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Brlás János polgármester:
tisztelettel
meghívottakat a képviselő-testület ülésén.

köszöntötte

a

képviselőket

a

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.)Petőfi István Általános Iskola Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény tevékenységéről beszámoló
Előadó: Laurinyeczné Trnyik Judit iskola igazgató
2.)Többsincs Óvoda és Bölcsőde tevékenységéről beszámoló
Előadó: Máté Istvánné óvodavezető
3.)Előterjesztések, bejelentések
-Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
-Közös gázbeszerzés szerződése

-2-

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

Napirendi pont tárgya:
Petőfi István Általános Iskola Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény tevékenységéről beszámoló
Napirendi pont előadója:
Laurinyeczné Trnyik Judit iskola igazgató
Brlás János polgármester: Mivel hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban
nem hangzott el, javasolta a beszámoló elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:
98/2012.(VI.27.) sz. KT. határozat
Kondoros Nagyközség Képviselő-testülete jóváhagyta a Petőfi István
Általános Iskola, Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény 2011/2012-es tanév beszámolóját.
Felelős: Laurinyeczné Trnyík Judit igazgató
Zsindely Ferencné jegyző

Napirendi pont tárgya:
Többsincs Óvoda és Bölcsőde tevékenységéről beszámoló
Napirendi pont előadója:
Máté Istvánné óvodavezető

-3Máté Istvánné óvodavezető: elmondta, hogy 8 kardosi óvodásuk volt, 1 kardosi
bölcsödés gyermekük is van. A szülők nem jeleztek feléjük problémát, a nyári
időszak nehezebb a szülőknek, ugyanis nem tudják a gyermekeket elhelyezni.
A Hősök úti épület felújítása március hónapban kezdődött. Jó megoldás volt az,
hogy az IKSZT épületébe költöztették a gyermekeket erre az időszakra. Az
iskolától is kaptak lehetőséget, de korábban már próbálkoztak, de véleményük
szerint ez nem működött. Az új épület holnapi nap folyamán kerül átadásra.
Elmondta, hogy rosszul érintette Őket az, hogy nem tudtak egy dajka státuszt
betölteni. Az óvodában volt egy fő karbantartó, aki nagyon sok segítséget
jelentett, sajnos most hallotta, hogy a Pénzügyi Bizottság nem támogatta a
karbantartó továbbfoglalkoztatását. Közfoglalkoztatott volt, három hónap
anyagi támogatás kellett volna az önkormányzat részéről.
Most van egy reménysugár, ugyanis egy évre vonatkozóan kaptak egy
közfoglalkoztatott dolgozót.
Maginyecz András alpolgármester: nem érti, ha van egy alkalmas személy, akkor
a képviselő-testületnek ésszerű döntést kellene hoznia a karbantartó
foglalkoztatására. A beszámolóban olvasta azt, hogy a gyermekek 41 %-a ingyen
étkezik.
Máté Istvánné óvodavezető: Ez a szám egyre magasabb, vannak akik elköltöznek
Kondorosról, és vannak akik ideköltöznek, sajnos elmondhatják, hogy nehezebb
sorsú gyermekek költöznek Kondorosra.
Brlás János polgármester: kérdése,
többletnormatívát kap az óvoda?

hogy

ezekre

a

gyermekekre

Máté Istvánné óvodavezető: a hátrányos helyzetű gyermekekre nem jár, csak a
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre magasabb normatíva.
Elmondta, hogy a következő évtől kezdve 25 fős létszámmal indulnak.
Maginyecz András alpolgármester: kérdése, hogy a halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek szellemileg le vannak maradva?
Máté Istvánné óvodavezető: inkább azt mondaná, hogy a tapasztalat hiánya
mutatkozik náluk.

-4-

Pecsenya Péter Szlovák Önkormányzat Elnöke: azt hallotta, hogy a hátrányos
helyzetű gyermekek később mennek óvodába. 2014. évtől kezdve tudomása
szerint 3 éves kortól kell óvodába járni, így véleménye szerint több óvonőre lesz
szükség.
Máté Istvánné óvodavezető: Szerencsére náluk nem csökken a gyermeklétszám,
Ők el tudják látni a gyerekeket, soha nem utasítottak el gyermeket az óvodából.
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:

99/2012.(VI.27.) sz. KT. határozat
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közös
fenntartású Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2011-2012-es
nevelési évéről szóló beszámolóját elfogadta.
A polgármester szavazásra bocsátotta
kapcsolatos határozati javaslatot.

a

beszámoló

csoportlétszámmal

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

100/2012.(VI.27.) sz. KT. határozat
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közös
fenntartású Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2012-2013-as
nevelési évének csoportlétszámait engedélyezi.

Előterjesztés tárgya:
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
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Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: Mivel hozzászólás a Szervezeti és Működési
Szabályzattal kapcsolatban 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 14/2012.
(VI.28.) önkormányzati rendeletét a képviselő-testület szervezeti
és működési szabályzatáról 7/2011. (III.31.) önkormányzati
rendelet módosításáról.
(A rendeletet a jkv. 1. sz. melléklete tartalmazza)
Előterjesztés tárgya:
Közös gázbeszerzés szerződése
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 (5 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

101/2012.(VI.27.) sz. KT. határozat
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte, és
elfogadta a Békés Megyei Önkormányzat által kezdeményezett
közös földgáz beszerzéshez kapcsolódó adás-vételi szerződést.
Utólagosan jóváhagyta, hogy a polgármester és a jegyző 2012. július 1.
– 2013. június 30. időszakra vonatkozó földgáz adás-vételi szerződést a
Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal aláírja.
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Brlás János polgármester:
bejelentésében elmondta, javasolta meghívni
szeptember hónap második hetében megrendezésre kerülő Szilva Napokra a
Szlovák testvértelepülést.
Elmondta, hogy az ÖNHIKI pályázaton az önkormányzat 5 millió Ft-ot nyert.
Brlás János polgármester: mivel több hozzászólás nem hangzott el, a
polgármester a testületi ülést bezárta.

Kmf.

Brlás János
polgármester

Szebegyinszki Pálné
aljegyző

