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Brlás János polgármester: tisztelettel köszöntötte a képviselőket a képviselőtestület soronkívüli ülésén.
Megállapította, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, ugyanis az 5
képviselőből 5 képviselő megjelent az ülésen, így a betöltött képviselői
mandátumok számához viszonyítva a megjelenés 100 %-os.
Az ülést megnyitotta.
Javaslatot tett az ülés napirendi pontjaira:
1./ Előterjesztések, bejelentések
-Közös gázbeszerzéshez szándéknyilatkozat
-Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Rózsakert Alapítvány között
létrejött feladatellátási szerződés módosításának jóváhagyása
-TÁMOP-5.4.9-11/1 pályázatról nyilatkozat
-Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodás módosítása
-A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi XCCVI. törvényről tájékoztató
-2011. évi költségvetési rendelet módosítása
-Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. tagi kölcsön kérelme
-Kistérségi Startmunka Mintaprogram hatósági szerződés jóváhagyása

-2-

A képviselő-testület a napirendi pontokra tett javaslattal
egyetértett.
Az ülés jegyzőkönyv-vezetője: Markos Mária

Előterjesztés tárgya:
Közös gázbeszerzéshez szándéknyilatkozat
Napirendi pont előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: Mivel hozzászólás nem hangzott el, javasolta a
határozati javaslat elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

34/2012. (II.29.) sz. KT. határozat
1.) Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja
csatlakozási szándékát a Békés Megyei Önkormányzat által
kezdeményezett
közös
földgáz
beszerzés
irányuló
szindikátushoz.
2.) Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az
előterjesztés mellékletét képző Szindikátusi Szerződést.
3.)A képviselő-testület felhatalmazza Brlás János polgármestert, hogy a
Szindikátusi Szerződést Kardos Község Önkormányzata nevében
aláírja, valamint a közös földgázbeszerzéshez kapcsolódó ügyekben
eljárjon.
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Előterjesztés tárgya:
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Rózsakert Alapítvány
között létrejött feladatellátási szerződés módosításának jóváhagyása
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: elmondta, hogy a feladatellátási szerződés a
Rózsakert Alapítvány új működési engedélye miatt szükséges, bővül az ellátotti
létszám és a településeken a nappali ellátás.
Mivel hozzászólás nem hangzott el, javasolta a határozati javaslat elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:
35/2012. (II.29.) sz. KT. határozat
Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Körös-szögi
Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa és a Rózsakert
Alapítvány között 2007. április 30-án létrejött és többször
módosított feladat-ellátási szerződés módosítását megismerte
és jóváhagyja az alábbiak szerint:
- A feladat-ellátási szerződés Szerződő Felek rendelkezései az
alábbiak szerint változik:
„amely létrejött egyrészről a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
(Képviseli: Brlás János elnök) 5540 Szarvas, Kossuth u. 19., mint
megbízó
(a továbbiakban: Megbízó)
A megbízó adatai:
PIR azonosító: 583088
Adószám: 15583082-1-04
Bankszámlaszám:10402142-21423499
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másrészről a „Rózsakert - Gondozás az Egészséges Életmódért
Alapítvány” (Képviseli: Korcsok Lászlóné kuratórium elnök) 5553
Kondoros, Aradi u. 33., mint megbízott szociális szolgáltató (a
továbbiakban Megbízott)
A megbízott adatai: Bírósági bejegyzés száma: PK. 60.037/2004/5
Adószám: 18388697-2-04
Bankszámlaszám: 53700072-11043766
- A feladatellátási szerződés 1. pontja - A megállapodás tárgya
- az alábbiak szerint változik:
1. A megbízó a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi
III.
tv.
120. §-a alapján ellátási szerződést köt a megbízottal az alábbi szociális
alapszolgáltatásokra, valamint szakosított ellátásra.
1.1. Az 1993. évi III. tv 63. §-a szerinti házi segítségnyújtás ellátása
Kondoros Nagyközség közigazgatási területén 2 körzetben 18 fő részére.
1.2. Az 1993. évi III. tv. 62. §-a szerinti étkeztetés Kondoros
Nagyközség Közigazgatási területén 60 fő részére.
1.3. Az 1993. évi III. tv. 65/F. §-a szerinti idősek nappali ellátása
Kondoros Nagyközség, Kardos Község, Örménykút Község és
Csabacsűd Nagyközség közigazgatási területein 30 fő férőhellyel.
1.4. Az 1993. évi III. tv. 65/F. §-a szerinti nappali ellátás fogyatékos
személyek részére 15 férőhellyel Kondoros Nagyközség, Kardos Község,
Örménykút Község és Csabacsűd Nagyközség területein.
1.5. Az 1993. évi III. tv. 67. §-a szerinti tartós bentlakásos ellátást
biztosító Idősek Otthona 10 férőhellyel Magyarország teljes területén.
- A feladatellátási szerződés 5. pontja törlésre kerül:
„5.Megbízott tudomásul veszi, hogy a vállalt szolgáltatás állami
normatíváinak igénylésére és elszámolására, a nyilvántartások
meglétére és az adatok valódiságára vonatkozóan a Körös-szögi
Kistérség Többcélú Társulása belső ellenőrzési szervezetének
munkatársai jogosultak ellenőrizni a megbízott székhelyén és
telephelyein.”
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- A feladatellátási szerződés 11. pontja törlésre kerül:
„11. E megállapodást a felek 2007. május 1. napjától 2007. december
31. napjáig terjedő időre kötik. Ezt követően a megállapodás időtartama
a felek kölcsönös egyetértése alapján meghosszabbítás”
Megbízza a polgármestert, hogy a határozatot a Körös-szögi Kistérség
Többcélú Társulása részére küldje meg.
Felelős: Brlás János polgármester
Határidő: azonnal
Előterjesztés tárgya:
TÁMOP-5.4.9-11/1 pályázatról nyilatkozat
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester

Brlás János polgármester: Hozzászólás nem hangzott el, javasolta a határozati
javaslat elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

36/2012. (II.29.) sz. KT. határozat
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon
szándékát, hogy a TÁMOP-5.4.9-11/1 „Modellkísérleti program
az
alapszolgáltatások
funkcionális
összekapcsolása”
pályázatra önállóan nem kíván pályázatot benyújtani, és
hozzájárul ahhoz, hogy a Körös-szögi Kistérség Többcélú
Társulása pályázatot nyújtson be 35.000.000 Ft pályázati
főösszeggel, a pályázat 100% támogatást biztosít, önerőt nem
igényel.
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A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről értesítse
a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulását.
Határidő: 2012. február 28.
Felelős: Brlás János polgármester

Előterjesztés tárgya:
Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodás
módosítása
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: elmondta, hogy a Társulási megállapodás módosítása
az államháztartásról szóló törvény módosulása miatt szükséges.
Mivel hozzászólás nem hangzott el, javasolta a határozati javaslat elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:
37/2012. (II.29.) sz. KT. határozat
Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Körös- szögi
Kistérség
Többcélú
Társulás
Társulási
megállapodás
módosítását megismerte és elfogadja az alábbiak szerint:
1./ A Társulási megállapodás I. Általános rendelkezések fejezet
13. pontját követően kiegészül további pontokkal:
14. A Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási
Tanácsa az éves költségvetését határozattal állapítja meg.
A Társulás és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek elemi
költségvetését a Társulási Tanács elnöke hagyja jóvá.
A Társulás költségvetésében a bevételek és kiadások között kell
megtervezni és elszámolni:
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- a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, egyéb központi
támogatásokat,
- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló
programok, projektek bevételeit, kiadásait,
- a Társulást alkotó települési önkormányzatok hozzájárulását a
Társulás és az irányítása, felügyelete alá tartozó költségvetési szervek
működéséhez, fejlesztéséhez,
- egyéb, a Társulás működésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat,
- a Társulás irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére kiutalt
intézményfinanszírozást.
15. A Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulás gazdálkodási
besorolása:
Önálló jogi személy, önállóan működő és gazdálkodó szerv.
Törzskönyvi azonosító: 583088
Adószáma: 15583082-2-04
KSH statisztikai számjel: 15583082-8411-366-04
Pénzforgalmi számlaszám: Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulás
10402142-21413499-00000000
16. Szakágazati besorolása és megnevezése:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint kistérségi
igazgatási tevékenysége

társulások

17.A Társulás alaptevékenysége körében ellátandó közfeladata (
szakfeladat száma, megnevezése):
841126 1 Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
Az alapfeladathoz kapcsolódó feladatok:
szervezeti keretet biztosít a települési önkormányzatok
kapcsolat- és együttműködési rendszerének,
az önkormányzati feladat- és közszolgáltatási rendszer közös,
illetve térségi rendszerének kialakítása, szervezése, működtetése,
fejlesztése,
egyes ágazati feladatok közös szervezése, ellátása (ágazati
feladatellátás ),
a
kistérség
intézményrendszerének
integrálása,
feladatellátásának összehangolása,
a feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinációja,
fejlesztése,
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közigazgatási feladat és hatáskörök ellátása,
térségfejlesztés
(területfejlesztés
és
településfejlesztés
összehangolása, programozási és tervezési tevékenység.
18. A Társulás alapfeladatán felül végezhető vállalkozási
tevékenysége:
A Társulás tulajdonában levő szélessávú internet hálózat
bérbeadás útján történő üzemeltetése, hasznosítása.
A tevékenység bevételei és kiadásai elszámolásához használható
szakfeladat:
680002 3 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése.
2./ A Társulási megállapodás VIII. „ A Társulás pénzügyi-, vagyoni
alapja „fejezet 1. pontja az alábbi szöveggel egészül ki:
A Társulás saját költségvetéssel rendelkezik, melyet a Társulási Tanács
határozattal állapít meg.
3./ A Társulási megállapodás VIII. „ A Társulás pénzügyi-, vagyoni
alapja „ fejezet 2. pontja „A társult önkormányzatok által a
Társulásnak átadott normatív állami hozzájárulás „ szöveg törlésre
kerül és helyébe az alábbi szöveg lép:
A központi költségvetésből a Társulást megillető normatív támogatások,
egyéb központi támogatások.
„A Kistérségi Iroda vállalkozási ( gazdasági ) tevékenységéből származó
bevételek „ szöveg törlésre kerül és helyébe az alábbi szöveg lép:
A Társulás vállalkozási tevékenységéből származó bevételek.
4./ A Társulási Megállapodás módosítással nem érintett rendelkezései
változatlan tartalommal és formában hatályban maradnak.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt a Társulási
Megállapodás módosítás aláírásával.
Határidő:
Felelős:

2012. március 31.
Brlás János polgármester, Zsindely Ferencné jegyző

Előterjesztés tárgya:
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi XCCVI. törvényről tájékoztató

-9-

Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: A nemzeti vagyonról szóló törvény szerint február
végéig lehet vagyonrendeletben meghatározni azokat a vagyontárgyakat, melyek
kiemelt nemzeti vagyon kategóriába tartoznak. Nem javasolja egyetlen
forgalomképtelen vagyonelemük átminősítését sem. Javasolta a tájékoztató
tudomásul vételét.
Mivel hozzászólás nem hangzott el, javasolta a tájékoztató elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

38/2012. (II.29.) sz. KT. határozat
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi XCCVI. törvényről szóló tájékoztatót
elfogadta.
Előterjesztés tárgya:
2011. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: Mivel hozzászólás nem hangzott el, javasolta a
rendelet elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:
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Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta 6/2012.
(III.01.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2011. évi
költségvetéséről szóló 1/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
(A rendeletet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza)
Előterjesztés tárgya:
Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. tagi kölcsön kérelme
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: Mivel hozzászólás nem hangzott el, javasolta a
határozati javaslat elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

39/2012. (II.29.) sz. KT. határozat
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 50.000.- Ft, azaz
Ötvenezer forint összegű tagi kölcsönt nyújt a Körösök Völgye
akciócsoport Nonprofit Kft. számára.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerződés
aláírására.
Határidő: 2012. március 10.
Felelős: Brlás János polgármester
Előterjesztés tárgya:
Kistérségi Startmunka Mintaprogram hatósági szerződés jóváhagyása
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Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: elmondta, hogy az önkormányzatnak a startmunka
mintaprogram keretében foglalkoztatásra összesen: 33.650.266.- Ft összegű
céltámogatás és 42 fő foglalkoztatására nyílik lehetősége az alábbi
programokban:
-mezőgazdasági utak rendbetétele
-belvízelvezetés
-téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás
-közúthálózat javítása a belterületen
-bio- és megújuló energiafelhasználás projekt

Brlás János polgármester: Mivel hozzászólás nem hangzott el, javasolta a
határozati javaslat elfogadását.

Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

40/2012. (II.29.) sz. KT. határozat
Kardos
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Belügyminisztérium, mint támogató nevében eljáró Békés Megyei
Kormányhivatala Munkaügyi központjával 42 fő közfoglalkoztatási
jogviszony keretében történő foglalkoztatására a hatósági
szerződésben foglalt projektek megvalósítására létrejött,
összesen 33.650.266.- Ft összegű vissza nem térítendő
céltámogatásra létrejött hatósági szerződést jóváhagyja.
Megbízza a polgármestert a hatósági szerződés aláírásával.
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Brlás János polgármester: Bejelentésében elmondta, hogy a napokban IKSZT
pályázat helyszíni ellenőrzése volt, a kifizetési kérelem hiánypótlása is
megtörtént. Várjuk a támogatás összeg kifizetéséről a támogató határozatát.

A 41/2012. számú határozat a képviselő-testület 2012. február 29-i zárt ülési
jegyzőkönyvében szerepel.

Brlás János polgármester: mivel több hozzászólás nem hangzott el, a
polgármester a testületi ülést bezárta.

Kmf.

Brlás János
polgármester

Szebegyinszki Pálné
aljegyző

