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Brlás János polgármester: tisztelettel köszöntötte a képviselőket a képviselőtestület ülésén, külön tisztelettel köszöntötte Lovász Györgyöt a Szarvasi
Munkaügyi Központ vezetőjét.
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.) Beszámoló a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról
Előadó: Brlás János polgármester
- 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyása
Előadó: Brlás János polgármester
2./ Beszámoló a 2012. évi ellenőrzésekről
Előadó: Brlás János polgármester
3./ Beszámoló a helyi adókról
Előadó: Brlás János polgármester
4./ 2014. évi költségvetési koncepció
Előadó: Brlás János polgármester
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5./ Előterjesztések, bejelentések
- Vagyongazdálkodási terv jóváhagyása
- Gazdasági Program végrehajtásáról időszaki tájékoztató jóváhagyása
- TÁMOP 3.2.3. pályázat benyújtása
- 8/2013. (III.29.) BM rendelet alapján pályázat benyújtása
A képviselő-testület a napirendi pontokra tett javaslattal
egyetértett.
Az ülés jegyzőkönyv-vezetője: Markos Mária
Brlás János polgármester: a napirendi pontok tárgyalása előtt javasolta a lejárt
határidejű határozatokról szóló tájékoztatót tárgyalja meg és fogadja el a
képviselő-testület.
Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, javasolta a tájékoztató elfogadását.
A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatokról szóló
tájékoztatót elfogadta.
Lovász György Szarvasi Munkaügyi Központ vezetője: Köszöni azt, hogy
lehetőséget kapott arra, hogy a képviselőkkel ismertesse “A jólmeNŐ
vállalkozásokért” elnevezésű pályázati lehetőséget. A
projekt keretében
vállalkozás indítása lehetővé teszi a vállalkozni szándékozó álláskereső részére,
hogy kipróbálhassa tevékenységét anélkül, hogy az elején a vállalkozás
kockázatait viselné. Eddig is támogatták az ilyen fajta programot, de ebben az
évben a program más, hosszabb, átfogóbb, nagyobb lélegzetű, egy éves
időtartamú támogatásról van szó.
A kiválasztottak részére biztosítanak lehetőséget arra, hogy képzésen vegyenek
részt, amely felkészíti a résztvevőket a vállalkozási ismeretekre. A képzés
időtartamára a résztvevők keresetpótló juttatásban részesülnek, melynek
összege 75.500.- Ft. Az elindított vállalkozásokra visszatekintve sajnos
tapasztalatuk, hogy egy része ment a másik része pedig nem. Az ötlet jó, de a
személy sajnos nem volt felkészült erre a munkára.
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A képzést követően lehetőség lesz arra, hogy a vállalkozó jelöltek a vállalkozási
tevékenységet kipróbálhassák, a jelöltek a vállalkozási tevékenységüket saját
maguk végzik, de nem a saját nevükben, hanem a Munkaügyi Központ által
létrehozott KHT nevében.
A program második szakaszában hat hónapig vállalkozóvá válási támogatásban
részesítik a személyeket, (98.000.- Ft/hó összeg) így a kipróbált vállalkozási
tevékenységet ha gondolja tovább végezheti a saját nevében. Ha van rá igény,
lehetőség van arra, hogy úgynevezett tőke támogatást nyújtsanak, vissza nem
térítendő támogatás formájában 2 millió Ft összegben, amely eszközberuházásra
fordítható. A békéscsabai utazáshoz lehetőség van még 90 %-os utazási térítés
támogatására is.
Jelenleg folyik a vállalkozó jelölteknek a keresgélése, minél szélesebb körben
ismertetve legyen a program. Véleménye szerint ez egy jó támogatási forma. Egy
jelentkezési lapot kell kitölteni, melyet el kell juttatni a Békés Megyei
Kormányhivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségeire. Fő szempont az, hogy a
jelentkező álláskereső legyen.
Brlás János polgármester: köszöni a tájékoztatást.
A képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.

Napirendi pont tárgya:
Beszámoló a 2012.évi költségvetés végrehajtásáról
Napirendi pont előadója:
Brlás János polgármester
Pusztainé Karsai Anita pénzügyi csoportvezető: tájékoztatta a képviselőket,
hogy az elmúlt évben sem kellett az önkormányzatnak működési hitelt felvennie.
Maginyecz András alpolgármester: Mégis van pénzmaradvány, ezt nem érti
miért?
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ÖNHIKI pályázaton elég sok pénzt kapott, a meglévő összeg nem a számlán van,
hanem felhalmozási tartalékban.
Brlás János polgármester: Kaptak olyan pénzeket is, amelyet ebben az évben kell
felhasználni. Véleménye, hogy szép évet zárt az önkormányzat, fejleszteni is
tudtak, nem gondolták volna, hogy ennyi megpróbáltatás után talpon tudnak
maradni, hiszen kevesebb pénzből kellett ugyanazokat a feladatokat megoldani,
mint más településeknek.
Mivel több hozzászólás nem hangzott el, javasolta a beszámoló elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta 9/2013.
(IV.25.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2012. évi
zárszámadásáról.
(A rendeletet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza)

Napirendi pont tárgya:
2012. évi pénzmaradvány jóváhagyása
Napirendi pont előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: 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:
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51/2013. (IV.24.) sz. KT. határozat
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi
módosított pénzmaradványát 14.811.712 Ft-ban hagyja jóvá.
(beszámoló 12. és 13. melléklete szerint)
A 2012. évi költségvetési rendeletben szereplő 7.695.000 Ft feletti részt,
7.116.712 Ft-ot az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) 7.093.000 Ft felhalmozási céltartalék előirányzat növelésére,
b) 23.712 Ft-ot társ.szoc juttatásra hagyja jóvá.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a 2013. évi
költségvetési rendeletmódosításban a pénzmaradvány kerüljön
beépítésre.
Napirendi pont tárgya:
Beszámoló a 2012. évi ellenőrzésekről
Napirendi pont előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: 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:

52/2013. (IV.24.) sz. KT. határozat
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Beszámoló az
önkormányzatnál végzett 2012. évi ellenőrzésekről” című
előterjesztést elfogadta.
Napirendi pont tárgya:
Beszámoló a helyi adókról
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Napirendi pont előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: elmondta, hogy az önkormányzatnak meg kell tennie
mindent annak érdekében, hogy a behajtások eredményesek legyenek.
Mivel hozzászólás nem hangzott el, javasolta az előterjesztés elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

53/2013. (IV.24.) sz. KT. határozat
Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi helyi
adókról szóló tájékoztatót elfogadja azzal a kiegészítéssel,
hogy az önkormányzat tegyen meg mindent a behajtások
eredményességéért.
Napirendi pont tárgya:
2014. évi költségvetési koncepció
Napirendi pont előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: elmondta, hogy jogszabály módosítás miatt október
hónapban kell a 2014. évi költségvetési koncepciót elfogadni, így javasolta
napirendről levenni az előterjesztést.
Mivel hozzászólás nem hangzott el, javasolta az elhangzottak elfogadását.
A képviselő-testület a polgármester által elmondottakat
tudomásul vette, a 2014. évi költségvetési koncepciót levette
napirendről.
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Előterjesztés tárgya:
Vagyongazdálkodási terv jóváhagyása
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: elmondta, hogy törvényi kötelezettség miatt
szükséges közép és hosszútávú vagyongazdálkodási tervet készíteni, mely az
előterjesztés szerinti tartalommal elkészült.
Mivel hozzászólás nem hangzott el, javasolta az előterjesztés elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:
54/2013. (IV.24.) sz. KT. határozat
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. örvény 9. § (1) bekezdés alapján
az önkormányzat vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben,
valamint a 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése
biztosításának céljából közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét
az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Brlás János polgármester
Határidő: azonnal
Előterjesztés tárgya:
Gazdasági Program végrehajtásáról időszaki tájékoztató jóváhagyása
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: Mivel hozzászólás nem hangzott el, javasolta az
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.
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Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:
55/2013. (IV.24.) sz. KT. határozat
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kardos Község
Önkormányzat 2010-2014. évekre szóló Gazdasági Programjának
időszaki végrehajtásáról szóló tájékoztatóját jóváhagyja, és
utasítja a polgármestert, hogy erről a lakosságot tájékoztassa.
Határidő: 2013. április 30.
Felelős: Brlás János polgármester
Előterjesztés tárgya:
TÁMOP 3.2.3. pályázat benyújtása
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: Korábban “Szolgáltató Faluház Kardoson” címmel
pályázat került benyújtásra, de a pályázat elutasításra került, mert néhány
melléklet nem került csatolásra. A pályázat ismételten benyújtható április 30-ig.
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:
56/2013. (IV.24.) sz. KT. határozat
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy 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
pályázatot nyújt be.
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A képviselő-testület utasítja a polgármestert, a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Brlás János polgármester
Előterjesztés tárgya:
8/2013. (III.29.) BM rendelet alapján pályázat benyújtása
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: Elmondta, hogy a pályázat támogatásának intenzitása
90 %, támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, 338 ezer Ft összeg
önerő szükséges, véleménye szerint ez nem nagy összeg.
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:
57/2013. (IV.24.) sz. KT. határozat
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy
pályázatot nyújt be a az egyes önkormányzati feladatokhoz
kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól
szóló 8/2013. (III.29.) BM rendelet ac) közbiztonság növelését
szolgáló fejlesztések megvalósítása célterületre „Kardos 2. hrsz.
intézményi épület riasztó-, és videórendszere, IKSZT épület
videómegfigyelő rendszer kiépítése” címmel.
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az összesen
3.378.348,-Ft,-Ft összegű pályázati összeget, melyből 90 % támogatási
intenzitás mellett az igényelt támogatási összeg 3.040.513,-Ft, 10 %
önerő 337.835,-Ft.
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Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Kardos 2. hrsz.
intézményi épület riasztó-, és videó rendszere, IKSZT épület
videó megfigyelő rendszer kiépítése” című pályázathoz
szükséges 337.835,-Ft önerőt az önkormányzat 2013. évi
költségvetési rendeletében a felhalmozási céltartalék terhére
biztosítja.
Határidő : 2013. május 02.
Felelős : Brlás János polgármester

Brlás János polgármester: mivel több hozzászólás nem hangzott el, a
polgármester a testületi ülést bezárta.
Kmf.

Brlás János
polgármester

Szebegyinszki Pálné
aljegyző

