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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.)2013. évi költségvetés módosítása
Előadó: Brlás János polgármester
2.)2013. évi költségvetés I-III. negyedévi beszámolója
Előadó: Brlás János polgármester
3.)2014. évi költségvetési koncepció jóváhagyása
Előadó: Brlás János polgármester
4.)Előterjesztések, bejelentések
-2014. évi belső ellenőrzés
-Körös-szögi Kistérség KEOP 1.1.1 pályázat megállapodás kiegészítése

-2-

-Körös-szögi Kistérség Társulási Megállapodás módosítása
-Kistérségi START mintaprogramról tájékoztató
-Bobvos Pál földbérleti szerződés jóváhagyása
-Elővásárlási jogról lemondás
-A Körös-szögi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézmény védőnők
illetményének biztosítása
A képviselő-testület a napirendi pontokra tett javaslattal
egyetértett.
Az ülés jegyzőkönyv-vezetője: Markos Mária

Napirendi pont tárgya:
2013. évi költségvetés módosítása
Napirendi pont előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: a képviselők az írásos anyagot megkapták, kérte
tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményüket.
Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, javasolta a rendelet módosítás
elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület a 4 jelenlévő képviselőből (4 igen
szavazat) – egyhangúlag – ellenvélemény nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta 14/2013.
(X.31.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről szóló 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
(A rendeletet a jegyzőkönyv 1. melléklete tartalmazza)

-3Napirendi pont tárgya:
2013. évi költségvetés I-III. negyedévi beszámolója
Napirendi pont előadója:
Brlás János polgármester
Maginyecz András alpolgármester: a beszámolóban szerepel néhány sor, ami
magas számban teljesített, ezt nem érti.
Perei Annamária gazdasági osztályvezető: elmondta, hogy a gépjárműadó
bevételt tovább kell utalni a költségvetésben szeptember 30-i fordulónappal, ez
azonban most nem történhetett meg, mert előre hozták a I-III. n. évi
költségvetési beszámoló tárgyalását, így túlteljesítés mutatkozik.
Brlás János polgármester: Mivel több hozzászólás nem hangzott el, javasolta a
beszámoló elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület a 4 jelenlévő képviselőből (4 igen
szavazat) – egyhangúlag – ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

129/2013.(X.30.) sz. KT. határozat
Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat
2013. I-III. n. évi költségvetési beszámolóját elfogadta.
Napirendi pont tárgya:
2014. évi költségvetési koncepció jóváhagyása
Napirendi pont előadója:
Brlás János polgármester
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Brlás János polgármester: elmondta, elképzelhető, hogy a hivatalra
többlettámogatás várható, mivel Kondoros város lett. Elmondta, hogy a kardosi
kirendeltségen jelenleg két köztisztviselő látja el a hivatali feladatokat. Ez a
létszám nagyon kevés. Kérné, hogy plusz egy fő szerepeljen a 2014. évi
koncepcióban, ha szükséges ehhez Kardos hozzá is járulna anyagilag.
Zsindely Ferencné jegyző: véleménye szerint meg lehet oldani, holnapi nap
folyamán a kondorosi képviselő-testületi ülésen ezt így terjeszti elő.
Brlás János polgármester: Mivel több hozzászólás nem hangzott el, javasolta az
előterjesztés I. sz. határozati javaslatának elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület a 4 jelenlévő képviselőből (4 igen
szavazat) – egyhangúlag – ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:
130/2013.(X.30.) sz. KT. határozat
Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
2014. évi költségvetési koncepcióját – mint a költségvetés
kidolgozásának alapját - az alábbiak szerint elfogadja:
1. A működési bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtése és
megtartása. A költségvetés összeállításánál alapvető szempont a
pénzügyi egyensúly megteremtése.
2. Elsősorban a kötelező önkormányzati feladatok ellátásának fedezetét kell
biztosítani az önkormányzati törvény rendelkezéseit figyelembe véve, a
jogszabályi előírásoknak megfelelően, a kiadások minimalizálása mellett.
3. A költségvetéseket kötelező és önként vállalt feladatok szerinti
tagolásban kell elkészíteni.
4. Át kell tekinteni a kötelező és nem kötelező feladatok körét.
5. Az önként vállalt feladatokat, támogatásokat alaposan felül kell
vizsgálni és amennyiben jogszabályi lehetőség van rá, megszűntetni
azokat, amelyeket saját bevétel nem fedez.

-56. A 2014. évi költségvetésbe
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7. Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő,
többéves kihatással járó kötelezettségeket, és a fedezetül szolgáló
bevételek realizálódását.
8. Törekedni kell a takarékos gazdálkodásra. A tervezés feladatorientált
legyen.
9. A dologi kiadások tervezése - szakfeladati szinten - legfeljebb a 2013. évi
összegben történjen. Ettől eltérni csak nyomatékos indokkal lehet.
10. Mindent meg kell tenni a kintlévőség csökkentése érdekében.
11. Az adókintlévőségek csökkentése érdekében tovább kell folytatni a
végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.
12. Kiemelt cél a pályázatokon való folyamatos részvétel és ennek
eredményessége a kiadások csökkentését eredményezze.
13. Szervezeteknek nyújtott támogatások felülvizsgálata.
14. Az önkormányzat 2014. évi költségvetését Magyarország központi
költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő 45. napig kell a
képviselő-testületnek benyújtani.
Felelős: Brlás János polgármester, Zsindely Ferencné jegyző
Határidő: értelem szerint
A polgármester javasolta az előterjesztés II. sz. határozati javaslatának
elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület a 4 jelenlévő képviselőből (4 igen
szavazat) – egyhangúlag – ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:
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131/2013.(X.30.) sz. KT. határozat
Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kondorosi
Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői létszámát 2014.
január 1-től 25 főben határozza meg.
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a hivatal szervezeti és
működési szabályzat módosítását készítse elő és jóváhagyásra terjessze
elő.
Határidő: 2013. november 30.
Felelős : Zsindely Ferencné jegyző

Előterjesztés tárgya:
2014. évi belső ellenőrzés
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: elmondta az ellenőrzést a Kistérségen keresztül
végzik, melyet minden évben el kell fogadni.
Perei Annamária gazdasági osztályvezető: elmondta, mai
egyeztetett velük, az ellenőrzés kb. négy napot vesz igénybe.

nap

folyamán

Brlás János polgármester: Mivel több hozzászólás nem hangzott el, javasolta az
előterjesztés elfogadását.

Megállapította, hogy a képviselő-testület a 4 jelenlévő képviselőből (4 igen
szavazat) – egyhangúlag – ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:
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132/2013.(X.30.) sz. KT. határozat
Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évben a
következő belső ellenőrzések megtartását tartja szükségesnek:
2013. évi költségvetési beszámoló és a
normatíva megbízhatósági ellenőrzése
Ez az ellenőrzés kiterjed a mérleg és az azt
összesítő kimutatások és a főkönyvi kivonatok, a
az előirányzatok vonatkozásában a költségvetési
egyezőségének vizsgálatára.

hozzá kapcsolódó
alátámasztó leltárak,
pénzforgalmi jelentés,
rendelet és a főkönyv

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot a
kistérségi társulásnak küldje meg.
Határidő: 2013. október 31.
Felelős: Brlás János polgármester
Előterjesztés tárgya:
Körös-szögi Kistérség KEOP 1.1.1 pályázat megállapodás kiegészítése
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: kérte tegyék fel
véleményüket az előterjesztéssel kapcsolatban.

kérdéseiket,

mondják

el

Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, javasolta az előterjesztés határozati
javaslatának módosítás.
Megállapította, hogy a képviselő-testület a 4 jelenlévő képviselőből (4 igen
szavazat) – egyhangúlag – ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

-8133/2013.(X.30.) sz. KT. határozat
Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés
mellékletét képező, KEOP-1.1.1/C/13-2013-0043 azonosítószámú, „A
Körös-szögi Kistérség Hulladékgazdálkodási Rendszerének
Továbbfejlesztése” c. pályázati projekthez kapcsolódó, a projekt
megvalósításához és fenntartására vonatkozó megállapodás
módosítását valamint 1. számú mellékletét megismerte, azt
jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a
megállapodás aláírására.
Előterjesztés tárgya:
Körös-szögi Kistérség Társulási Megállapodás módosítása
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: kérte tegyék fel
véleményüket az előterjesztéssel kapcsolatban.

kérdéseiket,

mondják

el

Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, javasolta az előterjesztés határozati
javaslatának módosítás.
Megállapította, hogy a képviselő-testület a 4 jelenlévő képviselőből (4 igen
szavazat) – egyhangúlag – ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

134/2013.(X.30.) sz. KT. határozat
Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
elfogadja a Körös-szögi Kistérség Társulási Megállapodásnak
az előterjesztés mellékletét képező módosítását.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt a Társulási
Megállapodás módosítás aláírásával.
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Előterjesztés tárgya:
Kistérségi START mintaprogramról tájékoztató
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: Mivel kérdés, vélemény 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:

135/2013.(X.30.) sz. KT. határozat
Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
Startmunka mintaprogram végrehajtásáról szóló tájékoztatót.
Előterjesztés tárgya:
Bobvos Pál földbérleti szerződés jóváhagyása
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Dr. Molnár Erika képviselő: a szerződés szövegezésében lenne módosítása 3.)
pont “Amennyiben a szerződés tárgyát képező földterülettel azonos bérleti
díjak átlaga 10 %-al eltér, felek a bérleti szerződést a bérleti díj tekintetében
módosítják.”
Brlás János polgármester: mivel más javaslat nem hangzott el, javasolta a
földbérleti szerződés elhangzott módosítással történő elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület a 4 jelenlévő képviselőből (4 igen
szavazat) – egyhangúlag – ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:
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136/2013.(X.30.) sz. KT. határozat
Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kardosi 0107/33/a,
a kardosi 0107/38 és a kardosi 0107/30. hrsz.-ú szántó ingatlanokra
2011. április 18.-án Bobvos Pál Szarvas, Zalka Máté u. 24/1.sz.
alatti lakossal kötött földbérleti szerződés módosítását
jóváhagyja. A szerződés 3.) pontja a következőképpen módosul:
„Amennyiben a szerződés tárgyát képező földterülettel azonos
bérleti díjak átlaga 10 %-al eltér, felek a bérleti szreződést a
bérleti díj tekintetében módosítják.”
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a földbérleti
szerződés módosítására vonatkozó szerződés aláírásával.
Előterjesztés tárgya:
Elővásárlási jogról lemondás
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: kérte tegyék fel
véleményüket az előterjesztéssel kapcsolatban.

kérdéseiket,

mondják

el

Mivel kérdés, vélemény 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:

137/2013.(X.30.) sz. KT. határozat
Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
GYOMAKÖZSZOLG
Kommunális
Közszolgáltató
Kft.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonát képező és
Csárdaszállás Község Önkormányzata részére értékesítendő
250.000.- Ft-os üzletrész adás-vétele során elővásárlási jogáról
lemond.
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A Körös-szögi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézmény védőnők
illetményének biztosítása
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: az előterjesztés szerint Kardos községnek 24.175.Ft-tal kellene hozzájárulnia a védőnők részére biztosítandó díjazáshoz.
Maginyecz András alpolgármester: korábban azért társultak, hogy Kardosnak
jobb legyen, de azt látja, hogy mindig hozzá kell tenni valamit.
Brlás János polgármester: elmondta, hogy jogszabályváltozás miatt van erre
szükség.
Mivel több 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:

138/2013.(X.30.) sz. KT. határozat
Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a
Körös-szögi Kistérség által fenntartott Szociális és
Gyermekjóléti Intézmény Védőnői Szolgálata részére a védőnők
jogszabályban meghatározott díjazásához szükséges pénzügyi
fedezet Kardosra eső 24.175.- Ft összegét 2013. évi költségvetés
működési céltartalék terhére biztosítja.
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Brlás János polgármester: Mivel több hozzászólás nem hangzott el, a
polgármester az ülést berekesztette.

Kmf.

Brlás János
polgármester

Zsindely Ferencné
jegyző

