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Közfoglalkoztatási
tervünkrõl
Elkészült az önkormányzat ez
évre szóló közfoglalkoztatási terve.
Mivel Kardoson, sajnos, sokakat
érint ez a kérdés, szóljunk e témáról
részletesen!
Településünknek hétszáztizennégy lakosa van. Ehhez viszonyítva
igen magasnak mondható az aktív
korúak ellátására jogosultak 53 fõs
létszáma. És ez a szám a jelen gazdasági helyzetben várhatóan még
növekedni fog.
Folytatás a 2. oldalon

Alapító: Kardos Község Önkormányzata

Ingyenes közéleti lap

Legyen az olvasónk!
Kardos Község Önkormányzata és a magam nevében tisztelettel és szeretettel
köszöntöm a kedves olvasót
most bemutatkozó helyi, idôszaki lapunk elsô számában.
Ajánlom mindazoknak
az újságot, akiket érdekel Kardos
község múltja, jelene és jövôje.
Szeretnénk a településünk életérôl,
mûködésérôl, fejlesztési elképzeléseirôl, civilszervezeteirôl, vállalkozóiról minél több elsô kézbôl kapott, hiteles információval szolgálni.

Az újságban lehetôséget kívánunk biztosítani korlátozott terjedelemben lakossági
és vállalkozói hirdetések feladására is.
A megjelent lappal kapcsolatban, kérem, ossza meg
velünk véleményét, elképzeléseit,
javaslatait! Bízom abban, hogy a tájékozottság, az egymás közötti párbeszéd és a lakossági összefogás
nagymértékben hozzájárul településünk fejlôdéséhez.
Brlás János polgármester

Évrôl évre egyre kevesebb pénzbôl gazdálkodnak

Nem emelik a lakosság adóterheit
Kardos ez évi költségvetését január 27-én fogadta el a képviselôtestület, 63 092 000 forint bevétellel és ugyanennyi kiadással, valamint 6 620 000 forint forráshiánnyal.
Ebbôl is látszik, hogy sajnos évrôl
évre egyre kevesebb pénzbôl kell
gazdálkodnunk, kötelezô állami és
önkormányzati feladatainknak eleget
tennünk.
A nehézségek ellenére településünk lakóinak és vállalkozóinak az

önkormányzat részére befizetendô
adóterheit ez évben sem emeltük.
A helyi kommunális adó belterületen 12 ezer, külterületen továbbra
is 6 ezer forint.
Az önkormányzat a szemétszállítási díját továbbra is átvállalja a lakos-

Ebben az évben is igen takarékos, visszafogott gazdálkodásra van szükségük

ságtól, ami mintegy hét-nyolc ezer forintot jelent lakásonként. Az iparûzési
adó változatlanul 1,7 százalék, amit ez
év második felétôl az APEH szed be,
melybôl húsz százalékot magánál tartva
juttat vissza a településünk részére.
A kommunális adó bevételeként
3,5 millió forint, az iparûzési adó
bevételeként pedig 3 millió forintot
terveztünk be költségvetésünkbe.
Csak összehasonlításképpen: például a kilencszázötven lélekszámú
Kardoskúton az iparûzési adó bevétele 110 millió forint. Településünknek, Kardosnak sajnos nincs ekkora
bevételi lehetôsége, így ilyen nehéz
gazdasági körülmények között kell
helytállnunk, mûködnünk és fennmaradnunk.
Az állami támogatások szinte
minden területen csökkentek. Ebben
az évben is igen takarékos, visszafogott gazdálkodásra van szükségünk,
hogy csakúgy mint a 2009. évet hitel
felvétele nélkül tudjuk zárni.
Az elmúlt esztendô sikeres pénzügyi záráshoz nagyban hozzájárultak
az önkormányzatnál történt folyamatos intézkedések, átszervezések.
Brlás János
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Akadálymentes ügyfélszolgálat
A kardosi polgármesteri hivatal
épületében a hivatali mellett egyéb
lakossági közszolgáltatások is mûködnek. A pályázati pénzbõl tervezett munkálatok a teljes épületet
érintik, és megoldják az ügyfélszolgálat komplex akadálymentesítését.
A jelenlegi állapotot mindenki isme-

A mozgássérültek a jövõben könnyedén bejuthatnak
az épületbe ügyeiket intézni

ri a településen, lássuk hát, miként
válik az ügyfélszolgálat mindenki
számára elérhetõvé!
A rekonstrukció kapcsán alkalmazandó megoldásokkal az épület
földszintjére az akadálymentes bejutás és a vízszintes közlekedés biztosított. Az elõadóteremhez új, vezetõsávval ellátott rámpát és teraszt,
valamint bõvített elõterû bejáratot
terveznek. Az elõtérbõl nyílik az új
vizesblokk, akadálymentes WC-vel.
A közlekedõbõl lifttel juthatnak fel
az emeletre a mozgáskorlátozottak.
A hivatali fõbejárat akadálymentes megközelítése érdekében szintén
vezetõsávval jelölt rámpát terveznek,
melyhez szervesen kapcsolódik egy
akadálymentes parkoló. A parkolót és
a rámpát új aszfaltburkolattal ellátott
közlekedõterület köti majd össze. Az

összekötõ épületrész felett az emeleti
bõvítményben elõteret s a szükséges
létszámra méretezve emeleti vizesblokkot helyeznek el. Az emeleti
elõtérhez kapcsolódik még az akadálymentes lift is. Az új építésû
helyeken, valamint a hivatali kirendeltség folyosóin vezetõsávval ellátott csúszásmentes greslapok fektetése tervezett.
A hallássérültek három indukciós
készülék elhelyezése indokolt a szociális irodán, a mozgókönyvtárban és
az elõadóteremben. A további infokommunikációs akadálymentesítés
érdekében az akadálymentes WC-hez
és a kijáratokhoz vezetõ utakat irányfénnyel, jelzõhanggal látják el, a tájékozódást épületen belül Braille-írással
kiegészített táblák biztosítják.
Brlás János

Közfoglalkoztatási tervünkrõl – röviden
Folytatás az 1. oldalról
Az önkormányzatnak a feladatok
ellátásához döntõen szakképzettség
nélküli személyek foglalkoztatására
van szüksége. A közfoglalkoztatási
tervben minimálisan egy középiskolai végzettséggel rendelkezõt kívánunk foglalkoztatni adminisztrációs,
illetve koordinációs feladatok ellátására. Sajnos az idén sincs önkormányzatunknak forrása arra, hogy
nagy eszközigényû közfeladat ellátását vállalja, csak a meglévõ eszközök kihasználásával tudjuk a feladatokat tervezni.

A közfeladatok meghatározásánál figyelembe vettük a község
sajátos településszerkezetét. Útjaink
95 százaléka külterületi földút (66,7
km), egy- vagy kétsoros járdával.
További jelentõs feladatot ró önkormányzatunkra a 8,3 km hosszú
kerékpárút karbantartása, környezetének tisztán tartása. 2001-ben a
település egész belterületén csapadékvíz-elvezetõ árokrendszer létesült,
mintegy 4,5 km hosszúságban.
Ennek tisztítása, karbantartása valósítható meg a közfoglalkoztatással.
Folyamatos munkát jelent a közte-

rületek rendben tartása is. Mindezek
mellett tervezzük az óvodai, illetve
a játszótéri fakerítés felújítását is.
Természetesen terveinket csak akkor
tudjuk megvalósítani, ha elfogadott
költségvetésünk tervezett összegeit
tartani tudjuk.
A feladatokat az idén 12 hónapra
tudjuk tervezni, az ehhez szükséges
létszámot az alábbi táblázat tartalmazza negyedéves bontásban.
B. J.

A közfoglalkoztatás finanszírozásáról
A képviselõ-testület január 27-én megtartott ülésén a 2010. évi költségvetésérõl szóló 2/2010. (I. 28.) kt. számú rendeletében az alábbi forrásokat biztosítja az aktív korúak 1993. évi III. törvény szerinti ellátására:
1. Rendszeres szociális segély: 215.000 Ft
(egészségkárosodott, 55 év feletti, 14 éven aluli kiskorú gyermeket
nevel, és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani)
– önkormányzati önrész: a rendszeres szociális segély 10%-a
2. Rendelkezésre állási támogatásban részesülõk ellátása: 1.590.000 Ft
(akiknek foglalkoztatását az önkormányzat nem tudja megoldani)
– önkormányzati önrész: az öregségi nyugdíjminimum (28.500 Ft)
20%-a
3. Közfoglalkoztatás: 981.000 Ft
(akiknek foglalkoztatását az önkormányzat biztosítja)
– önkormányzati önrész: minimum a minimálbér és járulékai 5%-a
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Tudnivalók gazdálkodóknak
Az esztendõnek továbbra is
egyik jelentõs kampányfeladata – az
õstermelõi igazolványok érvényesítése – március végéig túlnyomórészt
lezajlott. Ezt követõen is van lehetõség igazolványok érvényesítésére,
de a termelõi tevékenység így nem
minõsül folyamatosnak, azaz a januártól újításig eltelt idõnek õstermelõi
árbevétele nem tartozik a kedvezményes õstermelõi adózás körébe.
Az õstermelõi igazolvány érvényesítéséhez szükséges dokumentumok: adószám, adóazonosító jel,
õstermelõi igazolvány, adatjelentõ
lap (2008-as érvényesítéshez vagy
új igazolvány kiváltásához kapott
lap), csekk befizetése – érvényes
igazolvány esetén ezer, új igazolvány
esetén kétezer forint. A csekk megjegyzés rovatába kérjük feltüntetni az
õstermelõi igazolvány számát.
2010. április közepén indul, és
várhatóan május 15-ig tart az egységes területalapú támogatások

igénylése. A kérelmeket kizárólag eformában nyújthatják be. Lebonyolításához célszerû falugazdász vagy
kamarai tanácsadó segítségét kérni,
de benyújthatják saját ügyfélkapuval rendelkezõk is. Kardoson várhatóan – az elõzõ évekhez hasonlóan
– a kamarai tanácsadó fogja az érintetteket értesíteni a további pontos
részletekrõl. Az igénylést megelõzõen célszerû felkészülni a szükséges
dokumentumokkal: 2009. évi MVH-s
jelszó, földhasználati lap, pontos
vetésterület és növényfaj megadása,
esetleges belvízfoltok nagysága.
Az éves gazdálkodás folyamán
felhívnám a mezõgazdasági termelõk figyelmét a Kölcsönös Megfeleltetés (KM) növénytermesztõkre
és állattartókra vonatkozóan egyaránt betartandó alapvetõ gazdálkodási szabályokra. Ezt az eljáró hatóság bármikor ellenõrizheti, s be nem
tartása esetén büntetést szabhat ki.
Sinka Csaba falugazdász

Bemutatkozik a háziorvos

Tisztelt Kardosiak!
Engedjék meg, hogy
röviden bemutatkozzam! Bár sokukkal már
személyesen is találkoztam a rendelõben – remélem, sikerült jó néhányuk gyógyulásában
segíteni –, e néhány sor
segít abban, hogy kicsit
jobban megismerjenek,
s még nagyobb bizalommal forduljanak
hozzám.
Dr. Koltai Lajos vagyok. Szarvason születtem – családom tõsgyökeres szarvasi –, jelenleg
is ott lakom. A szegedi Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen szereztem diplomát, majd a
Baleseti Sebészeti Klinika gyakornoka voltam. Késõbb egy gyógyszergyár alkalmazottjaként a légúti
megbetegedések, a pszichiátria és az
onkológia területén dolgoztam. Néhány éves kitérõ után a családorvosi
képzésbe kapcsolódtam be. 2007ben háziorvostanból licencvizsgát
tettem, majd szakvizsgáztam.
2009 szeptemberétõl látom el Örménykút, Csabacsûd és az önök tele-

pülésének háziorvosi
teendõit. Célom nemcsak a gyógyítás, a gondozás, hanem a praxisunkat bizalmukkal megtisztelõk egészségének
megóvása, a veszélyeztetõ tényezõk feltárása,
törekvés azok kiküszöbölésére – a páciensekkel együtt. Meggyõzõdésem, hogy a már
kialakulóban lévõ, de
panaszokat még nem
okozó kórállapotok felismerése is
fontos, lehetõség szerint abban a
stádiumban, amikor még hatékony
gyógykezelésre van lehetõség. Így
megelõzhetõek a szövõdmények, a
betegség súlyosbodása.
Nõs vagyok, feleségem közgazdász, egy másfél éves kisfiam van.
Szabadidõmben teniszezem, focizom,
igyekszem jó példát mutatni a testmozgás terén.
Kívánom, hogy betegként minél
kevesebbet kelljen felkeresniök a rendelõt, és jó egészségben tudjuk egymást üdvözölni a falu utcáin!
Dr. Koltai Lajos háziorvos
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Sorstársak
egymás közt
Községünkben 1993-ban alakult
meg a Szarvasi Mozgáskorlátozottak
Egyesületének kardosi csoportja. Jelenleg százhúsz tagunk van. Legfõbb
feladatunk a sorstársak érdekeinek
képviselete a lakás-akadálymentesítési pályázatok, a közlekedési és szerzési támogatási kérelmek benyújtásában, méltányossági nyugdíjemelési
kérelmek kitöltésében.
A szabadidõ hasznos eltöltésérõl
sem feledkezhetünk meg. Kirándulásokat,
színházlátogatásokat
szervezünk. Igen sikeresek a hagyománnyá vált szalonnasütések, teadélutánok, melyekre a környezõ települések mozgáskorlátozott-csoportjait
is meg szoktuk hívni. Rendezvényeink sikeréhez nagyban hozzájárulnak aktív tagjaink a sok-sok finom
házi süteménnyel.
Beteg tagtársainkról sem feledkezhetünk meg, õket évente egyszer
meglátogatjuk, szerény ajándékkal
kedveskedünk nekik. Persze úgy
tapasztaltam, hogy az ajándéknál
sokkal többet ér az, hogy erre a kis
idõre is feledtetni tudjuk velük betegségüket.
Csoportunkat a helyi önkormányzat támogatja anyagilag, a fogadóórákra a helyiséget a szlovák önkormányzat biztosítja. Sajnos az itt
tevékenykedõ
vállalkozásoknak
nem áll módjukban szponzorálni
csoportunkat.
Évente egyszer tartunk taggyûlést, ilyenkor szerény ebéddel
vendégeljük meg tagjainkat.
Varga Mihályné csoportvezetõ

Nem változott
A Szarvasi Újtemplomi Evangélikus Egyház helyettes lelkésze,
Zátonyi János, arról tájékoztatta lapunk munkatársát, hogy a közelmúltban náluk lezajlott személyi
változások nem befolyásolják a kardosiak hitéletét.
A jövõben is a megszokott
helyre – a Szlovák Klub épületébe
– várják szeretettel a felekezeti
tagokat. Hétfõnként fél 3 órakor hittanórát, minden hónap utolsó vasárnapján fél 3 órakor pedig istentiszteletet tartanak.
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Ápolják a szlovák hagyományokat
A kardosi Szlovák Klub 1979ben alakult Szabadidõ- és Sportklub
néven, majd 1989-ben a tagság döntése alapján a közösség felvette a

Ha az asszonyok a színpadra állnak, garantált a jó
hangulat

Szlovák Klub nevet. Az elmúlt
évben ünnepeltük fennállásunk
harmincadik évfordulóját. Alakuláskor nyolcvankilencen voltunk, jelenleg sajnos már csak ötvenegy
tagunk van. Céljaink között szerepel
a szlovák nemzetiség hagyományainak átörökítése, ápolása.
Évente több rendezvényünk van,
melyeken a szlovák hagyományok
játsszák a fõszerepet (tollfosztás,
disznótor, szlovák ételek bemutatója, kóstolója). Tagjaink az idõsebb
korosztályból kerülnek ki, de igyek-

szünk a fiatalokat is bevonni munkánkba, szerencsére igyekezetünk
nem hiábavaló. Az ifjúság aktív
munkát végez, és ezt szívvel-lélekkel teszik.
A szlovák önkormányzattal és
a helyi önkormányzattal nagyon jó
a kapcsolatunk, mindenben támogatnak bennünket. Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik segítik
munkámat, és partnerek a szlovák nemzetiségünk fennmaradásáért folytatott
küzdelemben.
Fábri Judit klubvezetõ
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