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Jelen vannak:

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

polgármester,
alpolgármester,
képviselő,
képviselő,
képviselő,

Szebegyinszki Pálné
Pusztainé Karsai Anita

aljegyző,
pénzügyi csoportvezető,

Brlás János polgármester: tisztelettel köszöntötte a képviselőket a képviselőtestület 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.)Beszámoló Kardos Községi Önkormányzat 2012. I-III. n. évi költségvetés
teljesítéséről
Előadó: Brlás János polgármester
2.)Kardos Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Brlás János polgármester
3.)Az egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló rendelet módosítása
Előadó: Brlás János polgármester
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4.)Előterjesztések, bejelentések
-Startmunka mintaprogramra beérkezett ajánlatok elbírálása
A képviselő-testület a napirendi pontokra tett javaslattal
egyetértett.
Az ülés jegyzőkönyv-vezetője: Markos Mária

Napirendi pont tárgya:
Beszámoló Kardos Községi Önkormányzat 2012. I-III. n. évi költségvetés
teljesítéséről
Napirendi pont előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, javasolta a
beszámoló elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

153/2012. (XI.28.) sz. KT. határozat
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat
2012. I-III. n. éves költségvetési beszámolóját elfogadta.

Napirendi pont tárgya:
Kardos Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója
Napirendi pont előadója:
Brlás János polgármester
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Dr. Molnár Erika képviselő: a Szociális és Ügyrendi Bizottság a 2013. évi
koncepciót megtárgyalta, és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek.
Brlás János polgármester: elmondta, sajnos még mindig nincs elfogadott
központi költségvetési törvény, így bízik abban, hogy módosítani fognak még
benne. Megalakulnak a járások, és az ehhez szükséges összegeket véleménye
szerint a községektől nem lehet elvenni. Ezt a magas összeget lefaragni nem
lehet a kardosi költségvetésből. Minuszos költségvetést sajnos nem lehet
beadni.
Kérte a képviselőktől a javaslatokat.
Pusztainé Karsai Anita pénzügyi csoportvezető: elmondta, hogy az
önkormányzatnak nagyon kevés bevétele van, sajnos kevesebb támogatást is kap
az önkormányzat, mint ami egyébként szükséges.
Szebegyinszki Pálné aljegyző: a képviselő-testülettől javaslatot várnak arra
vonatkozóan, hogy a hiányt miből biztosítsa az önkormányzat, melyek azok a
feladatok, amelyeket a következő évben el kell hagyni ahhoz, hogy a 2013. évi
költségvetés egyensúlyban legyen.
Brlás János polgármester: az önkormányzat az IKSZT bérleti díjaival
kiegészíthetné a rendeletét, minden költséghelyen csökkenteni kell a dologi
kiadásokat, a nonprofit szervezetek támogatását csak 50 %-ban kellene
tervezni, a hulladékszállításnál csak egy hónap bevételt kellene tervezni.
Összesen kb. 2-3 millió Ft-ot tudnának lefaragni, sajnos többet nem.
Maginyecz András alpolgármester: korábban beszéltek arról, hogy január 1-től a
lakosság is viselje a szemétszállítással kapcsolatos költségeket.
Szebegyinszki Pálné aljegyző: elmondta, ezt akkor lehetne alkalmazni január 1től, ha most ezen az ülésen a képviselő-testület rendeletet alkot, hiszen fizetési
kötelezettséget megállapító rendeletet 30 nappal korábban meg kell hozni.
Azt javasolná megoldásnak, hogy 2013. évre csak január hónapot tervez be ezen
a szakfeladaton, az egész éves helyett.
A decemberi ülésen dönteni kell a szemétszállítási díjról.
Maginyecz András alpolgármester: kérdése, mi van akkor, ha minuszos
költségvetést fogadnak el? Véleménye szerint bevétele az önkormányzatnak
csak adóból lehet.
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fogadják el a költségvetést, így nem kap a település állami normatívát.
Brlás János polgármester: elmondta, sajnos úgy látja, hogy nagyon kilátástalan
helyzetben van az önkormányzat. A bevételeket ilyen nagymértékben nem lehet
megemelni. Reméli, hogy kedvezőbb döntéseket hoznak majd a Parlamentben.
Mivel több 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:

154/2012. (XI.28.) sz. KT. határozat
Kardos
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
az
önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját - mint a
költségvetés kidolgozásának alapját - az alábbiak szerint
elfogadja:
1. A működési bevételek és kiadások – felhalmozási bevétel felhasználása
nélküli – egyensúlyának megteremtése és megtartása. A költségvetési
terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly
megteremtése.
2. A 2013. évi költségvetésbe be kell építeni, a 2012. költségvetési év során
vállalt, a 2013. évi költségvetést terhelő kötelezettségeket.
3. Szervezeteknek juttatott támogatások felülvizsgálata.
4. A felújításokra és felhalmozási kiadásokra tervezett összegek működési
kiadásra nem csoportosíthatók át. Felhalmozás célú bevételek csak
felhalmozási kiadásokra fordíthatók.
5. Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a fedezetül
szolgáló bevételek realizálását.
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6. Az Önkormányzat forgalomképes ingatlanjainak felülvizsgálata,
ingatlanok
értékesítésének,
hasznosításának
vizsgálata,
és
megvalósítása.
7. Az adókintlévőségek csökkentése érdekében
végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.

folytatni

kell

a

8. A költségvetési rendelettervezet kötelező és önként vállalt feladatok
bontásban készüljön.
Felelős: Brlas János polgármester
Zsindely Ferencné jegyző
Határidő: CXCV. törvény 24. §. (2) bekezdés szerint

Napirendi pont tárgya:
Az egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló rendelet
módosítása
Napirendi pont előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: Mivel kérdés, vélemény 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 21/2012.
(XI.29.)
önkormányzati
rendeletét
az
egyes
tiltott,
közösségellenes magatartásokról szóló 18/2012. (IX.13.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
(A rendeletet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza)
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Startmunka mintaprogramra beérkezett ajánlatok elbírálása
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Ajánlatok bontása!
Brlás János polgármester: Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, javasolta az
előterjesztés 1. sz. határozati javaslatának elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

155/2012. (XI.28.) sz. KT. határozat
Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Orvosi Rendelő
alternatív fűtési rendszerének megvalósítására a „Bio- és
megújuló energiafelhasználás startmunka mintaprogram”
keretében Calor V50-es, 50 Kw-os bálás magyar kazánra,
valamint a kazáncsere beruházásra a legjobb ajánlatot tevővel:
nettó: 1.413.960.- Ft + ÁFA 381.769.- Ft összeggel,
Paluska György ev.
5553 Kondoros, Klapka u. 28. szám
köt szerződést.
Megbízza a polgármestert, hogy az ajánlattevővel a szerződést kösse
meg.
Felelős: Brlás János polgármester
Határidő: 2012.december 5.

A polgármester javasolta az előterjesztés 2. sz. határozati javaslatának
elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:
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156/2012. (XI.28.) sz. KT. határozat
Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Orvosi
Rendelő alternatív fűtési rendszerének megvalósítása, a „Bio- és
megújuló energiafelhasználás startmunka mintaprogram”
keretében faapríték tüzelőtároló (20 m2) építésre az elkészült
építési tervek alapján a legjobb ajánlatot tevővel:
Nettó: 561.259.- Ft + ÁFA 151.541.- Ft összeggel,
Flam Bt.
5540 Szarvas, Tessedik Sámuel u. 69. szám
köt szerződést.
Megbízza a polgármestert, hogy az ajánlatok beszerzéséről
gondoskodjon.
Felelős: Brlás János polgármester
Határidő: 2012.december 5.

Brlás János polgármester: szóbeli bejelentésében elmondta szükség van egy
határozatra, melyben a képviselő-testület kéri Csabacsűd Nagyközség
Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy a
tulajdonában lévő Csabacsűd, Szabadság u. 50. sz. alatti egészségház fogorvosi
rendelőjét a kardosi lakosok is térítésmentesen használhassák.
Mivel hozzászólás nem hangzott el, javasolta az elhangzottak elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

157/2012. (XI.28.) sz. KT. határozat
Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kéri Csabacsüd
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy járuljon
hozzá ahhoz, hogy a tulajdonában lévő Csabacsüd, Szabadság
u. 50. sz. alatti egészségház fogorvosi rendelőjét a kardosi
lakosok térítésmentesen használhassák.
Megbízza a polgármestert, hogy a határozatról Csabacsüd Nagyközség
Polgármesterét értesítse.
Felelős: Brlás János polgármester
Határidő: 2012. november 29.

-8Maginyecz András alpolgármester: panasz érkezett hozzá, hogy éjszaka két
kutya megfojtott egy idős néninek 40 db tyúkot szeretné, ha ez ellen az
önkormányzat valamit tudna tenni, mert ez tűrhetetlen állapot.
Szebegyinszki Pálné aljegyző: egy megoldás lehet erre, a TESZI által megbízott
gyepmestert Kardos Önkormányzata is megbízhatja, természetesen ezt a
munkát nem ingyen végezné, azonban ez a személy nappal jár a községben,
valószínűleg nem ezeket a kutyákat szedné össze, akik kárt okoznak. Erre
azonban az önkormányzatnak nincs anyagifedezete.
Brlás János polgármester: ismeretlen tettes ellen lehet feljelentést tenni a
Rendőrségen.
Maginyecz András alpolgármester: nem akarja elhinni, hogy az önkormányzat nem
tud semmit tenni.
Szebegyinszki Pálné aljegyző: kérdése, hogy mit kellene tennie ebben az ügyben
az önkormányzatnak? Abban az esetben tudna hivatalosan eljárni, ha meg lenne
az elkövető kutya gazdája.
Maginyecz András alpolgármester: kérte, hogy ezzel kapcsolatban hívják össze a
lakosságot és ott ismertessék ezt a problémát.
A képviselő-testület az elhangzottakat tudomásul vette.
Brlás János polgármester: mivel több hozzászólás nem hangzott el, a
polgármester a testületi ülést bezárta.

Kmf.

Brlás János
polgármester

Szebegyinszki Pálné
aljegyző

