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Készült 2013. szeptember 11.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének ülésérõl.
Jelen vannak:

Brlás János
Maginyecz András
Dr. Molnár Erika
Vaskor Zoltán

polgármester,
alpolgármester,
képviselő,
képviselő,

Szebegyinszki Pálné
Zsindely Ferencné
Perei Annamária
Pusztainé Karsai Anita

aljegyző,
jegyző,
gazdasági osztályvezető,
pénzügyi csoportvezető,

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.)Beszámoló Kardos Községi Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetéséről
Előadó: Brlás János polgármester
2.)Földbérleti díjak meghatározása
Előadó: Brlás János polgármester
3.)Előterjesztések, bejelentések
-Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás pályázat
-Szociális és Gyermekjóléti Intézmény fenntartásáról szóló megállapodás
módosítása
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-Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás
módosítása
-Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását
Célzó Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntések meghozatala
-Települési vegyes hulladékszállítás, kezelés díjáról tájékotaztatás
-Réthy Pál Kórház- Rendelőintézet Felügyelő Tanácsába delegálás
A képviselő-testület a napirendi pontokra tett javaslattal
egyetértett.
Az ülés jegyzőkönyv-vezetője: Markos Mária
Napirendi pont tárgya:
Beszámoló Kardos Községi Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetéséről
Napirendi pont előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: kérte a képviselőket, tegyék fel kérdéseiket, mondják
el véleményüket a beszámolóval kapcsolatban.
Dr. Molnár Erika képviselő: kérdése, hogy az önkormányzat milyen autót
értékesített 27 ezer Ft-ért?
Pusztainé Karsai Anita pénzügyi csoportvezető: elmondta, hogy a Körös-szögi
Kistérség értékesített egy autót, mely összegből lakosságarányosan kapott
Kardos község.
Brlás János polgármester: 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:
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Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat
2013. I. félévi költségvetéséről szóló beszámolót elfogadta.
Napirendi pont tárgya:
Földbérleti díjak meghatározása
Napirendi pont előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: elmondta, hogy az önkormányzat 2005. óta nem
emelte meg a földbérleti díjak összegét. A földbérleti díjakból az
önkormányzatnak 206.230.- Ft bevétele származik. Ha megemelik a bérleti díjat
kb. 20 ezer Ft-tal több bevétele lenne az önkormányzatnak, azonban ez
adminisztrációs feladatokat róna az önkormányzatra.
Dr. Molnár Erika képviselő: kérdése, hogy ha megemelik az összeget, biztosan
továbbra is bérelni fogják a földterületeket?
Brlás János polgármester: ezt sajnos előre nem lehet tudni.
Dr. Molnár Erika képviselő: először is azt kellene eldönteni, hogy az
önkormányzat akar-e bérleti díjat emelni. Véleménye szerint változtatni kellene
ezen, azt nem tudja ez mennyi adminisztrációs munkával járna, valószínűleg új
szerződéseket kell kötni a bérlőkkel.
Maginyecz András alpolgármester: érdemes elgondolkodni az emelésen, ugyanis
ha három év múlva jönnek rá, hogy mégis alacsonyak a bérleti díjak, akkor nagyon
drasztikus emelést kellene végrehajtani.
Dr. Molnár Erika képviselő: 10 %-os emelést javasol.
Maginyecz András alpolgármester: kérdése, hogy az emelés hány szerződést
érintene?
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valószínűleg ragaszkodni fog ezután is hozzá.
Szebegyinszki Pálné aljegyző: elmondta, hogy 19 db szerződést érintene az
emelés.
Maginyecz András alpolgármester: Ő 15 %-os emelés javasol.
Brlás János polgármester: Mivel több hozzászólás nem hangzott el, javasolta az
alpolgármester úr 15 %-os emelésére vonatkozó javaslat elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület a 4 jelenlévő képviselőből (4 igen
szavazat) – egyhangúlag – ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:
108/2013. (IX.11.) sz. KT. határozat
Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évre
vonatkozóan
az
önkormányzat
tulajdonát
képező
földterületeket haszonbérlet útján hasznosítja.
A haszonbérlet összegét az alábbiak szerint határozza meg:
* az 5000 m2 és ennél nagyobb terület után:
2014. június 30-ig történő megfizetés esetén 36.800.- Ft/ha,
2013. november 30-ig történő megfizetés esetén 34.00.- Ft/ha,
* 5000 m2 alatti terület után
2014. június 30-ig történő megfizetés esetén 34.500.- Ft/ha,
2013. november 30-ig történő megfizetés esetén 32.200.- Ft/ha
Megbízza a polgármestert, hogy a haszonbérleti szerződéseket kösse
meg.
Előterjesztés tárgya:
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás pályázat
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: elmondta, hogy az önkormányzatnak lehetősége van a
működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra pályázatot
benyújtani, javasolta a pályázat benyújtását.
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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:

109/2013. (IX.11.) sz. KT. határozat
Kardos Községi Önkormányzata képviselő-testülete pályázatot kíván
benyújtani

a

helyi

önkormányzatok

működőképessége

megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásra.
Felelős: Brlas János polgármester
Határidő: 2013. szeptember 30.
Előterjesztés tárgya:
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény fenntartásáról szóló megállapodás
módosítása
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: A Kistérség szervezetén belül működő Bölcsődét a
Szarvasi Önkormányzat saját fenntartásba kívánja venni, ez érinti az intézmény
fenntartására vonatkozó szerződést mely módosítást minden településnek jóvá
kell hagynia.
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:
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110/2013. (IX.11.) sz. KT. határozat
Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Szociális és
Gyermekjóléti Intézmény Létrehozásáról és Fenntartásáról
szóló
Megállapodás
előterjesztés
mellékletét
képező
módosítását.
Megbízza a polgármestert a Megállapodás módosításának aláírásával.
Előterjesztés tárgya:
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás
módosítása
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
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:

111/2013. (IX.11.) sz. KT. határozat
Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a
Körös-szögi
Kistérség
Többcélú
Társulás
Társulási
Megállapodás előterjesztés mellékletét képező módosítását.
Megbízza a polgármestert a Megállapodás módosításának aláírásával.
Előterjesztés tárgya:
Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását
Célzó Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntések meghozatala
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
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csatlakozott a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszerhez. Az
önkormányzat korábban már tájékoztatta a Társulást arról, hogy Kardos a
rekultivációban kíván résztvenni, a társulási hulladékkezelésben nem. Véleménye
szerint Kardos nem kíván részt venni a társulási hulladékkezelésben, és nem
kíván üzletrészt vásárolni. Javasolta, hogy a képviselő-testület az 1.) és a 2.) sz.
határozati javaslat erre vonatkozó részét fogadja el.
Mivel hozzászólás nem hangzott el, javasolta az I. sz. határozati javaslat
elfogadását, mely szerint az önkormányzat nem kíván a társulási
hulladékkezelésben részt venni.
Megállapította, hogy a képviselő-testület a 4 jelenlévő képviselőből (4 igen
szavazat) – egyhangúlag – ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:
112/2013. (IX.11.) sz. KT. határozat
Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Délkelet-Alföld
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulás Taggyűlése által 16/2013.(VII.10.) TGy.
Határozatával elfogadott DAREH Társulás Üzemeltetési
Koncepcióját és díjpolitikát nem hagyja jóvá, tekintettel arra,
hogy Kardos Község Önkormányzata nem kíván a társulási
hulladékkezelésben részt venni, a társulás keretében kizárólag a
hulladéklerakó rekultivációját kívánja megvalósítani.
A polgármester javasolta a II. sz. határozati javaslat elfogadását, mely szerint
az önkormányzat nem kíván üzletrészt vásárolni.
Megállapította, hogy a képviselő-testület a 4 jelenlévő képviselőből (4 igen
szavazat) – egyhangúlag – ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:
113/2013. (IX.11.) sz. KT. határozat
Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Békés-Manifest
Közszolgáltató Nonprofit Kft-ben (5746 Kunágota, Rákóczi út 9.,
cégjegyzékszám: 04-09-009182) nem kíván üzletrészt vásárolni,
tekintettel arra, hogy Kardos Község Önkormányzata nem kíván a
társulási hulladékkezelésben részt venni, a társulás keretében
kizárólag a hulladéklerakó rekultivációját kívánja megvalósítani.
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Előterjesztés tárgya:
Települési vegyes hulladékszállítás, kezelés díjáról tájékoztatatás
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: elmondta, hogy a korábbi rendeletben csak a szállítás
díja szerepelt, lerakási és kezelési díjat nem tartalmazta. 2013. február 1-től a
lakossági hulladékszállítás díja viszont a szállítás és lerakás díját is tartalmazza,
így ezt az önkormányzatnak kell megfizetnie.
Szebegyinszki Pálné aljegyző: elmondta, hogy a rezsicsökkentésről szóló törvény
alapján a lakossági árak kialakításánál 2012. évi április havi árakat kell alapul
venni. Korábban az önkormányzat átvállalta a szolgáltatási díj, a lerakás,
ártalmatlanítás költségeit, melyet a hulladékkezelő, valamint a szállító cég felé
külön-külön fizetett meg az önkormányzat. A kezelési díjat akkor nem tudtuk a
rendeletbe foglalt díjba beépíteni.
Tekintettel arra, hogy törvényi szabályozás alá került a közszolgáltatás díja,
jogosultsága nincs az önkormányzatnak, a továbbiakban a most díjmegállapításra
kialakított díjat 2014. december 31.-ig kell alkalmazni.
Juhász Zoltán Zsolt az ülésre megérkezett! (Jelen van 5 képviselő)
Brlás János polgármester: mivel az önkormányzat mást nem tud tenni, javasolta
az előterjesztés I. sz. határozati javaslatának elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület az 5 jelenlévő képviselőből (5 igen
szavazat) – egyhangúlag – ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

114/2013. (IX.11.) sz. KT. határozat
Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
hulladékkezelés, ártalmatlanítás feladat költségeire 2013. évi
költségvetésében 450.000.- Ft-ot különít el az általános tartalék
terhére.
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Megbízza a polgármester, hogy az előirányzat változást az
önkormányzat 2013. évi költségvetésében vezesse át és a legközelebbi
rendelet módosításkor terjessze a Képviselő-testület elé.

Polgármester javasolta az előterjesztés II. sz. határozati javaslatának
elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület az 5 jelenlévő képviselőből (5 igen
szavazat) – egyhangúlag – ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

115/2013. (IX.11.) sz. KT. határozat
Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Regionális
Hulladékkezelő Kft.-vel (Gyomaendrőd, Tanya külterület 104.)
hulladékkezelés, ártalmatlanítás vonatkozásában beszállítói
szerződést köt a korábbi szerződésünknek megfelelő
tartalommal.
Megbízza a polgármestert a szerződés megkötésével.
Előterjesztés tárgya:
Réthy Pál Kórház- Rendelőintézet Felügyelő Tanácsába delegálás
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Maginyecz András alpolgármester: Brlás János polgármestert javasolja delegálni.
Brlás János polgármester: mivel más javaslat nem hangzott el, elfogadta a
felkérést, az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását javasolta.
Megállapította, hogy a képviselő-testület az 5 jelenlévő képviselőből (5 igen
szavazat) – egyhangúlag – ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:
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116/2013. (IX.11.) sz. KT. határozat
Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet Felügyelő Tanácsába
küldöttnek
Brlás János polgármestert,
5552 Kardos, Petőfi u. 17. szám alatti lakost
delegálja.

Brlás János polgármester: tájékoztatta a képviselőket arról, hogy szeptember
29.-én Gáncs Péter Déli Evangélikus Egyházkerület püspökének, evangélikus
lelkész bemutatkozása fog megtörténni az IKSZT épületében, melyre minden
képviselőt szeretettel várnak.
Pénteken kerül sor a TE-SZEDD akcióra, melyre a képviselőket is várják.
Javasolta, hogy a képviselő-testület zárt ülés tartását rendeljen el a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 46. §. (2), c.)
pont alapján.
Szavazásra bocsátotta a zárt ülésre vonatkozó határozati javaslatot.
Megállapította, hogy a képviselő-testület a 5 jelenlévő képviselőből (5 igen
szavazat) – egyhangúlag – ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

117/2013. (IX.11.) sz. KT. határozat
Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete zárt ülést tart a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX tv. 46. §. (2), c.) pontja alapján.
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Brlás János polgármester: Mivel több hozzászólás nem hangzott el, a
polgármester a nyilt ülést berekesztette.

Kmf.

Brlás János
polgármester

Zsindely Ferencné
jegyző

