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Brlás János polgármester: tisztelettel köszöntötte a képviselőket a képviselőtestület ülésén.
Megállapította, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, ugyanis az 5
képviselőből 3 képviselő megjelent az ülésen, így a betöltött képviselői
mandátumok számához viszonyítva a megjelenés 60 %-os.
Az ülést megnyitotta.
Javaslatot tett az ülés napirendi pontjaira:
1.)Előterjesztések, bejelentések
-Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményi térítési díj
-Tájékoztatás REMONDIS elleni perről
-Vis maior pályázat benyújtása
-Kardos, Csabai u. 77. sz alatti ingatlannal kapcsolatos vételi ajánlat

A képviselő-testület a napirendi pontokra tett javaslattal
egyetértett.
Az ülés jegyzőkönyv-vezetője: Markos Mária
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Előterjesztés tárgya:
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményi térítési díj
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: Ismertette az előterjesztést, amely a jegyzőkönyv
mellékletét képezi. Az intézményvezető a szociális rászorultak étkezési térítési
díját 2012-ben 420.- Ft-ban javasolta megállapítani, mivel más javaslat nem
hangzott el, Ő is az intézményvezető által javaslatakat javasolta elfogadásra.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (3 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

57/2012. (IV.11.) sz. KT. határozat
Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Körös-szögi Kistérség Többcélú
Társulás által fenntartott Szociális és Gyermekjóléti Intézmény térítési díjait 2012.
május 1-től az alábbiak szerint határozza meg:
Ellátás

Szociális
rászorultak térítési
díja 2012-ben
420
0
420
0

Szociális étkeztetés
Szoc.étk.kiszállítás
Étkeztetés kiszállítással
Nappali ellátás
étkeztetés nélkül
Támogató szolgálat
- Személyi segítés (Ft/óra)
- Kilométerdíj
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás

55
35
0
70
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A szociálisan nem rászorultak térítési díját az önköltség összegében határozza meg.
A jövedelmi viszonyoktól függően az alábbi további kedvezményeket határozza meg az
étkeztetés vonatkozásában:
Nyugdíjminimum alatt
30 %
Nyugdíjminimum 170 %-áig
20 %
Nyugdíjminimum 200 %-áig
10 % kedvezmény egyedülálló esetén
A Képviselő-testület utasítja polgármesterét, hogy a Körös-szögi Többcélú Társulás Kistérségi
Iroda részére a határozatot küldje meg.
Felelős: Brlás János polgármester
Határidő: 2012.április 15.

Előterjesztés tárgya:
Tájékoztatás REMONDIS elleni perről
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Perei Annamária gazdasági osztályvezető: elmondta, hogy Dr. Soós tibor ügyvéd
úr megindította a keresetet a Gyulai Törvényszéken a Remondis Kft. ellen,
elutasítottak az illetékesség megállapítása hiányában, a Fővárosi Törvényszék
elé történő áttételéről döntöttek, kérik a képviselő-testület döntését arra
vonatkozóan, hogy a döntés ellen fellebbezést nyújtson be az ügyvéd. Az idő
rövidsége miatt telefonon jelezte a gesztor önkormányzat felé, hogy elfogadják
a Fővárosi Törvényszék illetékességét.
Brlás János polgármester: Mivel hozzászólás nem hangzott el, a polgármester
javasolta a tájékoztató tudomásul vételét.

A képviselő-testület a tájékoztatót elfogadta, tudomásul
vette.
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Előterjesztés tárgya:
Vis maior pályázat benyújtása
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, javasolta a
határozati javaslat elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (3 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

58/2012. (IV.11.) sz. KT. határozat
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és
megtárgyalta a vis maior káreseményekkel kapcsolatos
előterjesztést és az alábbiakról dönt:
A képviselő-testület a keletkezett károk helyreállítási
többletköltségeihez vis maior tartalék támogatására benyújtott
pályázatot jóváhagyja. Nyilatkozik arról, hogy saját erejéből a
község területén 2012. február 3-tól a nagy mennyiségű hó és viharos
erejű szél okozta hófúvások megszüntetése védekezési munkák kapcsán
felmerült többletköltséget egészben felvállalni nem képes. A felmerült
2.212.340.- Ft összegű költségből 663.702.-Ft önerőt tud biztosítani.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vis maior
pályázathoz szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételére.

Előterjesztés tárgya:
Szóbeli előterjesztés Kardos, Csabai u. 77. sz alatti ingatlannal
kapcsolatos vételi ajánlat
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
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Brlás János polgármester: Elmondta, hogy a Képviselő-testület a Vectigalis Zrt
felszámolója által történt megkeresésre azzal bízta meg a 124/2011.(XI.13.) sz.
határozatával, hogy a felszámolóval folytasson további egyeztetést a Kardos,
Csabai út 77. sz. ingatlan megvásárlása tekintetében. Az ingatlan az eltelt időben
megtekintésre került, a felszámoló újabb megkeresést jutatott el
önkormányzatunkhoz a vásárlást illetően vagy kérte segítségünket az
értékesítésben. Az ingatlan romos állapotban van, arra bontási engedélyt kell
kérni. Az ingatlanon érték csak a tetőcserép és a meglévő kb. 8 db akácfa.
Megkérdezte a képviselők véleményét a vásárlással kapcsolatban.
Juhász Zoltán Zsolt képviselő: Nem javasolja az ingatlan megvételét, úgy
gondolja, hogy az önkormányzatnak csak kiadása lenne vele, illetve a
költségvetésben sincs erre fedezet.
Brlás János polgármester: Mivel más javaslat nem hangzott el, javasolta hogy a
képviselő-testület a következőket fogadja el, az ingatlanra nem kíván ajánlatot
tenni.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (3 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

59/2012. (IV.11.) sz. KT. határozat
Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Kardos, Csabai út 77. sz alatti ingatlanra nem kíván vételi
ajánlatot tenni.
Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről a Vectigalis Zrt. Máté
Istvánné dr. felszámolót értesítse.

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

Brlás János
polgármester

Szebegyinszki Pálné
aljegyző

