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Kardos Község Önkormányzat

Képviselõ-testületének
2012. június 13.-án megtartott
soronkívüli ülésérõl.

JEGYZÕKÖNYV
Készült 2012. június 13.-án Kardos Község Önkormányzat képviselõ-testületének
soronkívüli ülésérõl.
Jelen vannak:

Brlás János
Maginyecz András
Vaskor Zoltán

polgármester,
alpolgármester,
képviselő,

Szebegyinszki Pálné
Perei Annamária

aljegyző,
gazdasági osztályvezető,

Brlás János polgármester: tisztelettel köszöntötte a képviselőket a képviselőtestület zárt 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
-Pályázat benyújtása pályakezdők foglalkoztatására
-Regionális Hulladékkezelőmű által használt eszközök átadására vonatkozó
megállapodás jóváhagyása
-Regionális Hulladékkezelő Kft. ügyvezetői tisztség betöltés (határozatmódosítása szóbeli előterjesztés)
-Folyószámla hitelkeret megújítása
A képviselő-testület a napirendi pontokra tett javaslattal
egyetértett.
Az ülés jegyzőkönyv-vezetője: Markos Mária
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Pályázat benyújtása pályakezdők foglalkoztatására
Előterjesztés előadója:
Zsindely Ferencné jegyző
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:

94/2012. (VI.13.) sz. KT. határozat
Kardos Község Önkormányzata hozzájárul, hogy Kondoros
Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala pályázatot
nyújtson be a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központjához:
1.) A munkatapasztalat szerzésre irányuló pályázat keretében
napi 8 órás munkaidőben, 1 éves időtartamra 108.000 Ft/hó munkabér
és 27 % járulékkal, 75%-os támogatottsággal.
1 évre a munkabér és járulékai 1.645.920 Ft, önerő: 411.480 Ft.
2012. 06.18-2012.11.30.:
188.595 Ft
2012.12.01.-2012.06.17:
222.885 Ft

2.) A TÁMOP 1.1.2-11/1 projekt keretében napi 8 órás munkaidőben,
1 éves időtartamra 108.000 Ft/hó munkabér és START BÓNUSZ
esetén 0 % járulékkal, 70%-os támogatottsággal. Az első 8 hónapban a
bér+járulék 70%-a a támogatás, és 4 hónap továbbfoglalkoztatás
szükséges.
1 évre a munkabér és járulékai 1.296.000 Ft, önerő 691.200 Ft.
2012.06.18-2013.02.17.:
259.200 Ft
2013.02.18.-2013.06.17.:
432.000 Ft
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2012. évi költségvetésben:
2013. évi költségvetésben:

178.200 Ft
513.000 Ft

A foglalkoztatások összköltsége 2.941.920 Ft, az igényelt támogatás
összege 1.839.240 Ft, önerő 1.102.680 Ft, amelyet a Polgármesteri
Hivatal 2012. évi pénzmaradványa biztosít.
Felelős: Zsindely Ferencné jegyző
Határidő: értelem szerint

Előterjesztés tárgya:
Regionális Hulladékkezelőmű által használt eszközök átadására vonatkozó
megállapodás jóváhagyása
Előterjesztés előadója:
Perei Annamária gazdasági osztályvezető
Brlás János polgármester: Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, javasolta az
előterjesztés elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (3 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

95/2012. (VI.13.) sz. KT. határozat
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag
elfogadja az előterjesztés mellékletét képező megállapodást a
beruházással létrehozott eszközök átadásáról a Gyomaendrődi
Regionális Hulladékkezelőmű által használ eszközökre
vonatkozólag.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt a megállapodás
aláírására.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Brlás János polgármester, Zsindely Ferencné jegyző
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Előterjesztés tárgya:
Regionális Hulladékkezelő Kft. ügyvezetői tisztség betöltés (határozatmódosítása, szóbeli előterjesztés)
Előterjesztés előadója:
Perei Annamária gazdasági osztályvezető
Perei Annamária gazdasági osztályvezető: elmondta, hogy a korábbi határozat
módosítására lenne szükség, ugyanis a Regionális Hulladékkezelő Kft
ügyvezetőjének Berkes Zsuzsannának a munkaviszonyával kapcsolatban a
tulajdonos önkormányzatok egyeztetést tartottak, melyen megállapodás
született arról, hogy a korábban eldöntött december 31. helyett 2013. június 30ig bizzák meg, utána pályázat keretében töltődne be a tisztség.
Dr. Molnár Erika képviselő az ülésre megérkezett! (Jelen van 4 képviselő)
Brlás János polgármester: Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, javasolta az
elhangzottak elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

96/2012. (VI.13.) sz. KT. határozat
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 91/2012. (V.23.)
sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete továbbra is a jelenleg
megbízott Berkes Zsuzsannát javasolja a Regionális
Hulladékkezelő Kft. ügyvezetőjének egy éves időtartamra 2012.
július 1-től 2013. június 30-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.
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Továbbá Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja a
taggyűlés felé, hogy a Regionális Hulladékkezelő Kft. ügyvezetői állását
pályáztatás útján töltse be 2013. július 1-től.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Brlás János polgármester, Zsindely Ferencné jegyző
Előterjesztés tárgya:
Folyószámla hitelkeret megújítása
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, javasolta az
előterjesztés elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

97/2012. (VI.13.) sz. KT. határozat
Kardos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete átmeneti likviditási problémáinak
biztosítására folyószámla-hitel felvétele mellett dönt.
A folyószámlahitel maximális összege: 5.000.000,- Ft
Lejárata: 2012. december 21.
Az Önkormányzat vállalja, hogy a hitelt, kamatát és járulékos költségeit a hitel teljes
futamideje alatt beépíti a költségvetésébe és az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi
intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra
kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a pénzforgalmi bankszámlát és az egyéb
számlákat) - ahol ezt jogszabály nem zárja ki - felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást
biztosít.
Az Önkormányzat hozzájárul a helyben maradó személyi jövedelemadó, a települési
önkormányzatok jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló támogatás, valamint a
normatív hozzájárulás és egyéb támogatások OTP Bank Nyrt. javára történő
engedményezéséhez és tudomásul veszi, hogy az engedményezett bevételeket az OTP Bank
Nyrt. a folyószámlahitel szerződésből eredő tartozás törlesztésére fordítja.
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Az Önkormányzat megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel futamideje alatt
amennyiben a pénzforgalmi bankszámláján, valamint a központi támogatások elkülönítésére
szolgáló alszámláján a jelen szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek
teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a
helyi adók és a gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget az
Önkormányzat pénzforgalmi bankszámlájára átvezesse.
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel és járulékainak visszafizetésére.
Az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti szerződés aláírására
a polgármester kap felhatalmazást.
Brlás János polgármester: mivel több hozzászólás nem hangzott el, a
polgármester a soronkívüli testületi ülést bezárta.

Kmf.

Brlás János
polgármester

Szebegyinszki Pálné
aljegyző

