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JEGYZÕKÖNYV
Készült 2013. június 5.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõ-testületének
soronkívüli ülésérõl.
Jelen vannak:

Brlás János
Maginyecz András
Dr. Molnár Erika
Vaskor Zoltán

polgármester,
alpolgármester,
képviselő,
képviselő,

Szebegyinszki Pálné
Perei Annamária

aljegyző,
gazdasági osztályvezető,

Brlás János polgármester: tisztelettel köszöntötte a képviselőket a képviselőtestület soronkívüli 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
-A Regionális Hulladékkezelő Kft. ügyvezetői tisztségének betöltése
-AC 11-es meleg aszfalt beszerzésre ajánlatok elbírálása
-Együttműködési Megállapodás megkötése Csabacsűd Nagyközség
Önkormányzatával
-Pákozdi János ajánlata

A képviselő-testület a napirendi pontokra tett javaslattal
egyetértett.
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Az ülés jegyzőkönyv-vezetője: Markos Mária
Előterjesztés tárgya:
A Regionális Hulladékkezelő Kft. ügyvezetői tisztségének betöltése
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: Elmondta, hogy a Regionális Hulladékkezelő Kft
taggyűlése már döntött, azonban minden önkormányzatnak jóvá kell hagynia az
előterjesztés határozati javaslatát.
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:

77/2013. (VI.05.) sz. KT. határozat
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a
Regionális Hulladékkezelő Kft. taggyűlésének döntését, mely
szerint a Kft. ügyvezetőjének 2013. július 1-től 5 évre Hamza
Zoltánt választja. Az ügyvezető bére bruttó 350.000.- Ft/hó.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt a
munkaszerződés aláírására.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Brlás János polgármester, Zsindely Ferencné jegyző
Előterjesztés tárgya:
AC 11-es meleg aszfalt beszerzésre ajánlatok elbírálása
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Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Vaskor Zoltán képviselő: az előterjesztés szerint a Stabil-út Technology Kft. 72
tonna aszfalt ajánlatot adott, ez véleménye szerint jó, de jó lenne, ha ezt
ellenőrizni tudnák, hogy a papíron leírt mennyiséget biztosítsa. Szükség van arra,
hogy kontrolálható legyen.
Brlás János polgármester: Mivel több hozzászólás nem hangzott el, javasolta a
képviselő-testület a Stabil-út Technology Kft. ajánlatát fogadja el.
Megállapította, hogy a képviselő-testület a 4 jelenlévő képviselőből (4 igen
szavazat) – egyhangúlag – ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

78/2013. (VI.05.) sz. KT. határozat
Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi
közmunkaprogram „Belterületi Közutak karbantartása”
programelem keretében a Stabil-út Technology Kft.-vel
(Kunmadaras, Tópart út 33.) köt szerződést 72 tonna AC 11-es
meleg aszfalt biztosítására.
Megbízza a polgármestert, hogy a szerződést megkösse és a teljesítéshez
szükséges intézkedéseket tegye meg.

Előterjesztés tárgya:
Együttműködési Megállapodás megkötése Csabacsűd Nagyközség
Önkormányzatával
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
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Brlás János polgármester: Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat polgármestere
megkereste önkorányzatukat azzal, hogy
csak abban az esetben tudnak
gyermekétkeztetésinormatívát igényelni, ha együttműködési megállapodást
kötünk. Kardoson megszünt az iskola, így nem vagyunk gyermekétkeztetésre
kötelezettek, támogatás nyújtására pedig az önkormányzatnak nincs fedezete.
Szebegyinszki Pálné aljegyző: elmondta, véleménye szerint a normatíva
igényléséhez nincs szükség az együttműködési megállapodás megkötésére. A
törvény szerint a gyermekétkeztetés annak az önkormányzatnak a feladata,
akinek a területén a köznevelési intézmény van, ha társulás gondoskodik
működéséről, akkor a társulási megállapodásban kijelölt önkormányzatnak kell
megigényelni a normatívát. A törvény kimondja, a kötelezett önkormányzat a
feladatainak ellátásához más önkormányzattól is kérhet támogatást. Ennek
teljesítése nem kötelező. A kötelező felvételt biztosító óvoda és iskola
Kondoroshoz tartozik, így Ő jogosan kérhetne támogatást a feladatok
ellátásához. Kardosi gyermekek Békésszentandrásra és Szarvasra is járnak
iskolába, ha egy iskolát támogatnak, akkor joggal várja el a többi iskola is a
támogatást.
Maginyecz András alpolgármester: Óvoda, iskola szempontjából Kondoros
nagyközséggel van együttmüködési megállapodás, így nem javasolja a támogatást
Csabacsűd nagyközségnek. Javasolta, hogy a képviselő-testület ezt a
megállapodást ne írja alá, ne vállalják az oda járó két tanulóra vonatkozó
költségeket.
Perei Annamária gazdasági osztályvezető: tájékoztatásképpen elmondta, hogy
egyéb normatív támogatást meg kap a gyermekek után Csabacsűd nagyközség, itt
csak a közétkeztetésről van szó.
Maginyecz András alpolgármester: javasolta, hogy a képviselő-testület a
megállapodás aláírását utasítsa el, ne írják alá.
Brlás János polgármester: Mivel több hozzászólás nem hangzott el, javasolta az
előterjesztés a.) 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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79/2013. (VI.05.) sz. KT. határozat
Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodai és
általános iskolai kötelező felvételt biztosító intézmény
székhelyén
kívüli
önkormányzatok
gyermekétkeztetési
feladatainak ellátásához nem tud hozzájárulást biztosítani.

Előterjesztés tárgya:
Pákozdi János ajánlata
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Szebegyinszki Pálné aljegyző: elmondta, hogy az önkormányzat vagyonrendelete
szerint az előterjesztésben szereplő földterület szántó, forgalomképes, 7 AK
értékű önkormányzati földterületről van szó, jelenlegi könyv szerinti értéke:
35.000.- Ft, a környéken kialakult szántóföldi vételárak 25-27.000.- Ft/AK.
Vaskor Zoltán képviselő: Véleménye szerint meg kell gondolni, hogy érték alatt
ne adják el a földet.
Brlás János polgármester: Mivel az előterjesztésben szerepel a 25.000.- Ft/AK
érték javasolta, hogy a képviselő-testület 25.000.- Ft/AK áron értékesítse az
előterjesztésben szereplő önkormányzati földterületet.
Megállapította, hogy a képviselő-testület a 4 jelenlévő képviselőből (4 igen
szavazat) – egyhangúlag – ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

80/2013. (VI.05.) sz. KT. határozat
Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pákozdi János
Szarvas, Petőfi u. 17. sz. alatti lakos részére 25.000.- Ft/AK
értéken értékesíti az önkormányzat tulajdonát képező
0107/54.hrsz.ú 0,1549 ha területű, 7 AK értékű szántó ingatlant.
Megbízza a polgármestert az adás-vétel lebonyolításával.
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Brlás János polgármester: Mivel több hozzászólás nem hangzott el, a
polgármester az ülést berekesztette.

Kmf.

Brlás János
polgármester

Szebegyinszki Pálné
aljegyző

