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Kardos Község Önkormányzat

Képviselõ-testületének
2012. augusztus 28.-án megtartott
soronkívüli ülésérõl.

JEGYZÕKÖNYV
Készült 2012. augusztus 28.-án Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének soronkívüli ülésérõl.
Jelen vannak:

Brlás János
Maginyecz András
Juhász Zoltán Zsolt
Dr. Molnár Erika
Vaskor Zoltán

polgármester,
alpolgármester,
képviselő,
képviselő,
képviselő,

Zsindely Ferencné
Szebegyinszki Pálné
Perei Annamária

jegyző,
aljegyző,
gazdasági osztályvezető,

Brlás János polgármester: tisztelettel köszöntötte a képviselőket a képviselőtestület soronkívüli 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.
Javaslatot tett az ülés napirendi pontjaira:
1.)Az önkormányzat felzárkóztatási támogatása, gépbeszerzésről döntés
Előadó: Brlás János polgármester
2.)Tanyafejlesztési Program pályázatának benyújtása
Előadó: Brlás János polgármester
3.)Egyebek
-ÖNHIKI pályázat benyújtása
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A képviselő-testület a napirendi pontokra tett javaslattal
egyetértett.
Az ülés jegyzőkönyv-vezetője: Markos Mária
Napirendi pont tárgya:
Az önkormányzat felzárkóztatási támogatása, gépbeszerzésről döntés
Napirendi pont előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: Mivel hozzászólás nem hangzott el, javasolta a
képviselő-testület a 75/2012. (IV.25.) KT. sz. határozat műszaki tartalmát
módosítsa az előterjesztés 2. sz. határozati javaslata alapján a következőkkel, a
támogatással beszerzendő gép, eszköz: 3.630.000.- Ft+ÁFA, önerő: 1.010.100.Ft összeg.
A polgármester az elhangzottakat szavazásra bocsátotta.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

112/2012. (VIII.28.) sz. KT. határozat
Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a
75/2012.(IV.25.) KT.sz. határozat műszaki tartalmát az alábbiak
szerint módosítja:
A támogatással beszerzendő gép, eszköz:
3.630.000.-Ft + ÁFA
Önerő:
1.010.100.-Ft.
A képviselő-testület az önerő különbözetet (731.000.- Ft-ot) a 2012. évi
költségvetés fejlesztési tartalékából biztosítja.
A határozat további részei változatlanok.
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A polgármester szavazásra bocsátotta a 3. sz. határozati javaslat elfogadását a
következő kigészítéssel: a képviselő-testület a KC-BÉKÉS Kft. (5600
Békéscsaba, Felsőnyomás 428.) mint legjobb ajánlatot tevővel kössön
szerződést.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

113/2012. (VIII.28.) sz. KT. határozat
Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati
felzárkóztatási
támogatás
igénybevételének
részletes
feltételeiről szóló 5/2012.(III.1.) BM. rendelet szerinti támogatás
keretében beszerzendő kistraktorra bekért árajánlatok alapján
KC-BÉKÉS Kft. (5600 Békéscsaba, Felsőnyomás 428.) mint legjobb
ajánlatot tevővel köt szerződést az alábbiak szerint:
Nettó ár: 3.630.000.- Ft
Bruttó ár: 4.610.100.- Ft
Megbízza a polgármestert, hogy a szerződést kösse meg.
Felelős: Brlás János polgármester
Határidő: 2012. augusztus 31.

Napirendi pont tárgya:
Tanyafejlesztési Program pályázatának benyújtása
Napirendi pont előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: Mivel hozzászólás nem hangzott el, javasolta az
előterjesztés határozati javaslatának b.) pontját elfogadni.
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Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

114/2012.(VIII.28.) sz. KT. határozat
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt
be “Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és
fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések
támogatása” TP-1-2012 kódjelű pályázatra a tanyás térségek
külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását
biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzésére.
A beruházás bruttó összköltsége: 7.579.360.- Ft
Önerő 10 %:
757.936.- Ft , melyet a 2012.
évi fejlesztési tartalék terhére vállal.
A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a pályázat
benyújtásáról gondoskodjon.

Előterjesztés tárgya:
ÖNHIKI pályázat benyújtása
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:
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115/2012.(VIII.28.) sz. KT. határozat
Kardos Község Önkormányzat 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 10.695 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.

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

Kmf.

Brlás János
polgármester

Zsindely Ferencné
jegyző

