
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
45 / 2013. (V. 08.) önkormányzati határozata 

Tard –  Alzey – Josselin Európai futás és testvérvárosi jubileumi  
rendezvényeken való részvételről 

 
1.)             A képviselőtestület úgy döntött, hogy a rendezvényeken 
Önkormányzatunk futó – és kerékpáros csapattal, valamint a Josselin városában 
tartandó rendezvényeken, népzenei és néptánc találkozón hagyományőrzők, 
néptáncosok és népzenészek, közreműködésével képviseli Községünket és a 
Matyóságot. 
2.)            A rendezvénysorozaton történő részvétel költségeinek a későbbiek során 
pontosítandó fedezetét az önkormányzat 2013. évi költségvetésében tervezett 
általános működési tartalékai, valamint a testvérvárosi kapcsolatok ápolásáras 
elkülönített Euro pénzeszközei terhére biztosítja. 
3.)            A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozattal kapcsolatos 
szükséges intézkedések megtételére. 
4.)   A Képviselő-testület a programsorozat megszervezésével megbízza 
 Derekas Sándor kirendeltség vezetőt és Kleszó Tibor alpolgármestert.  

  
Határidő:  azonnal 
Felelős:     Polgármester 
 



Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
46 / 2013. (V. 08.) önkormányzati határozata 

                                                     a tardi falunap időpontjáról 
  
A Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a tardi falunap 
időpontjáról szóló előterjesztést és úgy döntött, hogy a falunap időpontját 2013. június  
30.-ában határozza meg. 
A falunapi rendezvények összeállításával és megszervezésével a képviselő- testület Nagy 
Béla képviselőt és Kleszó Tibor alpolgármestert bízza meg. 
A falunap várható max. 500.000 Ft költségét a 2013. évi költségvetésben kulturális célú 
előirányzatai terhére biztosítja 
  
Határidő:  azonnal 
Felelős:     Polgármester 
 



Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
47 / 2013. (V. 08.) önkormányzati határozata 

Fundamentum Iskola terem igényéről 
 
Tard Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Fundamentum Óvoda, Általános Iskola, 
Gimnázium és Alapfokú művészetoktatási Intézmény Tardi Telephelyének Szakiskolai 
Képzés beindításához benyújtott teremigényét megtárgyalta és a következő döntést hozta: 
  

1.)   a képviselőtestület a tulajdonában lévő, Tard Ady E. út 1.sz alatti Teleház 
ingatlanának bérbeadásához nem járul hozzá 

2.)   megismerve és megértve az intézmény problémáját annak megoldására a 
következő javaslatot teszi: 

3.)   Az új iskolaszárny épületének tetőtér beépítéséhez hozzájárul, amennyiben: 
·       a beépítéssel kialakított terület és vagyon közös tulajdont nem keletkeztet 
·       A beépítéssel járó költségek kompenzálására a képviselőtestület vállalja, 
hogy az arra kötött megállapodás aláírását követő 5 éven belül a beépítéssel 
keletkeztetett újabb területre vonatkozóan bérleti díjat, működtetési 
hozzájárulást nem állapít meg. 
·       A jelenleg érvényben lévő bérleti díj, működtetési hozzájárulás összegét 
az értéknövelő beruházás részleteire vonatkozó megállapodás aláírását 
követően 5 évig nem emeli 

4.)   A 3.) pontban megfogalmazott kedvezmények ellenében a bérlő által végrehajtott 
     értéknövelő beruházás során létrehozott vagyon Tard Község Önkormányzatának 
     kizárólagos tulajdonába kerül 

5.)   Az itt megfogalmazott javaslat alapján létrehozandó megállapodás 
megfogalmazásával és annak testület elé terjesztésével a képviselőtestület a 
Polgármestert bízza meg. 

  
Határidő : felek megegyezése szerint 
Felelős:   Polgármester 
 



Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
48 / 2013. (V. 08.) önkormányzati határozata 

jogi képviselő megbízásáról 
 

A Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Nagy András tardi 
állampolgárnak az önkormányzattal szemben indított és elbirtoklás tényének megállapítására 
irányuló keresetének kérdését és úgy döntött, hogy az Önkormányzat érdekeinek képviseletére 
jogi képviselőt bíz meg. A jogi képviselő megbízásával és a vele történő kapcsolattartással a 
képviselőtestület a Polgármestert bízza meg. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős :   Polgármester 
 



Tard Községi Önkormányzat Képviselő testületének 
51/ 2013. (V. 15.) önkormányzati határozata 

Vis maior támogatásra kérelem benyújtásáról 
 

Tard Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határozott, hogy vis maior 
támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 

A káresemény megnevezése: suvadásos partfalomlás a tardi temetőben 
A káresemény helye: tardi belterület 1 hrsz.-ú temető  

A káresemény helyreállításához szükséges 
pénzeszközök forrásösszetétele 

 

Megnevezés 2013. év % 
Saját forrás (biztosítási összeg 
nélkül) 4.302.887.-Ft 10 

Biztosító kártérítése 0 Ft 0 
Egyéb forrás 0 Ft 0 
Vis maior támogatási igény 38.725.983.-Ft 90 
   
Források összesen: 43.028.870.-Ft 100 

A károk helyreállításának ( költségvetés alapján) tervezett összköltsége 43.028.870.-Ft, 
melynek fedezetét az Önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész 
aláhúzandó) biztosítani. 
 
A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyontárgy tulajdonát nem 
képezi, azonban az önkormányzat kötelező feladatának ellátásához kezelésében van.  
 

• A károsodott ingatlan az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását 
szolgálja 

     Ingatlan, ( név hrsz )   kötelező feladat 
 

- tardi temető Tard belterület 1 hrsz. - köztemető fenntartásáról való    
gondoskodás          

 
• A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatosan az Önkormányzat biztosítással 

rendelkezik / nem rendelkezik ( megfelelő rész aláhúzandó ) 
 
• Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem igényelt ( a megfelelő 

rész aláhúzandó ) 
 
• A képviselőtestület a támogatási igény kedvező elbírálása esetén a károsodott 

ingatlanra értékkövető, határozatlan időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 
éven keresztüli fenntartását, valamint a támogatás elszámolásának benyújtásakor 
igazolja a biztosítási szerződés megkötését a Magyar Államkincstár területileg 
illetékes Igazgatósága felé. 

 
• Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 

szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 



 
• Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el 

tudja látni / nem tudja ellátni ( a megfelelő rész aláhúzandó ) 
 
• A testület a saját forrás összegét a 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.11.)  

számú Költségvetési Rendeletében biztosítja 
 
 Testület felhatalmazza a Polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 
 
Határidő : azonnal. 
Felelős: polgármester 
 
 
Mivel a képviselőtestület nyílt ülésén a képviselők részéről egyéb indítvány, javaslat 
hozzászólás nem érkezett Gál János polgármester a testület ülését bezárta 
 

kmf. 
 
 

  Gál János      Derekas Sándor 
          Polgármester             Kirendeltség vezető 

 
 
 
 

 Kelemen Károlyné képviselő                Hajdu József  képviselő 
  Jkv hitelesítő                  Jkv hitelesítő 

 
 
 



Bükkzsérc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
                                      18 / 2013. (V. 8.) önkormányzati határozata 

a Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvoda működésében  
bekövetkező változtatásokról  

 
Bükkzsérc Község önkormányzatának képviselő-testülete - figyelembe véve a település 

2013. évi költségvetésének alakulását, - az alábbi döntést hozta: 
 

Bükkzsérc Község önkormányzatának képviselő-testülete a Cserépfalu, Cserépváralja és Tard 
községek Önkormányzataival közösen fenntartott Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvodát, 
valamint az intézmény közös fenntartására irányuló intézményfenntartó társulást 2013. 
augusztus 31. napjával megszünteti.  
 
Megbízza az Óvoda vezetőjét a szükséges munkajogi, tanügy-igazgatási, szervezési feladatok 
lebonyolításával. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester, intézményvezető 
 
Cserépfalu község Önkormányzatának képviselő testülete megvitatta a Bükk kincsei 
napközi-otthonos óvoda további működéséhez kapcsolódó kérdéseket és 5 fő igen 
szavazatával ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Cserépfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
                                      24 / 2013. (V. 8.) önkormányzati határozata 

a Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvoda működésében  
bekövetkező változtatásokról  

 
Cserépfalu Község önkormányzatának képviselő-testülete - figyelembe véve a település 

2013. évi költségvetésének alakulását, - az alábbi döntést hozta: 
 

Cserépfalu Község önkormányzatának képviselő-testülete a Bükkzsérc, Cserépváralja és Tard 
községek Önkormányzataival közösen fenntartott Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvodát, 
valamint az intézmény közös fenntartására irányuló intézményfenntartó társulást 2013. 
augusztus 31. napjával megszünteti.  
 
Megbízza az Óvoda vezetőjét a szükséges munkajogi, tanügy-igazgatási, szervezési feladatok 
lebonyolításával. 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester, intézményvezető 
 
Cserépváralja község Önkormányzatának képviselő testülete megvitatta a Bükk kincsei 
napközi-otthonos óvoda további működéséhez kapcsolódó kérdéseket és 3 fő igen 
szavazatával ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
  

Cserépváralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
                                      16 / 2013. (V. 8.) önkormányzati határozata 

a Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvoda működésében  
bekövetkező változtatásokról  

 



Cserépváralja Község önkormányzatának képviselő-testülete - figyelembe véve a 
település 2013. évi költségvetésének alakulását, - az alábbi döntést hozta: 

 
Cserépváralja Község önkormányzatának képviselő-testülete a Bükkzsérc, Cserépfalu és Tard 
községek Önkormányzataival közösen fenntartott Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvodát, 
valamint az intézmény közös fenntartására irányuló intézményfenntartó társulást 2013. 
augusztus 31. napjával megszünteti.  
 
Megbízza az Óvoda vezetőjét a szükséges munkajogi, tanügy-igazgatási, szervezési feladatok 
lebonyolításával. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester, intézményvezető 
 
Tard község Önkormányzatának képviselő testülete megvitatta a Bükk kincsei napközi-
otthonos óvoda további működéséhez kapcsolódó kérdéseket és 7 fő igen szavazatával 
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
  

Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
                                      50 / 2013. (V. 8.) önkormányzati határozata 

a Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvoda működésében  
bekövetkező változtatásokról  

 
Tard Község önkormányzatának képviselő-testülete - figyelembe véve a település 2013. 

évi költségvetésének alakulását, - az alábbi döntést hozta: 
 

Tard Község önkormányzatának képviselő-testülete a Bükkzsérc, Cserépfalu, Cserépváralja 
községek Önkormányzataival közösen fenntartott Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvodát, 
valamint az intézmény közös fenntartására irányuló intézményfenntartó társulást 2013. 
augusztus 31. napjával megszünteti.  
 
Megbízza az Óvoda vezetőjét a szükséges munkajogi, tanügy-igazgatási, szervezési feladatok 
lebonyolításával. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester, intézményvezető 
 
 
 
Gál János Tard Község polgármestere elmondja, hogy ha már így alakult, hogy a 
továbbiakban az óvodák külön utakon járnak, sok sikert kíván az önkormányzatoknak.  

A képviselő testületek részéről az együttes testületi ülés keretein belül egyéb javaslat nem 
érkezett, ezért Gál János Tard község polgármestere az ülést bezárta.  
 

K.m.f. 
 

	 Vasas	Csaba	 	 	 	 	 	 Kósik	István	
        Bükkzsérc község polgármestere   Cserépfalu község polgármestere 
 



	

	 Dávid	Zoltán	 	 	 	 	 	 Farmosi	Zoltán	
    Cserépváralja község polgármestere       Bükkzsérc – Cserépfalu - Cserépváralja 
             községek körjegyzője 

	

	 Gál	János	 	 	 																																				Dr.	Jakab	Orsolya	
Tard község polgármestere                                    Mezőkövesd Város jegyzője  
                                                                                              nevében és megbízásából 
 
 
	 	 	 	 Derekas	Sándor		
    Kirendeltség-vezető 
 
 
                                                                                                      
       Mizser László       Kovács Róbert  
Cserépfalu község jkv. hitelesítője� � ����������������Cserépfalu község jkv. Hitelesítője 
               
 
 
 

Klubukné	Lénárt	Margit	 	 	 	 	 Hári	Szilvia	
Cserépváralja község jkv. hitelesítője� � �����Cserépváralja község jkv. hitelesítője 

 

	

															Nagy	Béla			 	 	 	 	 Kovács	Béla			
Tard község jkv. hitelesítője                                 Tard község jkv. hitelesítője 
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