16/2010. ÖKÜ.

JEGYZŐKÖNYV

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember
2-án 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén.
Jelen vannak:

Jelen volt továbbá:

Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Csabáné, Gombkötő
Lajos, Gub András, Kulima István, Mórocz Lajos, Pusztai Ádám
és Szemenyei Sándor települési képviselők.
dr. Mészáros Erzsébet jegyző,
Pappné Neller Borbála, műv. ház ig.
Pusztainé Szabó Margit OVÁI PSZI főigazgató,
Verasztó József kardoskúti tagiskola igazgatója,
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 Kulima István és Szemenyei Sándor
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.

Orosháza Város Általános Iskolája és
Pedagógiai Szolgáltató Intézmény
Kardoskúti Tagintézményének
tájékoztatója tevékenységéről,
célkitűzéseiről.

Pusztainé Szabó Margit
OVÁI PSZI főigazgatója;
Verasztó József
Kardoskúti Tagintézmény ig.

2.

Kardoskúti Napközi Otthonos Óvoda
beszámoló jelentése tevékenységéről, a
következő tanév feladatairól.

Kürtiné Rácz Anikó
óvodavezető
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Beszámoló jelentés Kardoskút Község
Önkormányzata 2010. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről.

Ramasz Imre
polgármester
dr. Mészáros Erzsébet
jegyző

4.

Október 23-i Nemzeti Ünnep
előkészítése.

Ramasz Imre
polgármester

5.

Képviselő-testület tagjainak önértékelése
a ciklusban végzett munkájáról.

Képviselő-tagok

6.

Gazdasági program végrehajtásáról szóló
beszámoló megtárgyalása és elfogadása.

Ramasz Imre
polgármester

7.

Helyi Önkormányzat vagyoni és pénzügyi dr. Mészáros Erzsébet
helyzetéről és a későbbi éveket terhelő
jegyző
kötelezettségekről tájékoztató az 1992.
évi XXXVII. tv. 50/A. § 4) bek. alapján.

8.

Bejelentések.

3.

Ramasz Imre: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a második napirendi pont előadója,
Kürtiné Rácz Anikó tegnap balesetet szenvedett, ezért nem tud jelen lenni az ülésen,
de a napirendi pont megtárgyalásra kerül. Amennyiben olyan kérdés merül fel, amire
nem tudunk választ adni, akkor arra az előadó 8 napon belül írásban válaszol.
A napirendi pontok tárgyalása előtt Ramasz Imre polgármester tájékoztatja a
képviselőket a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés
között tett intézkedésekről, történésekről. Lejárt határidejű határozat:
 41/2010.(II. 25.) sz. KT. határozatban a Képviselő-testület megbízta Ramasz
Imre polgármestert, hogy az un. “fecskeházak” megvalósításának feltételeiről
tájékozódjon és az augusztusi testületi ülésen adjon tájékoztatást. Jelenleg az
elfogadott rendezési tervünkben nincs olyan hely ahol lehetne ilyen típusú
lakásokat építeni. 2012-ben esedékes a rendezési tervünk felülvizsgálata, de
szükségesnek tartom ennek az időpontnak az előrehozatalát. A rendezési terv
módosítása 3-4 millió forintba kerül és kb. fél éves időtartam. A rendezési
terv módosítása után visszatérünk a „fecskeházak” kérdésére.
 61/2010.(IV. 8.) sz. KT. határozatban a Képviselő-testület döntött arról, hogy
a 2010. évi költségvetés terhére 3 millió forintot biztosít a gyógyszertár
felújítására. A felújítás folyamatban van. Ez az összeg nem lesz elég, a
költségvetési rendelet módosításánál visszatérünk rá.
 117/2010.(VI. 24.) sz. KT. határozatban a Képviselő-testülete arról döntött,
hogy a Petőfi utca lángossütő oldalán kihelyezett megállni tilos táblát leszereli.
A tábla felszámolása megtörtént.
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 118/2010.(VI. 24.) sz. KT határozatban a Képviselő-testület az általános iskola
szennyvízrendszerének felújításáról, valamint az óvodával azonos kerítés
építéséről döntött. A felújítás részben megtörtént már, illetve folyamatban
van.
 119/2010.(VI. 24.) sz. KT határozatban a Képviselő-testület a művelődési ház
és a polgármesteri hivatal kerítésének felújításáról döntött. Az elemek
leszállítása megtörtént, folyamatban van az építés.
 120/2010.(VI. 24.) sz. KT határozatban a Képviselő-testület Mezőhegyes,
Battonya és Dombegyháza részére a vihar okozta károk enyhítésére
támogatást szavazott meg, mely összegek átutalásra kerültek.
 122/2010.(VI. 24.) sz. KT. határozatban a Képviselő-testület arról döntött,
hogy a Gyomaendrődi Kiss Lajos üdülősor 29. szám alatt fekvő az
önkormányzatok közös tulajdonában lévő üdülő üzemeltetéséről szóló
megállapodást aláírja. A szerződés még nem érkezett meg aláírásra, a testületi
döntésünkről szóló határozatot postáztam.
 123/2010.(VI. 24.) sz. KT. határozatban a Képviselő-testület arról döntött,
hogy a Petőfi utca gyógyszertárral szembeni oldalon a hiányzó járdát megépíti,
a járda elkészült.
 124/2010.(VI. 24.) sz. KT. határozatban a Képviselő-testület arról döntött,
hogy a Kardoskúti Evangélikus templom felújításához 410 ezer forint
támogatással járul hozzá. A támogatási szerződés megkötésre került, a pénzt
átutaltuk. Szeptember hónapban elkezdődik a felújítás.
A két testületi ülés közötti időszakról egy témát említenék. 2010. július 22-én
Orosházi Kistérségi Többcélú Társulása ülésén vettem részt. Egy lényegi napirendi
pontja volt az ülésnek, amely tárgyalása előtt egy beszámolót hallgathattunk meg a
kistérség közbiztonságáról a rendőrkapitány úr előterjesztésében. Az illetékességi
területről kaptunk tájékoztatást általa. Az igaz ok a társulási tanács összehívására az
volt, hogy az orvosi ügyeleti megbízás 2010. december 31-ig szól. Mivel csak
közbeszerzési eljárás keretében adható erre megbízás, szükség volt arra, hogy a
tanács meghatározza azokat a szempontokat, amelyekkel a közbeszerzési eljárás
megtörténhet. Várhatóan novemberben kerül sor a szerződés megkötésére.
Lényeges változás nem lesz, két telephellyel történik majd továbbra is az ügyeleti
ellátás: Orosháza és Tótkomlós városban. Kardoskút Tótkomlóshoz tartozik ezután is,
de Orosháza is fogadja a sürgősségi betegellátás területén a településről érkező
betegeket hétköznap 16 órától másnap reggel 8 óráig illetve hétvégén éjjel-nappal.
Ha valakinek van észrevétele, hozzászólása az elhangzottakkal kapcsolatban tegye
meg. Amennyiben nincs, akkor az elfogadásról kézfelnyújtással szavazzanak.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
177/2010. (IX. 2.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 41/2010. (II. 25.) sz. 61/2010. (IV.
8.) sz. 117-120/2010.(VI. 24.) sz. 122/2010.
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(VI. 24.) sz. 123/2010. (VI. 24.) sz. 124/2010.
(VI. 24.) sz. lejárt határidejű határozatokról és
a két ülés között történt fontosabb
eseményekről, döntésekről szóló beszámolót
elfogadja.
1.

napirendi pont:

Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai
Szolgáltató
Intézményének
tájékoztatója
tevékenységéről, célkitűzéseiről.
Előadó:
Pusztainé Szabó Margit főigazgató;
Verasztó József tagint. igazgató.

Ramasz Imre: Rátérünk a fő napirendi pontok megtárgyalására. A kardoskúti
tagintézmény tevékenységéről Verasztó József igazgató úr készítette el az írásos
beszámoló anyagát. Szóbeli kiegészítésre megadom a szót Pusztainé Szabó Margit
főigazgató asszonynak illetve Verasztó József igazgató úrnak.
Pusztainé Szabó Margit: Nagyon röviden egészíteném ki az írásos anyagot, mert az
részletesen taglalja az intézmény munkáját. Büszke vagyok a kardoskúti
tagintézményben elért eredményekre, amelyeket elértek a tanulóink a különböző
versenyeken, felméréseken. Bizonyára ismert Önök előtt, hogy az iskola - a
fenntartóval közösen - száz millió forint fölötti pályázati támogatást nyert el az elmúlt
egy évben. Ennek 60%-a az összevont iskolák tulajdona és ebből arányosan a
kardoskúti iskola is részesült. Egyik ilyen pályázatunk a TÁMOP 3.1.4. Ez volt az az
uniós pályázat, amely nem csak nálunk, de országosan is nagy gondot okozott. Olyan
határidő csúszások voltak benne például, hogy hamarabb megcsináltuk a programot,
mint ahogy a képzések megtörténtek volna. E pályázat sikereiben nagy érdemei
vannak a kardoskúti iskolának. Megoldották a felmerülő problémákat. Emellett a
pályázat mellett persze rengeteg más pályázatunk is fut, amelyek közül többnek a
helyi iskola is résztvevője. A kiemelt nevelési céljaink közül a helytörténeti
ismereteket kell megemlítenem. Folynak a kutatások, programok e témakörben.
Vannak hagyományos és újszerű elemek a témában. Mindenféle törvényességi
felülvizsgálaton átment az iskola. Igazgató úr teljesíti a nagy iskola elvárásait, jó az
együttműködés a kollégákkal. Megköszönöm az önkormányzatnak és a testületnek,
hogy partnerei az oktatásnak. Végezetül szeretném elmondani, hogy az összes
tagintézmény közül csak a kardoskúti iskola létszáma nőtt. Igaz, hogy csak egy fővel,
de nőtt.
Verasztó József: Amióta Orosházához tartozunk, azóta a szóbeli kiegészítésem csak
három oldalra fér rá. A tavalyi év értékelésével nem kívánok most foglalkozni, hanem
inkább az előttünk álló tanévről beszélnék. A működés feltételeiről: a szakos ellátás
2008. óta 100%-os. Két új kollégával kezdjük meg a tanévet. Tavaly egy ötödik
osztályt hoztunk létre, amely bölcs döntése volt a testületnek, a település anyagi
forrásait nem terhelte meg. Az akkor létrejött négy fős ötödik osztály bukásmentesen
jutott túl az éven. Tárgyi feltételeken javított a már említett TÁMOP pályázat, - öt
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kolléga jutott ezáltal laptophoz - amelyet a tanítási órák során is tudnak használni.
Irodaeszközeink bővültek. Pénzügyi gazdálkodásról annyit mondanék, hogy
szigorúan, takarékosan gazdálkodunk. Ennek is köszönhető, hogy jelentős
megtakarítás keletkezett a finanszírozásban, amelyet most a kerítés építésére tudott
a testület fordítani. Fontos ez a beruházás, mert ez egy jelzés a település és az
intézmény felé, hogy fontos az iskola helyben tartása. Ha kimaradt volna ez a
szakasz, akkor azt kommunikálta volna a helyi közösség felé a testület, hogy lemond
az iskoláról. Szerencsére nem ez történt. Az intézmény elavult nyílászáróinak cseréje
indokolt lenne, amint lehetőség nyílik erre, azt meg kell lépni. Tavalyi évben egy
igazolatlanul mulasztott óra sem volt. A jelen tanév céljai a magatartási helyzet
javítása. Nem rossz a helyzet jelenleg sem, de azt gondolom, hogy nincs az a
magatartás, amin ne lehetne javítani. A szelektív hulladékgyűjtő és komposztáló
edény használatával továbbra is folytatjuk a környezettudatosságra nevelést. A
nagyintézményhez való csatlakozás egy csomó új feladatot hozott, ami azelőtt nem
volt Kardoskúton. Dossziékat gyártunk, rengeteg a papírmunka. Új pályázati források
most is nyílnak, ezeket figyelemmel kísérjük. A megyei önkormányzat fokozta az
elmúlt években az aktivitását a megyében működő oktatási intézmények felé. Ez
abban nyilvánul meg, hogy ingyenesen bocsájt rendelkezésünkre buszt, és elvisz
bennünket megyei fenntartású intézményekbe, például színházba. Ezekkel a
lehetőségekkel eddig is, és ezentúl is élni fogunk. A városi múzeum is nyújt
számunkra elfoglaltságot, különböző rendezvényein mi is részt veszünk. Azt
gondolom, hogy a városi iskolához történő csatlakozás mindenképpen szakmai
fejlődéssel járt, kapcsolataink nőttek. A helyi óvodások két éve mindannyian a
kardoskúti iskolába iratkoztak be. Ezt persze garantálni nem lehet minden évben, de
ezen vagyunk. A pusztaszöllösi diákok Kardoskútra történő bejáratásához szükséges
lenne egy kisbusz. A helyi közösség ezt a buszt egyéb más alkalmakkor is
használhatná. Megköszönöm a testület tagjainak az iskoláért végzett munkáját.
Bízom benne, hogy a következő testülettel is politikamentesen tudunk közösen
együttműködni az oktatás elősegítéséért. Köszönöm figyelmüket.
Ramasz Imre: Szivárgott-e már ki valami információ, hogy milyen törvényi változások
következnek be a közeljövőben az oktatás területén?
Pusztainé Szabó Margit: A közoktatási törvény ellentmondásai talán javításra
kerülnek. A buktatás lehetősége ismét a pedagógus döntési kompetenciájába kerül
vissza. Az egész törvény felülvizsgálat és átdolgozás alatt van. Pár dolgot emelnék
csak ki. Az elmúlt években átment piaci szemléletűvé az oktatás. Azt ígérik, hogy a
törvénymódosításokkal ismét gyermekközpontúvá válik. A nemzeti alaptantervben
nincs meghatározva, hogy mit kell megtanítani a gyereknek, csak kompetenciák
vannak megszabva. Nincs egyetlen minimum szint sem megállapítva. Ilyen nincs,
hogy egy nemzeti alaptantervben ne legyen az leírva, hogy mi az a minimum, amit
minden gyermeknek tudnia kell. Az ígéretek szerint ezen a téren is változtatni
fognak. Évtizedek óta nincs külső felügyelete az iskoláknak. Vissza fogják állítani a
külső kontrollt. A tanulói jogok és kötelességek is átdolgozásra kerülnek. A sport
előtérbe kerül. A diákok erőnlétén kell javítani.
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Szemenyei Sándor: Megköszönöm igazgató úr beszámolóját és munkáját. Az előző
évekhez képest biztos vagyok benne, hogy sokat javult az iskola színvonala. Nem
viszik el jelenleg Orosházára a diákokat. Igazgató úr vezetésével jó irányban halad a
gyerekek tanítása. Örömmel hallom a helytörténet előtérbe kerülését.
Gombkötő Csabáné: Megköszönöm én is a beszámolót és az elvégzett munkát. Egy
dolgot hiányolok az írásos anyagból: a különböző versenyeken részt vett felsős
diákok neveit. Az alsósok benne vannak, de a felsősök nem. Biztosan véletlen maradt
ki.
Kulima István: Csatlakozom az előttem szólókhoz. Megköszönöm az elvégzett
munkát. Valami elindult, javult az oktatás színvonala. A fejlődés útjára lépett az
iskola. További sok sikert kívánok.
Mórocz Lajos: Ha megszavazzák a mindennapi testnevelést az iskolákban, akkor
ennek a feltételei Kardoskúton biztosítottak lennének?
Verasztó József: Bizonyos kompromisszumok által igen. Jelenleg a művelődési ház
nagytermét használjuk testnevelésórákhoz, az igazi a tornatermes testmozgás lenne.
Én már korábban felvetettem ezt a kérdést. Más felfogással talán már lehetett volna
korábban erről szó. Így hogy nincs, nincs vele probléma. Csak a hiányát érezzük.
Ramasz Imre: A szülőktől is az jön vissza, hogy szakmai munka sokat javult az elmúlt
két évben. A tavalyi évben tizenhárom tanár járt ki Kardoskútra annak érdekében,
hogy 100% -os legyen a szakos oktatás. A szakmai munka felügyelete is fontos.
Jelentős áldozatot vállalt a település az iskola helyben tartására, jó döntés volt.
Bízom benne, hogy a következő testület is hasonló szemlélettel lesz az oktatás iránt.
Amíg a település anyagi feltételei megengedik, addig működtetni kell helyben az
iskolát, itt kell tartani a gyerekeket. Köszönöm szépen a beszámolót és az elvégzett
munkát. Köszönöm a tantestület szakmai munkáját. Elfogadásra javaslom a
beszámolót.
Gombkötő Lajos: Köszönöm szépen a főigazgató asszony és igazgató úr munkáját.
Vannak az iskolának felújításra váró részei. Ilyenek például a nyílászárók. Bízom
benne, hogy a következő testület lesz annyira bölcs és támogatja ezt az elképzelést.
Ramasz Imre: Ha valakinek van még észrevétele, hozzászólása az elhangzottakkal
kapcsolatban tegye meg. Amennyiben nincs, akkor a napirendi pont elfogadásról
kézfelnyújtással szavazzunk, valamint határozatban rögzítsük köszönetünket az
elvégzett munkáért.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
178/2010. (IX. 2.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete megköszöni Pusztainé Szabó Margit
főigazgatónak, Verasztó József tagintézmény
igazgatónak az intézmény vezetése érdekében
kifejtett lelkiismeretes munkáját, valamint
oktató-nevelő munkáját. Megköszöni továbbá
a Kardoskúti tagintézményben tevékenykedő
pedagógusok és egyéb közalkalmazottak
elmúlt tanévben végzett munkáját.
Az “Orosháza Város Általános Iskolája és
Pedagógiai Szolgáltató Intézménye Kardoskúti
Tagintézményének
tájékoztatója
tevékenységéről,
célkitűzéseiről”
c.
beszámolót elfogadja.
2.

napirendi pont:

Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda beszámoló
jelentése tevékenységéről, a következő tanév
feladatairól.
Előadó:
Kürtiné Rácz Anikó óvodavezető.

Ramasz Imre: Kürtiné Rácz Anikó egy sajnálatos baleset miatt nem tud jelen lenni az
ülésen, táppénzes állományban van. Anikóval egyeztettünk és abban maradtunk,
hogy ha valami kérdés felmerül az ülés közben, akkor arra ő írásban fog válaszolni.
Az óvoda munkájával kapcsolatos írásos anyagot Anikó elkészítette és azt a testületi
tagok előzetesen megkapták. Véleményem szerint jó munka folyik az óvodában. A
tárgyi feltételek adottak a színvonalas neveléshez. Az épület felújításával és az új
kerítés megépítésével megszépült a környezet. Jó érzés volt az évnyitón, hogy az öt
elsős gyerek már verset mondott. Várom a kérdéseket, észrevételeket.
Szemenyei Sándor: A beszámolóból kiderül, hogy jelenleg megvan az óvodában a
tárgyi és személyi feltétel a színvonalas neveléshez. Olyan szép környezetet teremtett
az önkormányzat, hogy öröm a gyerekeknek óvodába járni. Véleményem szerint jól
döntött a testület, amikor Anikót választotta az óvoda vezetőjének. Hozzáértő, alapos
munkát végez a kollégáival együtt. Elfogadásra javaslom a beszámolót.
Pusztai Ádám: Ebből a beszámolóból ízelítőt kaptunk az ott folyó munkáról,
eseményekről, megismerhettük a kitűzött célokat. A beszámoló vége felé említést
tesz annak készítője az ÁNTSZ kifogásáról a mosdót illetően. A WC ülőkék cseréjét
írta elő az ÁNTSZ. Ezeket a problémákat orvosolni kell.
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Gombkötő Lajos: Korábban én cserélgettem az óvodában WC ülőkéket. Az a
probléma, hogy a meglévő ülőkék méretében nem lehet sehol kapni műanyag ülőkét.
Olcsóbb megoldás lenne az egészet kicserélni újra. Utánanézek a lehetőségeknek.
Varga Pál: Interneten több nagykernek leadtam a méreteket, de sehol nem volt
ennek megfelelő ülőke. Személyesen megkerestem több viszonteladót, de sajnos ők
sem tudtak sehonnan beszerezni ilyen méretű műanyag ülőkét. Ők is a teljes cserét
javasolták.
Ramasz Imre: Tudunk erről a dologról, utánanéztünk már korábban. A következő évi
költségvetésben vissza kell rá térni.
Gombkötő Csabáné: Kiderül a beszámolóból, hogy pillanatnyilag elegendő a két fő
óvodapedagógus és a két fő dajka a gyermek létszámhoz. Mi van akkor, ha egy két
és fél éves gyermeket iratnak be a szülei. Egy ilyen korú gyermeknek több
odafigyelés kell. Esetleg venne fel az önkormányzat plusz egy fő dolgozót?
Ramasz Imre: Jelenleg 21 fő a gyermeklétszám az óvodában. Gyakorlatilag a 30 fős
férőhely nincs kihasználva. Természetesen igazad van, hogy egy 2,5 éves gyermek
több odafigyelést igényel, de ez nem feltétlen vonna magával dolgozói
létszámnövelést. A védőnővel történő beszélgetések kapcsán az derül ki, hogy nem
hogy nőne, de inkább csökkenni fog a létszám. Természetesen, ha jelentkezik ez a
helyzet, akkor megoldható lesz a gyermek óvodai elhelyezése.
Ramasz Imre: Olyan kérdés nem merült fel, amit továbbítani kellene az
óvodavezetőnek írásos válaszadásra. Aki a beszámolót elfogadja az kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
179/2010. (IX. 2.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete “Kardoskúti Napközi Otthonos Óvoda
beszámoló
jelentés
tevékenységéről,
a
következő tanév feladatairól” című napirendi
pontot elfogadja.
Ramasz Imre: Ugyanezzel a témával kapcsolatban egy rövid tájékoztatót adtam ki
részetekre. Szükség van a Kardoskúti Napközi Otthonos Óvoda nevelési
programjának elfogadására. Közoktatási szakértőnek kiadásra került a program
véleményezésre. A határozati javaslatot szintén megküldtük részetekre, átadom a
szót a jegyzőnek szóbeli kiegészítésre.
dr. Mészáros Erzsébet: Leírtam az előterjesztésben, hogy a helyi óvoda nevelési
programjának a közoktatási törvény szerint melyek a kötelező tartalmi elemei. Az
anyagot közoktatási szakértővel véleményeztetni kell. Az előterjesztésben
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ismertettem a szakértői szempontokat és a megállapításokat is. Ezzel együtt
összességében a szakértő is elfogadásra javasolja a nevelési programot. Ennek
megfelelően készült el a határozati javaslat.
Gombkötő Lajos: Ezt egy szakértő átvizsgálta. Mi ehhez hozzátenni nem tudunk.
Javaslom, hogy fogadjuk el.
Pusztai Ádám: Véleményem szerint az elkészített nevelési program jó, tartalmazza a
törvényben előírt elemeket. Elfogadásra javaslom. Egy dolgot említenék mégis meg
benne, hogy mikor szükséges a program átdolgozása. Én kiemelném ezt egy külön
pontként.
Az óvodás korú gyermekeket, ha csoportosítjuk akkor legalább három csoportra kell
gondolni. Amikor belép az óvodába, amikor ott van és a kilépés előtti időszakra.
Minden csoportban vannak külön fejlettségi szintű gyermekek. Ez akkor már
összesen kilenc féle foglalkozási módot feltételez az óvónő részéről. Ilyen formában
azért azt mondom, hogy az a munka egy csoportban igen komoly felkészülést és
odafigyelést igényel. Egy csoporthoz jelenleg 1,5 óvónő van. A dajkák szerepe
felértékelődik. Azt javaslom, hogy ha nem is most, de a jövőben, ha a gyermek
létszám és a falu anyagi lehetőségei megengedik, akkor emeljünk csoport számot.
Borzasztó nehéz azt a három-négy éves gyermeket együtt kezelni a hat-hét évessel.
Nagyon lényeges, hogy milyen módszert választanak a képességek fejlesztésére.
Szerencsésnek tartom a jelenlegi játékon és tapasztalatszerzésen alapuló, a mozgást
is magában foglaló módszer alkalmazását. Természetesen nem fog minden
megvalósulni ebből, de ez a program a lehető legjobban támogatja a fejlődést.
Elfogadásra javaslom.
Ramasz Imre: Jelenleg az óvoda fenntartása éves szinten 16,5 millió forint körüli
összegbe kerül. Ha két csoportra bontanánk, akkor nem duplázódna, de jelentősen
növekedne az összeg. A kis létszám azért megengedi a differenciált foglalkozást.
Elérhetünk oda, hogy ha nő a létszám, akkor meg kell ezt lépni. Sajnos csökkenni
látszik a gyermekszám.
Aki egyetért
elfogadásról.

az

óvoda

nevelési

programjával

kézfeltartással

szavazzon

az

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
180/2010. (IX. 2.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Kardoskúti Napközi Otthonos
Óvoda Nevelési Programját jóváhagyja.
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3.

napirendi pont:

Beszámoló
jelentés
Kardoskút
Község
Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről.
Előadó:
Ramasz Imre polgármester;
dr. Mészáros Erzsébet jegyző.

Ramasz Imre: A napirendhez kapcsolódó anyagot írásban kiadtuk. Javaslom, hogy
először a kiadott költségvetési módosítást vitassuk meg.
Kulima István: Az ügyrendi bizottság a rendelet módosítását változtatás nélkül
elfogadásra javasolja.
Ramasz Imre: Kérdés nem merült fel, szavazásra kerül sor. Javasolja rendeletté
emelni az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló módosító rendelettervezetet. Aki egyetért a rendelet-tervezet elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal elfogadta
az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló módosító rendelet-tervezetet.
Ramasz
Imre
polgármester
megállapítja,
hogy
Kardoskút
Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2010. (….) sz. ÖKT. rendelettervezete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010. (II.
26.) számú önkormányzati rendelet módosításáról rendeletté emelkedett.
Ramasz Imre: Ezek után térjünk rá a félévi költségvetés teljesítésének megvitatására
és elfogadására. Összességében annyit lehet elmondani, hogy nem állnak rosszul az
anyagi dolgaink. Bizakodom, hogy tartani tudjuk a tervezett bevételeket. Már most
félévkor jelentős, hétmilliós plusz bevétel mutatkozik a költségvetésben. A testületé
a szó, várom a kérdéseket.
Kulima István: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az önkormányzat I. féléves
gazdálkodásáról szóló beszámolót, azt változtatás nélkül elfogadásra javasolja.
Ramasz Imre: Aki egyetért az I. féléves gazdálkodással kézfeltartással szavazzon az
elfogadásról.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
181/2010. (IX. 2.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete a “Beszámoló jelentés Kardoskút
Község
Önkormányzatának
2010.
évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről”
elfogadja.
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4.

napirendi pont:

Október 23-i Nemzeti Ünnep előkészítése.
Előadó:
Ramasz Imre polgármester.

Ramasz Imre: Telik az év, ismét egy ünnep és egy választás előtt állunk. Én most
nem kérdezem meg a testület tagjait, hogy ki vállalkozik az ünnepi beszéd
elmondására. Az ünnep idejére az új testület remélhetőleg már fel fog állni.
Javaslom, hogy a testület dr. Mészáros Erzsébet jegyzőt kérje fel az ünnepi beszéd
elmondására. Az előzetesen kialakult álláspontnak, miszerint a politikától tartsuk az
ünnepekkor is távol magunkat, ezzel eleget teszünk. A Képviselő-testületé a döntés.
Az ünnep az idén szombatra esik. Javaslom, hogy aznap este 18 órai kezdettel
tartsuk meg a szokásoknak megfelelően a művelődési ház nagytermében a
megemlékezést. Az előkészületek lebonyolítására felkérjük Pappné Neller Borbálát.
Várom a javaslatokat, ötleteket.
Mórocz Lajos: Véleményem szerint teljesen mindegy, hogy péntek vagy szombat az
időpont.
Pusztai Ádám: Pénteken, amikor a kollégiumból hazaérkezik a gyerek a négy vagy öt
órás busszal, vonattal akkor nem biztos, hogy a család siet az ünnepségre. Javaslom
az ünnepséget szombaton este megrendezni.
Gombkötő Lajos: A huszonharmadika este a legjobb az ünnepre.
Ramasz Imre: Tábortüzet és fáklyás felvonulást most nem terveznénk. Egy közös
gyertyagyújtásra teszek javaslatot az idei ünnepen, hogy a megjelentek is leróhassák
tiszteletüket személyesen az emlékműnél. Kicsit suta szokott lenni a koszorúzás, mert
ugye ki koszorúz? Az önkormányzat és az iskola. Lehetőséget kell adni a
megjelenteknek is.
Pusztai Ádám: Az iskolát felkérjük szereplésre?
Ramasz Imre: Én azt mondom, hogy kérjük fel őket és a programot akképpen
alakítsuk. Aki egyetért az elhangzott javaslatokkal, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
182/2010. (IX. 2.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Október 23-i nemzeti ünnepet
2010. október 23-án (szombaton) este 6 órai
kezdettel rendezi meg a Móra Ferenc
Művelődési Ház és Községi Könyvtár
nagytermében.
Az
ünnepi
beszéd
megtartására felkéri dr. Mészáros Erzsébet
jegyzőt, az ünnepi műsor összeállítására
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Pappné Neller Borbálát, az Általános iskola
tanulóit pedig szereplésre.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester
Határidő:
2010. szeptember 30.
5.

napirendi pont:

Képviselő-testület tagjainak önértékelése a ciklusban
végzett munkájáról.
Előadó:
Képviselő-tagok.

Ramasz Imre: Előzetesen felajánlottam, hogy aki írásban szeretne e témában
beszámolni, az megteheti. Mórocz Lajos képviselőtársunkon kívül senki más nem élt
ezzel a lehetőséggel. A többieknek most megadom a szót a szóbeli önértékelésre.
Javaslom, hogy névsorban menjünk.
Gombkötő Csabáné: Már a negyedik ciklus óta vagyok képviselő. 1998 óta minden
választáskor dilemmázok, hogy induljak-e. Azután mégiscsak elindulok. Úgy érzem,
hogy a kezdeti lángolás mára igencsak lelohadt. Lehet, hogy sokkal reálisabban
látom mára a dolgokat, mint a kezdetekkor. Szerintem nagyon nagy dolog, hogy
ennek a kis településnek van önálló iskolája, óvodája, önkormányzata. Vannak
apróságok, amik nem sikerültek az elmúlt évek alatt, amiket én is szerettem volna,
hogy megvalósuljanak. Ilyen például a kerékpárút Orosháza és Kardoskút között.
Voltak döntések, amelyekkel például nem értettem egyet. Ilyen, amikor az
önkormányzat kintlévőségeiről lemondunk egy csődbement vállalkozóval szemben.
Megdöbbent, hogy a képviselőtársaim nagy többsége úgy látja, hogy ennek így kell
lennie, fogadjuk el. Voltak helyzetek, amikor egyedül maradtam a véleményemmel.
Ilyenkor elgondolkozom, hogy lehet, nem nekem van igazam. Én nem tudok más
lenni. Ha nagyon be akarnék simulni a közakaratba, akkor úgy szavaznék, mint a
többség. Ezeken a dolgokon túltettem magam. Eleinte bosszantott a dolog, de mára
ezen túlléptem. Olyan képviselő-testületnek voltam a tagja, ahol öröm volt dolgozni,
öröm volt itt lenni. Nincsenek nagy viták, harcok. Köszönöm, hogy itt lehettem.
Gombkötő Lajos: Folytatva Lenke gondolatait, tulajdonképpen azért jó, hogy több
képviselő van egy településen, mert a vélemények különbözőségéből lehet kihozni az
elfogadható döntéseket. A választási ciklus végén elérkezik az önértékelés. A
kezdetekkor elmondjuk, hogy mit és hogy szeretnénk. Településünkön reális dolgokat
szoktak ígérni, nem úgy, mint a nagy politikában. Mi hangzott el részemről? Először is
az intézményeink alapellátását biztosítani kell az önkormányzatnak, ami az iskola,
óvoda, művelődési ház és egészségház működtetését jelenti az önkormányzaton
kívül. Az óvodánál megvalósítottunk több beruházást. Az épület külső- belső felújítása
megtörtént. Ez nem csak az én érdemem természetesen, hiszen ezt minden
képviselőtársam megszavazta. Fontos érdem, hogy az óvodát megtartottuk
önállónak. Ha a törvényi keretek lehetővé teszik, hogy a kistelepüléseknek ismét
lehet önálló alsó tagozatos iskolája, akkor ezen a következő testületnek el kell
gondolkodnia. Az iskolában és óvodában felmerülő kisebb javításokat szívesen
elvégeztem és ezeket nem számláztam ki. Az iskolával kapcsolatosan annyit, hogy a
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csatlakozás idején én voltam az, aki vette a bátorságot, hogy körbenézze a
lehetőségeket. Ez azért volt, mert iskolát szerettünk volna Kardoskúton. Nem
Orosházával volt gondunk, csak a lehetőségeket kerestük az intézmény helyben
tartására. Ez végül megnyugtatóan végződött. Lényeges, hogy legyen iskolánk.
Gazdasági szemmel nézve az életben sok minden van, ami nem éri meg anyagilag.
Nem minden esetben a megtérülést kell nézni. Az iskola kerítésének felújítása
üdvözlendő. A művelődési ház részleges felújítását is minden képviselő támogatta.
Megújult a konyha, a vízvezeték rendszer és a külső bejárati ajtók. A sport
tevékenység is ott valósul meg tulajdonképpen. Ezekre a beruházásokra a pénzeket
biztosítottuk. A polgármesteri hivatal épületére is igencsak ráfért már a felújítás. Ezt
is sikerült egy közös elhatározással megvalósítanunk. Nyitottak lettünk volna a
református egyház által beadott ifjúsági szálló beruházásra. Ebben a kérdésben ugye
még nincs döntés. Ez hasznot hozna a falunak, ha nem is feltétlen a pénzre
gondolok. Az egészségház felújításra került korábban. Egy komoly fogászati eszköz is
beszerzésre került, ennek beüzemeléséhez társadalmi munkámmal hozzájárultam. A
Baraczkosi Olvasókör épülete volt még ebben a ciklusban ami felújításra került és én
nemmel szavaztam rá. Nem a felújítást akartam meghiúsítani, hanem azt szerettem
volna, ha pályázat útján szerzünk erre pénzt. Mint utólag kiderült, kevés esély lett
volna pályázati pénz bevonására, hiszen a kultúrház sem kapott erre pénzt. Ha ezt
akkor nem csináljuk meg saját erőből, akkor most nem lenne meg. A gyógyszertár
felújítása is megvalósult ebben a ciklusban. Az egész község úthálózata megújításra
került. Amit nagyon szerettünk volna az a kerékpárút Orosházára. Ez sajnos nem
sikerült. Nemrégiben támogattuk egy Rally versenyt a faluban, aminek jó visszhangja
volt. A testület döntéseivel támogatta a rászoruló családokat. Különböző segélyeket
ítélt meg. Támogattuk a letelepülni szándékozókat. Támogatnánk a vállalkozókat, de
sajnos manapság senki nem vállalkozik. Működnek a lakásvásárlási támogatások. Úgy
gondolom, hogy visszatekintve az elmúlt húsz évre, részemről, amit ésszerűnek
ítéltem, azt mindig támogattam. Jön egy választás és nem tudjuk újra bekerülünk-e a
testületbe. Egy épülő- szépülő községet talál az, aki idelátogat. Nem felejtem el,
amikor még a Petőfi utcán álltak a szép nagy nyárfák. Egyszer csak jöttek a fűrészek
és mondtam: jézusom mi lesz ebből. Mikor lesz újra ilyen szép ez a falu. Szerencsére
ezt is megértük, szép a falu. Köszönöm szépen.
Gub András: Különösebben nem készültem a szóbeli önértékelésre. Annyit el tudok
mondani, hogy dicséretére váljék ennek a csapatnak, hogy csapatként, az előzetes
tervek alapján - minden év elején ütemterv készült az előttünk álló munkáról - mikor
milyen kérdésekben fogunk dönteni. A döntés-előkészítés, döntéshozatal
folyamatában eredményes munkát végeztünk. Megítélésem szerint a testületből rám
eső rész maximálisan teljesült. Mindig próbáltam észérvek alapján dönteni. Soha nem
zárkóztam el az igen vagy nem szavazattól sem. Olyan esetekben, amikor nem
értettem egyet, akkor tartózkodtam. Három ilyen eset volt. Úgy gondolom, hogy a
választóimmal a kapcsolatot tartottam. Utcán, boltban orvosi rendelőben szóba
került, megkérdezték, megfelelő tájékoztatást adtam a testület munkájáról. Úgy
érzem, hogy a velem szemben támasztott elvárásoknak megfeleltem. Ha úgy alakul,
akkor szeretnék a csökkent létszámú csapattal tovább dolgozni a község lakóiért.
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Kulima István: A 2006-2010-es időszakban képviselőként igyekeztem rendszeresen
részt venni az üléseken. Próbáltam aktívan részt is venni ezekben. A
csapatmunkából kivettem a részem. Mint ügyrendi bizottsági tag az önkormányzati
rendeletek megvitatásában, jóváhagyásában a tudásomhoz mérten próbáltam
véleményezni, javasolni. Összességében az elképzelésem, hogy fejlődjön a falu, az
megvalósult. Beleértve az intézmények szinten tartása és fejlődése. Sajnos a
művelődési ház felújítása nem sikerült. Ha én nem is leszek benne a következő
testületben, de bízok benne, hogy az majd felvállalja a ház felújítását. Lehetne
sorolni a ciklus alatt elvégzett felújításokat, de ezt most nem teszem. Próbáltam
mindig az óvatosság mentén dönteni. Nincs az a pénz, amit ne lehetne elkölteni. A
ciklus legnehezebb döntése számomra az iskola kérdése volt. Úgy érzem, hogy a
döntésünkkel megvalósult az én elképzelésem, és az iskola javára vált a döntésünk.
Én nem voltam híve az alapítványi megoldásnak. Végig Orosháza felé tendáltam. A
négy év alatt igyekeztem a faluért dolgozni a testületben csapattagként. Minden
fejlesztést javasoltam. Köszönöm szépen.
Ramasz Imre: Mórocz Lajos írásban beadta az értékelését. Szóbeli kiegészítésre
megadom a szót.
Mórocz Lajos: Igazából nem kívánom az írásos anyagomat bővebben kiegészíteni. Az
iskola témához annyit szólnék, hogy szerintem az eszünk helyett a szívünk döntött.
Pusztai Ádám: A bizalmat, amelyet a 2006-os választáson Kardoskút lakói irántam
tanúsítottak az elmúlt ciklusban a képességeimhez képest igyekeztem meghálálni.
Részt vettem az önkormányzat rendeletalkotási folyamatában, próbáltam segíteni
javaslataimmal az ügyrendi bizottsági üléseken. Korábbi munkakörömmel
kapcsolatban ismeretekhez jutottam otthoni körülményekkel kapcsolatban, és ennek
birtokában vettem részt a szociális jellegű kérdések elbírálásában. Kardoskút lakói
által felvetett és birtokomba jutott problémákat, észrevételeket közvetítettem a
testület felé. Az iskolával kapcsolatos átalakulás problémáinak megoldását én is
kerestem. Sok megbeszélésen vettem részt, felkerestünk környékbeli iskolákat a
megoldás reményében. A lehetőségekről a testületi üléseken igyekeztem beszámolni.
Tulajdonképpen már akkor is ismert volt, de azóta bebizonyosodott, hogy egy
kistelepülés iskolájának a léte, annak önkormányzatától függ, illtetve annak pénzügyi
lehetőségeitől. Még egy utolsó gondolat: azokat a kérdéseket, amelyek Kardoskutat
vagy környékét érintő szolgáltatásokat célozták segíteni, mind támogattam.
Köszönöm szépen.
Szemenyei Sándor: Véleményem szerint egy képviselő nem simulhat be a
közvéleménybe. Mindenkinek szabad joga van a véleménynyilvánításra. 2008.
októberében kerültem a testületbe, két év csúszással. Sajnos a választáskor nem
értem el a bejutáshoz szükséges szintet. A település fejlődése szemmel látható. Az
iskola, óvoda, egészségház és művelődési ház illetve a közterületek renden vannak.
Ezek felújítására mindig igennel szavaztam. Azokat a beruházásokat, amelyek a falu
javára szolgálnak, mindig támogattam. Az óvodavezető-váltásánál támogattam
Kürtiné Rácz Anikót. Pár javaslatom megvalósult, ezek közé tartozik a boltnál lévő
kegyeleti oszlop. Négy évvel ezelőtt azt ígértem a lakosságnak, hogy a kerékpárút
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kérdését napirenden tartjuk. Akkor is megjegyeztem, hogy amíg Orosháza készíti el a
pályázatot, addig nem nyerünk. Orosházának ez a kerékpárút nem érdeke. A
kerékpárút esetleges megvalósítása azonban nagyban hozzájárulna a Fehértó
turisztikai fellendüléséhez. Szociális kérdésekben mindig volt véleményem. Én mindig
azok ellen szavaztam nemmel, akik nem tettek a helyzetük javításáért egy lépést
sem. A szemétszállítási díj vitatásakor én elleneztem a díj lakosságra való hárítását.
Most már látjuk, hogy többe kerül a lakosoknak, mint előtte. Most, hogy
lecsökkentettük a kukák méretét én is megszavaztam a rendeletet. Észrevételem és
véleményem mindig van. Vélemény nélkül nem lehet elfogadni egy rendeletet sem.
Ramasz Imre azt mondta nekem egyszer, hogy nekem semmi nem jó, amit ő csinál.
Ez azért van mert én másképpen látom a dolgokat, mint ő a polgármesteri székből.
Nagyon jó, hogy a testületi üléseket a lakosok az interneten utólag írásban tudják
követni. Sokan ezekből tájékozódnak a munkákról. Megkeresnek a lakosok, hogy
elolvasták az interneten mi volt az ülésen. Ez egy jó kontrollja a munkánknak.
Részvételem az üléseken 100%-os. volt Szoktam támogatni a Nyugdíjas Vers- és
Prózaíró Pályázatot különdíjakkal, képviselői tiszteletdíjam egy részét a
polgárőrségnek ajánlottam fel. A településen megvalósított felújítások nem egy-egy
képviselő érdeme, hanem az egész testületé. Konfliktusoktól mentes, gyümölcsöző
ciklus után vagyunk. Köszönöm a testületnek, hogy együtt tudott dolgozni velem.
Hogy a választások után ki jut be az új testületbe, azt meg majd eldönti a lakosság.
Köszönöm szépen.
Ramasz Imre: Köszönöm a beszámolókat. Megmondom őszintén, hogy magam
részéről nem készültem értékeléssel. Ennek a napirendnek az volt a célja, hogy Ti is
érezzétek milyen az, ha beszámoltatnak valakit a munkájáról. Egész másképpen lehet
ilyenkor értékítéletet mondani, mint amikor halljuk más beszámolóját.
Megfogalmazzuk a kritikát vagy véleményt mondunk. Magam részéről sok mindent
leírtam a gazdasági programról leírt beszámolómban. Sok olyan dolog szerepel
abban, mint amit Ti az imént elmondtatok. Nem egyformán gondolkozunk és ez így
van rendben. Voltak konfliktusaink, vitáink. Lehet, hogy maradtak Bennetek olyan
dolgok, amiért hiányérzet alakult ki. Például nem támogattunk vagy nem éreztünk
úgy, mint amiben ő állást foglalt. Én örülök, hogy ennek a csapatnak a része voltam.
Tudomásul vettem, hogy nem egyszer leszavaztatok. Elfogadtam és aszerint
végeztem utána a munkám. El kell fogadni, hogy néha más elképzelések mentén kell
megvalósítani dolgokat. Számtalanszor találkozik az ember idegennel, aki dicséri a
település szépségét. Úgy adjuk át a következő testületnek a falut, hogy nem kell
utakat felújítani. Intézményeink nagy része rendben van. A művelődési ház az, amire
lehetne most pénzt költeni, de az viszont nagyon nagy falat. Végig kell gondolni,
hogy mit tudunk felvállalni. A következő testületnek helyzeti előnye van. Persze
feladatai lesznek. Nem kis feladat lesz például a csatornahálózat megvalósítása.
Meggyőzni az embereket, hogy tagjai legyenek, vállalják a kiépítés és üzemeltetés
költségét. Valahol ez egy olyan feladat, amit nem lehet nem megvalósítani, erre sort
kell keríteni. Közeledik 2015, amikor a mi nagyságrendű településünkön is
csatornázni kell. Hulladék kezelés tekintetében tudtuk, hogy mivel megszűnt az
orosházi lerakó, így növekedni fog a szemétszállítási díj. Hasonló konfliktusokkal
szembe kell nézni a következő testületnek is. Összegezve én csak köszönetet tudok
mondani a munkátokért. Köszönöm azt, hogy sokszor ötletet adtatok, illetve kritikát
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fogalmaztatok meg. Az őszinte, szókimondó megnyilatkozásoknak örülök. Ha
gondunk van egymással, őszintén megmondhatjuk. Mindannyian ennek a
településnek az érdekeit szolgáljuk. Ki kell beszélni magunkból és a legjobb döntés
ezután következik. Lezárul a ciklus. A törvénymódosításnak köszönhetően még
családiasabb lesz a testület, hiszen október 3. után hét helyett négytagú lesz a
testület. Azt éreztem ki az általatok elmondottakból, hogy örömmel végeztétek ezt a
munkát, még ha bizonyos dolgokat nem is sikerült megvalósítani. Mindenkinek sok
sikert kívánok az előttünk álló megmérettetéshez. Október 3-án kiderül, ki az aki
marad, és ki az aki új lesz. Ki az, aki tovább viszi a település dolgait.

6.

napirendi pont:

Gazdasági program végrehajtásáról szóló beszámoló
megtárgyalása és elfogadása.
Előadó:
Ramasz Imre polgármester.

Ramasz Imre: Írásban összefoglaltam az elmúlt négy évet nagyvonalakban.
Különösebben nem kívánom szóban kiegészíteni, várom a kérdéseket.
Szemenyei Sándor: Már mindent elmondtunk erről a programról. Elfogadásra
javaslom.
Mórocz Lajos: Gyakorlatilag az imént elmondottak vannak leírva. Elfogadásra
javaslom.
Ramasz Imre: Aki egyetért az elhangzott javaslatokkal, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
183/2010. (IX. 2.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete
a
“Gazdasági
program
végrehajtásáról
szóló
beszámoló
megtárgyalása és elfogadása” című napirendi
pontot elfogadja.
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7.

napirendi pont:

Helyi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről
és a későbbi éveket terhelő kötelezettségekről
tájékoztató az 1992. évi XXXVIII. tv. 50/A. § (4) bek.
alapján.
Előadó:
dr. Mészáros Erzsébet jegyző.

Ramasz Imre: Úgy éreztem, hogy ez a napirendi pont jobb, ha tőlem, mint gyakorló
polgármestertől és polgármester jelölttől függetlenül készül el. Megkértem a jegyzőt,
hogy készítse el a tájékoztatót. Pénzügyi helyzetünk rendezett, hitelt nem vettünk fel.
A következő testületre így nem tettünk terhet. Egy tiszta lappal induló testület viheti
tovább a falu dolgait.
Gombkötő Lajos: Évről-évre gyarapszik az önkormányzat vagyona. Tudjuk, hogy a
MOL Rt. jelentős adóbevételt ad a falunak, mi mégis úgy gazdálkodtunk, hogy
gondoltunk a jövőre. Ha a következő testület semmit nem csinál, akkor is szinten
tudja tartani a falu dolgait.
Kulima István: A vagyongyarapodás és a megfontolt pénzköltés mellett jól fejlődött a
település. Körültekintően bánt a testület a falu pénzével. Olyan helyen ahol
forráshiánnyal küzd a település, ott jobban megizzadnak ezekért a fejlődésekért.
Szerencsére nálunk a MOL RT. jelentősen hozzájárul az előrehaladáshoz.
Ramasz Imre: Aki egyetért az elhangzott javaslatokkal, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
184/2010. (IX. 2.) sz. Képviselő-testületi határozat
Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Helyi önkormányzat vagyoni és pénzügyi
helyzetéről és a Kardoskút későbbi éveket
terhelő kötelezettségekről tájékoztató az 1992.
évi XXXVIII. tv. 50/A paragrafus 4. bekezdése
alapján” című napirendi pontot elfogadja.
8. Bejelentések
Pappné Neller Borbála: Az előző testületi ülésen már szóba került a teke pálya ügye.
Egyik helyisége bérbe lett adva korábban egy magánszemélynek. Nagyon nehézkes
volt tőle a bérleti díj behajtása. A végén felszólító levél lett részére küldve, aminek
hatására végül is rendezte elmaradását. A bérleti szerződése június hó 30-án lejárt.
Többször is megkerestem a bérlőt, hogy nyilatkozzon a helységgel kapcsolatos
további terveiről. Többszöri megkeresésemre sem volt hajlandó válaszolni. Most egy
újbóli felszólító levelet kell neki küldenem, hogy adja át a helyiséget, mert az így
most semmilyen célra nem használható. Sem ő nem használja és - mivel részben az
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ő felszerelései vannak a helyiségben - így mi sem tudjuk használni. Időközben egy
helyi lakos megkeresett, hogy ő szívesen bérelné és üzemeltetné tovább azt a
helyiséget, hasonló funkcióval. Vállalja azokat a feltételeket, amelyekkel az előző
bérlővel szerződést kötöttünk. Magam részéről örülnék, ha végre megoldás születne
erre a helyzetre, és újra a helyi embereket szolgálná a helyiség. Voltak olyan hangok
a településen, hogy én akadályoztatom ennek a működését. Ettől határozottan el kell
zárkózzak. Én egy üres helyiséget adtam bérbe. Fél éves bérleti és közüzemi
díjhátralékot próbáltam behajtani. Elég sok idegességet és fejfájást okozott nekem ez
a téma. Talán most megnyugtatóan megoldódik a helyzet. A másik bejelenteni
valóm, hogy szeptember 18-án rendezzük meg közösen a Körös-Maros Nemzeti
Parkkal a Fehértó Napját. Hamarosan részletes programajánló is elkészül. Szeretettel
hívom a tisztelt képviselőket a rendezvényre.
Szemenyei Sándor: Én már korábban is jeleztem, hogy ezzel a bérlővel szigorúan kell
bánni. Ha nem hajlandó nyilatkozni, akkor fel kell szólítani az épület elhagyására
záros határidőn belül. A felszereléseit vigye magával. Hónapok óta húzódik az ügy,
nincs ennek semmi értelme. Erélyesen fel kell lépni vele szemben.
Kulima István: Igény van rá és most egy vállalkozó is jelentkezett. Sürgősen rendezni
kell a helyzetet.
Ramasz Imre: Kérjük meg Pappné Neller Borbálát, hogy lehetőleg békés módon,
rendezze a kialakult helyzetet.
Pappné Neller Borbála: Még egy gyors bejelentésem lenne. Örömmel számolhatok be
arról, hogy az elmúlt hónapokban elég jól beindult az asztalitenisz élet a művelődési
házban. Májustól egy edző foglalkozik a gyerekekkel. Néhány hónapja azt
tapasztalom legnagyobb örömömre, hogy olyan fiatalok is bejárnak a művelődési
házba akik eddig nem. És nem csak az edzésre jönnek, hanem már kora délután
megjelennek, kérik az asztalokat és játszanak. Ütőket olcsón tudtam venni nekik.
Elindult egy pozitív folyamat. Az elmúlt fél évvel elértük azt, hogy megérezték, jó
közösségbe jönni. Emellett is bejönnek és elfoglalják magukat.
Ramasz Imre: Lejár a Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet Kardoskúti
Kirendeltségében lekötött 30 millió forintos önkormányzati betétünk. Javaslom, hogy
továbbra – 6 hónapos időtartamra – is kamatoztassuk. A közelben a legjobb tartósan
lekötött betét hozamot biztosítják, a jelenlegi piaci viszonyok között is jó hozam.
Ramasz Imre: Aki egyetért a javaslatommal, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal, egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
185/2010. (IX. 2.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselőtestülete
megbízza
Ramasz
Imre
polgármestert, hogy a felszabadult 30 millió
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forintot, ismételten 6 hónapos időtartamra a
Kardoskút és Vidéke Takarékszövetkezet
Kardoskúti Kirendeltségénél kösse le.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester
Határidő:
Az előző lekötés lejáratának
napja.
Ramasz Imre: A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázatot újra meghirdette
a minisztérium. Gyakorlatilag nem módosítottak az előző kiíráson, még az összeg is
megegyezik az előző évivel, ami havi ötezer forint. Ennyit célszerű az
önkormányzatnak is adni a pályázónak. Mostani feladatunk csak annyi, hogy
visszaküldjük azt a nyilatkozatot, amelyben nyilatkozik az önkormányzat, hogy részt
vesz a pályázatban. Ismeritek ezt a pályázatot, hiszen az előző években is részt
vettünk benne. Ennek keretei között tudjuk támogatni a jövedelmi szintek alapján
hátrányos helyzetű, felsőoktatásban résztvevő tanulókat. Véleményem szerint fel kell
vállalni az ezzel járó kiadásokat. A 2009. évben elfogadott eljárási és bírálati rendre
vonatkozó pályázati szabályzatunkat is javasolom változatlanul alkalmazni a 2011. évi
pályázatokra vonatkozóan is. Kérem a testületi tagokat szavazzanak a javaslatom
mellett.
Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
186/2010. (IX. 2.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához
és elfogadja a pályázati tájékoztató részét képező Általános szerződési
feltételeket.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat
mellékletét képező Csatlakozási nyilatkozatot az önkormányzat nevében
aláírja.
A Képviselő-testület a polgármester útján utasítja a Polgármesteri
Hivatalt, hogy

a határidők figyelembe vételével a csatlakozási nyilatkozatot
juttassa el az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő
Igazgatóságához.
Felelős:
dr. Mészáros Erzsébet jegyző.
Határidő:
azonnal.

a megadott határidők figyelembe vételével gondoskodjon az A és
B típusú pályázat kiírásáról.
Felelős:
dr. Mészáros Erzsébet jegyző.
Határidő:
2009. október 1.

a 2011. évi önkormányzati költségvetés tervezésekor a Bursa
Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójának
lebonyolításához – mely összeg fedezetet nyújt a 2010. évi ösztöndíjak
áthúzódó kötelezettségvállalásaira is – előirányzatot tervezzen be.
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Felelős:
dr. Mészáros Erzsébet jegyző.
Határidő:
2010. évi költségvetés tervezése.

az önkormányzati támogatások átutalásáról az Általános
szerződési feltételek 19. pontja alapján gondoskodjon.
Felelős:
dr. Mészáros Erzsébet jegyző.
Határidő:
2010. január 31. és 2010. augusztus 31.
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat eljárási
és bírálati rendjére vonatkozó, jelen határozat 1. sz. mellékletét képező
szabályzatot.
Gombkötő Lajos: A Rákóczi soron a szivarfák lombját rendbe kellene tenni, mert
kilógnak az úttestre is és a közlekedést veszélyeztetik.
Ramasz Imre: A közmunkásokkal megmetszetem.
Szemenyei Sándor: A választással kapcsolatban lenne az a kérdésem, hogy lesz e
megrendezve egy bemutatkozási lehetőség a képviselő- és polgármester jelölteknek.
Ramasz Imre: Igen, lesz ilyen most is. Az érintett feleket előzően összehívjuk egy
egyeztetésre, ahol megbeszéljük ennek részleteit. Az időpontot, a sorrendet és a
beszédek időtartamát.
dr. Mészáros Erzsébet: A polgármester felett a munkáltatói jogkört a képviselőtestület gyakorolja. Az október 3-i választáskor lejár a munkaviszonya a
polgármesternek. A jogszabályok lehetővé teszik, hogy a munkaviszony
megszűnésekor a ki nem vett szabadságot pénzben a munkáltató megváltsa. A
Közigazgatási Hivatal többször és több helyen leírta, hogy ismételt megválasztáskor
új tisztség, új munkaviszony kezdete.
Ramasz Imre: Személyes érintettsége miatt kéri a döntéshozatalból való kizárását és
átadja az ülés vezetését az alpolgármesternek.
Gombkötő Lajos: Szavazzunk a polgármester döntéshozatalból való kizárásáról, aki
ezzel egyetért kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
187/2010. (IX. 2.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Ramasz
Imre
polgármestert személyes érintettsége miatt a
döntéshozatalból kizárja.
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Gombkötő Lajos: Ez mindenképpen jár. Javaslom a képviselőknek, hogy dr. Mészáros
Erzsébet közreműködésével ki kell számolni, hogy mennyi szabadságot nem vett ki a
polgármester és szeptember 30-i határnappal a ki nem vett szabadság pénzbeli
megváltásáról intézkedjen. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
188/2010. (IX. 2.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete döntött arról, hogy Ramasz
Imre polgármester 2010. szeptember 30-ig ki
nem vett szabadságát pénzben váltsa meg. A
lebonyolításra felkéri dr. Mészáros Erzsébet
jegyzőt.
Felelős:
dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő:
2010. szeptember 30.
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:

/ Kulima István/
képviselő

/ Szemenyei Sándor /
képviselő
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