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Zsindely Ferencné
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jegyző,
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gazdasági osztályvezető,

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.)Beszámoló Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi
költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: Brlás János polgármester
2.)2011. évi pénzmaradvány jóváhagyása
Előadó: Brlás János polgármester
3.)Beszámoló a 2011. évi ellenőrzésekről
Előadó: Brlás János polgármester
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4.)Előterjesztések, bejelentések
-2012. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
-Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás
módosítása
-Beszámoló Tanyafejlesztési Program 2011 pályázat megvalósításáról,
a munkagép üzemeltetése
-Körös-szögi Kft. 2011. évi közhasznú jelentése
-Körös-szögi Kft. készfizető kezességvállalása
-Nyári gyermekétkeztetés
-Támogatási igény benyújtása kommunális gépre
-Regionális Hulladékkezelő Kft. 2011. évi mérlegének elfogadása
-Örménykút-Kardos Háziorvosi Szolgálatot fenntartó Társulás
2011. évi elszámolásáról tájékoztató
-ÖNHIKI pályázat benyújtása
-Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat kérelme szennyvízcsatorna közös
megvalósítására
A képviselő-testület a napirendi pontokra tett javaslattal
egyetértett.
Az ülés jegyzőkönyv-vezetője: Markos Mária

Napirendi pont tárgya:
Beszámoló Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi
költségvetésének végrehajtásáról
Napirendi pont előadója:
Dankó Béla polgármester
Pusztainé Karsai Anita pénzügyi csoportvezető: elmondta, törvényi hivatkozást
volt szükséges módosítani a beszámolóban, ezenkívül plusz egy melléklet került
az anyagba.
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beszámoló elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (3 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:
Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta
10/2012. (IV.26.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat
2011. évi zárszámadásáról.
(A rendeletet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza)
Napirendi pont tárgya:
2011. évi pénzmaradvány jóváhagyása
Napirendi pont előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: Mivel hozzászólás nem hangzott el, javasolta az
előterjesztés elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (3 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

65/2012. (IV.25.) sz. KT. sz. határozat
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi
pénzmaradványát 15.001.000 Ft-ban hagyja jóvá. (beszámoló 14.sz.
melléklete szerint)
A 2012. évi költségvetési rendeletben szereplő 11.418.000 Ft feletti
részt 3.583.000 Ft összegben az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1.699.000 Ft működési célú támogatásértékű pénzeszközátadás,
1.884.000 Ft felhalmozási céltartalék.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a 2012. évi
költségvetési rendeletmódosításban a pénzmaradvány kerüljön
beépítésre.
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Beszámoló a 2011. évi ellenőrzésekről
Napirendi pont előadója:
Brlás János polgármester

Perei Annamária gazdasági osztályvezető: ami problémát jelent a munkabér
előlegek, ugyanis az előleggel hó végéig el kell számolni. Szorgalmazni kellene azt,
hogy az önkormányzat rendelkezzen bankkártyával, így nem lenne szükség
Szarvasra az OTP-be beutazni pénzért, amióta heti bérfizetés van, ez
véleménye szerint elég költséges.
Maginyecz András alpolgármester: javasolta, hogy a lehető legrövidebb időn
belül legyen az önkormányzatnak bankkártyája.
Brlás János polgármester: Mivel több hozzászólás nem hangzott el, javasolta az
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (3 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

66/2012. (IV.25.) sz. KT. sz. határozat
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Beszámoló az
önkormányzat
és
intézményeinél
végzett
2011.
évi
ellenőrzésekről” című előterjesztés elfogadta.

Előterjesztés tárgya:
2012. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
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Brlás János polgármester
Karsai Anita pénzügyi csoportvezető: a rendelet módosítására néhány átvezetés
miatt volt szükség.
Brlás János polgármester: Mivel több hozzászólás nem hangzott el, javasolta a
rendelet elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (3 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta 11/2012.
(IV.26.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2012. évi
költségvetéséről szóló 2/2012. (II.09.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
(A rendeletet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza)
Előterjesztés tárgya:
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás
módosítása
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: Mivel hozzászólás nem hangzott el, javasolta az
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (3 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:
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67/2012. (IV.25.) sz. KT. sz. határozat
Kondoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Körösszögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás
módosítását megismerte és azt elfogadja az alábbiak szerint:
1./ Társulási Megállapodás I. „Általános rendelkezések” fejezet az
alábbi 19. ponttal egészül ki:
19. A Társulási Tanács a Többcélú Társulás közbeszerzési feladatainak
előkészítésére, lebonyolítására és végrehajtására a közbeszerzésekről
szóló 2011.évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően állandó,
kilenc tagú közbeszerzési bíráló bizottságot hoz létre, mely bizottság
tagjait a tagtelepülési önkormányzatok javasolják.
2./ A Társulási megállapodás III. „A Többcélú Társulás részletes
feladatai” 8. pontja – A Társulás a közbeszerzésekkel kapcsolatos
feladatokat – közbeszerzési szakértő közreműködését igénylő
beszerzések, beruházások eseteit kivéve – a Szarvas Város Polgármesteri
Hivatalával kötött Megállapodás keretén belül látja el – törlésre kerül.
3./ A Társulási Megállapodás V. „A Többcélú Társulás Szervezeti
rendszere” fejezet egy 5.5. alponttal kiegészül:
5.5. A közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII. törvény rendelkezéseinek
megfelelően létrehozott közbeszerzési Bíráló Bizottság elnökét és két
alelnökét a bizottság tagjai maguk közül választják meg.
4./ A Társulási Megállapodás módosítással nem érintett rendelkezései
változatlan tartalommal és formában hatályban maradnak.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a
Társulási Megállapodás módosítás aláírására.

Előterjesztés tárgya:
Beszámoló Tanyafejlesztési Program 2011 pályázat megvalósításáról,
a munkagép üzemeltetése
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Brlás János polgármester
Perei Annamária gazdasági osztályvezető: elmondta Kondoros Nagyközség
Önkormányzatának a Pénzügyi, Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Ügyrendi
Bizottság javaslatára módosulna a szerződés 11.) pontja: a tulajdonost terheli a
munkagép kötelező felelősség biztosításának mindenkori megfizetése, s ez
kondorosi vagyonbiztosításba épülne be.
Brlás János polgármester: Mivel több hozzászólás nem hangzott el, javasolta az
előterjesztés 1.) határozati javaslatának elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (3 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

68/2012. (IV.25.) sz. KT. sz. határozat
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
„Külterületi földutak karbantartásához gépbeszerzés” című
projektről készült beszámolót.

Brlás János polgármester: Mivel több hozzászólás nem hangzott el, javasolta az
előterjesztés 2.) határozati javaslatának elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (3 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

69/2012. (IV.25.) sz. KT. sz. határozat
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Támogató által
gépbeszerzésre megítélt 23.039.680,- Ft támogatási összegből
65.380,- Ft támogatásról lemond 2378-9/2011/VKSZI hatósági
szerződésben foglaltaknak megfelelően.
Brlás János polgármester: Mivel több hozzászólás nem hangzott el, javasolta az
előterjesztés 3.) határozati javaslatának elfogadását.
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ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:
70/2012. (IV.25.) sz. KT. sz. határozat
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a
Kondoros
Nagyközség
Önkormányzata,
Kardos
Község
Önkormányzata és a Kondoros Nagyközség Önkormányzata
Települési Szolgáltató Intézmény (Kondoros, Liget u. 2.) között
megkötött VOLVO gyártmányú BL71B típusú munkagép
üzemeltetésére szóló szerződést.

Előterjesztés tárgya:
Körös-szögi Kft. 2011. évi közhasznú jelentése
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Perei Annamária gazdasági osztályvezető: elmondta, a Kft eddig turisztikai és
halászati tevékenységet folytatott, melyről a turisztika levált, csak a halászat
ami ide tartozik, valószínűleg Szarvas javasolni fogja, hogy vásárolja meg ezt a
tulajdon részét.
Brlás János polgármester: Mivel több hozzászólás nem hangzott el, javasolta a
mérleg elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (3 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:
71/2012. (IV.25.) sz. KT. sz. határozat
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadja a Körös-szögi Nonprofit Kft. 2011. évi mérlegjelentését
és közhasznúsági jelentését.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről
tájékoztassa az ügyvezető igazgatót.
Határidő: 2012. május 4.
Felelős: Brlás János polgármester
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Brlás János polgármester: Mivel több hozzászólás nem hangzott el, javasolta az
üzleti terv elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (3 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

72/2012. (IV.25.) sz. KT. sz. határozat
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadja a Körös-szögi Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervét.
Megbízza az ügyvezető igazgatót, hogy a terv végrehajtásáról
gondoskodjon.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Hetényi István ügyvezető igazgató
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről
tájékoztassa az ügyvezető igazgatót.
Határidő: 2012. május 4.
Felelős: Brlás János polgármester
Előterjesztés tárgya:
Körös-szögi Kft. készfizető kezességvállalása
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: Mivel
határozati javaslat elfogadását.

hozzászólás nem hangzott el, javasolta a

Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (3 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:
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Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a
Körös-szögi Nonprofit Kft. által az OTP Bank NYrt-nél vezetett
számlájához tartozó 10 M Ft összegű folyószámla hitelkeretre
és annak kamataira készfizető kezességet vállal a tulajdonosi
törzstőke arányában (0,808 %) 2012. május 17. napjától 2012.
december 31. napjáig.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről
tájékoztassa az ügyvezető igazgatót.
Határidő: 2012. május 4.
Felelős: Brlás János polgármester
Előterjesztés tárgya:
Nyári gyermekétkeztetés
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: Mivel
előterjesztés elfogadását.

hozzászólás nem hangzott el, javasolta az

Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (3 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

74/2012. (IV.25.) sz. KT. sz. határozat
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi nyári
gyermekétkeztetés feltételeiről szóló tájékoztatóban foglaltakat
tudomásul veszi, mely szerint konyha hiányában idei évben nem
tud támogatást igényelni.
Vaskor Zoltán képviselő az ülésre megérkezett! (jelen van 4 fő)
Előterjesztés tárgya:
Támogatási igény benyújtása kommunális gépre
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Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: elmondta, hogy önfenntartást segítő kisgépbeszerzés
kerüljön megvalósításra. Szükség van olyan kommunális kisgépbeszerzésre,
amellyel legalább részben a hó eltakarítási feladat megoldható a községben.
Javasolta, hogy a képviselő-testület a támogatási igényt nyújtsa be a következők
szerint: a támogatással beszerzendő gép, eszköz: 3.878.580.- Ft, támogatási
igény: 3.600.000.- Ft, önerő: 278.580.- Ft.
Mivel hozzászólás nem hangzott el, javasolta az előterjesztés határozati
javaslatának elfogadását az elhangzottak szerint.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

75/2012. (IV.25.) sz. KT. sz. határozat
Kardos
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
az
önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételének
részletes feltételeiről szóló 5/2012.(III.1.) BM rendelet 1.§ (2)
bekezdés a.) pontjában foglalt település önfenntartó
képességének javítása I. célterületre 1.§ (3) b.) pontjában foglalt
„önfenntartást segítő gépek, kisgépek eszközök felújítása,
beszerzése”cél megvalósítására támogatási igényt nyújt be az
alábbiak szerint:
A támogatással beszerzendő gép, eszköz:
Támogatási igény:
Önerő:

3.878.580.- Ft
3.600.000.- Ft
278.580.- Ft

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a támogatási
igényt nyújtsa be és a benyújtáshoz szükséges nyilatkozatokat tegye
meg.
Határidő: 2012.május 2.
Felelős: Brlás János polgármester
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Előterjesztés tárgya:
Regionális Hulladékkezelő Kft. 2011. évi mérlegének elfogadása
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: Mivel
mérleg beszámoló elfogadását.

hozzászólás nem hangzott el, javasolta a

Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:
76/2012. (IV.25.) sz. KT. sz. határozat
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag
elfogadásra javasolja a Regionális Hulladékkezelő Kft. 2011. évi
mérlegbeszámolóját és felhatalmazza az ügyvezető igazgatót,
hogy 2012. május 31. napjáig nyújtsa be az illetékes hatósághoz.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről
tájékoztassa a Kft. ügyvezetőjét.
Határidő: 2012. május 11.
Felelős: Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: Mivel hozzászólás nem hangzott el, javasolta az
eredmény tartalékba helyezésével kapcsolatos határozat elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:
77/2012. (IV.25.) sz. KT. sz. határozat
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag
elfogadásra javasolja, hogy a Regionális Hulladékkezelő Kft.
taggyűlésén
Kardos
Község
Önkormányzata,
mint
résztulajdonos támogassa a 2011. évi mérleg szerinti eredmény
eredménytartalékba való elhelyezését.
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A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről
tájékoztassa a Kft. ügyvezetőjét.
Határidő: 2012. május 11.
Felelős: Brlás János polgármester
Előterjesztés tárgya:
Örménykút-Kardos Háziorvosi Szolgálatot fenntartó Társulás
2011. évi elszámolásáról tájékoztató
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: Mivel
előterjesztés elfogadását.

hozzászólás nem hangzott el, javasolta az

Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

78/2012. (IV.25.) sz. KT. sz. határozat
Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az
Örménykút-Kardos Háziorvosi Szolgálatot Fenntartó Társulás
2011.évi költségeinek alakulásáról készített tájékoztatót az
előterjesztett formában 10.936.000.- Ft bevétellel és 12.004.031.Ft kiadással.
A két önkormányzat közötti elszámolás alapján megállapítja, hogy
Kardos Község Önkormányzatának 469.996.- Ft-ot kell átutalnia
Örménykút Község Önkormányzata részére.
Megbízza a polgármestert, hogy az utalásról gondoskodjon.
Előterjesztés tárgya:
ÖNHIKI pályázat benyújtása
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Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: Mivel
előterjesztés elfogadását.

hozzászólás nem hangzott el, javasolta az

Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:
79/2012. (IV.25.) sz. KT. sz. határozat
Kardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország
2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII.
törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban 6.
melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi
támogatására.
Kardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önhibájukon
kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi
támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő
nyilatkozatot teszi:
I. pont
II. pont
III. pont
IV. pont
V. pont

A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1.000 fő
alatti és a Kondoros székhelyű körjegyzőséghez tartozik
A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012.
évben ilyen jogcímen 7.500 ezer forint összegű bevételt tervez.
Az önkormányzat 2012. évi módosított költségvetési rendeletét 10.565
ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.
Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra
nem kötelezett.
Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi
kapcsolatos követelményeinek megfelel.
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Előterjesztés tárgya:
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat kérelme szennyvízcsatorna közös
megvalósítására
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata a Dél-Alföldi
Operatív
Program
“2000
lakos
egyenérték
alatti
települések
szennyvízkezelésének fejlesztése” c. pályázaton – DAOP -5.2.1/C-11. kódszámra
pályázatot kíván benyújtani, melyhez Kardos településtől egy nyilatkozatot
várnak arra vonatkozóan, hogy a két település egy esetleges közös beruházás
megvalósításában partnerként közreműködne.
A települések közötti nagy távolság, lakossági támogatottság és a pályázati saját
forrás hiánya miatt ebben a pályázatban nem tud részt venni, javasolta, hogy az
elhangzottakról tájékoztassák Csabacsűd Nagyközséget.
Mivel hozzászólás nem hangzott el, javasolta az elhangzottak elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

80/2012. (IV.25.) sz. KT. sz. határozat
Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben
támogatja Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata a DélAlföldi Operatív Program „2000 lakosegyenérték alatti
települések szennyvízkezelésének fejlesztése” c. pályázat –
DAOP-5.2.1/C-11 kódszám –pályázatát, azonban abban nem tud
részt venni a települések közötti nagy távolság, lakossági támogatottság
és a pályázati saját forrás hiánya miatt.
Megbízza a polgármestert, hogy a határozatról Csabacsüd Nagyközség
Önkormányzatát értesítse.
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Brlás János polgármester: mivel hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a
testületi ülést bezárta.

Kmf.

Brlás János
polgármester

Zsindely Ferencné
jegyző

