11/2010. ÖKÜ.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 24-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, Szemenyei
Sándor települési képviselők.
dr. Mészáros Erzsébet jegyző,
Pappné Neller Borbála, műv. ház ig.
Tibáné Hamvasi Zsuzsanna védőnő,
Dr. Bradean Constantin háziorvos,
Czecher Péter kapitányságvezető,
D. Tóth Máté körzeti megbízott,
Kapuné Sin Anikó,
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: Pusztai Ádám képviselő.
Jegyzőkönyv-hitelesítőkre tesz javaslatot Gub András és Kulima István személyében,
akiket a testület elfogadott.
A továbbiakban Ramasz Imre polgármester javaslatot tesz a meghívóban szereplő
megtárgyalandó napirendi pontokra, melyet a testület az alábbiak szerint fogadott el:
Tárgy:

Előadó:

1./ Kardoskút Község közrendjének, közbiztonságának 2009. Czecher Péter
évi értékelése.
kapitányságvezető
D. Tóth Máté
körzeti megbízott
2./ Beszámoló a háziorvosi szolgálat elmúlt 2 évben végzett
tevékenységéről, a lakosság általános egészségügyi
állapotáról.

dr. Bradean Constantin
háziorvos

3./ Tájékoztató a védőnői feladat ellátásával összefüggő
tevékenység megvalósításáról.

Tibáné
Hamvasi Zsuzsanna
vállalkozó védőnő
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4./ Tájékoztató az országgyűlési képviselő választás
helyi vonatkozású eseményeiről, eredményeiről.
5./ Falunap időpontjának és programjának ismertetése,
véleményezése.

dr. Mészáros Erzsébet
jegyző
Pappné Neller Borbála
műv. ház igazgató

6./ 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.
 78/2010.(IV. 29.) sz. KT. határozatban a képviselő-testület felhívta Bódi
Jánosné Kardoskút, Rózsa u. 20. sz. alatti lakost, mint a Kardoskút Községért
Közalapítvány Kuratóriumának volt elnökét, hogy a Közalapítvány 2008.
december 31-ig keletkezett dokumentumait 2010. május 17. napjáig adja át a
Kuratórium jelenlegi elnökének – Kulima Istvánnénak – átadás-átvételi
jegyzőkönyvvel. A dokumentumok átadása megtörtént határidőn túl, későbbi
időpontban.
 82/2010.(IV. 29.) sz. KT. határozatban a Képviselő-testület döntött arról, hogy
az általános iskola pontosított túlfinanszírozási összege kerüljön beszámításra
a 2010. évi finanszírozási összegben. Ma kaptam meg a pontosított
elszámolást, 5965 eFt, ami szerint július hónapban nem utalunk, augusztus
hónapban töredék összeget utalunk.
 85/2010.(IV. 29.) sz. KT. határozatban a Képviselő-testület dr. Mészáros
Erzsébet jegyzőt megbízta azzal, hogy készítse el 2010. június 24-i ülésre az
önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről szóló 5/2006. (III. 31.) sz.
rendelet módosításáról a rendelet-tervezetet mérsékelt emelésre vonatkozóan.
A rendelet-tervezet elkészült a mai ülés bejelentések napirendi pont keretében
kerül előterjesztésre.
 97/2010.(V. 27.) sz. KT. határozatban a Képviselő-testület döntött egy
fogászati berendezés megvásárlásáról, 4 millió forint bekerülési összegig. A
jövő héten lehet menni a berendezésért, saját gépkocsival történik a
leszállítása, Rácz Ernő vállalta, hogy a szállításban részt vesz.
 99/2010.(V. 27.) sz. KT. határozatban a Képviselő-testület a Szabó és Társa
Bt-t választotta kivitelezőnek a Polgármesteri Hivatal felújítási munkálatainak
elvégzésére. A kivitelezési szerződés aláírásra került.
 100/2010.(V. 27.) sz. KT. határozatban a Képviselő-testület Andrékó Zoltán
egyéni vállalkozót választotta kivitelezőnek a Gyógyszertár felújítási
munkálatainak elvégzésére. A kivitelezési szerződés aláírásra került.
 101/2010.(V. 27.) sz. KT. határozatban a Képviselő-testület arról döntött, hogy
az árvízkárosultak megsegítésére a Vöröskereszt számlájára átutal 200 ezer
forintot. Az összeg átutalása megtörtént.
Ramasz Imre polgármester: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló jelentést
írásban kiadtam. A kiadás óta történt eseményekről tájékoztatom a testület tagjait.
Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulásának ülése volt június 23-án, melyen a
kistérség közrendjéről, közbiztonságáról szóló jelentést hallgattuk meg. A Társulás
2010. évi költségvetésének módosítását fogadtuk el. Szó esett a szociális
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szolgáltatástervezési koncepcióról. Napirend tárgyát képezte a cafeteria támogatás a
társulásban dolgozó alkalmazottakra vonatkozóan, ezt nem fogadta el a testület. A
borsodi árvízkárosultak részére gyűjtést szervezett a kistérség, Kardoskút részéről a
költségvetésből 50 ezer forint értékű tartós élelmiszert és tisztítószert vásároltam,
melyet elküldtünk. Lakossági szintű gyűjtés is folyamatban van, holnap fog indulni a
kamion. A mezőhegyesi katasztrófa miatt 500 ezer forintot utal át megsegítésükre a
társulás. A kerékpárút tervezési költségeit egyösszegben visszafizettük Orosháza
városnak. Gádoros és Nagyszénás települések ettől elhatárolódtak.
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:
111/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 78/2010., 82/2010., 85/2010.,
97/2010., 99/2010., 100/2010., 101/2010.
sz. lejárt határidejű határozatokról és a két
ülés között történt fontosabb eseményekről,
döntésekről szóló beszámolót elfogadja.
1.

Napirendi pont tárgya: Kardoskút Község közrendjének, közbiztonságának
2009. évi értékelése.
Előadó:
Czecher Péter kapitányságvezető,
D. Tóth Máté körzeti megbízott.

Ramasz Imre: A napirenddel kapcsolatban írásos előterjesztés készült, melyet a
képviselők előzetesen megkaptak. Kérem , Czecher Péter kapitány urat, amennyiben
van szóbeli kiegészítése azt tegye meg.
Czecher Péter: Az írásos előterjesztést D. Tóth Máté Kardoskút körzeti megbízottja
elkészítette. Jó beszámoló, jól tartalmaz mindent. A 2009. év sokkal jobban alakult,
mint az előző év. Közlekedésbiztonsági bűncselekmény közlekedési jelzőtáblák
eltulajdonítását takarja. A bűncselekmények száma összességében kedvezően
alakult. A térségben Kardoskút mutatói a legjobbak.
2010-ben történt egy súlyos bűncselekmény, lakásában megtámadott 2 hölgy
lélekjelenlétének köszönhető, hogy nem történt súlyosabb bűncselekmény. Nagyon
rövid időn belül sikerült elfogni az elkövetőket, akik ismertek a rendőrség
látókörében.
A körzeti megbízott jó színvonalú munkát végez. Az elmúlt évben merült fel a
művelődési házban lévő büfével kapcsolatban kábítószer fogyasztás. Nyomozást
folytattunk kardoskúti lakosokkal szemben is, fogyasztó és vásárló volt érintett.
Korábban felvetődött, hogy D. Tóth Máté keveset van Kardoskúton. Ennek oka, hogy
be kellett vonni a 8 település közbiztonságának a fenntartásába. Csanádapáca és
Pusztaföldvár települések körzeti megbízottjai közösen látnak el szolgálatot. Többször
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jelentek meg orosházi kollegák is és tartottak ellenőrzést. Gyakran volt a településen
sebességmérés is.
Ramasz Imre: Átadom a szót a képviselőknek, tegyék fel kérdéseiket, mondják el
véleményeiket, javaslataikat.
Gombkötő Csabáné: Orosházán az Alvégi temetőnél feltörték az autómat, a rendőrök
rendesen jártak el, de azóta sem került elő a elkövető.
Minden évben el szoktam mondani, hogy ünnepnapok előtt le kellene zárni a
földutakat is és a polgárőrök segítségével közös razziákat tartani.
Szemenyei Sándor: A körzeti megbízott a falu érdekében minden meg tesz. Egy
rendőr azonban nem mindig tud megakadályozni egy-egy bűncselekményt. Neki is
szolgálati ideje van, a délutáni órákban nagyon gyakran látom a településen. A
beszámolóban olvasható, 1-1 bírság összege magasabb, mint az előző évben. A
sebességmérés jogos, szerencsére súlyos baleset gyorshajtásból nem volt.
Rendőrségi mércével biztos nem fertőzött település Kardoskút, de a falu
vonatkozásában 1-2 eset is sok. További jó munkát kívánok a körzeti
megbízottunknak.
Mórocz Lajos: Szeretném megköszönni D. Tóth Máté munkáját. Örülök, hogy a
három település (Pusztaföldvár, Csanádapáca, Kardoskút) összefogott, jó az, hogy
idegen rendőr is mozog a faluban.
Lehetne-e minden hétvégén villám drog tesztet végezni az italboltokban?
A beszámolót elfogadásra javaslom.
Czecher Péter: Azt alvégi temető Orosházán van, nem Kardoskúton. Nem szabad
semmit a kocsiban hagyni. Árvízi védekezésnél - nem közbiztonsági okok miatt,
hanem konkrét árvízi védekezésre D. Tóth Máté is el volt vezényelve. A tanyai utakat
lezárni ünnepnapok előtt? Nem tapasztaltam, hogy ilyenkor megnövekedett volna a
lopások száma. A bírság összege – emelkedett a minimális összeg. A közigazgatási
területen 2 baleset történt összesen, de a közút is borzasztóan rossz. Drogok:
minden településen felmerül, ez egy állandó társaság, minden esetben szinte
ugyanazokhoz a személyekhez jutunk vissza, elsősorban a terjesztőkkel találkozunk,
rejtett módszerekkel terjesztik. A kardoskúti lakosok csak, mint lakosok kötődnek
Kardoskúthoz, a fogyasztás nem itt történik. Drograzziákat régebben csináltunk, 2
éve az ombudsman alkotmánysértőnek találta, nem szabad most csinálni. Örülök,
hogy 3 település rendőrei együttműködését jónak tartják. Ezt a szükség hozta, és
fennmaradt ez a jó kapcsolat, így a rendőri jelenlét hatását meg lehet növelni.
Ramasz Imre: A napirendhez kapcsolódóan úgy érzem elégedettek a település lakói.
Jelentősnek érzem a változás egy-egy rendőri csoport megindulását, és 1-1
településen az átmenő járműveket megállítják, ellenőrzik. Mi polgárőrök beszélgetünk
a közös szolgálatok ideje alatt, tudjuk hova mennek, hol vannak. Érzékelek
változásokat ennek következtében. Változott a rendőrségi szemlélet, ha kell
bírságoljon, vagy tegyen feljelentést. Szerencsés és pozitív visszhangja volt a két
megtámadott hölgy támadói gyors elfogásának.
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Megköszönöm D. Tóth Máté munkáját, továbbá Czecher Péter segítségét ebben a
munkában, jó erőt, egészséget kívánok. Javasolja a beszámoló elfogadását. Aki ezzel
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
112/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete Kardoskút Község közrendjének,
közbiztonságának 2009. évi értékelését
elfogadja.
2.

Napirendi pont tárgya: Beszámoló a Háziorvosi Szolgálat elmúlt 2 évben
végzett tevékenységéről, a lakosság általános
egészségügyi állapotáról.
Előadó:
Dr. Bradean Constantin háziorvos.

Ramasz Imre: Rövid írásos anyag kiadásra került. Kérem dr. Bradean Constantint,
tegye meg szóbeli kiegészítését.
Dr. Bradean Constantin: Szóbeli kiegészítést nem kívánok tenni, a feltett kérdésekre
szívesen válaszolok.
Gombkötő Csabáné: Keringési megbetegedések száma nagyon magas, legtöbb a
településen. Van egy sono-therápiás készülék, ami jó szolgálatot tenne a
megelőzésben, lehetne-e ilyet beszerezni?
Dr. Bradean Constantin: Van ilyen készülékünk, de nem minden keringési betegségre
jó.
Gombkötő Csabáné: Országos szinten nagyon költséges az egészségügy, a
megbetegedések gyógyítása. A szűrővizsgálatokat, megelőzéseket kellene
szorgalmazni.
Gombkötő Lajos: Nagyon sok a daganatos megbetegedések száma is. Mi lehet ennek
az oka?
Dr. Bradean Constantin: A daganatos megbetegedések aránya országosan ilyen
magas, átlagosan a megbetegedések 3 %-a.
Gombkötő Lajos: Akkor se nyugodjunk ebbe bele, hisz évről-évre nő.
Ramasz Imre: Nyilván nagy szerepe van a megelőzésnek. Orosháza Városi
Önkormányzat Kórházának orvos igazgatója megkeresett, felajánlotta, a különböző
vizsgálatokat. Nőgyógyászati vizsgálat már évek óta van, ami kiterjed az
emlővizsgálatra is. Folyamatban van a szervezés, a felkínált lehetőségeket használjuk
ki, teremtsük meg a feltételeket, hogy esetleges betegségeket előzzünk meg.
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A nőgyógyászati szűrés mellett urológiai szűrést is szervezzünk a településen. A
nőgyógyászati szűrésre tudomásom szerint sokan elmennek, nagy rá az igény.
Urológiai vizsgálatra nem szívesen megy az ember, de ha ezt helyben el tudja érni
akkor talán nagyobb lesz a részvétel.
Mórocz Lajos: Kérdezi a háziorvost, hogy szándékában áll-e nyugdíjba menni.
dr. Bradean Constantin: 60 éves vagyok, így hamarosan terítékre kerül a dolog. Nem
azt mondom, hogy abbahagyom a praktizálást, de lehet, hogy csak részmunkaidőben
fogom folytatni. Ezt lassan el kell kezdeni egyeztetni. Eddig is szabadságok idején,
vagy az orvos más elfoglaltsága esetén több település háziorvosa összefogtunk és
megoldottuk a helyettesítést, egy település sem maradt és a jövőben sem fog orvosi
ellátás nélkül maradni.
Ramasz Imre: Bízom benne, hogy nem egyik napról a másikra marad a falu orvos
nélkül. Manapság nehéz háziorvost a kistelepülésekre csábítani. Megköszönjük doktor
úr és az egészségház dolgozóinak munkáját.
Javaslom, hogy a Képviselő-testület a beszámolót fogadja el és az ott dolgozók
munkáját is köszönjük meg. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
113/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete a “Beszámoló a háziorvosi szolgálat
elmúlt 2 évben végzett tevékenységéről, a
lakosság általános egészségügyi állapotáról”
szóló napirendi előterjesztését elfogadja. A
háziorvosnak
és
a
munkáját
segítő
szakalkalmazottaknak a végzett munkáért
köszönetét fejezi ki.
3.

Napirendi pont tárgya: Beszámoló a védőnői feladat ellátásával
összefüggő tevékenység megvalósításáról.
Előadó:
Tibáné Hamvasi Zsuzsa védőnő.

Ramasz Imre: A beszámoló írásban kiadásra került. Megkérem az előadót, ha van
szóbeli kiegészítése azt ismertesse.
Tibáné Hamvasi Zsuzsanna: Szóbeli kiegészítéssel nem élnék. Várom a kérdéseket.
Gombkötő Csabáné: Szeretném megköszönni a védőnő munkáját, jó, hogy van
állandó védőnői jelenlét. Bármikor lehet hozzá fordulni ügyes bajos dolgokkal. A
kisgyermekes szülőkkel személyes jó kapcsolatot igyekszik kialakítani.
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Ramasz Imre: Új alapokra helyeztük nemrégen a védőnői szolgálatot. Zsuzsa
vállalkozóként látja el a munkát. Kardoskút mellet Pusztaföldváron is ő a védőnő.
Zökkenőmentes volt a váltás. Be kellett látnunk, hogy ez a népesség és a
korösszetétel, ami faluban van beszűkítette a védőnő feladatait. Kevés a gyerek és
egyre kevesebb. Hogyan látja így utólag? Megérte vállalkozóként folytatni?
Tibáné Hamvasi Zsuzsanna: Nem könnyű, de lehet jól osztani a pénzt. Mindenképpen
megérte a váltás. Tudtam fejleszteni is, például megvásároltam a védőnői programot.
Ramasz Imre: A kardoskúti feladatellátásban semmi probléma nem adódott a váltás
miatt. Én további jó egészséget és jó munkát kívánok. Köszönöm a beszámoló
elkészítését.
Javaslom, hogy a Képviselő-testület a beszámolót fogadja el. Aki ezzel egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
114/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete a „Tájékoztató a védőnői feladat
ellátásával
összefüggő
tevékenység
megvalósításáról”
szóló
napirendi
előterjesztést elfogadta.
4.

Napirendi pont tárgya:

Tájékoztató az országgyűlési képviselőválasztás helyi vonatkozású eseményeiről,
eredményeiről.
Előadó:
dr. Mészáros Erzsébet jegyző.

dr. Mészáros Erzsébet: Április 11-re és 25-re voltak kiírva az országgyűlési képviselő
választások. Ennek előkészítő munkálatai már 2009. december hónapban
megkezdődtek. Az elvégzett feladatok informatikailag támogatottak voltak. A
választást megelőző próbák mind rendben lezajlottak. Az első forduló ebben a
választókörben érvényes és eredményes volt. Második fordulóra nem kellett, hogy
sor kerüljön. A választópolgárok száma a választást megelőző nap 16 órakor 745 fő
amihez három fő igazolással szavazó került még felvételre. Közülük 445-en éltek
szavazati jogukkal, ami 59,5%-os részvételi arányt jelent. Ez az arány az országos
átlagot némileg meghaladta. Rendkívüli esemény nem történt, egy visszautasított
választópolgárunk volt. Az eredmény az országossal megegyezően alakult. A
választás pénzügyi elszámolásának elfogadása megtörtént. A második fordulóra
kapott többlettámogatást visszautaltuk.
Az októberi – önkormányzati - választásokhoz a helyi választási bizottságot most
nem választjuk meg, mivel arra csak az időpont kitűzése után kerülhet sor. Még egy
dolgot itt megemlítenék: a Magyar Közlöny 2010. évi 102-es számában megjelent,
hogy a települési képviselők száma lakosság szám alapján Kardoskúton négy fő. Azaz
négy képviselőt és polgármestert választhat majd a település az októberi
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választásokon. Valószínűleg soron kívüli ülést kell majd összehívni a választási
bizottság megválasztásához.
Szemenyei Sándor: Mit értünk azon, hogy az alpolgármestert
megválaszthatjuk? Kinek a joga megválasztani az alpolgármestert?

kívülről

is

dr. Mészáros Erzsébet: Az alpolgármester személyére a polgármester tesz javaslatot
de a képviselő-testület választja meg.
Ramasz Imre: Ez csak lehetőség, de nem kell feltétlen külsőst választani. Nyilván
nem ilyen kistelepülést vettek figyelembe ennek a lehetőségnek a létrehozásánál.
Kulima István: Miért kellett visszautasítani azt az egy főt a választáskor?
dr. Mészáros Erzsébet: Nem tudta igazolni a személyazonosságát semmivel.
Elmondása szerint nem találta az iratait. Közöltük vele, hogy ha megtalálja az iratait
estig, akkor szavazhat, de így sajnos el kellett utasítanunk.
Javaslom, hogy a Képviselő-testület a beszámolót fogadja el. Aki ezzel egyetért
,kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
115/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete a „Tájékoztató az országgyűlési
képviselő
választás
helyi
vonatkozású
eseményeiről, eredményeiről” szóló napirendi
előterjesztést elfogadta.
6.

Napirendi pont tárgya: Falunap időpontjának és programjának ismertetése,
véleményezése.
Előadó: Pappné Neller Borbála műv.ház igazgató

Ramasz Imre: Pappné Neller Borbála az írásos anyagot leadta, azt a képviselők
előzetesen megkapták. Szóbeli kiegészítésre megadom a szót.
Pappné Neller Borbála: A testület részére biztosan nem ismeretlen a program, hiszen
erről már februárban szót ejtettünk egy pályázat kapcsán. Az írásos beszámolómhoz
nem kívánok bővebben hozzászólni. A programokról viszont pár szót szólnék.
Pörköltfőző versennyel kezdődik a nap. Előzetesen megbeszélést tartottunk a főzésre
jelentkezőkkel. Hét nevezőnk van, mindenféle finom falatok fognak készülni. A focira
jelentős túljelentkezés volt. Hét csapatnál húztuk meg a határt. Ki kell emelnem,
hogy négy kardoskúti csapat is indul. Erre még nem volt példa ezelőtt, külön öröm ez
számomra. A játékidő 2x10 perc, tehát körülbelül 14 órára ér véget a foci. Az iskola
udvarán csak a foci lesz. A többi program mind a parkban fog lezajlani. Sajnos a
falunapra beadott UMVP pályázatról semmi hír. Március 16-ra ígértek korábban
döntést, de ezt most bizonytalan időre felfüggesztették. A műsorok költségének jó
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felét fedezné a pályázatból befolyó összeg. Reménykedünk. A délelőtti programokhoz
még jött egy munkakutya bemutató újdonságként. Helyi amatőr festőnk - Nagy
Orsolya - kiállítása lesz a művelődési házban. Egyre inkább ismerté válnak munkái.
Meg kell mutatnunk és el kell vele büszkélkednünk, hogy vannak helyi tehetségeink.
Ez egy jó alkalom erre. A gyerekeknek a Dili Dal együttes fog játszani a parkban.
Délidőben a művelődési házban jó 1,5 órás műsor lesz "Jó ebédhez szól a nóta".
Pintér Vili és Láda Misi szórakoztatja az étkező embereket. Kora délután a Tótkomlósi
Fúvószenekar fog térzenét adni, akiknek mazsorettek színesítik a műsorát. Ezt követi
a mezőkovácsházi DUMA színház műsora. Őket láttam már többször is a környéken
fellépni. Nagyon tehetséges fiatalokból áll a csoport. Régi retró, újabb zenék és
táncos betétszámok is vannak a repertoárjukban. Ezután a parkszínpadon történne a
díjátadás a már megszokott kategóriákban. Az esti műsor a Balkán
Néptáncegyüttessel indul. Az ő fellépti díjukat sikerült egy IBSEN pályázat
bevonásával minimálisra csökkentenünk. Az esti fő műsoridőben ellátogat hozzánk a
tipikus szórakoztató zenét játszó Capuccino együttes és a Matyi és a hegedűs. Őket
követi a fiatalok kedvence: Josh és Jutta, majd végezetül egy 90 perces Dj. Szatmári
diszkó. Egész nap kirakodóvásár és díjmentes vizifoci. A brigádház melletti részen
lesznek elhelyezve a vidámparkosok illetve a vizifoci is. Anyagiakban igyekeztem az
1,5 milliós határt betartani. Remélem, hogy sikerülni is fog. Nyilvánvaló, hogy a
konkrét programoknak tudom a költségét, de mindig lehet valami váratlan kiadás.
Igyekszem ezeket kordában tartani. A pörköltfőző zsűribe kérek fel tagokat, nemcsak
a képviselők közül. Lesz birka, marha, kecske és őz, illetve az idén újra lesz
pacalpörkölt főzve.
Ramasz Imre: A mostani egy második körös tájékoztatás volt, hiszen korábban már
beszámolt Borika a részletekről. Túl nagy változtatást már ne nagyon eszközöljünk,
de javaslatokkal, ötletekkel segítsük munkáját. Az előző testületi ülésen döntöttünk a
veterán járművek felvonulásának támogatásáról. Itt még folyik az egyeztetés,
konkrétumokat nem tudunk. Színesíteni fogja a nap programját. Valószínűleg késő
délután vagy este érkeznek hozzánk. Tietek a szó.
Gombkötő Csabáné: Milyen publikálása lesz a falunapnak? Hol lesz meghirdetve?
Pappné Neller Borbála: Szuperinfó,
nyilvánvalóan a község weboldalán.

Capitalinfo,

plakátok,

szórólapok,

és

Kulima István: Az iskola udvaron csak a foci lesz az idén semmi más?
Pappné Neller Borbála: Igen, csak a foci lesz az iskola udvarán. Minden más
koncentrált helyen a parkban és a Március 15. téren.
Mórocz Lajos: Arra gondoltam, hogy Nagy Orsit támogathatnánk anyagilag is esetleg.
Drága a képkeretezés és a festék. Annyi mindenkit segítünk, Őt is támogathatnánk,
mert megérdemli.
dr. Mészáros Erzsébet: A közalapítványhoz kellene fordulni és Ők támogathatják. Az
alapító okiratukban benne van a helyi tehetségek gondozása.
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Pappné Neller Borbála: Le a kalappal Orsi előtt. Nagyon szépen fest, láttam a
munkáit. Hozhattam volna neves, vidéki festőművészt is a kiállításra, de ha már van
nekünk helyben tehetségünk, akkor neki adjunk lehetőséget.
Ramasz Imre: Nagyon helyes, mutassuk meg, legyünk rá büszkék.
Gombkötő Csabáné: Lunczner Gyula is fest, esetleg az ő festményeire nem
gondoltál?
Pappné Neller Borbála: Gyulának is rendeztem kiállítást nemrégiben Kardoskúton. Az
ő festményei jelenleg vidéken vannak. Orsit mutatjuk meg most a falunak és az
érdeklődőknek.
Ramasz Imre: Arra kérek mindenkit, hogy a saját lehetőségein belül mindenki segítse
Borika munkáját. Sikeres falunapot kívánok!
Javaslom, hogy a Képviselő-testület a beszámolót fogadja el. Aki ezzel egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
116/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete a „Falunap időpontjának és
programjának ismertetése, véleményezése”
című napirendi előterjesztést elfogadta.
B e j e l e n t é s e k:
dr. Mészáros Erzsébet: Három önkormányzati rendelet tervezetet hoztam a testület
elé. Az első a 2010. évi igazgatási szünet elrendeléséről szól. A tervezet szerint július
utolsó két hetére (július 19-30.), illetve a karácsonyi ünnepek idejére (december 273.) tartana az igazgatási szünet, ha a testület igent mond rá. Ez 15 nap összesen,
ennyit enged a köztisztviselői törvény igazgatási szünet címen igénybe venni.
Ramasz Imre: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, kérem az álláspontot ismertetni.
Kulima István: A tavalyi évben is volt már igazgatási szünet, semmi gondot nem
okozott az ügyfélfogadásban. Az idei évben a felújítási munkák is indokolják, hiszen
pont arra az időre lesz elrendelve. A bizottság elfogadásra javasolja.
Ramasz Imre: Javasolja rendeletté emelni az igazgatási szünetről szóló tervezetet.
Aki egyetért a rendelet-tervezet elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal elfogadta
a 2010. évi igazgatási szünetről szóló rendelet-tervezetet.
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Ramasz
Imre
polgármester
megállapítja,
hogy
Kardoskút
Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2010. (….) sz. ÖKT. rendelettervezete a 2010. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről
rendeletté emelkedett.
dr. Mészáros Erzsébet: A következő rendelet tervezet a települési szilárdhulladék
kezelési közszolgáltatásról szóló rendeletünk módosítása. A szolgáltató megküldte
részünkre a díjemelésről szóló kalkulációját. Ennek alapján készítettem el a rendelet
tervezetet. Ezt a törvényi előírásoknak megfelelően elküldtem a környező települések
önkormányzatainak illetve az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi- Természetvédelmiés Vízügyi Felügyelőségnek véleményezésre. A mai napon megérkezett a
Felügyelőség jóváhagyása, ők nem támasztanak ellene kifogást. Ennek alapján
terjesztem a testület elé elfogadásra.
Kulima István: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a rendelet tervezetet és elfogadásra
javasolja azt.
Szemenyei Sándor: Mikortól lehet szerződni a szolgáltatóval?
dr. Mészáros Erzsébet: A szolgáltató a szerződéseket elkészítette. Valószínűleg a
testületi döntésre vár és ezt követően postázza a lakosságnak.
Szemenyei Sándor: Minden lakásra kipostázzák?
dr. Mészáros Erzsébet: Jelenlegi információnk szerint igen.
Szemenyei Sándor: Előzőleg arról volt szó, hogy kijönnek és személyesen lehet velük
Kardoskúton szerződni. A díjakról annyit, hogy régóta ezek az árak vannak. Minimális
az emelés. Mindenki eldöntötte magának a gyűjtőedény méretét.
dr. Mészáros Erzsébet: Átlagban 6,48%-os az emelés.
Kulima István: Ha valaki cserélni kívánja időközben a kuka űrmértéket azt az
önkormányzatnál kell bejelenteni?
dr. Mészáros Erzsébet: Ezt a kérdést én is felettem a szolgáltatónak, de nem kaptam
rá választ.
Ramasz Imre: Adott esetben mi ezt megoldjuk. Persze nem fogunk egy kukáért
azonnal bemenni, de megoldjuk, segítünk.
Ramasz Imre: Javasolja rendeletté emelni a települési szilárd hulladékkezelési
közszolgáltatás megszervezéséről szóló tervezetet. Aki egyetért a rendelet-tervezet
elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal elfogadta
a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezéséről szóló
rendeletet módosító rendelet-tervezetet.
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Imre
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megállapítja,
hogy
Kardoskút
Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (….) sz. önkormányzati
rendelet-tervezete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás
megszervezéséről szóló 6/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról rendeletté emelkedett
dr. Mészáros Erzsébet: A harmadik rendelet tervezet az önkormányzati tulajdonú
lakások bérleti díjáról szóló rendelet tervezet módosításáról szól. Tulajdonképpen a
lakbérek módosításáról van ebben szó. Az előző rendeletünk külön komfortos és
félkomfortos lakásokról tesz említést, de mivel félkomfortos lakásunk nincs, ezt így
kivettem belőle. Külön szerepel a szociális, költségelvű és a piaci alapon bérbe adott
lakások lakbére megállapítva. Jelenleg a lakbérek 140 forint/m2 illetve a piacinál a
180 forint/m2. Szociális alapon bérbe adott lakás jelenleg nincs. A költségelvű lakás
tulajdonképpen a szolgálati lakás. Külön megállapodás nincs a lakásokra. Ilyen igény
nálunk még nem jelent meg sosem. Gyakorlatilag tehát 140-ről 160 ft/m2-re
emelkedne a szolgálati lakások bérleti díja, a piaci pedig 180-ról 210-re. 2008. január
1. óta élnek ezek a lakbérek. Azóta emelés nem történt.
Ramasz Imre: Bizottsági ülésen elmondtam, hogy bizonyos esetekben a 16,7%-os
emelés soknak tűnik. Figyelembe kell venni, hogy 3 éve nem emeltünk. 5%-os éves
emelést jelent, ha szétosztjuk ezt az elmúlt évekre.
Kulima István: A bizottság a szociális alapon kiadott lakások esetében a 120,-Ft./m2,
a költségelvűnél a 160,-Ft./m2, és a piacinál pedig a 210,-Ft./m2 lakbér árakkal ért
egyet. Ezt javasoljuk elfogadásra.
Szemenyei Sándor: Nem hiszem, hogy szerencsés ezeket a lakásokat kétféle bérleti
díjjal kiadni. Ki lehetne számolni, hogy ha például a bérlő fel szeretné újítani a
lakást, akkor megéri-e neki az alacsonyabb bérleti díjat választani. Havonta 30.Ft/m2-rel csökken a bérleti díj, ha ő újítja fel. Lehet, hogy ő vállalja az alacsonyabb
költséget, de 2-3 évig nem is nyúl hozzá. Nem fog rajta felújítani semmit. Az állaga
viszont romlik a háznak. Nem tartom ezt jó ötletnek. Számolás kérdése az egész.
dr. Mészáros Erzsébet: Ezeket a kategóriákat a lakástörvény állapítja meg. Szociális
alapon kiadott lakásnál az alacsonyabb bérleti díj mellett a felújítást a bérlőnek kell
finanszírozni. Az már mellékes, hogy ez Kardoskúton még soha nem valósult meg
sem szociális, sem költségelvű bérleményeknél sem. A piaci elven kiadott lakások
bérleti díját úgy kell meghatározni, hogy figyelembe kell venni azt, hogy van-e külön
megállapodás vagy sem. Az alapszabály a törvényben az, hogy a lakás burkolatainak,
nyílászáróinak és berendezéseinek cseréje, pótlása kapcsán a bérbeadó és a bérlő
külön megállapodása az irányadó. Megállapodás hiányában a karbantartással és
felújítással kapcsolatos költségek a bérlőt, míg a pótlás és cserével kapcsolatos
költségek a bérbeadót terhelik.
Szemenyei Sándor: Én arra célzok, hogy a bérlők állandóan az önkormányzattól kérik
a felújításokat.
dr. Mészáros Erzsébet: Így van, de nincs is külön megállapodásunk senkivel.
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Szemenyei Sándor: Évente van szerződéskötés a lakásokra?
dr. Mészáros Erzsébet: Csak a lakbér mértéke változik évente. A szerződések egyszer
megköttetek, nem kell újat kötni, csak módosítani.
Szemenyei Sándor: Nem kell megújítani a szerződéseket?
dr. Mészáros Erzsébet: Piaci alapúnál van az, hogy azok adott határideig élnek. Ha
azok lejárnak, ez akkor lesz érdekes.
Szemenyei Sándor: Gyakorlatilag akkor itt új szerződés nem lesz kötve.
dr. Mészáros Erzsébet: A két piaci alapon kiadott lakásunk bérleti szerződése öt évre
köttetett.
Ramasz Imre: Hidd el, hogy ezért nem fog senki külön szerződést kötni. Nem
érdekelt a bérlő ebben.
dr. Mészáros Erzsébet: Az önkormányzat a jelenlegi lakbérek mellett többet vállal,
mint kötelessége lenne. Nem érdekelt a bérlő a külön szerződés megkötésében.
Szemenyei Sándor: Joggal savalja az ember, hogy a felújításokra költött pénzek nem
térülnek meg a lakbérekkel.
dr. Mészáros Erzsébet: Megvan az a paragrafus, amely alapján nemet lehet mondani
ezekre a kérelmekre.
Ramasz Imre: Az önkormányzati lakások bérbeadása nem csak Kardoskúton, de
országszerte sem üzlet. Ezért is próbálnak szabadulni az önkormányzatok az
önkormányzati lakásoktól. Ez a bevétel messze nem fedezi a ráfordítást. Az épület
állagát viszont valamilyen szinten meg kell óvni.
Kulima István: Ennyi pénzért manapság albérletet sem lehet kapni. Jogos a felvetés.
dr. Mészáros Erzsébet: A piaci alapon kiadott lakásoknál elvileg profitot is termelni
kellene. Ez itt sosem lesz.
Szemenyei Sándor: Elfogadom az árakat csak kérdéseket hagy bennem. Mi van
akkor, ha például történik valami eset és az önkormányzatnak szociális alapon
kellene biztosítani lakást. Tudna jelenleg?
Ramasz Imre: Ilyenre nem lehet készülni. Azért 1-2 lakást üresen tartani nem lehet.
Találnánk rá biztosan megoldást. Esetleg bérléssel vagy vásárlással.
Szemenyei Sándor: Mindenesetre én azt hittem, hogy a szerződéseket egy bizonyos
időre kötik.
dr. Mészáros Erzsébet: A szolgálati lakás jogviszonyhoz kötött. Ha megszűnik a
jogviszony, akkor a szerződés is megszűnik. Piaci alapúnál öt évre kötünk szerződést.
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Mórocz Lajos: Ha letelik az öt év, akkor dönthet úgy a testület, hogy felajánlja az
önkormányzat a bérlőnek megvásárlásra. Ha nem él ezzel a bérlő, akkor meghirdeti
eladásra.
Ramasz Imre: Ez a lehetőség adott. Akkor kell majd akaratnak lenni a testületben. A
bentlakó, ha nem akar kimenni mit csinálunk? Nincs pénze, nem veszi meg. Nem
tudunk mit tenni. Nehéz kérdés ez. Nem forog a töredéke sem vissza a ráfordított
pénznek. Olyan dolgokat végzünk el, ami a bérbeadó kötelessége. Kazáncsere,
nyílászáró csere ez mind a mi kötelezettségünk.
Ramasz Imre: Javasolja rendeletté emelni az önkormányzati tulajdonú lakások
bérletéről szóló tervezetet. Aki egyetért a rendelet-tervezet elfogadásával,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal elfogadta
az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről szóló rendelet módosításáról szóló
rendelet-tervezetet.
Ramasz
Imre
polgármester
megállapítja,
hogy
Kardoskút
Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2010. (….) sz. önkormányzati
rendelet-tervezete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről szóló
5/2006. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról rendeletté
emelkedett.
Kulima István: Az Árpád soron a kerékpárútra nyúló ágakat vissza kellene gallyazni.
Ramasz Imre: A napokban végeztünk gallyazást ott, de újra megnézzük.
Gombkötő Csabáné: A József Attila utcában nincsen végig járda. A kisgyerekes szülők
a kövesúton viszik a gyerekeket a játszótérre. Egy sebességkorlátozó táblára is lenne
ott szükség.
Ramasz Imre: Csak a Munkácsy sorról nincs járda. Oda gondoltad? Javaslom, hogy a
járdaépítésre a jövő évi költségvetésnél térjünk vissza. A Rákóczi soron van járda,
mégis mindenki az úton megy.
Szemenyei Sándor: Megnyílt a lángossütő. Mindkét oldalon megszélesítettük a Petőfi
utcát, de a megállni tilos táblákat otthagytuk. Szerintem a Faház oldalából
nyugodtan bevehetnénk a táblát. Elég jó forgalom van most már a lángossütőnek.
Nem tudnak megállni ott az emberek szabályosan.
Ramasz Imre: Saját utunk, mi rendelkezünk vele. Ha a testület úgy dönt, bevehetjük
onnan a táblát. Javaslom, hogy fogadjuk el a javaslatot és vegyük be a táblát. Ha
később esetleg probléma lenne, akkor visszahelyezzük. Aki ezzel egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
117/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete döntött arról, hogy a Petőfi utcán a
lángossütő oldalán kihelyezett megállni tilos
táblát bevonja.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester
Határidő:
2010. június 30.
Ramasz Imre: Az iskola kapcsán szóba került, hogy túlfinanszírozás lépett fel. Előző
testületi ülésen felvetődött, hogy az iskolai kerítést is csináljuk meg. Ehhez én kértem
árajánlatot, amelyet részetekre kiadtam. Ennek költsége valamivel több, mint 4,5
millió forint. Nem kevés pénz, de látni kell, hogy borzasztó rossz állapotban van az
kerítés. A jelenleg is működő négy kiskapu van betervezve, illetve egy nagykapu.
Ehhez kapcsolatosan még egy megkeresés érkezett az általános iskola igazgatójától.
Jogos észrevételt tesz azzal kapcsolatban, hogy elég rossz állapotban vannak az
iskolában a szennyvíz elvezető aknák. Egy felmérés készült a felújítás költségeiről.
Ennek összköltsége a teljes felújításra 429.400,-Ft azzal, hogy mi a földmunkát
közmunkásokkal oldjuk meg. Tehát a kerítés és a szennyvíz rendszer felújítását is
fedezi a többlet-finanszírozásból megmaradó pénzeszközünk. Az iskolai szünet alatt a
kerítésépítést meg tudja valósítani a kivitelező. Ezzel kapcsolatban kérek véleményt.
Kulima István: Ezt a lehetőséget meg kell fognunk. Meg van rá a fedezetünk, legyen
ott is szép kerítés. A szennyvíz rendszer megújítása pedig szükséges.
Gombkötő Csabáné: Voltak ezek a nagy esőzések és a szép új kerítésre felverődött a
sár. Ez ellen nem lehetne tenni valamit? Nem lehetne lebetonozni az alját?
Ramasz Imre: Ha majd be fog füvesedni akkor már nem fog a sár felverődni annyira.
Plusz költséggel persze le lehetne betonozni, de nem látom szükségesnek.
Gombkötő Lajos: Nem jó mindent betonozni. A fű majd megoldja ezt a problémát.
Jobb a füvesítés.
Ramasz Imre: Ha megszárad a felverődött sár, le lehet söpörni. Aki egyetért az
iskolánál a kerítés megépítésével, és szennyvízrendszerének felújításával az
kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
118/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete döntött arról, hogy az általános
iskola szennyvízrendszerét felújítja, valamint
kerítést épít az intézmény túlfinanszírozásából
származó megtakarítás terhére, 5.097.680,- Ft
összegben.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester
Határidő:
2010. június 30.
Ramasz Imre: A polgármesteri hivatal és a művelődési ház kerítésére is kértem
árajánlatot. Komplettebb látványt nyújtana ezzel a tér. Augusztus második felében
tudná a cég kivitelezni. Aki egyetért ezzel a javaslattal, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, - az
alábbi határozatot hozta:
119/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete döntött arról, hogy a művelődési ház
Március 15. tér felőli oldalának, valamint a
polgármesteri hivatalnak a kerítését felújítja,
melyre
2.085.034,Ft-ot
biztosít.
A
költségvetési előirányzat a 2010. évi
költségvetésben biztosított.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester
Határidő:
2010. június 30.
Ramasz Imre: Az iparűzési adó bevallásokkal kapcsolatosan kellemetlen meglepetés
ért bennünket. A MOL Rt. 12 milliót, az EON három milliót kér vissza. Összesen 21
millió forint visszafizetési kötelezettségünk van. 120 milliót terveztünk be erre az évre
iparűzési adóbevételt. 110 millió körül fog ez teljesülni.
Megkeresés érkezett hozzánk Simonka György országgyűlési képviselőtől, hogy
támogassuk egy alapítványon keresztül lehetőségeinkhez mérten a három viharkárt
szenvedett települést: Battonyát, Mezőhegyest és Dombegyházát. Kaptunk egy
számlaszámot, hogy hova lehet utalni. Én azt javaslom a testületnek, hogy ne
alapítványon keresztül segítsünk, hanem közvetlen a három önkormányzat
számlájára juttassunk pénzt.
Kulima István: Az ügyrendi bizottság is azon az állásponton van, hogy ha segítünk,
akkor közvetlen az önkormányzatokkal vegyük fel a kapcsolatot és nekik utaljunk. Ne
vonjunk be alapítványt. Meggyőződésem, hogy így oda fog menni a pénz ahol
szükség van rá.
Gombkötő Lajos: Támogatom, hogy közvetlen az önkormányzatoknak utaljunk.
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Kulima István: Mekkora az az összeg, ami itt szóba jöhet támogatásként egy ekkora
településtől?
Ramasz Imre: A hatalmas, milliárdos kárra való tekintettel Kardoskút adománya
eltörpülhet, de a sok kicsi is nagy segítség lehet. Én előzetesen önkormányzatonként
ötvenezer forintra gondoltam. De természetesen a testület dönt. Lehet ennél többet
is, illetve lehet különbséget tenni és nem egyenlően felosztani. Például Mezőhegyest
nagyobb kár érte. De lehet, hogy a kistelepülések kevesebb központi támogatást
kapnak. Felsőzsolcának is adtunk 200.000.-Ft-ot. Azt látni kell, hogy egy millió forint
gyűlt össze összesen a 60.000 fő körüli kistérségből, ebből Kardoskút 50.000.-Ft.-ot
adott. Nem beszélve arról, hogy tudomásom szerint a kistérség egyetlen települése
sem adományozott kézpénzt az árvízkárosultak részére az első körben Kardoskúton
kívül. Most a kistérség egésze döntött úgy, hogy 500.000.-Ft-ot ad Mezőhegyesnek.
Ebben benne van a 30.000-es lakosú Orosháza is. Tehát ha mi most 50.000.-Ft-ról
döntünk, az tűnhet kevésnek, de a lakosságunk számához képest igenis tisztességes
felajánlás. Ezt mérlegelve várom a javaslatokat az összegekre.
Gombkötő Lajos: Véleményem szerint egyformán kellene 50-50.000.-Ft összegben
támogatni a három önkormányzatot.
Szemenyei Sándor: Magam részéről Mezőhegyesnek adnám a legkevesebb összeget.
Hatalmas volt a pusztítás az biztos. De ott főleg mezőgazdasági területen volt a
pusztítás. Kisdombegyházán is jelentős volt a kár és abban biztos vagyok, hogy nem
fognak akkora támogatást kapni, mint Mezőhegyes. Dombegyháza kis település,
javaslok nekik magasabb összeget megállapítani. Mezőhegyesnek és Battonyának
50.000, Dombegyházának 60-70.000.-Ft.
Ramasz Imre: Elfogadom Szemenyei képviselő úr javaslatát és annyival egészíteném
ki, hogy Mezőhegyes és Battonya 50.000-50.000 és 100.000 Dombegyházának. Egy
városnak nagyobbak a lehetőségei, mint egy falunak. Mi a vélemény erről? Aki
egyetért ezzel a javaslattal, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
120/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete Mezőhegyes Önkormányzatának
50.000,-Ft,
Battonya
Önkormányzatnak
50.000,- Ft, Dombegyháza Önkormányzatnak
100.000,.-Ft támogatást nyújt a vihar okozta
károk enyhítésére.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester
Határidő:
2010. június 30.
Ramasz Imre: Árajánlat érkezett elvetemedett nyílászárók javításával kapcsolatban.
Nem én kértem, hanem a cég ajánlotta fel, hogy díjmentesen felméri és elkészíti az
árajánlatokat. Meg is érkezett az ajánlat, amely az alábbi összegeket tartalmazza:
művelődési ház esetében 620.000.-Ft., orvosi rendelő esetében 230.000.-Ft.,
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általános iskola esetében 950.000-Ft. Az árak után közli az esetleges kedvezmények
sorozatát. Mindenesetre a végösszeg, ha minden intézménynél igénybe vesszük a
szolgáltatást, akkor 1.100.000.-Ft. lehet. . Ezeknél az intézményeknél a közeljövőben
nem látjuk a nyílászárók cseréjének lehetőségét. Az biztos, hogy egy jó nyílászáróval
sok energiát meg lehet spórolni. Magam részéről fenntartásokkal vagyok arról, hogy
ilyen mértékű megtakarítást tudnánk eszközölni. Elég rossz állapotúak azok a
nyílászárók. Csodát nem lehet azokkal művelni. Mi a véleményetek?
Szemenyei Sándor: Ismerjük a technológiát, hogy mit csinál? Milyen módszert
alkalmaz?
Ramasz Imre: Műkaucsukkal kiegyenlíti az eldeformálódott ablakokat.
Szemenyei Sándor: Fenntartásiam vannak ezzel. Adott meg referenciát? Adott le
technológiai leírást? Ha ezeket leadja, utána beszélünk róla. Sok a kérdés.
Ramasz Imre: Nekem az jutott az eszembe, hogy az orvosi rendelőnél, mint a
legkisebb intézményünknél, esetleg kísérleti jelleggel megpróbálhatnánk. Nem
annyira rosszak azért a nyílászáróink. Azt javaslom, hogy ne foglalkozzunk most
ezzel.
Kulima István: Nem támogatom. Ezekre az ablakokra költeni már nem szabad. A
csere lesz a megoldás majd egyszer.
Ramasz Imre: Vegyük le napirendről, ha több információnk lesz, visszatérünk rá.
Ramasz Imre: A Móra Ferenc Művelődési Háztól érkezett egy kérelem. Átadom a szót
az érintettnek indoklásra.
Pappné Neller Borbála: Az előző években is a képviselő-testületnek köszönhetően
jutott el több kardoskúti lakos kedvezményesen kirándulásokra. Most is egy
kirándulást tervezünk Szentendrére a Skanzenbe. Leírtam a kérelemben, hogy
ismerve a mai gazdasági helyzetet amennyiben lehetőség van rá, kérnénk az úthoz
az anyagi támogatást.
Ramasz Imre: Azt hozzá kell tenni a beadott kérelemhez, hogy a Radnóti Miklós
Nyugdíjas Klubot nem tudjuk támogatni. Nem bejegyzett szervezet. A művelődési ház
költségvetéséhez tudunk plusz forrást biztosítani adott esetben, amiből meg tudja
oldani ezt a kérdést. Tavaly úgy oldottuk meg, hogy nem a művelődési háznak
adtunk, nem a klubot támogattuk, hanem az önkormányzat finanszírozta a
kirándulást. Nincs akadálya annak, hogy a művelődési ház költségvetési támogatását
megnöveljük ezzel az összeggel. Magam részéről támogatom.
Szemenyei Sándor: Mekkora ez az összeg?
Ramasz Imre: 156.200.-Ft. Javaslom 150.000.-Ft-ra kerekíteni.
Kulima István: Javasolom, hogy a buszköltséget vállalja az önkormányzat, számla
ellenében.
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Aki ezzel a javaslattal egyetért. kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
121/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete támogatja a nyugdíjasok részére
művelődési ház által Szentendrére szervezett
autóbuszos kirándulást azzal, hogy az utazási
költséget saját forrásból fedezi számla
ellenében.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester
Határidő:
2010. szeptember 20.
Pappné Neller Borbála: köszönjük szépen a támogatást!
Ramasz Imre: Az önkormányzat gyomai üdülőjével kapcsolatban is kaptak a
képviselők anyagot. Egy megállapodás tervezetet tartalmaz az anyag, amelyet
Csorvás Város Önkormányzata készített el. Az előzményekről annyit, hogy ez az
üdülő még a tanácsrendszer idejében került kilenc település tulajdonába, egyforma
tulajdoni arányban. Eddig Csorvás valamilyen módon mindig rendezte az üdülő
dolgait. Most úgy érezte, hogy ezt egy megállapodás keretében kellene folytatni.
Csorvás részére eddig is minden évben nyújtottunk különböző mértékű támogatást
az üdülő fenntartáshoz. Ez most évi 25.000.-Ft támogatást jelent településenként.
Ez az összeg szerepel is az idei költségvetésünkben. Előbb-utóbb a kistérség át fogja
venni az üzemeltetést. A lényeg, hogy tartsák rendbe, ha kell biztosítsák a
lehetőséget az üdülésre. Bárki igénybe veheti a települések lakói közül. Nagyon
kellemes helyen van. A Holt-Körös partján, egy kerítés választja el a fürdőtől. Ez a
9x25.000.-Ft a kisebb javításokra, gondnokra van fordítva. Javaslom a
megállapodást fogadja el a testület. Aki ezzel egyetért kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
122/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja és aláírásra felhatalmazza
Ramasz Imre polgármestert a Gyomaendrőd
Kiss Lajos üdülősor 29. szám alatt fekvő,
osztatlan közös tulajdonban levő üdülő
üzemeltetéséről szóló megállapodást.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester
Határidő:
értelem szerint.
Ramasz Imre: Költségvetésünkbe 2,5 millió forint be van tervezve járdaépítésre.
Előzetesen volt olyan képviselői javaslat, hogy közmunkásokkal csináltassuk a járdát.
Ne haragudjatok, de én nem vállalom azt a felelősséget, hogy közmunkásokkal
építsünk járdát. Én vállalkozóra bíznám. Andrékó Zoltántól kértem árajánlatot a
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falugyűlésen felmerült két szakaszra. Az egyik az általános iskola felőli oldal Petőfi
utcáról a Rákóczi sorra való csatlakozása a Kossuth utcáig illetve a Petőfi utca és a
park területén a már meglévő átjárón lehetne eljutni a gyógyszertárhoz. 80 cm széles
járdáról van szó. A park területén egy méter széles térburkolatot tervezünk. Ezek
összköltsége 1.880.988.-Ft. Összevetettem az ajánlatot korábban készült járdák
költségeivel és ez egy jóval kedvezőbb ajánlat azoknál. Erre a forrásunk megvan. Ha
gondoljátok, kérek be több ajánlatot.
Szemenyei Sándor: Nagyon helyes, hogy vállalkozóval csináltassuk a járdát. Amit
közmunkások csinálnak az laikus szemmel is látszik, hogy nem megfelelő. Ha jó az
ajánlat, akkor el kell fogadni. Támogatom az elképzelést. Lesz a munkásoknak más
olyan feladat, amihez nem kell szakértelem.
Gombkötő Csabáné: Én nagyon ellene vagyok a vállalkozóval való kivitelezésnek.
Nem létezik, hogy a közmunkások nem tudják megcsinálni.
Ramasz Imre: Aki egyetért a javaslattal kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 1 ellenszavazattal, - az
alábbi határozatot hozta:
123/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Rákóczi sor iskola felöli oldalán és
a Petőfi utca gyógyszertárral szemközti
oldalán hiányzó részen járdát építtet. A
munkák
kivitelezésével
Andrékó
Zoltán
vállalkozót megbízza. Felhatalmazza Ramasz
Imre polgármestert a kivitelezési szerződés
aláírására.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester
Határidő:
2010. június 30.
Ramasz Imre: Kérelem érkezett a kardoskúti evangélikus leányegyháztól. A templom
tetőszerkezetének javításához kérnek anyagi segítséget. Az utóbbi esők nyomán vált
láthatóvá, hogy beázik a templom. A hősök napi ünnepségen vetődött fel, hogy
valamit kellene ez ügyben tenni. Elismerték, hogy áldatlan az állapot, de nekik ennyi
pénzük nincs. Kértem, hogy méressék fel a szükséges munkákat és azt javasoltam,
felezzük meg a költségeket. Az előzetes felmérés alapján a teljes felújítás 50%-a
411.508,-Ft. Azt javaslom, hogy a tartalékunk terhére vállaljuk fel ezt a költséget. A
templom kívülről szép, rendezett. Az itteni embereket szolgálja az egyház és a
templom is. Erre is áldoznunk kell forrást. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
124/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete támogatja a Kardoskúti Evangélikus
templom
tetőszerkezetének
felújítását
410.000,-Ft-tal
a
költségvetési
tartalék
terhére.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester
Határidő:
2010. június 30.
Ramasz Imre: Az előzőekben már szót ejtettünk róla, hogy egy gyűjtés volt a
kistérség részéről. Természetbeni adományokat gyűjtöttek a felsőzsolcai
árvízkárosultak megsegítésére. Kardoskút 51.818,-Ft összértékben vásárolt tartós
élelmiszert. Cukrot, lisztet, rizst, ásványvizet, fertőtlenítőszert. Ehhez most utólag
kérném a testület támogatását, kézfeltartással. Ezt is a költségvetési tartalék terhére
kérem elszámolni.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
125/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete utólagosan egyetért a felsőzsolcai
árvízkárosultak
megsegítésére
fordított
51.818,-Ft
összegű
természetbeni
támogatással, a költségvetési tartalék terhére.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester
Határidő:
2010. június 30.
Ramasz Imre: Megkeresett a Olajgép-tech Kft. részéről egy projektvezető. Szervezés
alatt áll egy innováció energia klaszter létrehozása, Innoenergo-Tec néven. A klaszter
a termelőknek és a felhasználóknak az összefogásán alakuló szerveződés.
Tulajdonképpen ez a cég egy biogáz üzem létesítését tervezi. Istállótrágyából és
egyéb mezőgazdasági melléktermékből fejlesztene gázt.
Gub András: Hol?
Ramasz Imre: Semmi konkrétumot nem tudtam meg. Csak egy bemutatkozó anyagot
kaptam, amelyből megtudhatjuk, hogy kik az eddigi érdeklődők: pályázatírók,
tervezők, kivitelezők. Illetve mint végfelhasználók Orosháza és Hódmezővásárhely
önkormányzata. Számomra nem derült ki, hogy hol létesülne a biogáz üzem. Ha
esetlegesen Kardoskúton létesülne, akkor, mint végfelhasználók szóba kerülhetünk.
A véleményeteket kérem, hogy egyáltalán tájékozódási szinten tovább menjünk,
vagy vegyük le napirendről most ezt a témát. Szerintem jelenleg csak a tervezés van
folyamatban. Uniós pályázatokban milliárdos szinteken vannak ezek a beruházások.
Javaslom, hogy ne mondjunk azonnal nemet. Mint megfigyelők kövessük figyelemmel
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a projektet. Elméletileg az így megtermelt energiának olcsóbbnak kellene lennie. De
ez sok mindenen múlik. Tájékozódjunk.
Gombkötő Lajos: Milyen méretű dologról van szó? Mekkora beruházás? Sok mindent
hallottam már ezekről a beruházásokról. Pár éven belül nagyon meg fog változni az
energia felhasználásunk mikéntje. El fog tolódni az alternatív energia felé a világ. A
készletek fogynak.
Szemenyei Sándor: Régebben is meg akarták csinálni a sertéstelepet biogázra.
Hatalmas mennyiségű sertéstrágya állt rendelkezésre és még úgy sem érte meg.
Honnan szednek össze annyit, amennyinél megéri ezt üzemeltetni? Külföldi
gazdaságoknál már hallani, hogy biogázra térnek át, de azok nagy gazdaságok. Hol
vagyunk mi attól!? Érdeklődni, azt lehet.
Ramasz Imre: Itt nem arról van szó, hogy Kardoskút egy üzemet hozna létre. Itt a
nagyok álmodtak egy óriásit és Kardoskút egy porszem lenne ebben. A jelenlegi
ismeretek alapján nem lehet erről dönteni. Ne zárkózzunk el, figyeljük az események
alakulását.
Ramasz Imre: A testület felhatalmazását kérem egy lomtalanítási börzéhez. Az
önkormányzatnál évek hosszú sora alatt felgyülemlett tárgyak értékesítésére. Ezeket
a tárgyakat pontosan nem lehet beárazni. Arra gondoltam, hogy ha valaki valamire
reális ajánlatot tesz, akkor vigye. Nagy része ezeknek lom. Hogy helyünk legyen már
egymásra pakoltuk. Ha bevisszük a szeméttelepre is csak nekünk kerül pénzünkbe.
Ami megmarad attól meg megszabadulunk.
Szemenyei Sándor: Ha nagyon sok érdeklődő lenne, akkor elsőbbséget élvezzenek a
kardoskúti lakosok.
Ramasz Imre: Szavazást kér.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
126/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete
felhatalmazza
Ramasz
Imre
polgármestert, hogy a feleslegessé vált,
érték nélküli ingóságokat egy börze
keretében értékesítse.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester
Határidő:
2010. június 30.
dr. Mészáros Erzsébet: Ramasz Imre polgármester úr kamatmentes kölcsön iránti
igényt terjesztett elő lakásfelújítás céljából, 300 ezer forint összegben, 3 éven belüli
visszafizetéssel. Erre a 3/2010 (II. 8.) számú önkormányzati rendeletünk lehetőséget
biztosít, de a polgármester részére a képviselő-testület hozzájárulása szükséges.
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Ramasz Imre: Kéri a döntéshozatalból való kizárását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
127/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete Ramasz Imre polgármestert az őt
érintő döntéshozatalból érintettsége miatt
kizárja.
Ramasz Imre átadja az ülés további vezetését Gombkötő Lajos alpolgármesternek.
Gombkötő Lajos: Javasolja a kérelem támogatását. Aki egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
128/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete Ramasz Imre polgármester részére
300.000,- Ft, azaz: Háromszázezer forint
kamatmentes munkáltatói kölcsönt biztosít
lakásfelújítás céljára, 36 havi egyenlő
részletekben történő visszafizetéssel.
Felelős:
dr. Mészáros Erzsébet jegyző.
Határidő:
2010. július 16.
Ramasz Imre visszaveszi a testületi ülés vezetését.
Ramasz Imre: Korábban döntöttünk a településközpont fejlesztéséről, pályázatot
adtunk be. Sokáig semmi visszajelzés nem volt, most hiánypótlást kértek, tehát
foglalkoznak a pályázattal.
Másik beadott pályázat a református egyház pályázata volt, ezzel kapcsolatban helyi
ellenőrzés volt.
Bízunk a fejleményekben, a pozitív elbírálásban. Eddig moratórium volt elrendelve a
beadott pályázatokkal kapcsolatban.
Ramasz Imre: Bejelenti, hogy 2010. augusztus 4-től augusztus 16-ig 8 munkanap
szabadságot kíván igénybe venni.
A Képviselő-testület a bejelentést tudomásul vette.
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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:

/ Gub András /
képviselő

/ Kulima István/
képviselő
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