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Brlás János polgármester:
tisztelettel köszöntötte a képviselőket és a
meghívottakat a képviselő-testület 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./ Tájékoztatás a község közbiztonsági helyzetéről
Előadó: Kis Gyula alezredes

-22./ Tájékoztató a település tűzvédelmi helyzetéről
Előadó: Bohák János őrnagy
3./ Beszámoló a Többsincs Óvoda és Bölcsőde tevékenységéről
Előadó: Máté Istvánné óvodavezető
4./ Előterjesztések, bejelentések
- 2013. évi költségvetési rendelet módosítása
- Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet módosítása
- Helyi Esélyegyenlőségi Program jóváhagyása
- Körös-szögi Többcélú Társulásnak pénzeszköz átadás jóváhagyása
- Örménykút-Kardos Háziorvosi Szolgálat Társulás felülvizsgálata
- Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2013. évi költségvetés
módosítása
A képviselő-testület a napirendi pontokra tett javaslattal
egyetértett.
Az ülés jegyzőkönyv-vezetője: Markos Mária

Napirendi pont tárgya:
Tájékoztatás a község közbiztonsági helyzetéről
Napirendi pont előadója:
Kis Gyula alezredes
Kis Gyula alezredes: Elmondta, hogy Oltyán Sándor rendőrkapitány elfoglaltsága
miatt nem tud részt venni a testületi ülésen, kiegészítésképpen elmondta, hogy a
Polgárőröknek és a testületi ülésen jelen lévő Kocsárdi Tibor körzeti
megbízottnak köszönhetően jelentősen csökkent a bűncselekmények száma,
melyben közrejátszott az, hogy a korábbi években nagy volt az összefogás, volt
a lakosság részéről bejelentés, több esetben intézkedtek és az elkövetőket
sikerült is elfogni.
Egyrészt segítik egymás munkáját, másrészt az egymás iránti felelősség a 44-es
főút mellett lévő elhagyatott tanyák esetében, meg kell akadályozni azt, hogy az
utazó bűnözők oda bemenjenek.
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A baleseti helyzet nem változott, az elmúlt évben nem volt halálos kimenetelű
baleset, ebben az évben sajnos már igen. Ennek hatására fokozottabban
figyelnek az összes település közlekedésére, fokozott közlekedési
ellenőrzésekkel, trafipax elhelyezéssel. Az átutazók tudják azt, hogy ezen a
szakaszon mindig van trafipax, ami meg is teszi hatását. Nagyon sokat segítene,
ha lenne elkerülő út, bíznak benne, hogy előbb-utóbb lecsökken a település
túlterheltsége. A Polgárőrökkel közös szolgálatokat végeznek, akik saját
szabadidejüket áldozzák fel. Elmúlt évben új, bővebb együttműködési
megállapodás született a megyével, mindenki tudja mi a feladata, azt gondolja,
hogy a polgárőrökkel teljesen korrekt az együttműködés, segítik a rendőrség
munkáját.
Elsősorban az előző szintet kellene megtartani, a tendencia csökkenő legyen, ne
szaporodjanak el a bűncselekmények. Korábban a problémákat lakossági fórumok
megtartásával kordában tudták tartani.
Maginyecz András alpolgármester: Nagyon sok esetben napközben a trafipax a
44-es főút mellett van, így az autósok lassabban járnak a 60-as táblánál.
Azonban korán - reggel amikor munkába megy - tapasztalja, hogy az autók nem
lassítanak a táblánál. Kérdése, hogy nem lehetne a trafipax elhelyezését a
reggeli órákban is megoldani.
Kis Gyula alezredes: a napi beosztásuk úgy szól, hogy Kardoson kezdenek, sajnos
azt nem tudják megoldani, hogy a nap 24 órájában legyen mérés. Elmúlt évben
beszéltek róla és úgy is tudja, hogy pályázaton nyertek fix kamerák
kitelepítésére, tudomása szerint az egyik ilyen kamera Kardoson lesz elhelyezve.
Az autópályákon már elérték azt, hogy a fix trafipaxnál az autósok lassabban
mennek. Sajnos nem ezekkel az autósokkal szokott baj lenni, hanem azokkal akik
nem foglalkoznak a táblákkal, a trafipax méréssel sem.
Véleménye, ha ezt a baleseti számot tartani tudnák, nem lenne olyan rossz a
helyzet Kardoson. Sok büntetést kell kiszabni, hogy tudatosuljon az emberekben.
A változás előtt ellenőrzés kapcsán kiszabták a helyszíni bírságot, ha ezt nem
fizette be, a jegyzőnek kellett az összeget adók módjára behajtani.
Most ha nem fizeti be az összeget 30 nap alatt, az összeg elzárásra váltható.
Látható, hogy az emberek érzik ennek a súlyát, a felelősségét. Elmúlt évben 16
főt kellett a büntetés miatt börtönbe zárni, ebben az évben már 200 főnél
járnak.

-4Brlás János polgármester: Bízik abban, hogy összefogva meg tudják tartani a
mostani szintet Kardos településen.
Mivel több hozzászólás nem hangzott el, javasolta a tájékoztató elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület a 4 jelenlévő képviselőből (4 igen
szavazat) – egyhangúlag – ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

82/2013. (VI.26.) sz. KT. határozat
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község
közbiztonsági helyzetéről készült tájékoztatót elfogadta.

Napirendi pont tárgya:
Tájékoztató a település tűzvédelmi helyzetéről
Napirendi pont előadója:
Bohák János őrnagy
Bohák János őrnagy: Kiegészítésében elmondta, hogy a Katasztrófavédelem
irányítása alatt dolgoznak, azonban mindenki tűzoltó. A szervezeti átalakítások
kapcsán központi műveletirányítás jött létre, valószínűleg január 1-től
összeköltöznek a rendőrséggel. Bárki aki ezután hívja a 112 segélyhívó számot,
részletesebb tájékoztató szükséges mint eddig, hiszen az ott dolgozók nem
feltétlenül rendelkeznek helyismerettel, jobban körül kell majd írni a káreset
helyszínét.
Több esetben megkeresték már a közös képviselőket a társasházi
ellenőrzésekkel kapcsolatban. Nem szeretnének fizetni, de sajnos elpakolni sem
akarnak. Próbálták szépen elmagyarázni, hogy a Katasztrófavédelem a
megelőzésre állt rá, melyhez hozzátartozik a társasházak védelme is. Elmondták,
hogy nem a tűzoltó érdeke az, hogy ne legyen ott a kerékpár, vagy bármi más,
hiszen a tűzoltón van védőfelszerelés, ha menekülni kell a lakó hol fog menekülni?
Ő fog felbukni a saját dolgaiba, nem fog tudni kimenekülni.
Ugyanígy jártak el az iskolák ellenőrzése kapcsán is.
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Kardoson veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem nincs, így a legalacsonyabb III.
kategóriába van besorolva. Hamarosan elkészül a település tűzvédelmi osztályba
sorolása is.
Brlás János polgármester: elmondta, hogy a tűzoltósággal is nagyon jó a
kapcsolat.
Mivel több hozzászólás nem hangzott el, javasolta a tájékoztató elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület a 4 jelenlévő képviselőből (4 igen
szavazat) – egyhangúlag – ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

83/2013. (VI.26.) sz. KT. határozat
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település
tűzvédelmi helyzetéről készült tájékoztatót elfogadta.
Napirendi pont tárgya:
Beszámoló a Többsincs Óvoda és Bölcsőde tevékenységéről
Napirendi pont előadója:
Máté Istvánné óvodavezető
Máté Istvánné óvodavezető: Reméli kellően átfogó beszámolót készített, hiszen
érintette a tárgyi, személyi kérdéseket is, minden egyéb adatot, ami év közben
nyilvántartásba került. Kardosról 11 gyermek iskolabusszal éri el az intézményt.
Volt néhány probléma: a szülők panaszkodtak, hogy az autóbusz vezetője nem
kellően udvariasan viszonyult hozzájuk. A gyermekek kisérőjeként egy dajkát
tudnának biztosítani, azonban a busz tovább megy Szarvasra, így a dajkát nem
tudja visszahozni. A kardosi szülőkkel kapcsolatban nincsenek negatív
tapasztalatok, részt vesznek az óvoda minden megmozdulásán. Semmiféle
visszajelzés nem érkezett hozzá, úgy látja, hogy a gyermekek is jól érzik
magukat az intézményben. A nyári hónapban a takarítási szünet kívételével
minden nap jár a busz Kardosra, jelenleg 4 kisgyermek jár Kardosról.
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Szeptember hónaptól más módon szeretnék a buszjáratot megoldani, jelenleg fél
négykor indul a busz Kondorosról Kardosra, az óvodában a gyermekek akkor
ébrednek fel, így az uzsonnát sem tudják elfogyasztani. Fél 5-ös időpont lenne
megfelelő. Az egyik óvodapedagógus reggel jönne a busszal, a másik viszont du.
kísérné Kardosra a gyermekeket. Az óvodában minimális létszámmal dolgoznak,
sajnos másképpen nem tudják megoldani. Szeptembertől az iskola fogja ezt
kezdeményezni, és a KIK fogja leszámlázni és megosztani az Óvoda felé, mivel
Ők kötöttek egy külön szerződést a szállítóval.
Brlás János polgármester: elmondta, köszöni az együttműködést az óvodával is
nagyon jó a kapcsolat.
Mivel több hozzászólás nem hangzott el, javasolta a beszámoló elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület a 4 jelenlévő képviselőből (4 igen
szavazat) – egyhangúlag – ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

84/2013. (VI.26.) sz. KT. határozat
Kardos Község Képviselő-testülete a közös fenntartású Többsincs
Óvoda és Bölcsőde 2012-2013-as nevelési évéről szóló
beszámolót elfogadta.
A képviselő-testület a közös fenntartású Többsincs Óvoda és Bölcsőde
2013-2014-es nevelési évének csoportlétszámait engedélyezi.
Előterjesztés tárgya:
2013. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: Mivel hozzászólás nem hangzott el, javasolta a
rendeletmódosítás elfogadását.
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Megállapította, hogy a képviselő-testület a 4 jelenlévő képviselőből (4 igen
szavazat) – egyhangúlag – ellenvélemény nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta 10/2013.
(VI.27.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2013. évi
költségvetésről szóló 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
(A rendeletet a jegyzőkönyv 1. melléklete tartalmazza)
Előterjesztés tárgya:
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet módosítása
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester

Brlás János polgármester: elmondta, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló törvény módosítása következében szükségessé váló módosítások miatt
szükséges az SZMSZ módosítása. Felkérte aljegyző asszonyt, hogy ismertesse a
módosításokat.
Szebegyinszki Pálné aljegyző: ismertette
Szabályzatban történt módosításokat.

a

Szervezeti

és

Működési

Brlás János polgármester: Mivel hozzászólás nem hangzott el, javasolta a
rendeletmódosítás elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület a 4 jelenlévő képviselőből (4 igen
szavazat) – egyhangúlag – ellenvélemény nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:
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Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta 11/2013.
(VI.27.) önkormányzati rendeletét a képviselő-testület szervezeti
és működési szabályzatáról szóló 7/2011. (III.31.) önkormányzati
rendelet módosításáról.
(A rendeletet a jegyzőkönyv 2. melléklete tartalmazza)

Előterjesztés tárgya:
Helyi Esélyegyenlőségi Program jóváhagyása
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény 31. §. (6)-(7) bekezdése alapján
2013. július 01-jétől a települési önkormányzat pályázati úton odaítélt
támogatásban csak akkor részesülhet, ha e törvény rendelkezéseinek megfelelő
hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik, mely elkészült és jelen
előterjesztéssel kerül a Képviselő-testület elé.
Mivel hozzászólás nem hangzott el, javasolta a Helyi Esélyegyenlőségi Program
elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület a 4 jelenlévő képviselőből (4 igen
szavazat) – egyhangúlag – ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

85/2013. (VI.26.) sz. KT. határozat
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta Kardos
Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját.
Határidő : azonnal
Felelős : Brlás János polgármester
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Előterjesztés tárgya:
Körös-szögi Többcélú Társulásnak pénzeszköz átadás jóváhagyása
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa
2013. május 30.-án döntött arról, hogy a Körös-szögi Civil Fórum Egyesületet a
XI. Kistérségi Civil Találkozó megrendezéséhez 400.000.- Ft vissza nem
térítendő támogatásban részesíti.
A támogatást önkormányzati lakosságarányos hozzájárulás terhére biztosítja,
Kardos eső rész 6.216.- Ft.
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:

86/2013. (VI.26.) sz. KT. határozat
Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás részére 6.216.- Ft
pénzeszközt ad át a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
Társulási Tanácsa által hozott 79/2013.(V.30.) határozatában
foglalt támogatásra.
Megbízza a polgármestert, hogy a pénzeszköz átadásra vonatkozó
megállapodást aláírja és az összeg átutalásáról gondoskodjon.
Előterjesztés tárgya:
Örménykút-Kardos Háziorvosi Szolgálat Társulás felülvizsgálata
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Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény
átmeneti rendelkezésként a 146. §. (1) bekezdése alapján a képviselőtestületnek a 2013. január 1. előtt kötött társulási megállapodásait – az Mötv 87.
§. – 95. §.-ainak hatályba lépését követő hat hónapon belül (azaz lekésőbb 2013.
június 30-ig) – felül kell vizsgálni és az Mötv-nek megfelelően módosítani kell.
A háziorvosi szolgálat ellátása feladatellátási szerződés megkötésével is
folytatható, nem szükséges jogi személyiségű társulás létrehozása, ezért
javasolta a társulás megszüntetését, és felhatalmazást arra, hogy az új
együttműködési megállapodást a jegyző készítse el.
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:

87/2013. (VI.26.) sz. KT. határozat
(1)
A képviselő-testület úgy dönt, hogy a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezésit
figyelembe véve 2013. június 30. napjával megszünteti az
Örménykút – Kardos Háziorvosi Szolgálatot Fenntartó
Társulást, mivel azt nem kívánja jogi személyiséggel rendelkező
társulássá alakítani.
(2)
Dönt, hogy a Társulás által korábban ellátott feladatokat
Örménykút Község Önkormányzata, mint gesztortelepülés továbbra is
lássa el változatlan formában és kezdeményezi, hogy Együttműködési
megállapodás
kerüljön
megkötésre
Örménykút
Község
Önkormányzatával illetve Csabacsűd Nagyközség Önkormányzatával a
jelenlegi működési alapelvek figyelembe vételével.

- 11 -

Megbízza a jegyzőt, hogy az Együttműködési Megállapodást
(3)
2013. július 31. napjáig készítse el.
(4)
Megbízza Örménykút polgármesterét, hogy a Háziorvosi
Szolgálat 2013. augusztus 31. napjával lejáró működési engedélyét a
fentiek figyelembevételével hosszabbítsa meg.
Előterjesztés tárgya:
Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2013. évi költségvetés
módosítása
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Perei Annamária gazdasági osztályvezető: elmondta, hogy július 1-től már a
Kondoros-Kardos Közoktatási Intézményfenntartó Társuláshoz fog tartozni a
Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde költségvetése. Ismertette a
költségvetési módosításokat.
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:
88/2013. (VI.27.) sz. KT. határozat
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közös fenntartású Többsincs Óvoda és
Bölcsőde 2013. évi költségvetését az alábbiak szerint elfogadja.
Kötelező
feladat
ÖK
döntés
értelm.

Önként
vállatl
feladat

629

0

0

0

0

0

0

4 911

629

0

Intézményfinanszírozás

60 547

13 868

0

Ebből: állami bevétel

59172

7933

0

1375

5935

0

Cím, alcím, jogcím

Intézményi működési bevételek

Kötelező
feladat tv.
szerint

4 911

ebből kamatbevételek
Pénzforgalom nélküli bevételek
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

önkormányzati hozzájárulás

2013. évi
eredeti
ei.

5 540
0
0
5540
74 415
67 105
7 310

változás

632
0
90
722
1189
0
1189

2013.
mód.ei

6172
90
6262
75604
67105
8499

Finanszírozási bevételek összesen

60 547

13 868

0

74415

1189

75604

BEVÉTEL ÖSSZESEN

65 458

14 497

0

79 955

1911

81866

Kötelező
feladat tv
szerint

Cím, alcím, jogcím

Kötelező
feladat
ÖK
döntés
ért.

Önként
vállalt
feladat

2013. évi
összesen

változás

2013.
mód.ei

Működési kiadások
Személyi kiadások
Munkaadókat terhelő befizetések
Dologi kiadások

65 458
36 719
9 914
18 825

14 497
8 034
2 170
4 293

0
0
0
0

79 955
44 753
12 084
23 118

1911
962
227
722

81866
45715
12311
23840

Összesen

65 458

14 497

0

79 955

1911

81866

Az intézmény dolgozóinak 2013. évi előirányzata:
- teljes munkaidőben foglalkozatott: 25 fő,
- részmunkaidőben foglalkoztatott:
- fő,
összesen:
25 fő
Az önkormányzati hozzájárulás összege:
- Kardos Nagyközség Önkormányzata: óvodai neveléshez 166 e Ft, bölcsődei
ellátáshoz: 0 Ft
- Kondoros Nagyközség Önkormányzatának hozzájárulása: óvodai neveléshez
3026 e Ft, bölcsődei ellátáshoz 5307 e Ft

Brlás János polgármester: bejelentésében elmondta, hogy a Körös-szögi
Kistérség Többcélú Társulás TÁMOP pályázata keretében Kardoson de.
sportnap, du. pedig családi programokkal falunap kerülne megrendezésre a
közeljövőben. A pontos időpont még nem ismert, erről később ad tájékozatót.
A képviselő-testület a polgármester által elmondottakat
tudomásul vette.

Brlás János polgármester: bejelentette, hogy a képviselő-testület hatósági
ügyben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 46.
§. (2) bekezdés a.) pontja alapján zárt ülést tart.
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A 89/2013. számú határozat a képviselő-testület 2013. június 26.-i zárt ülési
jegyzőkönyvében szerepel.

Kmf.

Brlás János
polgármester

Zsindely Ferencné
jegyző

