JEGYZÕKÖNYV
a

Kardos Község Önkormányzat

Képviselõ-testületének

2013. november 26.-án megtartott
ülésérõl.

JEGYZÕKÖNYV
Készült 2013. november 26.-án Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének ülésérõl.
Jelen vannak:

Brlás János
Maginyecz András
Juhász Zoltán Zsolt
Vaskor Zoltán

polgármester,
alpolgármester,
képviselő,
képviselő,

Szebegyinszki Pálné
Zsindely Ferencné
Perei Annamária

aljegyző,
jegyző,
gazdasági osztályvezető

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
-Körös-szögi Kistérség Többcélú társulás ülésein helyettesítés
-Iskolai körzethatárok véleményezése
-Szociális célú tűzifavásárlás – ajánlatok értékelése
-Körös-szögi Kistérség Társulási Megállapodás módosítása
-Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ és működtetésre
vonatkozó megállapodás módosítása
A képviselő-testület a napirendi pontokra tett javaslattal
egyetértett.
Az ülés jegyzőkönyv-vezetője: Markos Mária

-2Előterjesztés tárgya:
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás ülésein helyettesítés
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: elmondta, hogy szükség van a Körös-szögi Kistérségi
Társulási ülésen a polgármester távollétében helyettest meghatározni, javasolja
Maginyecz András alpolgármestert,
valamint Dr. Molnár Erika képviselőt
megbízni a teljes jogkörű helyettesítéssel.
Kérte a megjelenteket tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményüket az
előterjesztéssel kapcsolatban.
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:

141/2013. (XI.26.) sz. KT. határozat
Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza
Maginyecz András alpolgármestert, hogy a Körös-szögi
Kistérségi Társulás társulási ülésén Brlás János polgármester
akadályoztatása esetén teljes jogkörrel képviselje Kardos Község
Önkormányzatát, Brlás János polgármester és Maginyecz András
alpolgármester egyidejű akadályoztatása esetén Dr. Molnár Erika
képviselőt bízza meg a teljes jogkörű helyettesítéssel.

Előterjesztés tárgya:
Iskolai körzethatárok véleményezése

-3Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
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:

142/2013. (XI.26.) sz. KT. határozat
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a
2014/2015. tanévre vonatkozóan a Szarvasi járásban működő kötelező
felvételt
biztosító
általános
iskolák
körzethatárainak
meghatározására vonatkozó tervezettel.

Előterjesztés tárgya:
Szociális célú tűzifavásárlás – ajánlatok értékelése
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: elmondta, hogy Kardos Község a pályázat alapján
925.220.- Ft vissza nem térítendő egyszeri támogatást nyert, amelyet 56 m3
keménylombos fűzifa vásárlásra használhat fel.
Szebegyinszki Pálné aljegyző: az adás-vételi szerződés 5. pontja tartalmazza a
teljesítés időpontját, mely 2014. február 15. napja, ami az elszámolás időpontja.
Brlás János polgármester: javasolta, hogy ezt az időpontot módosítsák 2014.
január 31.-re.
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Szebegyinszki Pálné aljegyző: elmondta, a következő lépés az lesz, hogy a
képviselő-testületnek erre vonatkozóan rendeletet kell alkotnia, melyben rögziti,
hogy ki, hogyan, mennyit és mikor kaphatja meg, mikor kell a kérelmeket
benyújtani.
Brlás János polgármester: Mivel több hozzászólás nem hangzott el, a
polgármester javasolta az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását, az
adás-vételi szerződés elhangzott módosítással történő elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület a 4 jelenlévő képviselőből (4 igen
szavazat) – egyhangúlag – ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

143/2013. (XI.26.) sz. KT. határozat
Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
57/2013.(X.4.) BM rendelet alapján benyújtott támogatás
tűzifabeszerzésével kapcsolatban a DALERD Délalföldi
Erdészeti Zártközűen Működő Részvénytársaság (6721 Szeged,
Zsótér u. 4/b.) ajánlatát fogadja el a mellékelt adás-vételi
szerződés szerint, melynek 5. pontjába foglalt határidő 2014.
január 31.
Megbízza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírásával.
Felelős: Brlás János polgármester
Határidő: haladéktalanul

Előterjesztés tárgya:
Körös-szögi Kistérség Társulási Megállapodás módosítása
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
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Brlás János polgármester: elmondta, hogy a Társulási Tanács döntött arról, hogy
nonprofit társaságot kíván létrehozni a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
illetékességi
területéhez
tartozó
települések
hulladékgazdálkodásának
hatékonyabb
ellátásának
biztosítása
érdekében,
a
KEOP
pályázat
megvalósításához a kft megalapítása követelmény volt, a működés szabályait
pedig a Társulási Megállapodásban rögzíteni kell.
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:

144/2013. (XI.26.) sz. KT. határozat
Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Körös-szögi
Kistérség Társulási Megállapodás előterjesztés szerinti
módosítását jóváhagyja.
Megbízza a polgármestert és a jegyzőt a megállapodás módosítás
aláírásával.

Előterjesztés tárgya:
Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ és működtetésre
vonatkozó megállapodás módosítása
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: elmondta, hogy az előterjesztés kapcsán szükség van
két határozati javaslat elfogadására, amely a Közös Önkormányzati Hivatal 2013.
február 1-től hatályos megállapodásának módosítására vonatkozik, mivel Kardos
Község Képviselő-testülete kérte 2014. január 1-től plusz 1 fő munkavégzését a
kardosi telephelyre. Kondoros Város Önkormányzata a kardosi képviselő-testület
kezdeményezését elfogadta, ezek átvezetése szükséges.
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Mivel hozzászólás nem hangzott el, javasolta a megállapodás módosítására
vonatkozó határozati javaslat elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület a 4 jelenlévő képviselőből (4 igen
szavazat) – egyhangúlag – ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

145/2013. (XI.26.) sz. KT. határozat
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a
Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó
2013. február 1-től hatályos megállapodás II/2. pontjában a
létszámadatok az alábbiak szerint változzanak:
A hivatal létszáma: összesen 26 fő,
- jegyző:
1 fő,
- aljegyző :
1 fő,
- köztisztviselő: 24 fő.
A megállapodás III/3. pontja a következőképpen módosuljon:
III/3. A költségek megosztása az alábbiak szerint történik: A közös
hivatal költségeit
mindenkori költségvetési törvény közös
önkormányzati hivatalok működésére biztosított normatívából és saját
forrásból fedezik az önkormányzatok. Kardos Község Önkormányzata
vállalja, hogy a Kirendeltségen dolgozó három fő köztisztviselő személyi
juttatását és járulékát évente maximum 3 millió Ft-ot saját forrásból
finanszírozza, fennmaradó részt pedig Kondoros Város Önkormányzata
vállalja szintén saját forrás terhére.
A módosított megállapodás 2014. január 1-jén lép hatályba.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
módosításának aláírására.
Határidő: azonnal,
Felelős :Brlás János polgármester

A polgármester javasolta a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására
vonatkozó határozati javaslat elfogadását.
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Megállapította, hogy a képviselő-testület a 4 jelenlévő képviselőből (4 igen
szavazat) – egyhangúlag – ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

146/2013. (XI.26.) sz. KT. határozat
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kondorosi Közös
Önkormányzati
Hivatal
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatának módosítását a következők szerint jóváhagyja:
A szabályzat teljes terjedelmében Kondoros nagyközség megnevezés
helyett Kondoros város megnevezés szerepel.
A szabályzat 1.1. pontja helyébe a következő bekezdés szerepel:
1.1.

A hivatal létszáma:1 fő jegyző
2 fő osztályvezető /egyik osztályvezető aljegyző/
23 fő köztisztviselő
Kondoros város polgármester személyi titkár beosztást a szervezeti
ábrában feltüntettük, ugyanakkor a beosztás a hivatal létszámát nem
terheli.
A hivatal feladatait a következő belső szervezeti tagozódással az alábbi
létszámmal látja el:
A belső szervezeti egységek elnevezése és létszáma:
- igazgatási osztály 11 fő,
- gazdasági osztály 13 fő,
- polgármester személyi titkára 1 fő
A szabályzat módosítsa 2014. január 1-jén lép hatályba.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a
módosított szabályzat aláírására.
Határidő: azonnal,
Felelős : Brlás János polgármester, Zsindely Ferencné jegyző
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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

