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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./ Az önkormányzat 2013.évi költségvetésének jóváhagyása
Előadó: Brlás János polgármester
2./ KEOP-2012.-5.5.0/A kódszámú pályázat
Előadó: Brlás János polgármester
3./ KEOP-2012-4.10.0/A kódszámú pályázat
Előadó: Brlás János polgármester
4./ TÁMOP 3.2.3 pályázat
Előadó: Brlás János polgármester
5./ Szlovák Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás
felülvizsgálata
Előadó: Brlás János polgármester

-26./ Előterjesztések, bejelentések
- 2012.évi költségvetési rendelet módosítása
- Közbeszerzési Szabályzat módosítása
A képviselő-testület a napirendi pontokra tett javaslattal
egyetértett.
Az ülés jegyzőkönyv-vezetője: Markos Mária

Napirendi pont tárgya:
Az önkormányzat 2013.évi költségvetésének jóváhagyása
Napirendi pont előadója:
Brlás János polgármester
Pusztainé Karsai Anita pénzügyi csoportvezető: elmondta, hogy a Kincstár
tájékoztatása szerint a 10.823 ezer Ft összegű hiányt működőképesség
megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásból fedezni lehet.
Brlás János polgármester: véleménye, hogy a költségvetés a tavalyi szinten
maradjon.
Dr. Molnár Erika képviselő: kérdése, hogy az ingatlan értékesítés mit takar?
Pusztainé Karsai Anita pénzügyi csoportvezető: termőföld értékesítést.
Brlás János polgármester: korábban a pályázatok miatt szerettek volna
termőföld értékesítést. Az elmúlt évben 50 millió Ft támogatást kaptak, ebben
az évben pedig csak 19 millió Ft-ot, így nem maradna semmi pénzük működésre.
Úgy érzi, hogy azokat a településeket is cserben hagyták, amelyek eddig nem
voltak forráshiányosak.
Maginyecz András alpolgármester: kérdése, hogy mennyi költséget jelent a
víztisztító berendezés beüzemelése?

-3Szebegyinszki Pálné aljegyző: a telepítési költség egyszeri díj, működési
költségként fog jelentkezni az elfogadott vizmennyiség, áramdíj, egyéb
üzemeltetési költség (villanyszerelés kb. 200 e Ft, vzcsatlakozás 100 e Ft). A
berendezést az önkormányzat ingyenesen bérli, majd az arzénmentes víz
biztosítása után a tartályt visszaveszik. Teljes költségvetés még nincs erre
vonatkozóan.
Dr. Molnár Erika képviselő: a Körös-szögi Kistérségnek átadott pénzösszeg miből
áll, miért emelkedett a duplájára?
Brlás János polgármester: csökkentek a normatívák, vannak betöltetlen állások,
ezeket majd fokozatosan betöltik és akkor az összeg majd csökkeni fog.
Az a véleménye a költségvetés kapcsán, hogy ne tervezzék alul a kiadásokat.
Javasolta, hogy az iparűzési adó összege 4 millió Ft, az átmeneti ivóvízellátás 1
millió Ft legyen. A költségvetés 8. oldal város és községgazdálkodás 600-600
ezer Ft legyen.
Mivel más javaslat nem hangzott el javasolta, hogy a képviselő-testület az
elhangzott módosítással együtt fogadja el az önkormányzat 2013. évi
költségvetését.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta
5/2013.(II.28.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2013.
évi költségvetéséről.
(A rendeletet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza)

Előterjesztés tárgya:
KEOP-2012.-5.5.0/A kódszámú pályázat
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
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Brlás János polgármester: elmondta, hogy a pályázattal kapcsolatban nem
érkezett ajánlat, nagyon sajnálja azt, hogy az önkormányzat ezen a pályázaton
nem tud részt venni.
Mivel hozzászólás nem hangzott el, javasolta az előterjesztés határozati
javaslatának elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

32/2013. (II.27.) sz. KT. határozat
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza,
hogy az „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás
energiatakarékos
átalakítása”
című,
KEOP-2012-5.5.0/A
kódszámú pályázati felhívására nem kíván pályázatot benyújtani,
Energetikai Audit és Tanulmány elkészítése tárgyában nem indít
beszerzési eljárást.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő:
azonnal
Felelős: Brlás János polgármester
Zsindely Ferencné jegyző

Előterjesztés tárgya:
KEOP-2012-4.10.0/A kódszámú pályázat
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: elmondta, hogy az újra kiírt ajánlattételi felhívásokra
sem érkeztek értékelhető pályázatok, javasolta a képviselő-testület a pályázat
benyújtásától álljon el.
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Mivel hozzászólás nem hangzott el, javasolta az előterjesztés határozati
javaslatának elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:
33/2013. (II.27.) sz. KT. határozat
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-20124.10.0/A jelű, “Helyi hő és villamos energia igény kielégítése
megújuló energiaforrásokkal” elnevezésű projekt megvalósításához
kapcsolódó a projekt előkészítéséhez kapcsolódó audit, projekt
megvalósításához szükséges záró hitelesítés/felülvizsgálat
feladat ellátására, a kivitelezési munkák ellátására és a
műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó eljárást
érvénytelennek nyilvánítja.
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a
KEOP-2012-4.10.0/A jelű, “Helyi hő és villamos energia igény
kielégítése megújuló energiaforrásokkal” elnevezésű pályázati kiírásra
nem kíván pályázatot benyújtani.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő:
azonnal
Felelős: Brlás János polgármester

Előterjesztés tárgya:
TÁMOP 3.2.3 pályázat
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: elmondta, hogy az önkormányzatnak működtetnie kell
az IKSZT épületét, ez a pályázat ezt szolgálná, és nem igényel önerőt. Hasznos
lesz mind a település lakosságának, mind pedig az önkormányzatnak.
-6-

Mivel más javaslat nem hangzott el, javasolta az elhangzottak és az
előterjesztés elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:
34/2013. (II.27.) sz. KT. határozat
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a
TÁMOP-3.2.3.B-12/1 „Építő közösségek – B) A korszerű többfunkciós
(multifunkcionális) közművelődési fejlesztéseket szolgáló közösségi
programok, együttműködések, új tanulási formák kialakulásának
elősegítése” pályázati kiírásra „Szolgáltató faluház Kardoson”
című, 4.920.242,-Ft összköltségű, 100 % támogatási intenzitású
pályázat benyújtásával.
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja
HROD Kft. (6000 Kecskemét, Szent-Györgyi A. u. 5.) megkötött
Megbízási szerződést az alábbi feladatok elvégzésére:
a szakmai terv elkészítésére 157.480,-Ft + 42.520,-Ft /ÁFA 27%/ =
200.000,-Ft,
a megvalósításban való részvételre 453.543,-Ft + 122.457,-Ft /ÁFA
27%/ = 576.000,-Ft, Jövőtervező műhely megtervezésére, levezetésére és
dokumentációjára 226.764,-Ft + 61.226,-Ft /Áfa 27%/ = 287.990,-Ft.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Brlás János polgármester
Előterjesztés tárgya:
Szlovák Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás
felülvizsgálata
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
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Brlás János polgármester: Elmondta, hogy jogszabályi kötelezettség van a
megállapodás felülvizsgálatára. Mivel hozzászólás nem hangzott el, javasolta az
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:
35/2013. (II.27.) sz. KT. határozat
A Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szlovák
Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás
módosítását jóváhagyja.
Megbízza a polgármestert, hogy 30 napon belül a módosítást a
szervezeti és működési szabályzatban rögzítse és a módosított szervezeti
és működési szabályzatot terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős: Brlás János polgármester
Határidő: elfogadástól számított 30 nap
Előterjesztés tárgya:
2012.évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: Mivel hozzászólás nem hangzott el javasolta, hogy a
képviselő-testület a rendeletmódosítást fogadja el.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta
6/2013.(II.28.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2012.
évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.09.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
(A rendeletet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza)
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Előterjesztés tárgya:
Közbeszerzési Szabályzat módosítása
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: Mivel javaslat nem hangzott el, javasolta az
előterjesztés elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

36/2013. (II.27.) 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) Zilahi-Megyik Erika a Közbeszerzési Bírálóbizottság elnöke,
b) Perei Annamária Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági
Osztályvezetője,
c) Ribárszki Péter Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal
közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintézője.’”

Juhász Zoltán képviselő: bejelentésében elmondta, hogy szükség lenne a 44-es
főutvonal mellett lévő buszmegálló és kerékpárút közötti szakasz javítására,
szükség lenne a járdalapok kijavítása, ugyanis áll a víz rajta és a buszmegálló
megközelíthetetlen.
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Brlás János polgármester: A képviselő bejelentését megvizsgálja. Mivel több
hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést berekesztette.

Kmf.

Brlás János
polgármester

Szebegyinszki Pálné
aljegyző

