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Brlás János polgármester: tisztelettel köszöntötte a képviselőket a képviselőtestület ülésén.
Megállapította, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, ugyanis az 5
képviselőből 4 képviselő megjelent az ülésen, így a betöltött képviselői
mandátumok számához viszonyítva a megjelenés 80 %-os.
Az ülést megnyitotta.
Javaslatot tett az ülés napirendi pontjaira:
1.)Tiltott közösségellenes magatartásokról szóló rendelet hatályon kívül
helyezése
Előadó: Brlás János polgármester
2.)Vagyonrendelet elfogadása
Előadó: Brlás János polgármester
3.)Hulladékkezelési közszolgáltatás
Előadó: Brlás János polgármester
4.)Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet elfogadása
Előadó: Brlás János polgármester
5.)Temetőről és temetkezésről szóló rendelet módosítása
Előadó: Brlás János polgármester

-26.)Előterjesztések, bejelentések
-Körös-szögi Kistérség Társulási Megállapodás és ágazati megállapodások
jóváhagyása
-Viziközmű vagyon Megállapodás
- Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
működési költség
-Gyomaendrődi Hulladékkezelő Kft. lerakási járulék
-Gyomanedrődi Hulladékkezelő Kft. apport bevonás
-Körös-szögi Kistérség Humán Szolgáltató Központ álláshely bővítés
-Konzorciumi szerződés módosítás
-Könyvtári szolgáltatási szerződés jóváhagyása
-Fogorvosi feladat-ellátási szerződés jóváhagyása
A képviselő-testület a napirendi pontokra tett javaslattal
egyetértett.
Az ülés jegyzőkönyv-vezetője: Markos Mária
Napirendi pont tárgya:
Tiltott közösségellenes magatartásokról szóló rendelet hatályon kívül
helyezése
Napirendi pont előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: elmondta, hogy a rendelet megalkotására
felhatalmazó rendelkezést az Alkotmánybíróság megsemmisítette, ezért a
rendeletet hatályon kívül kell helyezni.
Mivel hozzászólás nem hangzott el javasolta a rendelet elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:
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Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta 22/2012.
(XII.19.)
önkormányzati rendeletét
az
egyes tiltott,
közösségellenes magatartásokról szóló 18/2012. (IX.13.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.
(A rendeletet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza)
Napirendi pont tárgya:
Vagyonrendelet elfogadása
Napirendi pont előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: elmondta, hogy az új törvényi szabályozás miatt a
rendeletet meg kell alkotni.
Mivel hozzászólás nem hangzott el javasolta a rendelet elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:

Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta 23/2012.
(XII.19.)
önkormányzati
rendeletét
az
önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól.
(A rendeletet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza)
Napirendi pont tárgya:
Hulladékkezelési közszolgáltatás
Napirendi pont előadója:
Brlás János polgármester
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Dr. Molnár Erika képviselő: az előterjesztésben szerepel a Gyomaszolg Ipari
Park Kft ajánlata, mely szerint lakosság által fizetendő díj/ürítés: 391.- Ft +
ÁFA., lerakási és ártalmatlanítási díj: 102.- Ft/ ürítés. Nem érti, hogy ez az
összeg, hogyan jött ki, ugyanis az előterjesztés I. változatában nem ez az összeg
szerepel.
Szebegyinszki Pálné aljegyző: elmondta, az előterjesztésben szereplő 578.- Ft +
ÁFA összeget meg kell felezni, ugyanis a 391.- Ft az havi összegre és havi
ürítésre van megállapítva.
Brlás János polgármester: a mostani díj a lakosság felé 901.- Ft/hó lenne, amely
komoly összeget jelentene a lakosság számára.
Sajnos most mást nem tehetnek, folytatják a Gyomaszolg Ipari Park Kft-vel a
tevékenységet 937.-Ft/hó összeggel, és február 1-től pedig a lakosság fizetné.
Az előterjesztés kapcsán két határozati javaslat és egy rendelet elfogadására
van szükség.

Brlás János polgármester: a lakosság részéről február 1-től 937.- Ft/hó
összeget kellene fizetni, melyet az IKSZT épületében lehetne befizetni, itt
lenne a Gyomaszolg ügyfélszolgálata, ezért kérhetnének 10 ezer Ft bérleti díjat
is. Előtte lakossági tájékoztató is szükséges arról, hogy a lakosságot megfelelő
módon tájékoztassák erről, hiszen az elmúlt 10 évben az önkormányzat fizette
ezt az összeget a lakosság helyett.
Mivel több hozzászólás nem hangzott el javasolta az előterjesztés I. sz.
határozati javaslatának elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:
170/2012. (XII.18.) KT. határozat
Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Regionális
Hulladékkezelő Kft. –vel (5500 Gyomaendrőd, Tanya külterület
104.)
201.
augusztus
2.-án
kötött
hulladékkezelési,
hulladékártalmatlanításra vonatkozó szerződést 2013. január
31. napjával a szerződés 5. pontjában foglaltak alapján
felmondja.
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Megbízza a polgármestert, hogy
Hulladékkezelő Kft-nek küldje meg.
Felelős: Brlás János polgármester
Határidő: 2012. December 31.

a

határozatot

a

Regionális

A polgármester javasolta az előterjesztés II. sz. határozati javaslatának
elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:
171/2012. (XII.18.) KT. határozat
Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a
polgármestert, hogy a Gyomaszolg Ipari Park Kft-t tájékoztassa
az elfogadott rendeletről és a velük kötött közszolgáltatási
szerződés módosítást készítse elő.
Felelős: Brlás János polgármester
Határidő: 2012. január 15.
A polgármester javasolta a rendelet elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta 24/2012.
(XII.19.) önkormányzati rendeletét a helyi környezet védelméről,
a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról
szóló 14/2001. (IX.27.) számú rendelet módosításáról.
(A rendeletet a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza)
Napirendi pont tárgya:
Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet elfogadása
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Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: Mivel hozzászólás nem hangzott el javasolta a
rendelet elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta 25/2012.
(XII.19.) önkormányzati rendeletét a 2013. évi átmeneti
gazdálkodásról.
(A rendeletet a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza)
Napirendi pont tárgya:
Temetőről és temetkezésről szóló rendelet módosítása
Napirendi pont előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: Elmondta, hogy a szolgáltatási díjtételek 10 %-os
emelése miatt szükséges a rendelet módosítása. Mivel hozzászólás nem hangzott
el javasolta a rendelet elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta 26/2012.
(XII.19.) önkormányzati rendeletét a temetőről és a
temetkezésről szóló 11/2007. (X.19.) sz. rendelet módosításáról.
(A rendeletet a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete tartalmazza)
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Körös-szögi Kistérség Társulási Megállapodás és ágazati megállapodások
jóváhagyása
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: Elmondta, hogy a jövő évi változások miatt szükséges
a megállapodások módosítása.
Elmondta, hogy három határozat meghozatalára van szükség.
Mivel hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az előterjesztés I. sz.
határozati javaslatát.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

172/2012. (XII.18.) KT. határozat
Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Körösszögi Kistérség Társulási Megállapodás módosítását az
előterjesztés szerinti tartalommal.
Megbízza a polgármestert és a jegyzőt a módosított Társulási
Megállapodás aláírásával.

A polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztés II. sz. határozati
javaslatát.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

-8-

173/2012. (XII.18.) KT. határozat

Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Körösszögi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Ágazati
Megállapodását az előterjesztés szerinti tartalommal.
Megbízza a polgármestert és a jegyzőt a módosított Ágazati
Megállapodás aláírásával.
A polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztés III. sz. határozati
javaslatát.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:
174/2012. (XII.18.) KT. határozat
Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Körösszögi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
létrehozásáról és fenntartásáról szóló Megállapodását az
előterjesztés szerinti tartalommal.
Megbízza a polgármestert és a jegyzőt a módosított Megállapodás
aláírásával
Előterjesztés tárgya:
Viziközmű vagyon Megállapodás
Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
működési költség
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: elmondta, hogy törvényi kötelezettség a viziközmű
vagyon tulajdoni rendezése, az Ivóvízminőség-javító Programban létrejövő
viziközmű vagyon rendezését tartalmazza a Megállapodás.
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Brlás János polgármester: 31.- Ft/lakos/év.
Mivel hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a megállapodásra
vonatkozó határozati javaslat elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:
175/2012. (XII.18.) KT. határozat
Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a A REGIONÁLIS
VIZIKÖZMŰ VAGYON TULAJDONJOGI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL szóló
megállapodást az alábbiak szerint:
Az Ivóvízminőség-javító program megvalósulását követően létrejövő Regionális víziközműrendszer vagyonának felosztását az alábbi tulajdoni részarányokkal fogadja el a
képviselőtestület:

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Önkormányzat neve
Árpádhalom Község Önkormányzata
Békéssámson Község Önkormányzata
Csabacsűd Község Önkormányzata
Eperjes Község Önkormányzata
Gádoros Nagyközség Önkormányzata
Hunya Község Önkormányzata
Kardos Község Önkormányzata
Kardoskút Község Önkormányzata
Kondoros Község Önkormányzata
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata
Orosháza Város Önkormányzata
Örménykút Község Önkormányzata
Pusztaföldvár Község Önkormányzata
Szarvas Város Önkormányzata
Tótkomlós Város Önkormányzata
Mindösszesen:
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tulajdoni részarány
/10.000-ed arányban
kifejezve
63
278
201
88
428
87
51
101
496
247
514
4.055
34
175
2.470
712
10.000

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a fenti megállapodást tartalmazó szerződés
aláírására, ill. feljogosítja, hogy a vagyonrendezés ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez
szükséges fenti tulajdoni részarányokat tartalmazó megállapodást aláírja.
Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Társulás elnökét.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Juhász Zoltán képviselő az ülésre megérkezett! (Jelen van 5 képviselő)
A polgármester szavazásra bocsátotta az Ivóvízminőség-javító
működési költségére vonatkozó határozati javaslatot.

Társulás

176/2012. (XII.18.) KT. határozat
Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy az
Orosháza és Térségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás 2013. évi működési költség hozzájárulása 31 Ft/fő. A
Képviselő-testület a működési hozzájárulás Kardosra eső részét
2013.évi költségvetésébe betervezi.
Előterjesztés tárgya:
Gyomaendrődi Hulladékkezelő Kft. lerakási járulék
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: Az új hulladékról szóló törvény hulladéklerakási
járulék fizetésére kötelezi a hulladék kezelőket, ezen díj áthárítását javasolja a
Kft. a beszállítókra.
Mivel hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a határozati javaslat
elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:
- 11 -

177/2012. (XII.18.) KT. határozat

Kardos Község Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul ahhoz,
hogy a Regionális Hulladékkezelőmű Kft. a hulladékbefogadási
díjat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény értelmében a
lerakási járulék mindenkori mértékével a tulajdonos tagokra és
a külső beszállítókra is egységesen érvényesítse.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a
Regionális Hulladékkezelőmű Kft. ügyvezetőjét értesítse.
Határidő: 2013. január 10.
Felelős: Brlás János polgármester
Előterjesztés tárgya:
Gyomanedrődi Hulladékkezelő Kft. apport bevonás
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester

Brlás János polgármester: A gyomaendrődi közös hulladéktelepen meglévő gépek,
eszközök Kft-be apportként történő bevonása történik meg a határozat
jóváhagyásával.
Mivel hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a határozati javaslat
elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

178/2012. (XII.18.) KT. határozat
Kardos Község Önkormányzat képviselő-testülete tőkeemelést kíván végrehajtani
Regionális Hulladékkezelő Kft-ben az alábbiakban megnevezett apportok
bevonásával:
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-

MTZ 820 mezőgazdasági vontató

-

MUT Meiler RK. 20.65 görgős konténerszállító felépítmény Renault Premium
370.269 6x2D
2 db HP Q PC D330M és a hozzátartozó szoftver, 1 db HP laserjet 2300 D típ.
nyomtató
SFA 01K típusú késes aprító
VSH 200-CS típusú hídmérleg
TANA G-290 kompaktor

Az apportok értékének meghatározása értékbecsléssel történik.
A képviselő-testület felhatalmazza a Regionális Hulladékkezelő Kft. ügyvezetőjét az apport
bevonásával kapcsolatos jogi, pénzügyi és vagyoni ügyintézésére.
Ezzel egyetemben utasítja a polgármestert, hogy küldje meg a társaságnak az
önkormányzatnál lévő analitikus eszköz nyilvántartást az apportálni kívánt eszközökre
vonatkozóan.
Határidő: 2013. január 10.
Felelős: Brlás János polgármester
Előterjesztés tárgya:
Körös-szögi Kistérség Humán Szolgáltató Központ álláshely bővítés
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Perei Annamária gazdasági osztályvezető: elmondta, hogy a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság Kondoroson javasolta az
előterjesztés elfogadását.
Zsindely Ferencné jegyző: elmondta, hogy azért támogatták az előterjesztés
elfogadását, mert anyagilag nem kell hozzájárulni.
Brlás János polgármester: javasolta, hogy a képviselő-testület támogassa az
álláshely bővítést reméli, hogy nem szükséges hozzájárulnia. Az elhangzottakat
szavazásra bocsátotta.
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Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

179/2012. (XII.18.) KT. határozat
Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz,
hogy a Humán Szolgáltató Központ intézmény Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálata intézményegységének szociális segítő
munkakörének ellátásához a szakdolgozói létszámot 1 fővel
bővítse, így a jelenlegi 17 fős szakalkalmazotti körét, 18 fő teljes
munkaidős létszámra bővítse.
A Képviselő-testület 2013. évi költségvetése terhére vállalja a településre
eső hozzájárulás összegének megfizetését.

Előterjesztés tárgya:
Konzorciumi szerződés módosítás
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: elmondta, hogy a közösségi terek kialakítása és
funkcionális hasznosítása című pályázat benyújtásra került, a pályázat
utófinanszírozású, ezért Kardos Község Önkormányzatára eső előfinanszírozási
összeg 876.816.,- Ft.
Mivel hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a határozati javaslat
elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

- 14 -

180/2012. (XII.18.) KT. határozat

Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az
EMVA IV. tengely keretében meghirdetett “közösségi terek kialakítása
és funkcionális hasznosítása című, 1016831 azonosító számú pályázat
megvalósítása tárgyában létrejött és az előterjesztés mellékletét képező
KONZORCIUMI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS-t jóváhagyja.
Megbízza a polgármestert a Konzorciumi szerződés módosítás
aláírásával.
Előterjesztés tárgya:
Könyvtári szolgáltatási szerződés jóváhagyása
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Dr. Molnár Erika képviselő: kérdése, hogy lesz könyvtáros, vagy valaki megbízás
alapján fogja ezt a munkát végezni?
Szebegyinszki Pálné aljegyző: jelenleg bruttó 18.645.- Ft/ hó a költsége, nettó
15 ezer Ft, nem gondolja azt, hogy ettől kevesebb összegért valaki elvállalná ezt
a tevékenységet, a mostani megállapodás alapján 20 ezer Ft-os költséget jelent,
mely az önkormányzatot terhelné. A mostani könyvtáros látná el továbbra is ezt
a munkát.
Brlás János polgármester: javasolta, hogy a képviselő-testület írja alá a
megállapodást, hiszen az épületet akadálymentesítették, így 3 évig még
üzemeltetnie kell az önkormányzatnak.
Mivel több hozzászólás nem hangzott el javasolta a megállapodás elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:
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181/2012. (XII.18.) KT. határozat

Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés
szerinti tartalommal jóváhagyja a Békés Megyei Tudásház és
Könyvtárral kötendő könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására
vonatkozó Megállapodást.
Megbízza a polgármestert a Megállapodás aláírásával.
Felelős: Brlás János polgármester
Határidő: 2012.december 31.

Előterjesztés tárgya:
Fogorvosi feladat-ellátási szerződés jóváhagyása
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: a jogszabály alapján kötelező a feladat-ellátási
szerződések felülvizsgálata, ennek a kötelezettségnek tesznek most eleget.
Mivel hozzászólás nem hangzott el javasolta a megállapodás elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

182/2012. (XII.18.) KT. határozat
Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testület a Dr. Fejes és Társa
Bt.-vel a mellékelt fogorvosi tevékenység területi ellátási
kötelezettség feladat-ellátási szerződését jóváhagyja.
Megbízza a polgármestert a szerződés aláírásával.
Felelős: Brlás János polgármester
Határidő: 2012. december 31.
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Juhász Zoltán képviselő: bejelentésében elmondta, a képviselő-testület korábbi
ülésén tárgyalta a “Közkifolyók ismételt üzembehelyezése” c. előterjesztést,
utána nézett, és a 119/10 hrsz-u közkifolyó le van zárva, javasolta, hogy az
önkormányzat ne fizessen ez után.
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

Zsindely Ferencné
jegyző

