5/2010. ÖKÜ.

JEGYZŐKÖNYV

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 8-án
14 órai kezdettel megtartott soron kívüli 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,
Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos,
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.
Jegyzőkönyv-hitelesítőkre tesz javaslatot
személyében, akiket a testület elfogadott.

Gub András és Szemenyei Sándor

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

Előadó:

1./ Települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet
megtárgyalása I. fordulóban

Ramasz Imre
polgármester

2./ Bejelentések.
A napirendi pontok előtt Ramasz Imre tájékoztatja a testületet, hogy lejárt határidejű
határozat nincs. A két ülés között eltelt időszakról az alábbiakat mondja el:
 Március 19-én volt a Tótkomlós és Térsége Állati-hulladék Kezelési
Önkormányzati Társulás közgyűlése. Itt elfogadásra került a 2009-es
zárszámadás és a 2010-es költségvetés, illetve megállapításra kerültek a
közszolgáltatás díjai. Ezen a téren emelés nem történt. Kardoskúton ez a
szolgáltatás egy korábbi rendeletünk végett ingyenes a lakók részére. Az
elszállított állati hulla után az önkormányzat fizet 70,-Ft+áfa-t.
Továbbá a társulás kéri a tag önkormányzatokat, hogy nyilatkozatot tegyenek,
mely szerint hozzájárulnak ahhoz, hogy az állati-hulladéklerakó telep
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üzemeltetési időtartamának lejártát követően a tótkomlósi 069/11. hrsz-ú
ingatlan, valamint a 070/1. hrsz-ú ingatlanon létesült monitoring kút, mely
most osztatlan közös tulajdon, térítésmentesen visszakerüljön Tótkomlós
Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonába. Ezen nyilatkozat aláírásához
kér felhatalmazást.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
56/2010. (IV. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete
felhatalmazza
Ramasz
Imre
polgármestert, hogy nyilatkozatot írjon alá a
Tótkomlós és térsége állati hulladék-kezelési
Önkormányzati Társulás felé, melye szerint az
állati-hulladéklerakó
telep
üzemeltetési
időtartamának lejártát követően a tótkomlósi
069/11. hrsz-ú ingatlan, valamint a 070/1.
hrsz-ú ingatlanon létesült monitoring kút, mely
most
osztatlan
közös
tulajdon,
térítésmentesen visszakerüljön Tótkomlós
Város
Önkormányzata
kizárólagos
tulajdonába.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester
Határidő:
2010. április 30.
 Március 31-én részt vettünk egy - az ÁNTSZ által kezdeményezett – fórumon.
Az összejövetel az ivóvíz minőség javításának lehetőségeiről szólt. Az ivóvíz
minősége nem felel meg az uniós elvárásoknak. Azt tudni kell, hogy nem az
ivóvizünk minősége romlott, hanem az egészségügyi határértékek lettek
alacsonyabban megállapítva a korábbiakhoz képest. Az ÁNTSZ keresi a
módját, hogy hogyan lehetne a lakókhoz eljuttatni a tiszta, arzénmentes
ivóvizet. Röviden ennyiben kívántam beszámolni a két ülés között eltelt
időszakról.
 Április 7-én Orosházán szakmai megbeszélés volt a Békés Megyei Vízművek
Vállalat és Szarvas Város Önkormányzata közötti vitából adódóan. A
rekonstrukciós és fejlesztési költségekhez történő fogyasztásarányos
hozzájárulásról külön megállapodás készül. Előreláthatólag májusban kerül a
testület elé.
Ha valakinek van észrevétele, hozzászólása az elhangzottakkal kapcsolatban tegye
meg. Amennyiben nincs, akkor az elfogadásról kézfelnyújtással szavazzanak.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
57/2010. (IV. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete a két ülés között történt fontosabb
eseményekről, döntésekről szóló beszámolót
elfogadja.
1.

A napirendi pont tárgya:

Települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet
megtárgyalása I. fordulóban
Előadó:
dr. Mészáros Erzsébet jegyző.

dr. Mészáros Erzsébet: Előterjesztésemben leírtam az előzményeket, amelyek a
szemétszállítás szükséges megreformálásához vezettek. Egy teljesen új rendeletet
hozunk létre. Több részben egyezőségek lesznek a régivel, de pl. új elemként jön be
a szelektív hulladékgyűjtés és a lomtalanítás fogalma. Illetve a különböző
kedvezmények. Bízom benne, hogy az általam kidolgozott három lehetőség közül
megtalálja a testület a legmegfelelőbb megoldást.
Kulima István: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a kérdést. Mindhárom tag más és más
véleményen van. Elmondom a saját véleményem és utána átadom a szót a
többieknek is. Véleményem szerint a „B” változat a jó megoldás azzal a módosítással,
hogy a kommunális adót egységesen 3000.-Ft-ra csökkentsük. A kedvezményezettek
körébe pedig a nyugdíjasokat és a nagycsaládosokat vonjuk be.
Pusztai Ádám: Nekem az a gondolatom, hogy a „B” változat a támogatható. Magam
részéről meghagynám a mostani 8600.-Ft/év kommunális adót. A 60 literes
gyűjtőedényt pedig minden lakónak kifizetném. 75 év felett nem fizet a lakó,
nyugdíjas és nagycsaládos pedig 50% kedvezményt kaphatna. Hangsúlyozom, hogy
a kedvezményt a kommunális adóra terjeszteném ki és nem a szemétszállításra.
Alanyi jogon minden lakónak a 60 literes edényt kifizetné az önkormányzat. Más
egyéb kedvezmény nem lenne a szemétszállításban.
Mórocz Lajos: Ezekkel ellentétben én az „A” változatot javaslom elfogadásra.
Támogatom a 75 év feletti lakók ingyenes szemétszállítását. A 60 literes edények
50%-át vállalja át az önkormányzat mindenkitől és a kommunális adó mértéket
3000,-Ft-ban állapítsuk meg.
Kulima István: Eddig is gond volt a kommunális adó beszedésével. Sokan nem
fizetnek. A szemétszállítási díjat ki kell fizetni a lakónak, különben nem viszik el a
kukáját.
Gombkötő Csabáné: Szerintem igazgató úr javaslata átlátható és támogatható.
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Szemenyei Sándor: Meghallgattam a bizottsági tagok véleményét. Nem támogatom
Pusztai képviselő társam javaslatát, hogy a nyugdíjasoknak alanyi jogon ne legyen
kommunális adó. Sok olyan nyugdíjas van, akinek nem okoz gondot kifizetni ezt az
összeget a nyugdíjából. Mórocz Lajos javaslatát támogatom, hogy 75 év felett legyen
ingyen, a 60 literes 50%-át fizesse az önkormányzat és a kommunális adó
egységesen 4000,-Ft legyen.
Pusztai Ádám: Én azzal kezdtem, hogy a 75 éven felülieknek legyen ingyen. A két
elképzelés között pár száz forint különbség van. A lényege ugyanaz.
Gombkötő Csabáné: Vannak olyan nyugdíjasok, akiknek valóban nem okoz gondot
ennek az összegnek a kifizetése. Nem javaslom az általános kedvezmény adását.
Maximum a 60 literes edényt tenném ingyenessé. Sem a nyugdíjasok sem a
nagycsaládosok kedvezményét nem támogatom. Több olyan egyedülálló van, aki
nehezebben gazdálkodja ki ezt az összeget, mint a nyugdíjasok vagy
nagycsaládosok. Akinek kedvezmény kell, az kérje.
Gombkötő Lajos: Bizonytalan vagyok. Talán a „B” változat az, ami elfogadhatónak
látszik. Adjunk a nyugdíjasoknak kedvezményt, de vizsgáljuk meg a jövedelmüket.
Állítsunk egy jövedelem határt, ami alatt adható kedvezmény.
dr. Mészáros Erzsébet: Ez az út is járható, de akkor ezt a szociális rendeletben
kellene leszabályozni.
Ramasz Imre: Hét féle variációt hallhattunk. Magam részéről a „B” változat mellett
voksolok. Amikor elindítottuk ezt az egész szemétszállítási reformot akkor jelentős
adócsökkentésről beszéltünk. Igazságos nem lesz a rendszer, mert mindig lesz olyan,
akinek nem tetszik. Szociális alapon nyújthatunk majd kedvezményt. Már most óriási
eredményt értünk el, hiszen az elszállítandó szemétmennyiség több mint a felére
csökkent. A nagycsaládosokat én személy szerint támogatnám. A 75 év feletti életkor
nem egy általános a településen, 44 családot érint. Az esetleges kedvezményekkel
nem kis munkát szabadítunk az ügyintézőre. Minden egyes kérelmet megvizsgálni,
elbírálni. Nagyobb lesz megint csak a bürokrácia.
Gub András: A „B” variációt támogatom.
Ramasz Imre: Tudomásul kell venni, hogy az élet drágul. Ne tegyük inkubátor alá a
települést. Most, hogy még van iparűzési adóbevételünk, természetesen nem okoz
gondot a kedvezmények átvállalása. De ha majd nem lesz már ez a forrásunk, akkor
egy ökölcsapással fog felérni a sok kedvezmény egyszerre történő elvétele.
Pusztai Ádám: A kedvezmények mértékét idővel lehet csökkenteni. Ha az
önkormányzat anyagi lehetőségei a jövőben beszűkülnek, akkor csökkenthetőek vagy
megszüntethetőek a kedvezmények. A kommunális adóhoz például azért nem
nyúlnék, mert az emberek ezt már megszokták. Egy csökkentés persze mindenkinek
jól jönne, de egy ez utáni drasztikus emelés már nem esne annyira jól.
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Ramasz Imre: Ha valaki szolgáltatást vesz igénybe annak meg kell fizetni az árát. A
környező településeken hogy van ez?
dr. Mészáros Erzsébet: Utánanéztem ennek. Orosházán a nyugdíjasoknak van
kedvezmény, de nem mindenkinek. Szigorúak a feltételek. Más településen viszont
semminemű kedvezmény nincs.
Kulima István: Legyen egységes mindenkinek a kommunális
szemétszállításban adjunk kedvezményt szociális rászorultság alapon.

adó

és

a

Szemenyei Sándor: A végén csak odajutunk, hogy nem kap senki alanyi jogon
kedvezményt, amit én nem is támogatnék. A lakosok most arra számítanak, hogy
nekik kell fizetni a szemétszállítási díjat. Ezt támasztja az is alá, hogy szinte kivétel
nélkül kisebbre cserélték az edényeket. Támogatom azt az elképzelést, hogy a
szemétszállítási díjban ne adjunk kedvezményt, viszont a kommunális adóban igen.
Kulima István: Év közben is lehet a kuka méretét változtatni?
dr. Mészáros Erzsébet: Igen.
Ramasz Imre: Összefoglalva: a rendelet-tervezetből maradjon ki a 11. §., hogy a
szemétszállításról szóló rendeletben nem biztosítunk rászorultságtól független
díjkedvezményeket, viszont a szociális rendeletét kiegészítjük egy új támogatási
formával, mely szerint szociális alapon, jövedelem vizsgálat alapján lehet
kedvezményt igényelni. Aki egyetért azzal, hogy a szemétszállításról szóló rendelettervezetből maradjon ki a rászorultságtól független kedvezmények szabályozása,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 0 ellenszavazattal az alábbi
határozatot hozta:
58/2010. (IV. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
települési
szilárd
hulladékkezelési
közszolgáltatásról
szóló
rendelet-tervezetet első fordulóban elfogadta
azzal a módosítással, hogy a tervezet
szövegéből a 11. §, azaz a rászorultságtól
független kedvezmények szabályozása törlésre
kerül.
Felelős:
dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő:
2010. április 15.
Ramasz Imre: Viszont akkor most döntenünk kell a szociális rendelet módosításának
előkészítése kapcsán a jövedelemhatárról és a kedvezmény mértékéről is.
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Szemenyei Sándor: Tehát akkor most 100%-os lesz a lakókat terhelő szemétszállítási
díj?
Ramasz Imre: Igen, mivel a kedvezmények körét kivettük a rendeletből.
Pusztai Ádám: Javaslom a jövedelemhatárt az alábbiak szerint megállapítani: a
családon belüli egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum kétszeresét. Egyedül állónál a 250%-ot.
dr. Mészáros Erzsébet: Orosházán úgy szabályozták a kedvezmény mértékét, hogy az
kaphat, aki 70 év feletti, nem kap lakásfenntartási támogatást, a jövedelmi
feltételeknek megfelel és igazolja, hogy mennyi az elmaradt szemétdíj tartozása.
Javaslom, hogy május 31-ig adhassák be a lakók a kérelmüket. Testületi hatáskörben
lenne döntés és a kedvezmény mértéke maximum a szemétszállítási díj, vagy annak
meghatározott százaléka lehetne.
Ramasz Imre: Itt álljunk meg egy pillanatra. Hogy dönthetünk előre kedvezményről?
Én úgy gondolom, hogy az, akinek évközben díjhátraléka keletkezik, az adja be a
kérelmét és annak az 50%-át vállalná át az önkormányzat, ha megfelel a szociális
feltételeknek. Így logikus nem?
Kulima István: Véleményem szerint így ösztönözzük a lakót, hogy ne fizessen.
Gub András: Ha valaki megfelel a kedvezménynek május 31-én, az kaphassa meg
előre egy évre a támogatást, mint a lakásfenntartási támogatásnál.
Ramasz Imre: Akkor összefoglalva az elhangzottakat: május 31-ig kell beadni a
kérelmeket. A szociális körülmények megismerése után annak mérlegelésével
maximum 50%-ban támogathatja a testület az arra rászoruló lakót. A kommunális
adónál véleményem szerint egységesen 4000,-Ft-ot kell megállapítani és meghagyni
az eddigi nyugdíjas kedvezményt.
Mórocz Lajos: 3000,-Ft-ot javaslok, és ne legyen kedvezmény.
Pusztai Ádám: Ebben az esetben a nyugdíjasok így jóval többet fizetnek, mint eddig.
dr. Mészáros Erzsébet: Évközben nem lehet adómértéket emelni. A kedvezmények év
közbeni eltörlése alkotmányos aggályokat vet fel. Véleményem szerint a kedvezmény
csak évfordulóval vonható meg. Javaslom, hogy ebben az évben mindenképpen
hagyjuk meg a nyugdíjasok kedvezményét.
Ramasz Imre: Legyen 3000,-Ft. és maradjanak a kedvezmények.
Aki ezzel egyetért kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, - az
alábbi határozatot hozta:
59/2010. (IV. 8.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete döntött arról, hogy a szociális
ellátások körében új támogatási formát vezet
be.
A
szemétszállítási
díjtámogatás
szabályozásánál irányadó szempontok:

a
kérelmező
nem
részesül
lakásfenntartási támogatásban;

jövedelmi feltételeknek (egyedülálló
esetében az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 250 %-át, más
esetben 200 %-át meg nem haladó egy főre
eső jövedelem) megfelel;

szemétszállítási díjhátraléka nincs;

támogatás mértéke maximum a
szemétszállítási díj 50 %-a.
A magánszemélyek kommunális adójáról szóló
rendelet módosításának előkészítése az
adómérték
3000,Ft-ra
történő
csökkentésével.
A testület megbízza a jegyzőt, hogy az
önkormányzati rendeletek tervezetét a fenti
szempontok figyelembe vételével készítse elő.
Felelős:
dr. Mészáros Erzsébet jegyző.
Határidő:
2010. április 30.
Bejelentések
dr. Mészáros Erzsébet: Az önkormányzat által 2010. évre tervezett felújítási,
fejlesztési beruházásainak számbavételével készült el az előterjesztés a közbeszerzési
terv vonatkozásában. Az összes beruházás összevont nettó összege 16.720 eFt.
Ugyanakkor figyelembe kell venni a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. 40.
§-ában foglalt rendelkezést is, mely az egybeszámítási kötelezettségre vonatkozik.
Továbbá az egyes beruházások CPV kódrendszer szerinti besorolását, mely szerint a
kerítés építése az „Egyéb épületgépészeti szerelés” osztályba tartozik. Mindezek
alapján a tervezett beruházások nem közbeszerzés kötelesek, az önkormányzat 2010.
évi közbeszerzési terve nemleges.
Ramasz Imre: Aki ezt az előterjesztést elfogadja kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag- az alábbi határozatot hozta:
60/2010. (IV. 8.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete – a 2010. évi költségvetésben
tervezett
fejlesztéseket,
felújításokat,
beszerzéseket figyelembe véve- megállapítja,
hogy a 2010. évi közbeszerzési terve nemleges.

Ramasz Imre: Az idei évre tervezett felújítások /hivatal, gyógyszertár, művelődési
ház és óvoda kerítése/ műszaki ellenőrzésére három helyről kértem ajánlatot. Egy
ajánlat érkezett, melynek vállalkozói díja 230.000,- Ft + ÁFA. Az ajánlatot Hegedűs
Imre tette. Javaslom az ajánlat elfogadását.
A gyógyszertár felújítására előzetes felmérés nélkül 1,5 millió forintot terveztünk,
melyre tételes költségvetést készíttettem, ebből kiderült, hogy a költségek az
előzetesen kalkulált összegtől lényegesen magasabbak. A teljes költség 2.927.561,Ft. Kérem a testület döntését a fedezet biztosítására, vagy a felújítás elhagyására. Én
javaslom a megvalósítást, a szükséges plusz forrás rendelkezésre áll.
Gub András: Az ellenőrzés a műszaki átadásig tart?
Ramasz Imre: Igen, végigkíséri az ellenőr a folyamatot. Először arról döntsünk, hogy
nekivágjunk-e ennek a felújításnak. A forrásaink adottak rá és az épület is megérett
már egy felújításra. Szükségesnek látom a nyílászárók cseréjét, villanyhálózat
felújítás, szigetelés, födémjavítás, parkettázás. Aki egyetért a gyógyszertár
felújításával, az kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag- az alábbi határozatot hozta:
61/2010. (IV. 8.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete a gyógyszertárat a 2010. évi
költségvetés terhére felújítja, melyre 3 millió
forint összeget biztosít. A 2010. évi
költségvetésben szereplő 1.500 eFt összegű
előirányzatot a költségvetési tartalék terhére
megemeli.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester
Határidő:
2010. augusztus 25.
Ramasz Imre: Döntsünk a műszaki ellenőr ajánlatával kapcsolatban. Aki egyetért az
ajánlattal, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag- az alábbi határozatot hozta:
62/2010. (IV. 8.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete műszaki ellenőri teendőkkel megbízza
Hegedűs Imrét, munkadíját 230 ezer forint +
Áfa összegben állapítja meg.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester
Határidő:
2010. május 30.
Ramasz Imre: Sebességmérő berendezés beszerzéséről négy helyről kértem
árajánlatot. Előzőekben ugye napelemes megoldásban gondolkodtunk. Beszélgetve a
közutasokkal e témakörben rávilágítottak, hogy a napelem a nagy kiterjedése miatt
viharokban nagyon sérülékeny. Illetve ha több napon át nincs napsütéses időszak,
akkor lemerül az akkumulátor. Ennek ismeretében javaslom a hálózati bekötésű
sebességmérők beszerzését. Utánanéztem ezeknek és nem kerülnek többe, mint egy
napelemes kiszerelés. A tervezett keretbe beleférünk.
Támogatási kérelem érkezett a Cinkusiak Baráti Körétől egy rendezvényük
támogatásához. 140.000.-Ft összköltségű rendezvényükhöz kérnek tőlünk 40.000.-Ft.
támogatást. A beadott kérelem minden szempontból megfelel a törvényi
előírásoknak. Mindenki tudja, hogy milyen hagyományokat őriz az egyesület. Minden
évben pontosan elszámoltak a részükre juttatott támogatásról. Javasom részükre
megadni a kért összeget. Aki egyetért a 40 ezer forint támogatási összeggel,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag- az alábbi határozatot hozta:
63/2010. (IV. 8.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Cinkusiak Baráti Körét
40.000,-, azaz: Negyvenezer forinttal támogatja
és felhatalmazza Ramasz Imre polgármestert a
támogatási szerződés megkötésére.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester
Határidő:
2010.május 31.
Ramasz Imre: A szelektív hulladékgyűjtő szigetek helyét korábban megbeszéltük.
Ezek ki lettek jelölve. Két helyen már ki is lett betonozva: a Petőfi utcán és az
iskolánál. A harmadik helyszín az a piac meghosszabbításában lett kijelölve. Az ott
lakó előzetes megkeresésünkre nem élt ellene panasszal. Többször is beszéltünk erről
vele, nem sérelmezte a sziget közelségét. Szemenyei képviselő társunk élne ellene
kifogással. Átadom a szót.
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Szemenyei Sándor: A szelektív hulladékgyűjtő elhelyezését a piac és lakóház
közvetlen közelébe nem tartom helyesnek. Senki nem örülne, ha a kerítése mellé
telepítenénk a szigetet. Javaslom, hogy tegyük át a szigetet a túloldalra, a rózsasor
szélére. Ott nem lenne útban senkinek és nem a házak közvetlen közelében lenne.
Mórocz Lajos: Az ABC előtt van a hirdetőtábla. Mindig gazos a környéke. Nem
lehetne azt kibetonozni és oda telepíteni a szigetet?
Ramasz Imre: Azon a részen állandóan megáll a csapadék. Ha azt a kis árkot is
bebetonozzuk, akkor még jobban megáll. A rózsasorra nem tehetjük a szigetet, mert
csak szilárdburkolatú út mellé lehet telepíteni. Földútra nem megy le a kocsi üríteni.
Gub András: Az Agár ZRt. irodájának bejárója mellé esetleg?
Pusztai Ádám: Ez pedig a ZRt-t zavarhatja. Előtte mindenképpen egyeztetni kell
velük.
Ramasz Imre: Megvizsgáljuk a lehetőségeket. Ha mód lesz arra, hogy a piaccal
szemben levő részre telepítsük a szigetet akkor oda fogjuk. De pl. a
villanyvezetékeket is figyelembe kell venni. Az ürítésnél megemelik a konténereket,
tehát annak hely kell felfelé. Vizsgálódunk.
Ramasz Imre: Körbeadok egy katalógust, amelyből a szelektív gyűjtőedényeket lehet
kiválasztani. Van olcsóbb sima és drágább, viszont szebb edény. Kérem a
javaslatokat.
Pusztai Ádám: 8 egyforma gyűjtőt javaslok, a 250 ezer Ft/db típusból.
Szemenyei Sándor: Fontosnak tartom, hogy az gyűjtőedények kihelyezése előtt a
lakosság figyelmét szórólapon felhívni, hogy melyikbe mit tehet.
Ramasz Imre: Aki egyetért a 8 egyforma gyűjtőedény megvásárlása mellett,
250.000,- Ft/db áron, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag- az alábbi határozatot hozta:
64/2010. (IV. 8.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete döntött arról, hogy megvásárol 8 db,
összesen 2.000.000,- Ft összértékű szelektív
hulladékgyűjtő edényt.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester
Határidő:
2010. május 31.
Ramasz Imre: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a számlavezető banknál 20 millió Ft
lekötött betét van, a Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezetnél 30 millió forint van
10

lekötve. A számlán 80 millió forint van, de rövid idejű lekötése állampapírokba nem
kedvező. Javaslom, hogy a számlavezető pénzintézetnél a legjobb megoldást
megkeresve kerüljön lekötésre. Felhatalmazást kér, hogy a Takarékszövetkezetnél
lévő lekötött betét lejárta után annak ismételt lekötését eszközölje.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag- az alábbi határozatot hozta:
65/2010. (IV. 8.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete megbízza Ramasz Imre polgármestert,
hogy
a
Gádoros
és
Vidéke
Takarékszövetkezetnél a 30.000.000,- Ft
összegű
betét
lejártakor
annak
ezen
pénzintézetnél
történő
ismételt
lekötése
tárgyában eljárjon
Felelős:
Ramasz Imre polgármester
Határidő:
2010. április 30.
Ramasz Imre polgármester megállapítja, hogy a továbbiakban szociális kérelmek
megtárgyalására kerül sor, így a testület zárt ülésen folytatja munkáját.
Kmft.

/ Ramasz Imre /
polgármester

/ dr. Mészáros Erzsébet /
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

/ Gub András /
képviselő

/ Szemenyei Sándor /
képviselő
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