családi
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események alkalmával felmerülő költségeinek ellensúlyozása képen. Pl. fodrász, stb.
Örülök, hogy az idei költségvetésben már megjelent egy alkalmankénti bruttó
10.000.-Ft-os összeg. Én ezt kevésnek találom, hiszen ebből még adózik is.
dr. Mészáros Erzsébet: Ezt az összeget a képviselői indítvány alapján szerepeltettem
a tervezetben, természetesen a testületnek módja van más javaslatot tenni.
Mórocz Lajos: Bruttó 15.000.-Ft./alkalmat javaslok.
Ramasz Imre: Szavazást kér a köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes
kérdéseiről és a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló
rendelet tervezet elfogadása mellett azon módosító indítványok figyelembe vételével,
hogy a 2. § kiegészül egy (4) bekezdésében a 10 %-os illetménykiegészítési mérték
15 %-ra módosul, valamint ugyanezen § kiegészül az (5) bekezdéssel, mely szerint a
felsőfokú végzettségű köztisztviselők is 15 %-os illetménykiegészítésre lesznek
jogosultak. Továbbá a 6. § (3) bekezdésében az anyakönyvvezetői költségtérítés
összege 10.000,- Ft-ról 15.000,- Ft-ra módosul.
A testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a
köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről és a köztisztviselőket
megillető juttatásokról és támogatásokról szóló …./2010. (…...) rendelet-tervezetet.
Ramasz
Imre
polgármester
megállapítja,
hogy
Kardoskút
Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2010. (…….) sz. ÖKT. rendelettervezete a köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről
és a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról rendeletté
emelkedett.
dr. Mészáros Erzsébet: Határozati javaslat került előterjesztésre a 305/2009. (XII.
23.) Korm. rendelet 2. § (1) bek. alapján, melynek megvitatását és elfogadását
kérem a képviselő-testülettől.
Pusztai Ádám: A cafetéria-juttatás éves keretösszegét a köztisztviselők esetében
javasolom 348.000,- Ft-ban megállapítani, ez az illetményalap 9x-ének felel meg.
Ramasz Imre: További hozzászólás hiányában szavazást kér a módosított határozat
javaslat mellett.
A testület 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
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7/2010. (II. 4.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat közszolgálati és közalkalmazotti jogviszonyban
álló munkavállalóit megillető 2010. évi cafetéria-juttatás éves
keretösszegét az alábbiak szerint határozza meg:
Megnevezés
Összeg
Fő
Ktgv-i ei.
Köztisztviselők

348.000,-

7

2.436.000,-

Közalkalmazottak

268.000,-

9

2.412.000,-

Közalkalmazottak1

201.000,-

3

603.000,-

-----

----

5.451.000,-

Összesen:

Felelős:
Határidő:

Ramasz Imre polgármester
dr. Mészáros Erzsébet jegyző
2010. február 15. és
2010. március 1.

Ramasz Imre: Tanyagondnoki szolgálat kiépítésével kapcsolatban kérném a
véleményeteket. A település sajnos idősödik. Most a tanyagondnoki szolgálat
létrehozható lehetne. Nem kell ebben a kérdésben most döntenünk, csak a
véleményetekre vagyok kíváncsi. Az utat esetleg előre meghatározhatjuk. Akarjuk-e
ezt a szolgáltatást vagy nem. Pályázati kiírás jelenleg nincs ebben a körben.
Alapvetően ehhez egy 9 személyes busz kell. Ennek az ára közel 8-9 millió forint.
Korábban ugye az is felvetődött, hogy Pusztaszőlősről Kardoskútra járnának a
gyerekek iskolába, ha lenne mivel. Ezt a buszt például erre is lehetne használni.
Illetve sok más mellett a külterületeken élő időseket is hordhatná orvoshoz,
szakrendelésekre a busz. A külterületeken élők életét könnyítenénk ezzel. Várom a
véleményeket.
Gub András: Ki lenne a felettese, az irányítója a tanyagondnoknak?
dr. Mészáros Erzsébet: A polgármester.
Gub András: Javaslom, hogy vágjunk bele. Mire ebből a tervből megvalósítás lesz,
addig minimum egy év eltelik. Venni kell buszt majd, találni egy embert, aki megfelel
az elvárásoknak. Annak az embernek vállalnia kell, hogy tanul. A tanyasi embereknek
el kell fogadni az ő személyét. Hosszú folyamat lesz ez.
Mórocz Lajos: Meg kellene fordítani a folyamatot. Először egy embert kell találni, aki
alkalmas erre a feladatra. Végezze el a tanfolyamot. Figyelni a pályázati
lehetőségeket a busz beszerzésére.

1

6 órában foglalkoztatott közalkalmazottak.
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Gombkötő Lajos: Támogatom az elképzelést.
Pusztai Ádám: Támogatható elképzelés.
Ramasz Imre: Úgy éreztem a hozzászólásokból, hogy támogathatónak tartjátok a
tanyagondnoki szolgálat felállítását. Szavazást kér.
A testület 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
8/2010. (II. 4.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
tanyagondnoki
szolgálat létrehozását támogatja.
Ramasz Imre: A következőkben a felhatalmazását kérem a testületnek, hogy egy
egyeztető fórumon vegyek részt. A Békés Megyei Vízművek és Szarvas Város közötti
vitás kérdésről egyeztetünk a regionális rendszerben lévő 7 önkormányzattal
közösen. Részleteket most nem tudok mondani, mert előttem is ismeretlenek azok.
A testület 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
9/2010. (II. 4.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete felhatalmazza Ramasz
Imre polgármestert, hogy a Békés Megyei
Vízművek Vállalat és Szarvas Város
Önkormányzata közötti vitás kérdésekben
tartott egyeztetéseken részt vegyen.
Ramasz Imre: Támogatási kérelmekkel folytatjuk. 2009. év végén támogatási
kérelmet nyújtott be a Tiszta Szívvel Egymásért Egyesület. 50.000.-Ft.-al támogattuk
őket. Ebből karácsonykor meleg étel osztása történt meg. Az egyesület 2010. január
7-i dátummal tételesen elszámolt a felhasznált pénzzel. Ugyanígy pontos elszámolást
nyújtott be a helyi polgárőrség is. Minden évben január 15-ig pályázhatnak civil
szervezetek támogatás iránt. Ilyen pályázatot nyújtott be a határidőn belül a
polgárőrség. 150.000.-Ft.-os támogatást kérnek. Ebből 130.000.-Ft benzinre illetve
20.000.-Ft gépjármű-javításra lenne felhasználva. Szavazást kér.
A testület 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
10/2010. (II. 4.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete elfogadta a Tiszta Szívvel
Egymásért Egyesület és a Kardoskúti
Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület
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beszámolóját
felhasználásáról.

a

támogatások

A testület 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
11/2010. (II. 4.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete elfogadta 150.000,- Ft
támogatást
nyújt
a
Kardoskúti
Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesületnek.
A
támogatási
szerződés
megkötésére
felhatalmazza Ramasz Imre polgármestert.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester.
Határidő:
2010. február 28.
Ramasz Imre: A Kardoskút Községért Közalapítvány is benyújtotta támogatási
kérelmét 100.000.-Ft.-ról. A szükséges nyilatkozatokat csatolták a beadványhoz.
Javaslom támogatásukat, szavazást kérek.
A testület 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
12/2010. (II. 4.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete elfogadta 100.000,- Ft
támogatást nyújt a Kardoskút Községért
Közalapítvány
részére.
A
támogatási
szerződés
megkötésére
felhatalmazza
Ramasz Imre polgármestert.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester.
Határidő:
2010. február 28.
Ramasz Imre: A szülői munkaközösségtől támogatási kérelem érkezett. A pénteki
farsang lebonyolításához kérnek 40.000.-Ft.-ot. A mi gyerekeinkről van szó.
Támogatásra javaslom.
A testület 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
13/2010. (II. 4.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete elfogadta 40.000,- Ft
támogatást nyújt az OVÁI és PSZI Kardoskúti
Tagintézmény
Szülői
Munkaközössége
részére a farsang megrendezéséhez. A
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támogatási
szerződés
megkötésére
felhatalmazza Ramasz Imre polgármestert.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester.
Határidő:
2010. február 28.
Ramasz Imre: A március 15-i ünnepi műsor előkészítése a következő testületi ülésre
volt kiírva. Mégis előre hoznám a mai ülésre. Megkeresés érkezett felénk, hogy ha
igényeljük, akkor Varga Zoltán önkormányzati miniszter el tudna jönni előadónak. A
választások közelsége miatt nem tartom szerencsésnek a politikát belevinni az
ünnepbe. Eddig is távol tartottuk az ünnepeinktől a politikát, tegyük ezt most is.
Várom a javaslatokat.
Kulima István: Hagyjuk ki a politikát az ünnepből. A szokásos menetrendet
támogatom.
Ramasz Imre: Előzetes egyeztetések után március 14-e estéjére javaslom az ünnep
időpontját kitűzni. Bízzuk meg Pappné Neller Borbálát a műsor megszervezésével.
Pappné Neller Borbála: Az idei falunap pontos időpontját szeretném, ha kitűzné a
testület. Megkönnyítené a munkámat, mert jóval hamarabb le kell foglalni az aznapi
előadókat.
Ramasz Imre: A legelső falunapok időpontjainál a július utolsó hétvégéjét tűztük ki.
Ez az évek alatt egy hetet előbbre jött. Javaslom, hogy 2010. július 17-ét tűzzük ki a
falunap időpontjának.
A testület egyetért a javasolt időponttal.
Ramasz Imre: Több napirendi pont és bejelentés nincs, ezért a Képviselő-testület
zárt ülés keretében folytatja az ülést.
Kmft.

/ Ramasz Imre /
polgármester

/ dr. Mészáros Erzsébet /
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

/ Gombkötő Lajos /
képviselő

/ Pusztai Ádám /
képviselő
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