JEGYZÕKÖNYV
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Kardos Község Önkormányzat

Képviselõ-testületének
2012. szeptember 26.-án megtartott
soronkívüli ülésérõl.

JEGYZÕKÖNYV
Készült 2012. szeptember 26.-án Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének soronkívüli ülésérõl.
Jelen vannak:

Brlás János
Juhász Zoltán Zsolt
Vaskor Zoltán

polgármester,
képviselő,
képviselő,

Zsindely Ferencné
Bakos György

jegyző,
Perimeter Kft okleveles
villamosmérnök,
Perimeter Kft képviselője,

Urbán Miklós

Brlás János polgármester: tisztelettel köszöntötte a képviselőket a képviselőtestület soronkívüli 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 pontjára:
1.)Előterjesztések, bejelentések
-A kistérségi társulással és a fenntartásában működő intézményekkel
összefüggő elvi állásfoglalás
-Köznevelési intézmények működtetése
-Honlap készítésre ajánlatok elbírálása
-Körös-szögi Kht. Ügyvezető igazgatói tisztség betöltése
-Kazánprogramról tájékoztató (szóbeli előterjesztés)
-Napelemes energetikai korszerűsítéssel elérhető villamos áram költség
kiváltás Uniós pályázatok segítségével
A képviselő-testület a napirendi pontokra tett javaslattal
egyetértett.
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Az ülés jegyzőkönyv-vezetője: Markos Mária

Előterjesztés tárgya:
A kistérségi társulással és a fenntartásában működő intézményekkel
összefüggő elvi állásfoglalás
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: elmondta, 2013. január 1.-vel megszünnek a kistérségi
társulások, nem lesz plusz normatíva, vannak folyamatban lévő pályázatok,
melyeket tovább kell vinni, így egy jogutód szükséges.
Zsindely Ferencné jegyző: tájékoztatásul elmondta, hogy Kondoros Képviselőtestülete nem hozott még elvi állásfoglalást információ hiányában.
Brlás János polgármester: Mivel más javaslat nem hangzott el, javasolta a jegyző
asszony által javasoltak elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (3 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

128/2012. (IX.26.) sz. KT. határozat
Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kistérségi
társulással és a fenntartásában működő intézményekkel
összefüggő elvi állásfoglalás kérdésében információ hiányában
ezen az ülésen nem dönt.
Előterjesztés tárgya:
Köznevelési intézmények működtetése
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Brlás János polgármester
Zsindely Ferencné jegyző: elmondta, hogy nem kötelező Kardos községnek
iskolát működtetni, ha szeretné mégis kérheti.
Brlás János polgármester: elmondta, Kardos sajnos nem képes iskolát
működtetni, így a 2.) sz. határozati javaslatot javasolta elfogadásra.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (3 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:
129/2012. (IX.26.) sz. KT. határozat
Kardos Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
Nkt. 74. §. (4) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat
rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére, a saját
tulajdonában álló – az állami intézményfenntartó központ által
fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását
szolgáló – ingó és ingatlan vagyon működtetését nem képes
vállalni.
Felelős: Brlás János polgármester
Zsindely Ferencné jegyző
Határidő: 2012. szeptember 30.

Maginyecz András alpolgármester az ülésre megérkezett! (Jelen van 4 képviselő)

Előterjesztés tárgya:
Honlap készítésre ajánlatok elbírálása
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
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Brlás János polgármester: Mivel hozzászólás nem hangzott el, javasolta a
határozati javaslat elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

130/2012. (IX.26.) sz. KT. határozat
Kardos
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
honlap
fejlesztésre 120.000.- Ft + ÁFA és webhosting szolgáltatásra 4.000.Ft +ÁFA, összesen: 124.000.- Ft + ÁFA összeggel Zsjak Péter
Kondoros, Hősök útja 17/1 egyéni vállalkozóval, mint legjobb
ajánlattevővel köt szerződést.
Megbízza a polgármestert, hogy a szerződést kösse meg.

Előterjesztés tárgya:
Körös-szögi Kht. Ügyvezető igazgatói tisztség betöltése
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: Mivel hozzászólás nem hangzott el, javasolta a
határozati javaslat elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:
131/2012. (IX.26.) sz. KT. határozat
1.)Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Körös-szögi
Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, Hetényi Istvánnak 2012.
szeptember 30. napjával történő lemondását tudomásul veszi.

-5-

2.)Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja a Körösszögi Kistérségi Területfejlesztési Nonprofit Kft. taggyűlésének, hogy
2012. szeptember 30. napjától 2014. december 31. napjáig terjedő
időtartamra az ügyvezetői feladatok ellátásával Hamzáné Szécsi
Ágnes Judit (anyja neve: Korim Judit) 5561 Békésszentandrás,
Kisfaludy u. 19. szám alatti lakost bízza meg.
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy ezen döntésről értesítse a
Körös-szögi Területfejlesztési Nonprofit Kft.-t.
Előterjesztés tárgya:
Kazánprogramról tájékoztató (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy a
Polgármesteri Hivatal plusz egy 50 kW teljesítményű kazánra adott be
pályázatot, mely 100 %-os támogatottságú, az Orvosi Rendelő és az Öregek
Napközi Otthona teljes fütésére.
Mivel hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta az
elhangzottakat.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

132/2012. (IX.26.) sz. KT. határozat
Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „bio- és
megújuló energiafelhasználási startmunka mintaprogram”-ra
pályázat benyújtását elfogadta, melynek kapcsán 1 db 50 kW
teljesítményű kazán megvásárlására van lehetőség.
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Napelemes energetikai korszerűsítéssel elérhető villamos áram költség
kiváltás Uniós pályázatok segítségével
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Maginyecz András alpolgármester: az előterjesztésben szerepel, hogy a
beruházás önereje három év alatt megtérül.
Urbán Miklós Perimeter Kft képviselője: elmondta, hogy a mostani
fogyasztásokat figyelembevéve a villanyszámlák alapján történt a felmérés
Bakos György Perimeter Kft okleveles villamosmérnök: elmondta, hogy a saját
fogyasztás kiváltására adnak támogatást.
Urbán Miklós Perimeter Kft képviselője: elmondta, ha az áremelkedést
figyelembe veszik 7 év alatt éri el a megtérülést a beruházás, mivel támogatott,
még hamarabb térül meg. Ebben a pályázatban 85 %-os támogatottságra van
lehetőség, nagy hibát követnének el, ha nem nyújtanák be most a pályázatot. A
megtérülés az előterjesztés szerint is 2,9 év alatt történik, ennyi idő alatt
fizeti ki az önkormányzat az önrészt.
Elmondta, a lakosság bizonyára pozitívan értékeli majd ezt a beruházást.
Brlás János polgármester: nem látta a pályázati kiírást.
Urbán Miklós Perimeter Kft képviselője: ha szükséges átküldi az anyagot a
polgármester úr részére.
Zsindely Ferencné jegyző: elmondta, jó lett volna, ha a döntés előkészítő
anyagban szerepelt volna a kigyűjtött számlák összege.
Bakos György Perimeter Kft okleveles villamosmérnök: tájékoztatásul elmondta,
hogy az IKSZT épületén 11,4 kW, Önkormányzat épületén 7 kW, Művelődési Ház
és a régi iskola épületein 2,6 kW-1,8 kW, így összesen 22,8 kW.

-7-

Zsindely Ferencné jegyző: kérdése, hogy egy pályázatban lehet szerepeltetni?
Bakos György Perimeter Kft okleveles villamosmérnök: igen.
Maginyecz András alpolgármester: mi van akkor, ha öt évig nem tudják
használni?
Bakos György Perimeter Kft okleveles villamosmérnök: ezt az öt évet garantálni
kell a pályázatban. A pályázat megjelenését október 1-re tervezik
Urbán Miklós Perimeter Kft képviselője: Véleménye, hogy attól nem kell félnie az
önkormányzatnak, hogy az állam bezárja az önkormányzatokat, hiszen nem ez az
érdeke.
Brlás János polgármester: javasolta a képviselő-testületnek, hogy nyújtsák be a
pályázatot.
Zsindely Ferencné jegyző: véleménye szerint a hitelkorláttal lehet gond, az
önkormányzat nem vehet fel hitelt. Hitel nem lehet, miből lesz a projekt
finanszírozva?
Brlás János polgármester: Mivel több hozzászólás nem hangzott el, javasolta a
pályázat benyújtását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

133/2012. (IX.26.) sz. KT. határozat
Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
KEOP-2012-4.1.0/A pályázaton részt kíván venni az
előterjesztésben foglaltak alapján.
Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat
előkészítéséről.
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Brlás János polgármester: mivel több hozzászólás nem hangzott el, a
polgármester a testületi ülést bezárta.

Kmf.

Brlás János
polgármester

Zsindely Ferencné
jegyző

