9/2010. ÖKÜ.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. május 27-én
14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi ülésén.
Jelen vannak:

Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Csabáné, Gombkötő
Lajos, Gub András, Mórocz Lajos, Pusztai Ádám, Szemenyei
Sándor települési képviselők.

Jelen volt továbbá:

dr. Mészáros Erzsébet jegyző,
Pappné Neller Borbála, műv. ház ig.
Dr. Kodácz Emese fogorvos;
Rácz Ernő Orosházi Városi Kórház műszerész technikus;
Hegedűs Imre műszaki ellenőr;
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.
Távolmaradását bejelentette: Kulima István képviselő.
Jegyzőkönyv-hitelesítőkre tesz javaslatot Gombkötő Lajos és
személyében, akiket a testület elfogadott.

Mórocz 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./ Fogászati berendezés beszerzéséről döntés
(14 órától)

Ramasz Imre
polgármester

2./ Épületek felújítása
(15 órától)

Ramasz Imre
polgármester

3./ Bejelentések.
Ramasz Imre polgármester tájékoztatja a jelenlevőket, hogy soron kívüli testületi
ülésre kerül sor, ezért lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi
ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről, tett intézkedésekről nem esik szó.
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1.

Napirendi pont tárgya:

Fogászati berendezés beszerzéséről döntés.
Előadó:
Ramasz Imre polgármester.

A 2010. évi költségvetés elfogdásakor a Képviselő-testület döntött egy fogászati
berendezés beszerzéséről, mert a jelenlegi 1975. óta szolgálja a helyi lakosságot.
Felvettem a kapcsolatot dr. Kodácz Emese fogorvossal, és Rácz Ernő orvosi műszer
technikussal. Ajánlatokat kértünk három cégtől. Hat ajánlatot kaptunk, különböző
típusú és felszereltségű eszközökre. A helyi viszonyok figyelembevételével alakítottuk
ki álláspontunkat. A költségvtésben 3 millió forintos keret van betervezve, de
meglátásunk szerint indokolt nagyobb összeget fordítani erre az eszközre, ennek okát
el fogjuk mondani. Átadja a szót Rácz Ernőnek.
Rácz Ernő: Köszönti a megjelenteket, néhány szóban bemutatkozik: 1969. óta
Orosháza és környéke fogászati gépeinek, 30 éve a kórház orvosi műszereinek a
technikusa.
Az ajánlatokat ismerteti: legalább 5 millió forintba kerül 2 ajánlat. Ezek a gépek már
szájsebészeti beavatkozást tesznek lehetővé, Gyulán van ilyen ellátás, nincs rá
szükség itt a településen. Egy ajánlat 4 millió forint bekerülései összegű, nincs rá
szükségünk, egy ajánlat nem igazán praktikus lenne nekünk, így kettő ajánlat maradt
amely kifutó típust kínál. Ezt a típust már így ilyen formában nem gyártják, az
alkatrész ellátása azonban hosszú ideig biztosított.
A szájba dolgozó rész
mikromotoros, a kisebb kezeléseket teszi lehetővé. Nem világítós rész, de lehet ezt
világítós formában is kérni. Kompresszoros, burkolat nélküli. A burkolat
megrendelését megfontolás tárgyává tenném, 300 ezer forint körüli összeget
jelentene pluszban. Nyálelszívó ára is benne van az ajánlatban, két féle típusban,
egyik olyan teljesítményű, amire nincs igény itt, a másik az alapberendezés.
Ki kell választani az eszköz színét is.
Ramasz Imre: 3 millió forint van tervezve a költségvetésben. Az ajánlatok szerint a
Modent Kft. kifutó típusként ajánlott gépe megfelelnek, mely 3.371.823,- Ft-ba kerül.
Az egyéb kiegészítésekkel – pl. kompresszor-burkolat - 3,5-3,8 millió forint. Bizonyos
telepítési költségek is felmerülnek majd.
Szemenyei Sándor: Dr. Kodácz Emesét kérdezi, mi a javaslata az ajánlatokkal
kapcsolatban. Mit szeretne, mi lenne szükséges? Nem a bekerülési összegen múlik,
hogy jó berendezést kapjon.
Dr. Kodácz Emese: Árajánlat kérése előtt megbeszéltük mi legye ezen a
kezelőegységen. Ezen a legszükségesebb dolgok vannak. Nagyon jó lenne, ha azok a
minimális kiegészítések még beszerzésre kerülnének, pl: burkolat.
Rácz Ernő: A jelenlegi gép abban az időben korszerűnek számított, de a mostani
fogtechnikai fejlettség, gyógyszeres kezelésekkel nagyon nehéz dolgozni vele.
A kiválasztott géppel szeretném átvenni a beüzemelést, mert a jogosultságom meg
van, és így sokkal olcsóbb lenne a telepítés is, és esetleges javításnál, vagy
beállításnál az idő is rövidebb lenne.
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Mórocz Lajos: A betegeknek melyik típus a legjobb, melyik az, amelyik a
legfájdalommentesebb kezelést biztosít?
Dr. Kodácz Emese: Nagyon elévült a jelenlegi berendezés, a betegeknek sokkal
kényelmesebb és jobb lesz bármelyik típus.
Gombkötő Lajos: A jó berendezés az orvos jobb munkáját eredményezheti. Nem
biztos, hogy a legolcsóbb berendezést kell megvásárolni. Olyan berendezés legyen,
ami a mai kor követelményeinek megfelel. A kompresszor burkolatot is javaslom
megvásárolni.
Gombkötő Csabáné: Mennyi időre van garancia, és nehogy elveszítsük a garanciát
azzal, hogy más átveszi a telepítést.
Rácz Ernő: Csak abban az esetben vállalom a beüzemelést, ha a garanciát is
megkapom. Egyébként 1 év a garancia. A rendeltetésszerű használat mellett nagyon
tartós berendezésről van szó.
Ramasz Imre: Ezek nagyon korszerű berendezések, a drágább gépek nem lennének
kihasználhatóak, a mi településünkön. Az elmondottak alapján sokáig kielégíti a
lakosságunk igényeit.
Gombkötő Csabáné:
biztosítására.

Szerződést

kellene

kötni

az

elaldóval

az

alkatrészek

Rácz Ernő: 8 év kötelező az elemek biztosítására, a következő szériákban ugyanazok
az alkatrészek vannak, tehát biztosított, a karosszéria elemek nem pótolhatók, de
azokat nem is kell pótolni, olyan időtállóak.
Pusztai Ádám: A kiegészítés, ami szükséges vegyük meg.
Rácz Ernő: Az ellátási létszámra ez a maximumot tudja biztosítani.
Gombkötő Csabáné: Ami nem kifutó típus, ugyanez a tudású, mennyivel kerülne
többe?
Rácz Ernő: Másfél millio forinttal kerülne többe.
Ramasz Imre: Javaslom, hogy a Modent Kft. Diploma 170 típusú ajánlat bővített
formájával értsünk egyet. Egészítsük ki 4 millió forintra a tervezett összeget a
költségvetési tartalék terhére, és hatalmazzon fel a testület a beszerzés elindítására.
Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
97/2010. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete döntött arról, hogy Modent Kft.
ajánlata alapján a Diploma 170 típusú
fogászati berendezés kibővített változatát
vásárolja meg. A bekerülési összeget
4.000.000 forintban határozza meg. A 2010.
évi költségvetésbe betervezett 3.000.000,- Ft
előirányzatot 1 millió forinttal kiegészíti a
költségvetési tartalék terhére. Felhatalmazza
Ramasz
Imre
polgármestert
a
gép
beszerzésére.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester
Határidő:
azonnal.
Ramasz Imre: Jó munkát kíván a Dr. Kodácz Emesének, Rácz Ernőt pedig kéri, hogy
továbbra is legyen szakmai tudásával segítségünkre és próbálja megszerezni a
szervízelési jogot, ez csak olcsóbbá és gyorsabbá teszi az esetleges meghibásodások
kijavítását.
Dr. Kodácz Emese: Nagyon szépen köszönöm az új fogászati berendezést.
2.

Napirendi pont tárgya:

Épületek felújítása
Előadó:
Ramasz Imre polgármester

Ramasz Imre: A Polgármesteri Hivatal és a Gyógyszertár felújítására a jegyző által
elkészített pályázati kiírás megtörtént. Öt ajánlat érkezett, melyből egy nem a kiírás
szerint készült el. Így a fennmaradó négy ajánlatot kell értékelni és kiválasztani a
nyertes kivitelezőt. ABC sorrend szerint értékeljük a beadott ajánlatokat. Javaslom,
hogy mindig csak az a pályázó legyen jelen, akinek a pályázatát tárgyaljuk. Arra is
adott a lehetőség, hogy a két munkára külön-külön pályázó kapjon megbízást.
dr. Mészáros Erzsébet: Az ajánlattételi kiírást a testület nem látta, meg kellene
ismerniük.
Ramasz Imre: A Polgármesteri Hivatal belső felújítását az igazgatási szünet két hete
alatt el kellene végezni. A szerződés megkötését június 3-ban határozzuk meg.
Generál szerződés megkötése szerepel a pályázati felhívásban, azaz az önkormányzat
csak a fővállalkozóval áll szerződéses kapcsolatban, az alvállalkozókért a fővállalkozó
felel.
Az első ajánlattevő Andrékó Zoltán egyéni vállalkozó, akinek ismerjük a munkáját, az
óvoda felújítását nagyon jó minőségben, precízen, határidőn belül végezte el. Bartók
László egyéni vállalkozó, ajánlattevő korábban járdaépítést végzett a településen. Az
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Iványi Építőmester Kft. ismert a térségben, végül a Szabó és Társa Bt. helyi
vállalkozó, aki korábban az orvosi rendelő felújítását végezte.
Ez a 4 ajánlat érvényes, kisebb hiánypótlásra sor került, erre a kiírásban lehetőséget
biztosítottunk. Az ajánlatokat a műszaki ellnőrünk értékelte.
Gombkötő Lajos: Egyik vállalkozó alvállakozójaként a döntéshozatalból való
kizárásomat kérem.
Ramasz Imre: Aki egyetért a kérelem teljesítésével, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
98/2010. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete Gombkötő Lajos képviselőt az
épületek
felújításával
kapcsolatos
döntéshozatalból kizárja.
Ramasz Imre: Andrékó Zoltán az első pályázó, akit meghallgat a képviselő-testület.
Van-e valamilyen kiegészítése, átgondolva készítette-e a pályázatot?
Andrékó Zoltán: Teljesen meggondoltam, átgondolva készítettem az ajánlatot, nincs
kiegészíteni valóm.
Hegedűs Imre: Formailag teljesen megfelelő a pályázat. A polgármesteri hivatal
felújításával kapcsolatban néhány kérdés tisztázandó véleményem szerint. A
gyógyszertár felújításához az Önkormányzat biztosítja a cserepet, tehát nem kell újat
vásárolni. A polgármesteri hivatal padlásjárdánál az árat tisztázni kell, a toldalék
résznél a padlásrészt pontosítani kell.
Andrékó Zoltán: Helyszínen ezt megbeszéltük, valószínű elírás történt.
Hegedűs Imre: Gombamentesítés – jogos. A festés díját sokalom, 1900-2000,- Ft/m2
elfogadható, sokalom a Czirok János festő alvállalkozó munkadíját.
Andrékó Zoltán: Két hét alatt kell a festési munkákat is elvégezni, ezt csak - éjjelnappali munkával lehet kivitelezni, azért magasabbak a munkadíjak.
Hegedűs Imre: Több embert kell beállítani, nem indokolt szerintem, esetleg még
egyszer beszéljük meg. Homlokzat vékonyvakolatnak mi let beállítva.
Andrékó Zoltán: REVCO lett beállítva, tapasztalatom szerint jobb minőségű, jó a
kapcsolatom a nagykereskedelemmel, ezért szinte nagyker árat állítottunk be.
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Hegedűs Imre: A nyílászárók készítőivel is jó a kapcsolata, emiatt is jobb, olcsóbb az
ajánlata, ezt láttuk a referencia munkáinál is. Épületgépészeti munkáinál viszont
magasabb árak vannak betervezve, alvállalkozó Kaluzsa Zoltán.
Andrékó Zoltán: A nyílászáró árak is azért kevesebb, mert saját magunk építjük be.
Hegedűs Imre: Jegyzői iroda kiegészítésre szorul, kimaradt a vakolat bejavítása és a
salétromos rész kijavítása.
Ramasz Imre: Az utca felől nem kerül vissza a rács az ablakokra, biztonsági üveg
lesz, így terveztük, de számítások után láttuk, hogy a rácsok átalakítása sem kerül
kevesebbe, mintha az épület egészén biztonsági üveg beépítését kérjük.
Hegedűs Imre: Határidő a belső munkákra 2010. 07. 19 – 2010. 08. 01. Tudja ezt
tartan?.
Andrékó Zoltán: Kötelezettséget tudunk vállalni, a száradás és festés okoz problémát,
utolsó pillanatig el fog húzódni. Tavaly az óvodánál az épületgépészeti munkákat
Kaluzsa Zoltán végezte, megbízható jó mester.
Hegedűs Imre: Gyógyszertár – nem teszünk páravédő fóliát, cserépléc ellenléc lesz.
Andrékó Zoltán: Benne van a kapupánt csavar, a meredekség miatt kell.
Hegedűs Imre: Poliester hullámlemez beépítés díjat, valamint a hőszigetelés díját is
soknak tartom.
Andrékó Zoltán: Az ács munkájába nem tudok állást foglalni, 1500 forintra van
beállítva a hőszigetelés, a 3 ezer forint az ablakkeretre van beállítva.
Hegedűs Imre: Poliészter jogos, minimális villanyszerelési munkák lesznek.
Andrékó Zoltán: A gyógyszerésszel egyeztetni kell, mert többet kér, mint ami az
ajánlatban volt.
Hegedűs Imre: Amit nekem elmondott azt állítottam be.
Andrékó Zoltán: Amit a gyógyszerész kért, az van pótmunkába beállítva.
Ramasz Imre: Lépjünk túl ezen, vele tisztázzuk. A testületi tagoknak adom át a szót.
Hegedűs Imre: Andrékó Zoltán árajánlata a polgármesteri hivatalra 10.802.823,- Ft,
a gyógyszertárra 2.990.013,- Ft. Ezek az összegek maradhatnak véleményem szerint.
Pusztai Ádám: Egyben vagy külön-külön is vállalja a munkát.
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Anrékó Zoltán: Külön-külön is, esetleg épületgépészeti munka leválasztásával is
vállalom.
Gombkötő Csabáné: Tudja-e tartani a végösszeget?
Andrékó Zoltán: Úgy adtuk az ajánlatot.
Gub András: Mit takar a pótmunka?
Andrékó Zoltán: Azokat a munkákat, amelyek szükségesen elvégzendő, de nincs a
költségvetésben benne. Pl: ácsmunkánál a gombamentesítés, eresz deszkázás, ezek
kimaradtak a pályázati kiírásból, de szakmailag indokolt elvégezni.
dr. Mészáros Erzsébet: Kikötöttük, hogy eredeti nem módosítható, pótmunkában kell
feltüntetni. Ezt a pályázat korrektül tartalmazz is.
Ramasz Imre: Menet közben is előfordulhatnak pótmunkák, ez a pályázat megfelelő
felmérést követően lett elkészítve.
Hegedűs Imre: Megpróbáltuk jól átnézni, a pályázó kérte is, hogy együtt mérjük fel,
ott is tisztázódtak munkák.
Andrékó Zoltán: Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Elhagyja a termet.)
Szemenyei Sándor: Megkéri Hegedűs Imrét, hogy gyorsabban pörgesse a tárgyalást.
Ramasz Imre: Bartók László következik, a kiírásnak megfelelő ajánlati összeggel, a
kiadott szempontok alapján készítette el a pályázatot.
Hegedűs Imre: Így látom én is.
Bartók László: Csatolva van a fűtésszereléssel kapcsolatban pótmunka, de az egész
kivitelezéssel kapcsolatban a polgármesteri hivatalnál nagyon kevés az idő.
Ramasz Imre: Ez kapacitás kérdése is.
Bartók László: Nem kapacitás kérdése, időjárás függvénye is.
Ramasz Imre: 2010. 06. 30. kezdési időpont jelent? A tényleges munkakezdés 2010.
07. 19., mivel előtte falunap van július 17-én, ezt figyelembe kell venni.
Bartók László: Nem zavaró körülmény, jó ütemtervet kell készíteni.
Hegedűs Imre: 2010. 07. 19. - 2010. 08. 01. a belső munkák elvégzésének ideje,
melyet fontos betartani az elrendelt igazgatási szünet miatt. Padlás fóliaterítésének
díja nagyon magas.
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Bartók László: Gépi programból írtam, megbeszélés kérdése.
Hegedűs Imre: Lécezés van csak, gombamentesítés nincs feltüntetve – külön kellett
volna. Gyógyszertárral kapcsolatban – határidő nem befolyásol, épületgépészeti
munka – nincs eltérés, fóliát nem teszünk a cserép alá, hiányzó cserepet az
önkormányzat pótolja.
Polgármesteri Hivatal bruttó 11.544.115,- Ft, gyógyszertár 3.272.115,- Ft.
Gombkötő Csabáné: Ezt az árat tudja-e tartan végig.
Bartók László: Tudom tartani.
Szemenyei Sándor: Referencia munka?
Bartók László: Szénási János tanyáját én építettem Pusztaközponton, óvoda körüli
járdát, gyógyszertár előtti járdát építettem.
Ramasz Imre: Megköszönöm a jelenlétét. (Bartók László elhagyja a terme.)
Ramasz Imre: Tisztelettel köszönti Iványi Istvánt, az Iványi Építőmester Kft.
képviselőjét.
Iványi István: Kiegészítésem nincs, kérdésekre válaszolok.
Ramasz Imre: Komplex árajánlat, hiánypótlás sem kellett.
Iványi István: 80 fős vállalkozásom van, mérnökök, szakemberek készítik elő a
munkákat, ezért lehet, hogy minden kérdésre nem tudok válaszolni.
Hegedűs Imre: 2 helyen nem egyforma a fóliázás, lefolyócső árazása eltérő,
gombamentesítés nincs, határidőt a hivatal belső felújítására vonatkozóan tudják-e
tartan?
Iványi István: Ha a szerződés időben el lesz készítve, tudjuk tartani az időt,
kapacitásban nincs problémám.
Ramasz Imre: Hangsúlyozni szeretném, 07.17-én falunap, a környék ne legyen
zavaró. A nyílászáróknál a rácsokat nem szereltetnénk fel, biztonsági üveget kérünk,
szerződéskötésnél ezt a módosítást igényelnénk.
Hegedűs Imre: Gyógyszertárnál vannak apróbb eltérések. Polgármesteri Hivatal
bruttó 11.018.915,- Ft, a gyógyszertár 2.788.838,- Ft.
Ramasz Imre: Külön-külön is vállalkoznak-e?
Iványi István: igen.
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Ramasz Imre köszönjük szépen. (Iványi István elhagyja a helyiséget.)
Ramasz Imre: Szabó és Társa Bt. képviseletében Szabó László következik.
Szabó László: Kiegészítésem nincs. Van olyan tétel ami nincs a költségvetésben, de
még hiányzik.
Hegedűs Imre: Ma még dönteni kell, mivel kapcsolatos a hiányzás.
Szabó László: Vízcsendesítők hiányoznak.
Gombkötő Lajos: A kazánra alternativa van, figyelembe kell venni azt is, hogy pl.
kéményvizsgálati költség is keletkezik, ami szintén nincs benne, kb. nettó 50 ezer
forint.
Szabó László: 2 hétben vállaltuk, de szükséges és kérjük, hogy minden helyiségben
akadálymentesen tudjunk közlekedni.
Ramasz Imre: Így történt a kiírás, kapacitás kérdése is, 07. 17-e falunap is, a
környéknek megfelőlenek kell lenni.
Hegedűs Imre: Cseréplécek, gombamentesítés, vékonyvakolat, ezekkel mi a helyzet?
Szabó László: A cseréplécek gombamentesítése nem szerepel. Vékonyvakolatként
REVCO van beállítva.
Hegedűs Imre: Mestergerendát stabilizálni kell, az ár magas, toldalékrészt felül kell
bírálni. Hirdetőszekrény díja kevés.
Szabó László: Kívül, vagy belül kerül a hirdetőszekrény?
Hegedűs Imre: Kívül kerül.
Szabó László: Anyagkötséget szakember csinálta, asztalos, kijövünk.
Hegedűs Imre: Gázfűtés szerelés – alacsony az ár – nehogy az derüljön ki, hogy nem
jó a költségvetés. Gázkazánnál is van 60 ezer forint eltérés van.
Gombkötő Lajos: Alternatíva is van, ami alapján kevesebből meg lehet csinálni. Nem
szükséges a kondenzációs kalzán, olcsóbb radiátor rendszerrel terveztem. Energiát
többet nem tud megtakarítani. Nem biztos, hogy annyi megtakarítás keletkezik, mint
amennyivel drágább.
Hegedűs Imre: Ez a kazán a három radiátoros rendszerhez van tervezve.
Gombkötő Lajos: Igen, nem kondenzációs kazán.
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Hegedűs Imre: A költségvetésben jó a munkadíj, plusz a hatósági eljárások díjai is
jók.
Gombkötő Lajos: Igen jó így.
Hegedűs Imre: Lábazatjavítás nem szerepel a jegyzői irodában. Csőgallér – ne
maradjon ki. Festőmunkát át kell gondolni. Rézcsövet is le kell festeni?
Szabó László: Leszoktuk festeni a rézcsövet is.
Hegedűs Imre: Be kell kalkulálni, külső gázcsövet is és az ablakok biztonsági
üvegezését is.
Ramasz Imre: Átgondoltuk, a rácsokat nem kell visszaszerelni, mindegyik ablak
biztonsági üvegezésű legyen.
Hegedűs Imre: Gyógyszertárnál a faltőbádog beépítése kell. Villanyszerelésnél azt
csináljuk, ami fel van írva, tisztázni kell a gyógyszerész külön kérését.
Polgármesteri Hivatal 9.890.157,- Ft, gyógyszertár 2.952.011,- Ft bruttó összeg.
Polgármesteri Hivatalnál ami kimaradt, plusz 600 ezer forint.
Gombkötő Csabáné: Plusz 600 ezer forinttal tudja tartani az árat?
Szabó László: Úgy gondolom nem fog eltérni, tartható az összeg.
Ramasz Imre: Köszönjük szépen az ajánlattételt. (Szabó László elhagyja a termet.)
Szemenyei Sándor: Kisebb vállalkozóban kellene gondolkodnunk. Andrékó Zoltán és
Szabó és Társa Bt. között gondolom a megbízást.
Gombkötő Csabáné: Anyagilag nagyjából egyforma. Szabó László helyi vállalkozó,
miért ne támogassuk a helyieket, adó ide folyik be, utólag is elérhető, ne mindig
ugyan az az ember kapjon munkát. Nagyon hiányolom az alternativ fűtési
lehetőséget. Ráköltünk több, mint 11 millió forintot, fel sem merült a gondolat egy
fatüzelésű kazán beállítására.
Gub András: Iványi a legnagyobb garanciát biztosítja, időben, jó minőségben
biztosítja a kivitelezést. Szabó László ajánlatát javaslom mégis elfogadni, helyi
vállalkozó, sajátosan tudjuk támogatni.
Alternatív fűtés beépítését javaslom, de lehet jelentős költség szükséges az
átalakításhoz, ha lehet próbáljuk meg.
Pusztai Ádám: Megosztanám a munkát, a Polgármesteri Hivatal felújítását Andrékó
Zoltánra, a gyógyszertárét Szabó Lászlóra bíznám.
Mórocz Lajos: Andrékó Zoltán – nagyon préci pályázatot készített. Egyetértek
azonban Szabó László megbízásával, ide tartozik. Jó ötlet megosztani a munkákat.
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Milyen arányban, még nem tudom. A kazán módosítással Gombkötő Lajos
meggyőzött.
Gombkötő Lajos: Munka minőségével nagy különbségek nincsen nek. Árdifferencia
viszont majdnem 1 millió forint.
Hegedűs Imre: A Szabó László ajánlatát a + 600 ezer forinttal együtt kell nézni.
Pusztai Ádám: 350 ezer forint akkor a különbség.
Gombkötő Lajos: Nem akarok én ehhez hozzászólni. Az alternative fűtés nem rossz
gondolat, de a kazánházhoz hozzá kell nyúlni, bár a rendszer működtethető.
Gombkötő Csabáné: Nemcsak, hogy Szabó László helyi lakos, hanem utolérhető, úgy
kell dolgoznia, hogy abba hiba ne legyen!
A nagyobb munkát – polgármesteri hivatal – Szabó Lászlónak, gyógyszertárat
Andrékó Zoltánnak javaslom adni.
Mórocz Lajos: Szabó Lászlónak ki a kőműves alvállalkozója?
Hegedűs Imre: A főtevékenységben benne van.
Ramasz Imre: Eredeti elgondolásunk alapján, ha szigorúan az árajánlatokat néznénk,
akkor Szabó László a polgármesteri hivatalt, Iványi István a gyógyszertárat kapná.
Andrékó Zoltán precíz, minden szakembere elvégezte a felmérést, itt a helyszínen,
nagyon körültekintő, az óvodánál végzett munkája alapján is pozitív a véleményem
róla. Szabó László az orvosi rendelő felújítását végezte, szép munka volt.
Szempontnak kell lenni, hogy helyi vállalkozó. A két munkát nem feltétlen kell egy
embernek végezni.
Szabó Lászlónak, vagy Andrékó Zoltánnak adnám a polgármesteri hivatalt, a
gyógyszertárat Iványi Istvánnak.
Javaslatot tenni nagyon nehéz, annál is inkább, mert a képviselők is megosztottak.
Külön-külön kell dönteni, és lehet mindkét munkát ugyanannak a személynek
végezni.
Pusztai Ádám: A pályázókról névsor szerinti szavazatot javasol.
Ramasz Imre: Egyetértek a javaslattal. Külön-külön szavazzunk a munkákról is.
Először a Polgármesteri Hivatal munkáira beadott pályázatokat bocsátom szavazásra,
aki egyetért kézfeltartással szavazzon.
Andrékó Zoltán:
Bartók László:
Iványi István:
Szabó László:

1
0
0
5

igen
igen
igen
igen

szavazat,
szavazat,
szavazat,
szavazat,

5
0
0
1

tartózkodás,
tartózkodás,
tartózkodás,
tartózkodás,
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0
6
6
0

ellenszavazat;
nem szavazat;
nem szavazat;
ellenszavazat.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
99/2010. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatal felújításának
kivitelezői munkálataival Szabó és Társa Bt-t
bízza meg. Felhatalmazza Ramasz Imre
polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester
Határidő:
2010. június 1.
Ramasz Imre: Szintén névsor szerint szavazzunk a gyógyszertár munkálatainak
végzésére beadott pályázatokról, aki egyetért kézfeltartással szavazzon.
Andrékó Zoltán:
4 igen szavazat, 2 tartózkodás, 0 ellenszavazat.
A többi pályázóról szavazni okafogyottá vált.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 2 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
100/2010. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete
a
Gyógyszertár
felújításának
kivitelezői munkálataival Andrékó Zoltánt bízza
meg.
Felhatalmazza
Ramasz
Imre
polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester
Határidő:
2010. június 1.
Mórocz Lajos: Utólag mi a véleménye a műszaki ellenőrnek a megbízottakkal
kapcsolatban?
Hegedűs Imre: Örülök, hogy a Szabó és Társa kapta a bizalmat a Polgármesteri
Hivatal kivitelezői munkálataira. Úgy gondolom jó döntés volt megosztani a munkákat
és a gyógyszertár felújítását Andrékó Zoltánra bízni.
Szemenyei Sándor: Hogy hamar elérhető a kivitelező? Egy vállalkozónak, akár hol
lakik is, akármilyen távol is, kutya kötelessége jó munkát végezni, ha túllépi a
meghatározott időt, akkor kötbért fizetni.
Pusztai Ádám: Ha a Szabó és Társa költségvetését – 9.890 ezer – megnöveljük 600
ezerrel, az sem igazán kevesebb, mint a másik ajánlatok összegei.
Hegedűs Imre: Döntés született. A nyertesekkel leülünk tárgyalni, megkérjük
dolgozza át a költségvetését és arról az összegről kötjük meg a szerződést. Pontosan
ki kell dolgozni.
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dr. Mészáros Erzsébet: Ez így nem jó határozatban. A beadott ajánlattal fogadjuk el.
Pótköltségvetésben a 600 ezer forintot. Ilyen volt korábban a Pusztaközponti
Olvasókor szennyvízaknájának az elkészítése is.
Gub András: A két munkát külön vettük, a 600 ezer forint hogyan oszlik meg.
Hegedűs Imre: Pótköltségvetés készül a Polgármeseri Hivatalhoz. A gyógyszertárhoz
külön költségvetése van Andrékó Zoltánnak.
Ramasz Imre: Tájékoztatja az ajánlattevőket:
Tisztelt Ajánlattevők! A Polgármesteri Hivatal kivitelezői munkájataira megbízást
kapott 5 támogatással, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül Szabó és Társa Bt., a
gyógyszertár kivitelezői munkálataira megbízást kapott 4 támogatással, 2
tartózkodással, ellenszavazat nélkül Andrékó Zoltán.
Köszönjük az ajánlattételeket.
B e j e l e n t é s e k:
Ramasz Imre: Az árvízkárosultak megsegítésére, illetve adományok gyűjtésére
általam fellelt szervezetekről listát osztottam ki. Minden képviselő ismeri az áldatlan
állapotokat. Javaslom, hogy a Vöröskereszt segélyszervezetén keresztül 200 ezer
forint támogatást utaljunk át.
Gombkötő
Csabáné:
Megosztva
adnék
két
szervezetnek
a
Babtista
Szeretetszolgálatnak és a Máltai Szeretetszolgálatnak 100-100 ezer forintot. Ez a két
szervezet nagyon sok önkéntessel dolgozik, a Vöröskeresztnél pénzért dolgoznak.
Szemenyei Sándor: Gombkötő Csabáné javaslatával értek egyet.
Gombkötő Lajos: A Vöröskeresztnek és a Máltai Szeretetszolgálatnak adnék 100-100
ezer forintot.
Mórocz Lajos: Lehetőséget látok arra is, hogy az elhangzott három szervezet 100100-100 ezer forintot kapjon. Megengedhetjük, hogy adjunk, akkor miért ne
segítsünk, de egyetért a Vöröskereszt számlájára történő 200 ezer forint
támogatással is.
Gub András: Vöröskereszt számlájára 200 ezer forint átutalását javasolja.
Szemenyei Sándor képviselő más elfoglaltsága miatt távozik a képviselő-testületi
üléséről.
Ramasz Imre: Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatokról.
Legtöbb javaslat a Vöröskereszt számlájára történő 200 ezer forint átutalása mellett
hangzott el. Aki ezzel ért egyet kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 2 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
101/2010. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete döntött arról, hogy az árvízkárosultak
megsegítésére
200.000,-Ft-ot,
azaz:
Kettőszázezer forintot utal át a Vöröskereszt
számlájára.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester
Határidő:
2010. június 1.
Ramasz Imre: Orosháza Város Polgármestere és az Orosházi Technikai Sportok
Egyesülete azzal a megkeressésel élt, hogy veterán járművek találkozója lesz, és a
megrendezés költségeihez járuljunk hozzá. Nem gondoltam összegszerű
támogatásra, hanem minden indulónak egy-egy csomagot készítenénk, melyben
elhelyeznénk Kardoskút bemutatásával kapcsolatos ismertetőket. Javaslom még,
hogy vásároljunk egy kupát, melyet valamilyen –legnek ajánlanánk fel.
Gub András: Egyetért a csomaggal.
Gombkötő Csabáné is ezzel az ötlettel ért egyet.
Ramasz Imre: Ez az összeg mintegy 100.000,-Ft, melyet a reprezentációs keret
terhére biztosítanánk. Ez a megoldás valójában drágább, de jobban propagálja, több
személlyel ismerteti meg a települést.
Aki ezzel egyetért kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással –
egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
102/2010. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete döntött arról, hogy az Orosházi
Technikai
Sportok
Egyesülete
által
megrendezésre
kerülő
veterán
gépjárműtalálkozó résztvevői részére egy-egy
csomagot készít, melyben elhelyezésre kerül
Kardoskút községről ismeretterjesztő anyag,
valamint felajánl valamilyen –leg részére egy
kupát.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester
Határidő:
2010. június 30.

14

Ramasz Imre: A Békés Megyei Vízművek Zrt. visszaadta a helyi vízmű épületét. Ezzel
a vagyonnal nem tudunk mit kezdeni, lebontani lehet csak és parkosítani a helyet.
Ennek ellenére azzal a javaslattal élek, hogy vegyük vissza .
Aki ezzel egyetért kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással –
egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
103/2010. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Békés Megyei Vízmű Zrt-től
visszaveszi a kardoskúti vízmű épületét, mely
az átvételt követően lebontásra kerül.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester
Határidő:
2011. április 30.
Ramasz Imre polgármester megállapítja, hogy a továbbiakban szociális kérelmek
megvitatására kerül sor, így a testület zárt ülésen folytatja munkáját.
Kmft,/ Ramasz Imre /
polgármester

/ dr. Mészáros Erzsébet /
jegyző
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

/ Gombkötő Lajos /
képviselő

/ Mórocz Lajos /
képviselő
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