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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 pontjaira:
1.)Előterjesztések, bejelentések
-KEOP-1.1.1/2F pályázathoz hulladékgazdálkodási nonprofit közszolgáltató
alapítása
-Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program megvalósításához önerő
biztosítása
-Települési értéktár létrehozása
-Gyomaközszolg Kft. társasági szerződés módosítása
-Szociális célú tűzifavásárlás támogatás
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A képviselő-testület a napirendi pontokra tett javaslattal
egyetértett.
Az ülés jegyzőkönyv-vezetője: Markos Mária

Előterjesztés tárgya:
KEOP-1.1.1/2F pályázathoz hulladékgazdálkodási nonprofit közszolgáltató
alapítása
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: Mivel kérdés, vélemény az előterjesztéssel
kapcsolatban nem hangzott el, javasolta a határozati javaslat elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület az 5 jelenlévő képviselőből (5 igen
szavazat) – egyhangúlag – ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

120/2013. (X.09.) sz. KT. határozat
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP1.1.1/2F/09-11-2012-005.
„Települési
szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben”
elnevezésű Pályázati Projekt megvalósításához kapcsolódó, a
Körös-szögi
Hulladékgazdálkodási
Nonprofit
Korlátolt
Felelősségű Társaság létrehozására vonatkozó alapító okirat
tervezetet jóváhagyja.
Előterjesztés tárgya:
Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program megvalósításához önerő
biztosítása

-3-

Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: ismertette az előterjesztést, mivel kérdés, vélemény
az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el, javasolta a határozati javaslat
elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület az 5 jelenlévő képviselőből (5 igen
szavazat) – egyhangúlag – ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

121/2013. (X.09.) sz. KT. határozat
Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a „Békés Megyei
Ivóvízminőség-javító Program” című támogatott projekt [Támogatási szerződés
megkötésének időpontja: 2013. szeptember 26.] önerejének igazolását, az alábbiak szerint.
A projekt címe, a pályázati anyagban megjelölttel összhangban:
Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program
Pályázati azonosító jel: KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009
A projekt megvalósítási helyszíne: Békés, Csongrád, és Hajdú-Bihar megye
A pályázati konstrukció száma: KEOP-1.3.0/09-11 Ivóvízminőség-javítás
A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható nettó összköltsége a Támogatási
szerződéssel megegyezően: 29.548.722.250,- Ft
A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének a 87,430198 % -a, de
legfeljebb 25.834.506.370,- Ft.
A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész [hatvanhat önkormányzat]
mindösszesen: 3.714.215.880,- Ft, mely összegre a 19/2013.(V.22.) BM rendelet 2.
mellélete szerint a „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás [Gesztor: Békéscsaba Megyei Jogú Város] az önkormányzatok nevében
pályázatot nyújtott be (EBR42 önkormányzati információs rendszer 2013. szeptember 26.
– postázás október 02.) a saját forrásra, a BM EU Önerő Alap támogatás 100 % -ára.
1. Kardos Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy
az önkormányzati önrész összegét a 2014. és 2015. évi költségvetési rendeletében
elkülöníti.
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2. Kardos Község Önkormányzat Képviselő –testülete felhatalmazza Brlás János
polgármestert a pályázat aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

Előterjesztés tárgya:
Települési értéktár létrehozása
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: véleménye szerint Kardos községben erre nincs
szükség.
Mivel más javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el, javasolta
az A) határozati javaslat elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület az 5 jelenlévő képviselőből (5 igen
szavazat) – egyhangúlag – ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:
122/2013. (X.09.) sz. KT. határozat
1.)Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar nemzeti
értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, és a
magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló
114/2013. (IV.16.) kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján
úgy határoz, hogy nem kíván élni a települési értéktár
létrehozásának lehetőségével.
2.)A Képviselő-testület felhívja Brlás János polgármestert, hogy
döntéséről értesítse a Békés Megyei Közgyűlés elnökét.
Felelős: Brlás János polgármester
Határidő: 2013. október 31.
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Gyomaközszolg Kft. társasági szerződés módosítása
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: elmondta, hogy 2014. január 01.-től meghatározott
feltételeknek megfelelő közszolgáltató végezheti a hulladékgazdálkodással
kapcsolatos tevékenységet, mely szerint a szolgáltatást kizárólag önkormányzati
tulajdonban lévő nonprofit szervezet végezhet, ezért van szükség a társasági
szerződés módosítására.
Mivel hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el, javasolta a
határozati javaslat elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület az 5 jelenlévő képviselőből (5 igen
szavazat) – egyhangúlag – ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

123/2013. (X.09.) sz. KT. határozat
Kardos
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság társasági szerződés módosítását és a
módosítással egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést
az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.
Megbízza a polgármestert a társasági szerződésmódosítás, valamint az
egységes szerkezetű társasági szerződés aláírásával.
Előterjesztés tárgya:
Szociális célú tűzifavásárlás támogatás
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
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fő lakosságszám alatti települések önkormányzatainak lehetőséget nyújt
szociális célú tűzifavásárláshoz.
Maginyecz András alpolgármester: megkérdezte, ki kaphat ilyen tüzifát?
Szebegyinszki Pálné aljegyző: tájékoztatásképpen elmondta, hogy az
önkormányzatnak rendeletben kell szabályozni a feltételeket. Előnyben kell
részesíteni a hátrányos helyzetben lévőket, az aktív korúakat, halmozottan
hátrányos helyzetü gyermekeket nevelő családokat. Egy család legfeljebb 5
erdei m3 mennyiségű fát kaphat. 2013. január-március hónapokban
lakásfenntartási támogatásban 63 fő részesült, ez az igénylés alapja. Kevesebb
mennyiséget is megállapíthat a képviselő-testület, 1 erdei m3 mennyiség, kb. 1012 q fát jelent.
Brlás János polgármester: elmondta, hogy a tűzifa szállításából származó
költségek a települési önkormányzatot terhelik, ugyanis az önkormányzatnak
kötelessége a rászorulókhoz való eljuttatás is.
Mivel több hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el,
javasolta az A) határozati javaslat elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület az 5 jelenlévő képviselőből (5 igen
szavazat) – egyhangúlag – ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

124/2013. (X.09.) sz. KT. határozat
Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
57/2013.(X.4.) BM rendelet alapján benyújtja támogatási igényét
126 m3 kemény lombos tűzifa beszerzés támogatásra a
Belügyminisztériumhoz.
A szociális tűzifavásárláshoz szükséges 160.020.- Ft önrész
biztosítását, valamint a szállítási költségeket 2013.évi költségvetés
többlet iparűzési adó bevétel terhére vállalja.
Megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával.
Felelős: Brlás János polgármester
Határidő: 2013. október 15.
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Brlás János polgármester: elmondta, hogy lakáscélú támogatási kérelem
tárgyalása miatt zárt ülést kell tartani, illetve javasolta vagyonnal történő
tárgyalás kapcsán zárt ülés tartását.
Szavazásra bocsátotta a zárt ülésre vonatkozó határozati javaslatot.
Megállapította, hogy a képviselő-testület az 5 jelenlévő képviselőből (5 igen
szavazat) – egyhangúlag – ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

125/2013. (X.09.) sz. KT. határozat
Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete zárt ülést tart a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX tv. 46. §. (2), c.) pontja alapján.

Brlás János polgármester: Mivel több hozzászólás nem hangzott el, a
polgármester a nyilt ülést berekesztette.

Kmf.

Brlás János
polgármester

Zsindely Ferencné
jegyző

