JEGYZÕKÖNYV
a

Kardos Község Önkormányzat

Képviselõ-testületének

2013. augusztus 5.-én megtartott
soronkívüli ülésérõl.

JEGYZÕKÖNYV
Készült 2013. augusztus 5.-én Kardos
testületének soronkívüli ülésérõl.

Község

Önkormányzat képviselõ-

Jelen vannak:

Brlás János
Maginyecz András
Dr. Molnár Erika
Vaskor Zoltán

polgármester,
alpolgármester,
képviselő,
képviselő,

Szebegyinszki Pálné
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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.)Előterjesztések, bejelentések
-TP-1-2013 kódjelű pályázatról döntés
-Közbeszerzési Szabályzat módosítása
-KEOP-1.1.1/C/13 pályázat benyújtásával kapcsolatos döntés

A képviselő-testület a napirendi pontokra tett javaslattal
egyetértett.
Az ülés jegyzőkönyv-vezetője: Markos Mária

-2Előterjesztés tárgya:
TP-1-2013 kódjelű pályázatról döntés
Előterjesztés előadója:
Dankó Béla polgármester
Brlás János polgármester: elmondta, hogy a Tanyagondnoki Szolgálat az
előterjesztésben szereplő eszközöket szeretné megvásárolni a pályázat kapcsán.
Javasolta, hogy a képviselő-testület támogassa az előterjesztést.
Mivel hozzászólás nem hangzott el, javasolta az előterjesztés határozati
javaslatának elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület a 4 jelenlévő képviselőből (4 igen
szavazat) – egyhangúlag – ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:
97/2013. (VIII.05.) sz. KT. határozat
Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Körös-szögi Kistérség
Többcélú Társulás által a „tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és
fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására” kiírt TP-12013 kódjelű pályázati felhívás 5. célterületére benyújtandó pályázatban az alábbi
műszaki-szakmai tartalommal kíván részt venni:
Ára/db (
bruttó )

Összesen

4

36 500 Ft

146 000 Ft

Üléshuzat

1

53 000 Ft

53 000 Ft

Vonóhoroghoz csatlakozó dugó

1

80 000 Ft

80 000 Ft

1

20 900 Ft

20 900 Ft

1

70 000 Ft

70 000 Ft

Eszköz megnevezése

Autógumi

Vérnyomásmérő
Kerékpár (masszív, felszerelt)

Mennyiség

Megjegyzés,
tipus

369 900 Ft

A Képviselő-testület vállalja a pályázat megvalósításához szükséges Kardosra eső 36.990.- Ft
önerő biztosítását, valamint a pályázati összeg Kardosra eső előfinanszírozását a 2013. évi
költségvetés fejlesztési céltartalék terhére.
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Előterjesztés tárgya:
Közbeszerzési Szabályzat módosítása
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Dr. Molnár Erika képviselő: kérdése, hogy mi az oka a módosításnak?
Perei Annamária gazdasági osztályvezető: elmondta, hogy július 1.-től változott a
Közbeszerzési Törvény, e miatt volt szükség a módosításra.
Brlás János polgármester: Mivel több hozzászólás nem hangzott el, javasolta a
szabályzat módosításának elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület a 4 jelenlévő képviselőből (4 igen
szavazat) – egyhangúlag – ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

98/2013. (VIII.05.) sz. KT. határozat
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az aktualizált
Közbeszerzési Szabályzatot elfogadja.
Határidő:
azonnal
Felelős:Brlás János polgármester

Előterjesztés tárgya:
KEOP-1.1.1/C/13 pályázat benyújtásával kapcsolatos döntés
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
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Brlás János polgármester: Mivel hozzászólás nem hangzott el, javasolta az
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület a 4 jelenlévő képviselőből (4 igen
szavazat) – egyhangúlag – ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

99/2013. (VIII.05.) sz. KT. határozat
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Körös-szögi
Kistérség Többcélú Társulása által benyújtott Környezet és
Energia Operatív Program (KEOP-1.1.1/C/13) Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjainak
fejlesztése, informatikai korszerűsítése pályázathoz 158.988 Ft
önerőrészt biztosít a fejlesztési tartalék terhére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázattal
kapcsolatos nyilatkozatok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Brlás János polgármester

Brlás János polgármester: tájékoztatta a képviselőket, hogy 2013. augusztus
10.-én szombaton a Körös-szögi Modellértékű Információs Hálózat és Közösségi
Színtér keretében Kardoson sportnap kerül megrendezésre, melyre mindenkit
szeretettel várnak.
Mivel több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a soronkívüli testületi
ülést bezárta.
Kmf.

Brlás János
polgármester

Szebegyinszki Pálné
aljegyző

