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Képviselõ-testületének
2013. augusztus 29.-én megtartott
soronkívüli ülésérõl.

JEGYZÕKÖNYV
Készült 2013. augusztus 29.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének sorokívüli ülésérõl.
Jelen vannak:

Brlás János
Maginyecz András
Juhász Zoltán Zsolt
Dr. Molnár Erika
Vaskor Zoltán

polgármester,
alpolgármester,
képviselő,
képviselő,
képviselő,

Szebegyinszki Pálné

aljegyző,

Brlás János polgármester: tisztelettel köszöntötte a képviselőket a képviselőtestület soronkívüli ülésén.
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.)Közterületek használatáról szóló rendelet módosítása
Előadó: Brlás János polgármester
2.)Előterjesztések, bejelentések
a.)Alföldvíz Zrt.-vel szolgáltatási szerződés megkötése
b.)KEOP-1.1.1/C/13-2013-0043 pályázatra vonatkozó megállapodás
jóváhagyása
A képviselő-testület a napirendi pontokra tett javaslattal
egyetértett.
Az ülés jegyzőkönyv-vezetője: Markos Mária
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Közterületek használatáról szóló rendelet módosítása
Napirendi pont előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: Kérte a megjeleneteket, hogy tegyék fel kérdéseiket,
mondják el véleményüket a rendelet módosításával kapcsolatban.
Mivel hozzászólás nem hangzott el, javasolta a rendeletmódosítás elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület a 5 jelenlévő képviselőből (5 igen
szavazat) – egyhangúlag – ellenvélemény nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta 13/2013.
(VIII.30.)
önkormányzati
rendeletét
a
közterületek
használatáról szóló 14/2008. (VI.26.) rendelet módosításáról.
(A rendeletet a jegyzőkönyv 1. melléklete tartalmazza)

Előterjesztés tárgya:
Alföldvíz Zrt.-vel szolgáltatási szerződés megkötése
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: ismertette az előterjesztést, amely a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Kérte a megjeleneteket, hogy tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményüket
az előterjesztéssel kapcsolatban.
Mivel hozzászólás nem hangzott el, javasolta az előterjesztés határozati
javaslatának elfogadását.
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Megállapította, hogy a képviselő-testület a 5 jelenlévő képviselőből (5 igen
szavazat) – egyhangúlag – ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

105/2013. (VIII.29.) sz. KT. határozat
Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 94/2013.(VII.15.)
KT.sz. határozatát visszavonja és jóváhagyja az Alföldvíz Zrt.-vel
kötendő,
az
ivóvízellátás
ASR
típusú
konténeres
szűrőberendezéssel történő biztosítására és a konténer
bekötővezetéknek kialakítására szóló – jelen előterjesztés
mellékletét képező - Szolgáltatási szerződést.
A szolgáltatási díj fedezetéül a 2013. évi költségvetés „működőképesség
megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás”-t jelöli meg.
Megbízza a polgármestert a Szolgáltatási szerződés aláírásával.
Előterjesztés tárgya:
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0043 pályázatra vonatkozó megállapodás
jóváhagyása
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester

Brlás János polgármester: elmondta, hogy a pályázathoz szükséges ez a
megállapodás. Kérte a képviselőket, hogy tegyék fel kérdéseiket, mondják el
véleményüket az előterjesztéssel kapcsolatban.
Mivel hozzászólás nem hangzott el, javasolta az előterjesztés határozati
javaslatának elfogadását.

Megállapította, hogy a képviselő-testület a 5 jelenlévő képviselőből (5 igen
szavazat) – egyhangúlag – ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:
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106/2013. (VIII.29.) sz. KT. határozat
Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés
mellékletét képező, KEOP-1.1.1/C/13-2013-0043 azonosítószámú, „A
Körös-szögi Kistérség Hulladékgazdálkodási Rendszerének
Továbbfejlesztése” c. pályázati projekthez kapcsolódó, a
projekt megvalósításához és fenntartására vonatkozó
megállapodást jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert megállapodás
aláírására.
Határidő:
2013. szeptember 4.
Felelős:
Brlás János polgármester

Brlás János polgármester: Mivel több hozzászólás nem hangzott el, a
polgármester a soronkívüli ülést berekesztette.

Kmf.

Brlás János
polgármester

Szebegyinszki Pálné
aljegyző

