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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.)2013. évi munkaterv jóváhagyása
Előadó: Brlás János
3.)Előterjesztések, bejelentések
-Köznevelési Megállapodás módosítás előkészítése
-Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet módosítása
-Gyermekvédelem helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
-DAREH működési hozzájárulás jóváhagyása
-Tanyafejlesztési pályázat ajánlatok kérése
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-Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás
módosításai
-Az önkormányzat 2013. évi költségvetése I. forduló
-Hulladékszállítás lakossági kezdeményezés (szóbeli előterjesztés)

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

Napirendi pont tárgya:
2013. évi munkaterv jóváhagyása
Napirendi pont előadója:
Brlás János polgármester
Maginyecz András alpolgármester: a munkaterv szerint 2013. április hónapban
kell megtárgyalni a 2014. évi koncepciót, ez valóban így van?
Perei Annamária gazdasági osztályvezető: Igen, az államháztartási törvény
tartalmazza ezt.
Brlás János polgármester: mivel több hozzászólás nem hangzott el, javasolta a
munkaterv elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:
7/2013.(I.24.) sz. KT. határozat
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat
2013. évi munkatervét elfogadta.
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Előterjesztés tárgya:
Köznevelési Megállapodás módosítás előkészítése
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: az iskola állami fenntartásba vétele szükségessé teszi
a Kondorossal létrehozott társulás módosítását, ennek előkészítéséről dönteni
kell a képviselő-testületnek.
Mivel hozzászólás nem hangzott el, javasolta az előterjesztés elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

(5 igen szavazat) –

8/2013.(I.24.) sz. KT. határozat
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon
szándékát, hogy az óvodai nevelési feladatellátást továbbra is
Kondoros Nagyközség Önkormányzatával, társulási formában
kívánja ellátni.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulási
megállapodás módosított tervezetét készítse elő és terjessze a testület
elé.
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy a
Kondoros –Kardos Közoktatási Intézményfenntartó társulás vagyonnal
nem rendelkezik, így elszámolásra a köznevelési feladatot ellátó egyes
önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről
szóló 2012. évi CLXXXVIII. Törvény 13. § (2) bekezdés a)pontja
szerint ténylegesen nem volt szükség. A közoktatási társulási
feladatellátás kapcsán
Kondoros Nagyközség Önkormányzatával
szemben anyagi követelése nincs.
Határidő: a társulási megállapodás tervezet előkészítésére:
2013. június 30.
Felelős : Blás János polgármester
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Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet módosítása
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: elmondta, hogy a közös hivatal létrehozása miatt
módosítani szükséges az SZMSZ vonatkozó részeit is.
Mivel hozzászólás nem hangzott el, javasolta a rendelet elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:

Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta 1/2013.
(I.25.) önkormányzati rendeletét a képviselő-testület szervezeti
és működési szabályzatáról 7/2011. (III.31.) önkormányzati
rendelet módosításáról.
(A rendeletet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza)
Előterjesztés tárgya:
Gyermekvédelem helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: Mivel hozzászólás nem hangzott el, javasolta a
rendelet elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:
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(I.25.) önkormányzati rendeletét a gyermekvédelem helyi
szabályairól szóló 15/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
(A rendeletet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza)
Előterjesztés tárgya:
DAREH működési hozzájárulás jóváhagyása
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: Mivel hozzászólás nem hangzott el, javasolta az
előterjesztés elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:
9/2013.(I.24.) sz. KT. határozat
Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Délkelet-Alföld
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulás részére a Társulási Megállapodás V.
fejezet 35.) b.) pontja alapján a 2013. évi működési
hozzájárulást 60,-Ft/lakos (csatlakozáskori lakosságszám)
összegét jóváhagyja, azt a 2013.évi költségvetésébe betervezi.
Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a működési hozzájárulás
2013. évi költségvetési rendeletbe történő beépítéséről és 2013. 03. 31-ig
történő átutalásáról a DAREH Önkormányzati Társulás javára.
Felelős: Brlás János polgármester
Határidő: 2013.február 15, ill. 2013.március 31.
Előterjesztés tárgya:
Tanyafejlesztési pályázat ajánlatok kérése
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Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: elmondta, hogy a korábban benyújtott pályázat nyert,
szükséges a hatósági szerződés jóváhagyása és az ajánlatok bekérése.
Mivel hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a hatósági szerződés
jóváhagyására vonatkozó határozati javaslatot.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:
10/2013.(I.24.) sz. KT. határozat
Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a
3351-7/2012/NAKVI ikt. számú, az „alföldi tanyás térségek
megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi
fejlesztések támogatása” című pályázat külterületi utak
karbantartásához eszköz beszerzés tárgyú hatósági szerződést.
Szavazásra bocsátotta az ajánatok bekérésére vonatkozó határozati javaslatot.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:
11/2013.(I.24.) sz. KT. határozat
Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „alföldi tanyás
térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi
fejlesztések támogatása” című pályázat külterületi utak
karbantartásához eszköz beszerzés tárgyú projekt keretében
2013. március 10.-ig beszerzendő eszközökre a következő
cégektől kér árajánlatot:
1.

AGRO-GPS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5700 Gyula, Hársfa utca 23 sz.

2.

KC Békés Kft.
Felsőnyomás 428 sz.

-73.

Sándor és Sándor Bt.
5900 Orosháza, Avar utca 56 sz.

Beszerzendő eszközök műszaki tartalma:
1 db. 3-es kinyúlású 800nm-es munkaszélességű rézsű zúzó,
1 db. minimum 160 cm-es szélességű szárzúzó,
1 db egytengelyes billenős platós pótkocsi, terhelhetősége:3500 kg,
raktér térfogat: 3,2m3,
1 db. vonólap minimum 1400 mm munkaszélességgel,
1 db FSH 3 függesztett simahenger,
1 db minimum 2,0 m-es emelési magasságú homlokrakodó, joystickos
vezérléssel, traktorhoz adaptálva,
1 db. műtrágyaszóró 500 l-es,
1 db földkanál- föld kavics kanál körömmel 1,5 m széles,
1 db raklapvilla
A Képviselő-testület megbízza a polgármester az ajánlatok
beszerzésével.
Ajánlatok benyújtási határideje: 2013. február 6. 16.00 óra.
Felelős: Brlás jános polgármester
Határidő: ajánlatkérés tekintetében 2013. január 25
Előterjesztés tárgya:
Közbeszerzési Szabályzat módosítása
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: elmondta, hogy személyi változások miatt szükséges a
Közbeszerzési Szabályzat módosítása.
Mivel hozzászólás nem hangzott el, javasolta az előterjesztés elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:
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12/2013.(I.24.) sz. KT. határozat
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a
Közbeszerzési Szabályzat III.2. pont 2.1. alpontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
„ 2.1. A Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjai:
a) Dr Szebegyinszki Attila a Közbeszerzési Bírálóbizottság elnöke,
b) Perei Annamária Kondoros Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala Gazdasági Osztályvezetője,
c) Ribárszki Péter Kondoros Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintézője.’”
Előterjesztés tárgya:
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás
módosításai
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: Elmondta, hogy a 2013. január 1.-én hatályba lépő
változások és a képviselő-testületek korábbi döntéseinek beépítése miatt
szükséges a módosítás.
Mivel hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a 4/201. számú
módosítás elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:
13/2013.(I.24.) sz. KT. határozat
Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Körös-szögi
Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 4/2012.
számú 2013.január 1. napi hatállyal beálló módosítását megismerte
és jóváhagyja.
Szavazásra bocsátotta az 5/2012. számú módosítás elfogadását.
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Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Körös-szögi
Kistérség
Többcélú
Társulás
Társulási
Megállapodás
5/2012.számú 2013.január 1. napi hatállyal beálló módosítását
megismerte és jóváhagyja.
Előterjesztés tárgya:
Az önkormányzat 2013. évi költségvetése I. forduló
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester elmondta, az önkormányzat költségvetésében nagyon
nagy a hiány, sajnos nagyon sok település nem tudja hiány nélkül elfogadni a
költségvetését. A településen nincs számottevő iparűzési adó, e miatt nincs is
bevétel. Elmondta, hogy a szemétszállítás bevezetése nagyon nagy terhet fog
róni a lakosságra, javasolta, hogy a nem kötelező feladatokat vegyék ki a
költségvetésből, tételesen menjenek végig a szakfeladatos költségvetésen.
-IKSZT működtetése, bér és járuléktérítése igényelhető, azonban nincs aki
végezze ezt a munkát, elmúlt évben nem nyújtottak be elszámolást. Ebben az
évben kellene visszaigényelni az összeget.
Működésre első évben 3 millió forint igényelhető, a költségvetésbe ezt kellene
betervezni.
Elmondta, hogy a helyi adók teljesítés alapján lettek meghatározva.
Sajnos a rendőrlakás értékesítése az elmúlt évben sem valósult meg.
Zsindely Ferencné jegyző: véleménye szerint ami fejlesztés, azt lehetne
szembeállítani
a
vagyonértékesítéssel,
melynek
a
forrása
lehet
ingatlanértékesítés, sajnos a bevételeket tovább nem tudják megemelni.
Kérdése, hogy az egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó soron hány fő szerepel?
Brlás János polgármester: 2 fő.
Zsindely Ferencné jegyző: elmondta, hogy a cafeteria nem kötelező ennek a két
főnek, kérdése, hogy maradjon ez az összeg?
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Perei Annamária gazdasági osztályvezető: ez éves szinten 580 ezer Ft-ot jelent
a polgármesterrel együtt. A két dolgozó kafeteria juttatása 386 ezer Ft.
Brlás János polgármester: 386.000.- Ft összeget javasol lehúzni.
Zsindely Ferencné jegyző: nem magas összeg, de véleménye szerint felesleges a
lakossági folyószámla költségtérítése is, bár kötelező.
Kérdése, hogy a költségtérítést nem lehetne csökkenteni?
Brlás János polgármester: nem javasolja.
Perei Annamária gazdasági osztályvezető: elmondta, hogy a költségtérítés bér
jellegű juttatás, adózni kell utána.
Dr. Molnár Erika képviselő: 87. sor belföldi kiküldetés, ez mit jelent?
Maginyecz András alpolgármester: javasolta, hogy a belföldi kiküldetés ne legyen
tervezve.
Pusztainé Karsai Anita pénzügyi csoportvezető: elmúlt évben ennyi összeg volt
betervezve, ennyi volt a teljesítés is, ezért tervezte ezt az összeget.
Brlás János polgármester: javasolta, hogy ez az összeg 300 ezer Ft maradjon
csak.
Zsindely Ferencné jegyző: képviselői tiszteletdíjak összegét is át kellene
gondolni.
Maginyecz András alpolgármester: elmúlt évben azért maradt meg, hogy abból az
összegből tudjanak támogatni.
Dr. Molnár Erika képviselő: a községben minden gyermek várja a karácsonyi
ünnepséget, ebből az összegből támogatták Őket, javasolta az összeget
megfelezni.
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Perei Annamária gazdasági osztályvezető: kérte a polgármestert, amikor a
Körös-szögi Kistérségi ülésre megy a polgármester úr ne Kardosnak számolja el,
hanem a Körös-szögi Kistérségnek.
Brlás János polgármester: ezt az összeget nem szokta Kardosnak elszámolni.
Pusztainé Karsai Anita pénzügyi csoportvezető: elmondta, hogy eddig 2.162 ezer
Ft összeg csökkentésére érkezett javaslat.
Dr. Molnár Erika képviselő: kérdése, hogy kamatkiadást miért terveztek, ha
Kardos nem tud hitelt felvenni?
Pusztainé Karsai Anita pénzügyi csoportvezető: elmondta, hogy valamennyi
összegnek maradnia kellene, kb. a felének.
Maginyecz András alpolgármester: a 80. sor gázenergia sorban szükség van 300
ezer Ft-ra?
Pusztainé Karsai Anita pénzügyi csoportvezető: igen szükség van.
Maginyecz András alpolgármester: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás,
ez mit takar?
Pusztainé Karsai Anita pénzügyi csoportvezető: Profnet, telefonköltség.
Dr. Molnár Erika képviselő: 77. sor szakmai anyagbeszerzés, mit takar?
Pusztainé Karsai Anita pénzügyi csoportvezető: polisz program költsége.
Zsindely Ferencné jegyző: elmondta, hogy az energetikai pályázat önereje nem
szerepel a költségvetésben, ezt valószínűleg földértékesítésből tudja az
önkormányzat biztosítani.
Brlás János polgármester: javasolta, hogy erre az összegre fejlesztési hitelt
vegyen fel az önkormányzat.
Az IKSZT részéről szükség lenne egy pályázat benyújtására, mivel bevételt
kellene szereznie.
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Juhász Zoltán képviselő: a közvilágítással kapcsolatban elmondta, tapasztalta,
hogy a Gimnázium soron ott is van közvilágítás, ahol már lakott ingatlan nincs,
véleménye szerint erre semmi szükség.
Szebegyinszki Pálné aljegyző: ez véleménye szerint tényleges megtakarítást nem
eredményezne, mivel magasabb összegű alapdíjat kell fizetni, mint ami
fogyasztás van rajta.
Juhász Zoltán képviselő: véleménye szerint ezt meg kellene vizsgálni.
Pusztainé Karsai Anita pénzügyi csoportvezető: elmondta, hogy a Körös-szögi
Többcélú Kistérségi Társulás soron kicsivel magasabb az összeg, ugyanis a
kistérség ezt az összeget adta meg.
Zsindely Ferencné jegyző: véleménye szerint egyeztetni kellene a társulással.
Brlás János polgármester: elmondta, hogy ha a dolgozók közül senki sem kapna
bért, akkor sem tudnák a hiányzó 16 millió Ft-ot kigazdálkodni.
Perei Annamária gazdasági osztályvezető: működési hiánnyal költségvetést nem
lehet tervezni. A költségvetést február 15-ig kell beterjeszteni, március 15-ig
kell elfogadni, ha nincs a községnek elfogadott költségvetése, átmeneti
gazdálkodásról kell rendeletet alkotni.
Juhász Zoltán képviselő: véleménye a 158. sor gázenergia összegét felére
kellene csökkenteni.
Zsindely Ferencné jegyző: kérdése,hogy a 185. sor család- és nővédelmi eü.
gondozás, ténylegesen mennyi órában használják az épületet.
Brlás János polgármester: A védőnő heti egy alkalommal, fogorvos heti két
alkalommal, gyógyszertár napota. A civil szervezetek támogatásán lévő összeget
véleménye szerint teljes egészében törölni kellene.
Zsindely Ferencné jegyző: kérdése, hogy a sportlétesítmények működtetésére
szánt 930 ezer Ft összeget, nem lehetne az IKSZT-be tenni?
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Juhász Zoltán képviselő: kérdése, hogy ebben az összegben szerepel a
konditerem is?
Szebegyinszki Pálné aljegyző: nem szerepel, csak a sportöltöző. A gáz és
villanyáram összege a legnagyobb, az elszámolás, így a tervezés is a tényleges
óraleolvasás alapján történik.
Brlás János polgármester: az elhangzott javaslatok alapján is még 11 millió Ft
továbbra is a hiány, azt a megoldást javasolja elfogadni, hogy a képviselőtestület a költségvetést nem fogadja el, s visszaadja átdolgozásra, javasolja az
említett tételek kerüljenek csökkentésre, s az így fennálló forráshiányra
valamilyen megoldást kell keresni. Sajnos ez a kormány segítsége nélkül nem fog
menni, sajnos a földeladás sem lenne megoldás, hiszen ez csak egy évre nyújtana
segítséget.
Keresni kell a lehetőségeket, azért nézták át, hogy a képviselő-testület tagjai is
lássák részeleteiben.
Javasolta, hogy a képviselő-testület bízza meg a jegyzőt, hogy a költségvetéssel
kapcsolatos rendeleteket terjessze a képviselő-testület elé.
Mivel más javaslat nem hangzott el, javasolta az elhangzottak elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:
15/2013.(I.24.) sz. KT. határozat
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat
2013. évi költségvetését nem fogadja el, visszaadja átdolgozásra.
Javasolja, hogy az említett tételek kerüljenek csökkentésre, s a fennálló
forráshiányra valamilyen megoldást keressen a polgármester.
Megbízza a jegyzőt, hogy a 2013. évi költségvetés további
előkészítéséről gondoskodjon.
Határidő: 2013. február 28.
Felelős: Brlás János polgármester
Zsindely Ferencné jegyző
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Előterjesztés tárgya:
Hulladékszállítás lakossági kezdeményezés (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: elmondta, hogy a lakosság a hulladékszállítással
kapcsolatban kérelemmel fordult a képviselő-testület felé, amely a jegyzőkönyv
mellékletét képezi. Erre vonatkozóan készített a lakosság felé egy tájékoztatót,
ha a képviselő-testület egyetért, szeretné ezt kijuttatni a lakosság felé.
Maginyecz András alpolgármester: véleménye szerint a tájékoztató jó, kerüljön
a lakosságnak kiküldésre, véleménye szerint jó lenne a tájékoztatót kiegészíteni
még az ebtartásra vonatkozó szabályokkal.
Brlás János polgármester: Mivel több hozzászólás nem hangzott el, javasolta a
tájékoztató elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:
16/2013.(I.24.) sz. KT. határozat
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladék
közszolgáltatás aktuális kérdéseiről szóló tájékoztatót
elfogadja s egyetért annak a lakossághoz történő eljuttatásával.
Brlás János polgármester: mivel több hozzászólás nem hangzott el, a
polgármester a testületi ülést bezárta.
Kmf.

Brlás János
polgármester

Zsindely Ferencné
jegyző

