21/2011. ÖKÜ.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november
24-én (csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén.
Jelen vannak:
Jelen volt továbbá:

Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Lajos, Mórocz
Lajos, Pusztai Ádám és Varga Pál települési képviselők.
dr. Mészáros Erzsébet jegyző,
Krizsán György, a Békés Megyei Vízművek Zrt. területi
mérnökség vezetője,
Csáki Lajos, a Békés Megyei Vízművek Zrt. képviseletében,
Pappné Neller Borbála Móra Ferenc Művelődési Ház és
Községi Könyvtár igazgatója,
Kapuné Sin Anikó, pénzügyi főtanácsos,
Tóth Józsefné főmunkatárs,
Skorka Pálné jegyzőkönyvvezető.

Ramasz Imre polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a
testület határozatképes, így a képviselő-testület ülését megnyitom. Ismertetem a
meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyeket javaslok elfogadni.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal - egyhangúan
elfogadta – az alábbiak szerint:

Tárgy:

Előadó:

1. Az ivóvíz szolgáltatás ellátásának helyzetéről
tájékoztató jelentés.

Krizsán György
ter. mérnökség vezetője

2. Beszámoló jelentés a Kardoskúti Móra Ferenc
Művelődési Ház és Községi Könyvtár munkájáról.

Pappné Neller Borbála
igazgató

3. Beszámoló a Kardoskúti Hírmondó kiadásával
kapcsolatos tevékenységéről.

Pappné Neller Borbála
főszerkezstő

4. 2012. évi költségvetési koncepció előterjesztése,
megvitatása és elfogadása.

Ramasz Imre
polgármester
dr. Mészáros Erzsébet
jegyző

5. Bejelentések.
Javaslatot teszek jegyzőkönyv-hitelesítőkre Pusztai Ádám és Varga Pál személyében,
akiket a testület egyhangúan elfogadott.
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A napirendi pontok tárgyalása előtt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,
valamint a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről, megbeszélésekről,
tárgyalásokról, intézkedésekről szólok.
Lejárt határidejű határozatok:
 199/2011. (X.20.) sz. és a 209/2011. (X. 27.) számú határozatokban foglaltak
végrehajtásáról már beszámoltam az október 27-i ülésen. Döntöttünk a Petőfi
utcai parkoló megépítéséről. Ekkorra már tisztázódott a teljes költségvetés és
döntöttünk a kivitelező személyéről is. Jelenleg a munkálatok folyamatban
vannak, várhatóan november 30-ra befejezésre kerül.
 207/2011. (X. 27.) sz. határozat a szociális étkeztetés szakmai programját
hagyta jóvá. A működési engedély iránti kérelem elküldésre került.
 208/2011. (X. 27.) sz. határozatban a fogorvos kérelmére a rendelési idő
változtatásáról döntöttünk. A működési engedély is módosításra került a
rendelési idő módosítása szabályszerően megtörtént.
Két ülés között történt eseményekről röviden az alábbiakban kívánok beszámolni:
 Október 28-án az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Program ülésén
vettem részt. A 90-es évek végén a regionális vízellátási rendszer kiépítésekor
csak négy település kapcsolódott a rendszerre, köztük Kardoskút is, a Békés
Megyei Önkormányzat finanszírozásában. Akkor nem történt meg a vagyon
ingyenes átadása, mert az ÁFÁ-t meg kellett volna fizetni. Az ezt szabályozó
törvény december 31-ig él. 2012. január 1. után a vagyon átvétele ÁFA nélkül
történhet. Tisztázódni fognak ezek a kérdések, és a decemberi ülésen a ránk
vonatkozó dolgokban döntést kell hoznunk.
Szó volt továbbá a 2011. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról, a 2012. évi
működési hozzájárulás összegéről, mely az ideivel egyező mértéű marad,
azaz 25,- Ft/fő. Továbbá tájékoztatás hangzott el a benyújtott pályázatokról.
 November 19-én az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása ülésén vettem
részt. A meghívóban szereplő napirendi pontok kerültek megtárgyalásra, azaz
a kistérség közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló, a belső ellenőrzési terv
2012. évre, a 2012. évi költségvetési koncepció. A családsegítés kérdésében
decemberben kell döntést hozni.
Amennyiben aGyermekjóléti Szolgálat átveszi a településektől a családsegítés
feladatát forráshiány keletkezik, melynek fedezetét a társulási tagdíj 50 Ft-ról
200 Ft-ra való megemelésével lehet megteremteni. Esetünkben évente
összessen ez 180-200 ezer forintot jelent.
A lejárt határidejű határozatokról és a két testületi ülés közötti időpont eseményeiről
szóló beszámolóval kapcsolatban, ha kérdésetek van, tegyétek fel. Amennyiben
nincs, akkor kérem, kézfeltartással szavazzatok az elfogadásáról.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
228/2011. (XI. 24.) sz.

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 199/2011. (X. 27.) sz. 207-209/2011.(X. 27.)
sz . lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáról szóló és a két ülés között történt
fontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadta.
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1.

napirendi pont:

Az ivóvíz szolgáltatás ellátásnak helyzetéről
tájékoztató jelentés.
Előadó:
Krizsán György a Békés Megyei
Vízművek Zrt. területi mérnökség
vezetője.

Ramasz Imre: Tisztelettel köszöntöm Krizsán György és Csáki Lajos urakat. Az
elmúlt testületi ülésre volt betervezve a napirendi pont tárgyalása, de a mi hibánkból
csúszott mostanra, ami lehet, hogy jó is mert a mai napon volt egy konferenciájuk és
sok új dolgot tudhatunk meg.
Krizsán György: A konferencia miatt késtünk az ülésről. Először is személyesen be
szeretnék mutatkozni. Mérnök közgazdász vagyok. 22 éve a cégnél dolgozom
különböző területeken. 2009-ben állt össze a jelenlegi struktúra. 2011. február 1-től 3
megyén kívüli település, 2011. január 1-től pedig Gerendás is csatlakozott.
A beszámolóban szó esik a vízveszteségről. Véleményünk szerint ezt egy számmal
lehetne jellemezni. Ez a szám minél nagyobb, annál nagyobb a baj. A beszámolóban
egy fajlagos mutató szerint sokkal inkább mutatja a vízveszteséget, azt hogy milyen
szinten vannak amortizálódva a vezetékek, milyen felújítások szükségesek.
Kardoskútnak 13 km hosszú gerincvezetéke van. A vízdíjak a rekonstrukciós
költségekre is fedezetet kell, hogy nyújtsanak.
Ügyfélszolgálat: A település életét nem érintette, de Orosházán 24 órás szolgálat,
diszpécserszolgálat működik, ahol a rendszer működését kisérik figyelemmel.
Visszatérve a konferenciára, a mai napon 5 előadás volt. Ezen 2 előadás érintette a
települést. Seben Pál kezdetektől vezetője az Aradi vízátvezetésnek, a projekt
gazdája. Kardoskúton strukturális változások nem jelentkeznek. Ez a folyamat már
visszafordíthatatlan – Ivóvízminőség-javító Program Aradi és Magyarországi
vízbázis. Ismertette a program jelenlegi állását.
Vízi közmű szolgáltatás rendelet alaján működik, a többi szolgáltató törvény alapján
működik. A vízi közmű törvény tervezetről számolt be a vezérigazgató. Lényeges
változás lesz, hogy a díjakat nem a helyi Képviselő-testületek határozzák meg,
hanem egy központi ármegállapító hatóság.
Csáki Lajos: Torony felújítás megtörtént szeptemberben, teljes körű felmérés előzte
meg. Az 50 m3-es víztorony belső vízterének nincs problémája, az un. “orsótér”
felújítása történt meg, homokszórásos módszerrel, több rétegű festés . A felújítás 3
hétig tartott, a költsége a rekonstrukciós hányadból került fedezésre. Évente a
tárgyévet megelőző év végén mindenki megkapja a szükséges elvégzendő
munkálatokról a tájékoztatást. Kardoskúton 15 db bekötő vezeték cseréje van
tervezve – jellemző meghibásodások a településeken.
Vízdíj tartozások behajtásával kapcsolatban – Kardoskútra nem jellemző a magas
kintlevőség, 5 alatti a kikötött fogyasztók száma. Kardoskúton a fizetési moral elég jó.
Ramasz Imre: Köszönjük a szóbeli kiegészítést. Átadom a szót a képviselőknek.
Mórocz Lajos: Azbeszt cement cső már nem használható, szükséges-e a cseréje?
Krizsán György: A vezetékek 80 %-a azbeszt cement cső. Nem máról holnapra kell
kicserélni ezeket a vezetékeket. Közegészségügyi veszélyeztetettsége miatt nem
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kell. A rekonstrukciós keretből nem lehet, mert 1 km szakasz kiváltása 15 millió forint,
Kardoskúton 13 km a vezeték hossza. Az ivóvízminőség-javító programban van erre
részben lehetőség.
Varga Pál: A vízminőség 2 évvel ezelőtti kormány rendelet alapján nem felel meg
bizonyos értékek.
Krizsán György: 2009. óta nem felelünk meg az EU előírásoknak, szabványnak. A
településeknek az önerőre nincs pénze. A fenyegetettség, hogy az EU be fogja
tartatni fennáll. Az aradi vízátvétel megoldja majd a problémát, addig húzzuk az időt,
ahogy tudjuk.
Ramasz Imre: Nagyon sokat foglalkozunk a vízellátással különböző szinteken,
hosszú évekig nem történt semmi. Határidőn belül azonban megoldódik a probléma.
Bár a vízfelhasználás töredéke, ami emberfi fogyasztásra kerül. Alapvetően korrekt
az együttműködésünk. a konstrukció alapvetően jó. Szerencsések vagyunk, hogy a
hálózat Kardoskúton jó. A vízmű teleppel mi az elképzelése a Vízműnek?
Krizsán György: Ha kell a településnek, akkor visszaadjuk, de van ott egy régi kút,
amelynek a megszüntetésére nagyon komoly előírások vannak. Ezért is hallgat
mindenki a területről.
Ramasz Imre: Megköszönöm az előterjesztést, a szóbeli kiegészítést. Mint
tulajdonos és szolgáltató közötti kapcsolat korrekt, probléma esetén megtaláljuk a
megoldást. Köszönjük a megjelenést és a beszámolót. Kérem a képviselőket, hogy
aki elfogadja a napirendi pont tárgyát képező tájékoztató jelentést, az kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
229/2011. (XI. 24.) sz.

2.

napirendi pont:

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete “Az ivóvíz szolgáltatás ellátásának helyzetéről
tájékoztató jelentés” tárgyú napirendi pontot elfogadja.
Beszámoló
jelentés a Kardoskúti Móra Ferenc
Művelődési Ház és Községi Könyvtár munkájáról.
Előadó:
Pappné Neller Borbála igazgatói.

Ramasz Imre: Kérem az előadót tegye meg szóbeli kiegészítését.
Pappné Neller Borbála: Szóbeli kiegészítést csak néhány mondatban teszem meg.
Egy-két célkitűzésem volt, amit úgy érzem, sikerült megvalósítani. Ilyen volt a billiárd
asztal beszerzése és a régi felújítása. Tervezek egy versenyt még ebben az évben.
A könyvtárban pénzügyi ellenőrzés van folyamatban a Kistérségnél. Eredményt még
nem tudok. Számítógép és fénymásoló beszerzése megtörtént.

4

Ramasz Imre: A kistérségi ülésen elhangzott a könyvtár pénzügyi ellenőrzése,
semmi problémát nem találtak a könyvtári szolgáltatás terén. A rendszer átalakítása
még nem ismert.
Pusztai Ádám: A művelődési ház tevékenységét már a vezetői kinevezésről való
döntéskor is értékeltük, így azt nem kívánom megismételni. Kérdezem, hogy 20 év
felett mennyi az internet szobában való tartózkodás megengedett ideje?
Pappné Neller Borbála: Másfél óra. 18 év alatt a szülő írásos engedélye alapján
történik. Szankcionálni próbálom azt, aki a házirendet nem tartja be, valameddig nem
léphet be az internet szobába.
Mórocz Lajos: 18 év feletti netezőktől nem lehetne pénzt kérni?
Ramasz Imre: Rá fog kényszerülni a ház a fizetős rendszerre.
Gombkötő Lajos: Akinek nincs otthon lehetősége, attól a fizetés miatt ne vonjuk el.
Pappné Neller Borbála: Nem biztos, hogy a fizetés visszatartó erő.
dr. Mészáros Erzsébet: Mennyi Orosházán a díj?
Pappné Neller Borbála: 90-100 forint fél órára.
Ramasz Imre: Lezárom a napirend feletti vitát, javaslom elfogadni a beszámolót.
További eredményes munkát kívánok. Kérem a képviselőket, hogy aki elfogadja a
napirendi pont tárgyát képező beszámolót, az kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
230/2011. (XI. 24.) sz.

3.

napirendi pont:

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete “Beszámoló jelentés a Kardoskúti Móra
Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár
munkájáról” tárgyú napirendi pontot elfogadja.

Beszámoló
a
Kardoskúti
Hírmondó
kiadásával
kapcsolatos tevékenységről.
Előadó:
Pappné Neller Borbála főszerkesztő

Pappné Neller Borbála: Nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni. Ez az első
beszámoló a lap működése óta.
Ramasz Imre: Van önkormányzati határozat, elfogadtuk az időszaki lap Szervezeti és
Működési Szabályzatát. Nem e szerint működött a szerkesztőség. Nem mindig
történt meg az összhívása, nem lett megbeszélve mi kerüljön bele. A lagutóbbi szám
– szeptemberben jelent meg – lett volna a jegyzőnek, közérdekű – népszámlálással
kapcsolatban – megjelentetése, nem fért bele. A szerkesztőség tagjai időben
egyeztessenek. Látnom kellene nekem is a lapszámot a nyomdába adás előtt. A
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legutóbbi 2 oldalas cikk kapcsán a művelődési ház vezető újraválasztásával
kapcsolatban, érkeztek negativ észrevételek. Öt éve művelődési ház vezető
személyével kapcsolatban 2 oldal, 30 év, Kardoskúton letöltött pedagógusi
pályafutásról fél oldal jelent meg. Lehetett volna szolidabb. A szabályzatokban
foglaltakat be kell tartani. Meg kellene hirdetni a lapszerkesztés időpontját. Ezzel sem
találkoztam még.
Pappné Neller Borbála: Jogos az észrevétel. A szerkesztőségi órák a hirdetőtáblán
kint van. A szeptemberi számmal az időzavarom okozta a problémát, amikor a
szerkesztőségi ülésre nem került sor, emailban elküldtük a cikkeket. Erzsike miért
nem küldted el a megjelentetni kívánt cikket?
dr. Mészáros Erzsébet: Elküldtem, olvasási visszaigazolásom is meg van. Egy az
egyben kimaradt a lapból.
Pappné Neller Borbála: Elnézést kérek, igyekszek a jövőben odafigyelni.
Drasztikusnak nem érzem a hiányosságokat.
Varga Pál: Nem emlékszem, hogy kimaradt volna valami.
Ramasz Imre: A végeredménnyel elégedett vagyok, csak a játékszabályokat tartsuk
be. Jó munkát kívánok a jövőben, de apró dolgokra is oda kell figyelni.
Mórocz Lajos: Reklámra – saját finanszírozásra – még mindig nem álltok át?
Pappné Neller Borbála: Nem rajtam múlik.
dr. Mészáros Erzsébet: Önköltség szabályzat kell, mintát adok hozzá.
Kapuné Sin Anikó: Csak önköltség szabályzat alapján lehet megállapítani a díjat,
számlázni is kell.
Gombkötő Lajos: Körülményessé teszi a dolgot.
Ramasz Imre: Kérem a képviselőket, hogy aki elfogadja a napirendi pont tárgyát
képező beszámolót, az kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
231/2011. (XI. 24.) sz.

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete “Beszámoló a Kardoskúti Hírmondó kiadásával
kapcsolatos tevékenységről” tárgyú napirendi pontot
elfogadja.
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4.

napirendi pont:

2012. évi költségvetési koncepció előterjesztése,
megvitatása és elfogadása.
Előadó:
Ramasz Imre polgármester,
dr. Mészáros Erzsébet jegyző

Ramasz Imre: Szóbeli kiegészítést nem tervezek, az Ügyrendi Bizottság
valamennyien jelen voltatok, ott megbeszéltük.

ülésén

Pusztai Ádám: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, egyhangú döntése, hogy
változatlanul fogadja el a Képviselő-testület is.
Gombkötő Lajos: Tanácskozási joggal részt vettem az Ügyrendi Bizottsági ülésen, én
is változtatás nélkül javaslom elfogadásra.
Ramasz Imre: Aki az elhangzott javaslattal egyetért kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
232/2011. (XI. 24.) sz.

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztett 2012. évi költségvetési
koncepciót elfogadja. A költségvetési előterjesztést a
költségvetési törvény ismeretében kell véglegesíteni és a
törvényes határidőn belül a testületnek megvitatásra
benyújtani.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester
dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Határidő: I. foduló: 2012. január 26.
II. forduló: 2012. február 15.

B e j e l e n t é s e k:
dr. Mészáros Erzsébet: A Képviselő-testület tagjai írásos előterjesztést kaptak a
Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról. Szóbeli
törvényességi észrevétel érkezett a Békés Megyei Kormányhivataltól.
Előterjesztésem mindent leírtam, bővebb kiegészítést nem kívánok tenni. A
módosítást az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta.
Pusztai Ádám: Az Ügyrendi Bizottság ülésén az előterjesztést megtárgyaltuk,
minden képviselő jelen volt.
Az Ügyrendi Bizottság tagjai egyhangú igen
szavazással elfogadásra javasolják.
Aki egyetért az előterjesztéssel, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal elfogadta
a Képviselő-testülket és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló módosító
rendelet-tervezetet.
Ramasz
Imre
polgármester
megállapítja,
hogy
Kardoskút
Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (….) sz. ÖKT. rendelettervezete a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 3/2011. (IV. 4.) Ör. módosításáról rendeletté
emelkedett.
dr. Mészáros Erzsébet: Az ivóvízszolgáltatás díjainak megállapításáról és a
szolgáltatás egyes kérdéseiről szóló önkormányzati rendeletet is módosítani kell. Az
ivóvíz szolgáltatás díjai a vízművek javaslata alapján kerül megállapításra. A
lakossági vízdíjakról szóló rendelet-tervezetet a tavalyi év végén a jövőre
vonatkozóan tett szóbeli törvényességi észrevétel figyelembevételével készítettem
el. Írásban mindenki előzetesen megkapta, több kiegészítést nem kívánok tenni.
Pusztai Ádám: Mennyi volt az előző évi?
dr. Mészáros Erzsébet: 282,90 Ft volt a hatósági vízdíj.
Pusztai Ádám: A nyugdíjemelkedéstől ne legyen lényegesen több. Az Ügyrendi
Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Ramasz Imre: Nem túl jelentős az áremelkedés, és lényeges, hogy a rekonstrukciós
költségekre is megteremtődik ebben a fedezet. Aki egyetért az előterjesztéssel,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal elfogadta
az ivóvíz-ellátás szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatás egyes
kérdéseiről szóló módosító rendelet-tervezetet.
Ramasz
Imre
polgármester
megállapítja,
hogy
Kardoskút
Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (….) sz. ÖKT. rendelettervezete az ivóvíz-ellátási szolgáltatás díjainak megállapításáról és a
szolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 15/2008. (XII. 15.) Ör. módosításáról
rendeletté emelkedett.
dr. Mészáros Erzsébet: A Polgármesteri Hivatal alapító okiratában módosítási
javaslatot eszközöltem. Az Ügyrendi Bizottság ülésén megtárgyalásra került, több
szóbeli kiegészítést nem kívánok mondani. A tanyagondnoki szolgálat működési
engedélyezése folyamatban van. Azért kell határozatot hoznunk, hogy az
Államkincstár is felvegye a szakfeladatok közé.
Ramasz Imre: Elfogadásra javaslom én is. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
233/2011. (XI. 24.) sz.

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kardoskút Község Polgármesteri Hivatal
alapító okiratának módosítását elfogadta. A határozat
mellékletét képező alapító okirat módosítás 2012. január
1-jén lép hatályba. A Kardoskút Község Polgármesteri
Hivatal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a
határozat 2. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.
Megbízza Ramasz Imre polgármestert, hogy az alapító
okirat módostása alapján a törzskönyvi nyilvántartás felé
bejelentési kötelezettségét teljesítse.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2011. december 15.

dr. Mészáros Erzsébet: A tanyagondnoki szakmai programjával kapcsolatban több
észrevétel érkezett:
 csak külterületen működhet,
 külterületen élők – a két területen külön-külön - számszerűen, kormegoszlás
szerinti bemutatása hiányzik,
 feladatok végzése tekintetében – pl. teljesítés sorrendje - a tanyagondnok
döntési kompetenciája,
 nem lehet az igényeket előre bejelentetni.
Ramasz Imre: Teljesítsük a felettes szerv kérését, fogadjuk el az átdolgozott szakmai
programot.
Varga Pál: Képzéssel kapcsolatban van-e már időpont?
dr. Mészáros Erzsébet: Semmi.
Ramasz Imre: Aki az előterjesztés elfogadásával egyetért kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
234/2011. (XI. 24.) sz.

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
a
tanyagondnoki
szolgálat
működési
engedélyezési eljárásában szakértőként kirendelt
Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete észrevételei
alapján kijavított, Kardoskút Község Tanyagondnoki
Szolgálata szakmai programját elfogadta.
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Ramasz Imre: Madari Józsefné közalkalmazott vállalta, hogy a 2012. január 1-jétől
működési engedéllyel rendelkező szociális étkeztetés feladaton az ebédkihordást
vállalja. A képesítési előírások alapján a szociális étkeztetés 1 fő szociális segítővel
működhet, de ha ilyen végzettséggel rendelkező munkavállaló nincs, akkor a
képesítési előírások alól a fenntartó 5 évre felmentést adhat. Javasolom a felmentés
megadását, figyelemmel arra, hogy a szociális területen is jelentős változások
várhatók. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
235/2011. (XI. 24.) sz.

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a szociális étkeztetés alapszolgáltatás személyi
feltétele biztosításához szükséges képesítési előírás alól
– szociális segítő képesítés - az 1/2000. (I. 7.) SzCsM
rendelet 6. § (5) bek. b) pontja alapján Madari Józsefné
közalkalmazott részére felmentést ad öt évre, azaz
2016. december 31-ig.
Felelős:
Ramasz Imre polgármester
Határidő:
2011. december 31.

Varga Pál: Tavaly is karácsony előtt szerveztünk főzést a kardoskúti rászorulók
részére, gulyáslevest főztünk szponzorok támogatásával. Most is szeretnénk ezt
megcsinálni, de sajnos csökken a támogatók anyagi hozzájárulása. Megközelítően
120 ezer forintba került a tavalyi. Idén is ekkora költséggel számolunk, melyből
mintegy 30 ezer forint hiányzik. Kérném a testületet, hogy amennyiben lehetséges
ezt az összeget biztosítsa.
Ramasz Imre: Támogatom, nagyon sok munka volt tavaly is benne, nehezebb a
helyzet most. Javasolom, hogy támogatásként a költségvetésből biztosítsuk a
hiányzó összeget.
Pusztai Ádám: A következő testületi ülésen térjünk vissza, ha a 30 ezer forint nem
elég.
Varga Pál: Felmértem a költségeket, de köszönöm, élni fogok a lehetőséggel, ha
szükséges.
Ramasz Imre: Aki egyetért a 30 ezer forintos támogatással, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
236/2011. (XI. 24.) sz.

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 30.000,- forint támogatást biztosít rászorulók
részére melegétel főzéshez a karácsony előtti
időszakban.
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Felelős:
Határidő:

Ramasz Imre polgármester
2011. december 15.

Pusztai Ádám: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a lányom indult a levegő tisztaság
mérési pályázaton. Ezért volt a tavasszal a brigádház udvarán a mérőkocsi. Nyert a
pályázaton, ezért ismét mérési feladatai vannak, szeretne a jövő héten visszatérni. A
mérésekről jegyzőkönyv készült, melyet meg is küldött a Polgármesteri Hivatalnak.
Határértéken felüli értékeket nem találtak. Ezzel kapcsolatos kérésünk, hogy a kocsi
működéséhez áramot vételezhessen.
Ramasz Imre: Átnéztem a jegyzőkönyvet, aki kéri rendelkezésére bocsátom.
Köszönöm a tájékoztatást a cégnek.
Pusztai Ádám: Keszthelyen, Győrben, Debrecenben és itt Kardoskúton végeznek
ilyen méréseket.
dr. Mészáros Erzsébet: Jó ilyen települések között szerepelni.
Gombkötő Lajos: Korábban működött az iskolában az iskola-tej program. A gyerekek
fele nem reggelizik, ezért azóta 1 szelet csupasz kenyeret kapnak. Hogyan lehetne
ezt megoldani, mit lehetne tenni?
Kapuné Sin Anikó: A fenntartó feladata megigényelni, létezik ilyen ma is.
Orosházához tartozik. Kevés jogosult volt, minimális összeget kaptunk, nem is ezt a
format választottuk.
Mórocz Lajos: 5 liter tej lenne szükséges, összegben ez nem sok.
Ramasz Imre: Utánanézünk milyen más megoldást tudnánk találni.
Ramasz Imre: dr. Hagymási László földfelajánlás ügyben keresett meg. Van egy
tanyahely a tulajdonában, körülötte teljesen az Önkormányzat tulajdonában van a
föld. Kértem, hogy közöljön árat. Felajánlásában nem szerepel összeg,
érdeklődésemre a közigazgatási területen kialakult földárat elfogadja, 15-25 ezer
Ft/ak. Ez a terület 3,75 ak.
Pusztai Ádám: Ez a terület 60-100 ezer forint között van, attól függően azonban,
hogy művelhető-e.
Ramasz Imre: Nem, de nem is az a cél, a többi, körülötte lévő földet is a
Vadásztársaságnak adtuk bérbe.
Pusztai Ádám: Szinte értéktelen terület ez. Ha megvesszük mit kezdünk vele?
Ramasz Imre: 3,75 ak, 70 ezer forintot gondoltam érte, mivel a mi tulajdonunkban
levő földterületek vannak körülötte.
dr. Mészáros Erzsébet: Miért nem adja nekünk ingyen. Senkinek nem kell, ezért
akarja az Önkormányzatnak eladni.
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Pusztai Ádám: Jó, 35 ezer forintot ajánljunk.
Ramasz Imre: Ilyen alapon ne vegyük meg.
Mórocz Lajos: Felezzük meg az összeget, 37.500 forintot adjunk érte.
Pusztai Ádám: 10 ezer forint aranykoronánként.
Ramasz Imre: Aki egyetért a 37.500,-Ft ajánlattal, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
237/2011. (XI. 24.) sz.

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megbízza Ramasz Imre polgármestert, hogy dr.
Hagymási László eladóval vegye fel a kapcsolatot és
ajánlja meg a javasolt 37.500,-Ft vételárat.
Felelős: Ramasz Imre polgármester
Határidő: 2011. december 15.

Ramasz Imre: Hátrányos helyzetű tanulók részére megjelent az Arany János
Tehetséggondozó Programban való részvételről a pályázat. Hátrányos helyzetű,
nyolcadik osztályt végző tanulók részére került meghirdetésre, melyhez kell az
önkormányzat támogatása is. Szülői és iskolai kezdeményezésre Nemes Mónika
részt szeretne venni. Én is egyetértek a kezdeményezéssel. Támogató nyilatkozatot
kell az önkormányzat részéről adni, mely 5 évre szól, egyéb anyagi támogatáshoz is
hozzájárulunk. 3000 forint havi támogatást javaslok. Ez egy évre 30 ezer forintot
jelentene, 5 évre 150 ezer forintot. Nem az összeg a legfontosabb ebben, hanem így
kerülhet be a rendszerbe, és az ehhez kapcsolódó támogatások a jelentősek.
Mórocz Lajos: Évente felül kell vizsgálni?
Ramasz Imre: Most kell 5 évre állást foglalni róla. Aki egyetért a javasolt
támogatással, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
238/2011. (XI. 24.) sz.

Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete benyújtja pályázatát a Hátrányos Helyzetű
Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvételre.
Támogatja, hogy Nemes Mónika nyolcadik évfolyamos
tanuló (anyja neve: Mészáros Erika Irén) Kardoskút
település képviseletében részt vegyeny a Hátrányos
Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjában.
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Az Önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák
számára a programban való részvétele idejére (5
tanévre, tanévenként 10 hónapra) 3 000,-Ft havi
ösztöndíjat nyújt. A képviselő-testület az ösztöndíj fezetét
a település költségvetésében biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot – határozattal
együtt – határidőre a tanuló által az első helyen
kiválasztott középiskola részére küldje meg.
Felelős:
Ramasz Imre polgármesterű
Határidő: 2011. december 12.
Ramasz Imre: A Belügyminisztériumtól érkezett megkeresés - a közfoglalkoztatási
munka keretében – igényfelmérés céljából, 2 ezer forint/m3 árért, plusz a szállítási
költségek összegért tüzifát tudnak biztosítani. Ez nagyon jó összeg, 80 m3-t
igényeltem, maximum 100 km-s körzetben. Tudomásul vették a bejelentést,
igyekeznek a legközelebbi erdőgazdaságból biztosítani. Konkrét esetben
tájékoztatom a képviselőket.
Ramasz Imre: Ismét csak tájékoztatom a képviselőket, hogy a Kereskedelmi és
Hitelbankkal – számlavezető pénzintézetünk – hitelkeretre volt szerződésünk 15
milllió forint összegben. Évente felülvizsgálják. Adatszolgáltatást teljesítettük. A bank
nem szeretne vele foglalkozni, arról tájékoztattak, hogy nem tudják ezt most
teljesíteni. Felajánlották, hogy a költségvetés elfogadása után visszatérünk. Nem
tudtam elfogadhatóan érvelni, hogy nekünk kell ez a hitelkeret. Amikor újra indítjuk,
akkor a testülethez kell fordulni, addig biztos nem lesz szükségünk a hitelre. Nem
zárható azonban ki, hogy ha a beadott pályázatok nyernek, igénybe kell venni a
hitelt. A finanszírozás időszakában jól jöhet majd.
A Képviselő-testület a tájékoztatásokat tudomásul vette.
Ramasz Imre: Több napirendi pont és bejelentés nincs, ezért a Képviselő-testület
zárt ülés keretében folytatja munkáját. A nyílt ülés 17 óra 17 perckor véget ért.
Kmft.
/ Ramasz Imre /
polgármester

/ dr. Mészáros Erzsébet /
jegyző
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

/ Pusztai Ádám /
képviselő

/ Varga Pál /
képviselő
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