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Kardos Község Önkormányzat

Képviselõ-testületének

2013. július 15.-én megtartott
soronkívüli ülésérõl.

JEGYZÕKÖNYV
Készült 2013. július 15.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõ-testületének
soronkívüli ülésérõl.
Jelen vannak:

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

polgármester,
alpolgármester,
képviselő,
képviselő,
képviselő,

Szebegyinszki Pálné
Perei Annamária

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 pontjára:
1.)Előterjesztések, bejelentések
-Alföldvíz Zrt.-vel kötendő Szolgáltatási szerződés jóváhagyása
-Gyomaendrődi Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás megszüntetése
-KEOP-1.1.1/C/13 pályázatban való részvétel

A képviselő-testület a napirendi pontra tett javaslattal
egyetértett.
Az ülés jegyzőkönyv-vezetője: Markos Mária
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Előterjesztés tárgya:
Alföldvíz Zrt.-vel kötendő Szolgáltatási szerződés jóváhagyása
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: Hozzászólás nem hangzott
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.

el,

javasolta

az

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

94/2013. (VII.15.) sz. KT. határozat
Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az
Alföldvíz Zrt.-vel kötendő, az ivóvízellátás ASR típusú
konténeres szűrőberendezéssel történő biztosítására és a
konténer bekötővezetéknek kialakítására szóló Szolgáltatási
szerződést.
A szolgáltatási díj fedezetéül a 2013. évi költségvetés „működőképesség
megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás”-t jelöli meg.
Megbízza a polgármestert a Szolgáltatási szerződés aláírásával.

Előterjesztés tárgya:
Gyomaendrődi Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás megszüntetése
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: Mivel hozzászólás nem hangzott el, javasolta az
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.
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Megállapította, hogy a képviselő-testület az 5 jelenlévő képviselőből (5 igen
szavazat) – egyhangúlag – ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

95/2013. (VII.15.) sz. KT. határozat
Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
Gyomaendrődi Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás
megszüntetéséről szóló Megállapodást.
Megbízza a polgármestert a Megállapodás aláírásával.
Előterjesztés tárgya:
KEOP-1.1.1/C/13 pályázatban való részvétel
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: Korábban döntés született arról, hogy a Körös-szögi
Kistérség
Többcélú
Társulása
által
benyújtandó
KEOP
pályázaton
önkormányzatunk is részt vesz, amely nyert is. Elmondta továbbá, hogy azok a
települések pályázhatnak az új KEOP-1.1.1/C/13 pályázatra, akik már korábban is
nyertek ebben a pályázatban, most eszközökre lehet pályázni. Kardoson 213 db
háztatás van, véleménye szerint 450 db hulladékgyűjtő edényzetre kellene a
pályázatot benyújtani, így a lakók szelektíven gyűjthetnék a szemetet, a
pályázathoz 10 % saját erőt kell biztosítani.
Perei Annamária gazdasági osztályvezető: elmondta, hogy lesznek még költségek,
amelyek nem elszámolhatóak, (sikerdíj, pályázatírás költsége) ez az össz
költségnek a 3-4 %-a, mely az önkormányzatokat fogja terhelni, ezeket a
költségeket nem lehet elszámolni a pályázatban. A tényleges költséget csak
akkor tudják majd pontosan, ha összeáll a pályázat, valamennyi település
benyújtja igényét.
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Dr. Molnár Erika képviselő: javasolta, hogy a képviselő-testület ne vegyen részt
ebben a pályázatban a szelektíven gyűjtött hulladék tovább fogja növelni a
lakossági terheket.
Brlás János polgármester: Ő azt javasolná, hogy a képviselő-testület vegyen
részt ebben a pályázatban.
Maginyecz András alpolgármester: Ő is a polgármester által elmondottakat
javasolta elfogadni.
Brlás János polgármester: Mivel több hozzászólás nem hangzott el, javasolta a
képviselő-testületnek, hogy vegyen részt a pályázatban.
Megállapította, hogy a képviselő-testület az 5 jelenlévő képviselőből (4 igen
szavazat) – 1 nem szavazattal – ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot
hozta:

96/2013. (VII.15.) sz. KT. határozat
Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát fejezi ki,
hogy részt kíván venni a Körös-szögi Kistérség Többcélú
Társulás által benyújtandó KEOP-1.1.1/C/13 pályázatban.
Beszerzendő eszközök: 450 db (120 literes) hulladékgyűjtő edényzet

Brlás János polgármester: bejelentésében elmondta, hogy 2013. július 22.-től –
július 29.-ig szabadságon lesz.
Mivel több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a soronkívüli testületi
ülést bezárta.
Kmf.

Brlás János
polgármester

Szebegyinszki Pálné
aljegyző

