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Brlás János polgármester: tisztelettel köszöntötte a képviselőket a meghívott
vendégeket a képviselő-testület 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.
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1./Tájékoztató Kardos község közbiztonsági helyzetéről
Előadó: Oltyán Sándor rendőr alezredes, kapitányságvezető
2./Tájékoztató a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság munkájáról
Előadó: Bíró Zoltán Tű.alezredes
4./Beszámoló a körjegyzőség munkájáról
Előadó: Zsindely Ferencné jegyző
3./2011.évi gyermekvédelmi beszámoló véleményezése
Előadó: Vári Ferencné igzagatási osztályvezető
4./Előterjesztések, bejelentések
-Szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezése
-Tájékoztató a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás 2011. évi
munkájáról, Humán Szolgáltató Központ beszámolója, Szociális és
Gyermekjóléti Intézmény beszámolója
-Szlovák Önkormányzattal Együttműködési Megállapodás jóváhagyása
-Gyomaendrődi Regionális Hulladéklerakó Kft. ügyvezetői tisztsége
-Körösök Völgye vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület tagdíja
-Pénzmaradvány felosztás módosítása
-Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról szóló rendelet módosítása
A képviselő-testület a napirendi pontokra tett javaslattal
egyetértett.
Az ülés jegyzőkönyv-vezetője: Markos Mária
Brlás János polgármester: a napirendi pontok tárgyalása előtt javasolta a lejárt
határidejű határozatokról szóló tájékoztatót tárgyalja meg és fogadja el a
képviselő-testület.
Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, javasolta a tájékoztató elfogadását.
A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatokról szóló
tájékoztatót elfogadta.
Napirendi pont tárgya:
Tájékoztató Kardos község közbiztonsági helyzetéről
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Oltyán Sándor rendőr alezredes, kapitányságvezető
Oltyán Sándor rendőr alezredes, kapitányságvezető: Szeretné bemutatni a
képviselőknek Kis Gyula alezredes urat, aki tavaly november óta vezeti a
közrendvédelmi osztályt. Mozgalmas év volt a kapitányságon az elmúlt év a
vezetők terén. Ha elolvasták a beszámolót láthatták, hogy az elmúlt évben nem
volt több bűncselekmény mint korábban. Elmúlt évben kellett egy lakossági
fórumot tartani a közbiztonsággal kapcsolatban, fő feladat a további teendők
meghatározása volt. A mostani adatok szerint elérte a célját. Ez a lakossági
fórum példaértékű lett a környéken. Nem akartak példát mutatni, a cél az volt,
hogy közösen lépjenek fel a környező településeken elkövetett ilyen irányú
lopások ellen. Az állat lopások felderítése végéhez közelednek, ennek
feldolgozása folyamatban van, elmondható, hogy meg is állt az állatlopások
elkövetése. Hozzányúltak egy elkövetői körhöz, de még nem tudja, hogy közülük
ki nyeri el méltó büntetését. Tudomása szerint az elkövetők jelenleg börtönben
vannak, s céljukat elérték.
A lakosság is besegített ebbe a munkába, hetente egy alkalommal egy bizonyos
időpontban nagyobb létszámmal jelentek meg, s Szarvasról kiindulva
áttekintették a területet. Három településen volt hallható a lopás, a körzeti
megbízott munkájának 30 %-át itt töltötte a településen, ami véleménye szerint
előrelépést jelent.
Szarvas Rendőrkapitányságon a feltöltöttség 72 %-os, az ide kerülő kollégák 10
főből 6 fő nem 100 %-ban képzett rendőr, így ezek a kollégák csak másik kolléga
mellett tudnak dolgozni, tevékenykedni.
Amit érdemes megemlíteni, hogy a 44-es főút átmenő szakaszán a baleseti szám
elviselhető. A jogszabály változások szigorú büntetéseket helyeznek kilátásba.
Amit a rendőrök megtehetnek, azt meg is tesznek. Nincsenek könnyű helyzetben
a rendőrök, tudni kell, hogy a nemzetközi forgalmat lebonyolító 44-es főúton
nemcsak a közbiztonsági tevékenység, hanem határrendészeti tevékenység is fő
szerepet játszik.
Brlás János polgármester: Ő is azt tapasztalta, hogy amióta elmúlt évben
lakossági fórumon összejöttek, a lopások száma csökkent.
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Maginyecz András alpolgármester: korábban felmerült az, hogy a 44-es főút
mentén kiépítésre kerülne egy figyelő kamera rendszer.
Oltyán Sándor rendőr alezredes, kapitányságvezető: Szarvason 38 db kamerát
szereltek már fel, s el tudja mondani, hogy több esetben segítséget tud nyújtani.
A probléma az indulásnál van, hiszen nagy beruházásról van szó, sajnos nincs
mindenkinek módja beszerezni. Javasolta, hogy figyelemmel kell kísérni a
pályázatokat, amelyek a közbiztonság megvédésére irányulnak. 4 db minimum
szükséges, célszerű lenne a gazdálkodókat is bevonni. 100-200 ezer Ft-ba
kerülne egy kamera.
Kis Gyula Rendőr alezredes, mb. közrendvédelmi és közlekedésrendészeti
osztályvezető: a rendőri jelentésekből látja, hogy a bűncselekményeket nem
helyiek követik el.
Oltyán Sándor rendőr alezredes, kapitányságvezető: elmondta, hogy a helyi
polgárőrökkel jó a kapcsolat, sajnos nem tudják leigazolni a közös szolgálatokat,
ugyanis nem voltak ledokumentálva. Minden esetben szükséges a bejelentkezés.
Brlás János polgármester: Mivel több hozzászólás nem hangzott el, javasolta a
beszámoló elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

85/2012. (V.23.) sz. KT. határozat
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község
közbiztonsági helyzetének 2011. évi alakulásáról készült
beszámolót elfogadta.

Napirendi pont tárgya:
Tájékoztató a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság munkájáról
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Napirendi pont előadója:
Bíró Zoltán tü. alezredes
Bíró Zoltán tü. alezredes: jónak tartja azt, hogy egy napon mindkét rendvédelmi
szerv tart beszámolót Kardoson. Ő még nem számolt be egyszer sem. A tavaly
elfogadott 128. számú törvény előírja , hogy a működési területen található
települések felé beszámolással tartoznak. A beszámolójában nem csak a
tűzvédelemmel foglalkozott. Kardoson szerencsére nem történt tűzeset,
elsősorban arról számolna be, hogy mi is történt az utóbbi időszakban. Minden
jelentősen átalakult, amely nagy mértékben érintette a tűzoltóságot is. Eddig is
rendvédelmi szerv voltak, tavaly évvégéig önkormányzati fenntartású
intézményként működtek, önálló volt a gazdálkodásuk, január 1-től megváltozott,
egységes katasztrófavédelmi szerv jött létre, egyik szerve a hivatásos tűzoltó
parancsnokság. Úgynevezett kirendeltségek jöttek létre, három felé osztották a
megyét, Békéscsaba, Gyula és Szeghalom. Három önkormányzati tűzoltóság jött
létre január l-től. Települések által önkéntes alapon szerveződő regionális módon
szervezett tűzoltóságok. Néhány tűzeset történt, s megfigyelhető, hogy a
kistelepüléseken nem történik semmi. Működési területükre 10-15 perc alatt
érnek, elég gyakran dolgoznak együtt a rendőrséggel, jellemzően közúti
baleseteknél találkoznak.
Minimális szakhatósági tevékenység van, legtöbb a hivatal épületével
kapcsolatban volt, célellenőrzés, használatba vételi ellenőrzések. Tavaly sok
hatósági ellenőrzést végzett a tűzoltóság, hiszen meg volt még a hatósági
jogkörük.
A tűzoltóság szerkezete, a létszámot tekintve a vonulós tűzoltók nem szűntek
meg, de az átszervezés során a feladatok csökkenése magával vonta azt, hogy
megszűnt a személyzeti gazdasági osztály -egy műszaki tiszt beosztás
megmaradt-, mivel önálló gazdálkodást nem végeznek, így az Ő munkájára nem
volt igény. 55 fő dolgozik a parancsnokságon, 51 tűzoltó, illetve 4 fő. Ő 20 éve
került ide, akkor volt egy IFA és egy RÁBA gépkocsi, utána lett a MERCEDESZ
terepjáró képességük nem igazán jó, a RÁBA 34 éves megbízható, 2007-ben
pályázatot írtak ki
vízszállító gépjárművek részére. Ez a beruházás
megcsúszott, így maradt a RÁBA, de az is megbízhatónak mondható. Volt egy
járműbeszerzés 2006-ban került teljesítésre egy 4 ezer liter víz szállítására
alkalmas gépjármű.
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Tűzoltóparancsnokság kap egy új laktanyát.
Bíró Zoltán tü. alezredes: röviden elmondhatja, hogy igen kapnak, a végső
határidő jövő év december 31., szeptember hónapra meg lesz a közbeszerzési
eljárás, így az alapkő letétel is megtörténhet.
Elmondta, hogy a Szarvasi Tűzoltóparancsnokságot minősítették, április 1-től IV.
fokozatból III. fokozatba tették, másfél rajosak voltak, most egész rajosak
lettek.
Brlás János polgármester: Mivel több hozzászólás nem hangzott el, javasolta a
beszámoló elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

86/2012. (V.23.) sz. KT. határozat
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szarvasi
Hivatásos Tűzoltó parancsnokság tevékenységéről készült
tájékoztatót elfogadta.
Előterjesztés tárgya:
Beszámoló a körjegyzőség munkájáról
Előterjesztés előadója:
Zsindely Ferencné jegyző
Brlás János polgármester: Mivel hozzászólás nem hangzott el, javasolta a
beszámoló elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:
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87/2012. (V.23.) sz. KT. határozat
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a
körjegyzőség 2011. évi munkájáról szóló beszámolót.
Előterjesztés tárgya:
2011. évi gyermekvédelmi beszámoló véleményezése
Előterjesztés előadója:
Vári Ferencné igazgatási osztályvezető
Brlás János polgármester: Mivel hozzászólás nem hangzott el, javasolta a
beszámoló elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

88/2012. (V.23.) sz. KT. határozat
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról készült beszámolót elfogadta.

Előterjesztés tárgya:
Szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezése
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: Mivel hozzászólás nem hangzott el, javasolta a
rendelet elfogadását.
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Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta
212/2012. (V.24.) önkormányzati rendeletét egyes önkormányzati
rendelkezések hatályon kívül helyezéséről.
(A rendeletet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza)
Előterjesztés tárgya:
Tájékoztató a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás 2011. évi
munkájáról, Humán Szolgáltató Központ beszámolója, Szociális és
Gyermekjóléti Intézmény beszámolója
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: Mivel hozzászólás nem hangzott el, javasolta a
beszámoló elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

89/2012. (V.23.) sz. KT. határozat
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Körös-szögi
Kistérség Többcélú Társulás, a Szociális és Gyermekjóléti
Intézmény és a Humán Szolgáltató Központ 2011. évi
munkájáról szóló beszámolót elfogadta.
Előterjesztés tárgya:
Szlovák Önkormányzattal Együttműködési Megállapodás jóváhagyása
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Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Pecsenya Péter elnök: elmondta, hogy évek óta kevesebb az alaptámogatás, ezért
a Szlovák Önkormányzat az Árpád u-i épületet szeretné visszaadni az
önkormányzatnak, mivel nem tudják fenntartani, fenntartás évente 100 e Ft-ba
került. Szeretnék megköszönni azt, hogy eddig is térítésmentesen
használhatták. Szeretnének az IKSZT épületébe beköltözni, ezzel módosulna az
együttműködési megállapodás egyik pontja. Ezenkívül törvényi változásoknak kell
eleget tenni. A Szlovák Önkormányzatnak saját számlával kell rendelkeznie.
Brlás János polgármester: Mivel más hozzászólás nem hangzott el, javasolta a
megállapodás elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:
90/2012. (V.23.) sz. KT. határozat
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szlovák
Önkormányzattal kötendő „Együttműködési Megállapodás”-t
az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert az Együttműködési
Megállapodás aláírásával.
Előterjesztés tárgya:
Gyomaendrődi Regionális Hulladéklerakó Kft. ügyvezetői tisztsége
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: javasolta, hogy a képviselő-testület az ügyvezetőt ez
év december 31-ig javasolja megbízni. Az ügyvezető bérét bruttó 230.000.- Ftban javasolta meghatározni.
Mivel más javaslat nem hangzott el, javasolta az előterjesztés elfogadását.
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Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

91/2012. (V.23.) sz. KT. határozat
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete továbbra is a jelenleg
megbízott Berkes Zsuzsannát javasolja a Regionális
Hulladékkezelő Kft. ügyvezetőjének 2012. július 1-től 2012.
december 31.-ig, amelyet munkaviszony keretében lát el. Az ügyvezető
bére bruttó 230.000 Ft/hó.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt a
munkaszerződés aláírására.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Brlás János polgármester, Zsindely Ferencné jegyző
Előterjesztés tárgya:
Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület tagdíja
Előterjesztés előadója:
Perei Annamária gazdasági osztályvezető
Brlás János polgármester: Mivel hozzászólás nem hangzott el, javasolta az
előterjesztés elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:
92/2012. (V.23.) sz. KT. határozat
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Körösök Völgye
Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesületnek (5600 Békéscsaba,
Mednyánszky u. 2.) fizetendő 2012. évi tagdíjat az
önkormányzat általános tartaléka terhére biztosítja és két
részletben rendeli megfizetni úgy, hogy
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- 2012. május 31-ig 65.281 Ft-ot
- 2012. augusztus 31-ig – az egyesület költségvetésének
felülvizsgálatát követően – maximum 65.281 Ft-ot
kell átutalni az egyesület részére.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a soron
következő költségvetési rendeletmódosításkor e döntést vegye figyelembe
és a tagdíj átutalásáról gondoskodjon.
Határidő: 2012. május 31. ill. 2012. augusztus 31.
Felelős: Brlás János polgármester, Zsindely Ferencné jegyző
Előterjesztés tárgya:
Pénzmaradvány felosztás módosítása
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: Mivel hozzászólás nem hangzott el, javasolta az
előterjesztés elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:
93/2012. (V.23.) sz. KT. határozat
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 65/2012. (IV.25)
sz. KT. határozatát visszavonja.
Kardos Község 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,
223.000 Ft dologi kiadások,
1.661.000 Ft felhalmozási céltartalék.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a 2012. évi
költségvetési rendeletmódosításban a pénzmaradvány kerüljön
beépítésre.
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Előterjesztés tárgya:
Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról szóló 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:
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta
13/2012. (V.24.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat
2011. évi zárszámadásáról szóló 10/2012. (IV.26.) önkormányzati
rendelet módosításáról.
(A rendeletet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza)

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

Kmf.

Brlás János
polgármester

Zsindely Ferencné
jegyző

