2013 márciusában hozott határozatok

Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10 / 2013. (III. 13.) önkormányzati határozata
az Ikarus típusú iskolabusz eladásáról
Tard község Önkormányzatának képviselőtestülete a tulajdonában lévő és általa
üzemeltetett IKARUS típusú iskolabusz üzemeltetését a 2012 - 2013 iskolai tanév szorgalmi
időszakának utolsó napjától – az általános iskolai oktatási feladatnak a KIK részére történő
átadása miatt – megszünteti. Elhatározza, hogy a feladatot ellátó autóbuszt a feladat
megszűnését követően értékesíti, az autóbuszvezetői álláshelyet megszünteti.
Az IKARUS 250 / 59 típusú JOB - 745 forgalmi rendszámú autóbusz igénybevételéért
fizetendő üzembetartási hozzájárulás 2013. évben

Km díj

Gépkocsiv
ezető díja

Kategória
Tard Község Önkormányzata, az általa fenntartott intézmények (belső
elszámolás alapja) illetve vele tartós megállapodásban lévő szervezetek
számára.
Egyéb intézmény, szervezet, egyesület, személy számára
A gépkocsi napi 8 órát meghaladó igénybevétele esetén a gépkocsivezető túlóra
költségtérítésének összege – munkanapokon.
A gépkocsivezető túlóra költségtérítésének összege – pihenőnapokon.

Díj
200 Ft/km
250 Ft/km
1.500.-Ft/óra
1.800.-Ft/óra

Felkéri a polgármestert, hogy e döntésben foglaltaknak megfelelően az autóbusz
értékesítéséről, valamint az álláshely megszüntetéséről illetve az üzemeltetési szabályzat
módisításáról intézkedjen.
Határidő: 2013. június 15.-ét követően lehetőség szerint
Felelős: Polgármester
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11 / 2013. (III. 13.) önkormányzati határozata
Tard Községben az önkormányzat által nyújtott ellátások és szolgáltatások
igénybevételéért fizetendő térítési díjakról, valamint az önkormányzat tulajdonában
lévő ingatlanok, és ingóságok igénybevétele esetén fizetendő bérleti díjakról
Tard Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által nyújtott
ellátások és szolgáltatások igénybevételéért fizetendő térítési díjakat, valamint az
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok, és ingóságok igénybevétele esetén fizetendő
bérleti díjakat az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg.
1. Munkahelyi étkeztetés
2. Vendégétkeztetés
a. Gyermek napi egyszeri
b. Gyermek napi háromszori
c. Felnőtt napi egyszeri
d. Felnőtt napi háromszori

530 Ft + Áfa

675 Ft

472 Ft +Áfa
1180 Ft+Áfa
590 Ft +Áfa
1260 Ft +Áfa

600Ft
1500Ft
750 Ft
1600 Ft

3. Faluház kezelésében lévő evőeszközök 1
4. A faluház bérleti díjai
a. A faluház előterének és egészségügyi vizesblokkjának bérbeadása
b. A faluház előterének és nagytermének
egészségügyi kiszolgáló helyiséggel való
bérbeadása 2
c. A faluház valamennyi helyisége kiszolgáló
részeivel és a konyha igénybe vételével 24 óra
időtartamra 3
d. A faluház valamennyi helyisége kiszolgáló
részeivel, csak szállás céljára történő igénybe
vétele során
5. A konyha bérleti díjai 4
a. 6 órai igénybevétel esetén
b. 6 órán túli igénybevétel esetén
6. Teleház szolgáltatás díjai 5
7. Sportpálya öltöző emeleti szintjének szállás céljára
történő igénybevétele
a. nyári időszakban
b. téli időszakban
8. Mobilkemence
9. Sátor
10. Sándor-völgyi rendezvénycentrum 6
11. Hagyományőrző központ 7
12. Bérkaszálás

120 Ft/fő +Áfa

152 Ft

3000 Ft +Áfa

3810 Ft

12000 Ft+Áfa

15240 Ft

78740 Ft+Áfa

100000 Ft

1500 FT+Áfa

1905 Ft/fő

10000 Ft+Áfa
16000 Ft+Áfa
7874 Ft +Áfa

12700 Ft
20320 Ft
10000 Ft

1700Ft/fő+ Áfa
2500Ft/fő+ Áfa
80000+Áfa
100000+áfa
10000+áfa
10000+áfa
5.-Ft + Áfa/m2

2160 Ft
3175 Ft
101600
127000
12700
12700
6,35.Ft/m2

A bérleti díjakról szóló táblázatot a honlapon közzé kell tenni.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, kirendeltség-vezető, intézményvezetők
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12 / 2013. (III. 13.) önkormányzati határozata
az önkormányzat által a Fundamentum Óvodának és Iskolának nyújtott étkezés
igénybevételéért fizetendő térítési díjakról
Tard Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Fundamentum Óvodának és
Iskolának 2013. évben az önkormányzat által biztosított étkezés igénybevételéért fizetendő
térítési díjakat az alábbiakban határozza meg:
Megnevezés
1

2013 évi díj (Ft)

A kölcsön során keletkezett sérült, vagy törés és egyéb úton megsemmisült tárgyi eszközök térítési díját az újbóli beszerzési ár
figyelembevételével a bérleti díjon felül kell megtéríteni
2
A felmerült közüzemi díjak leolvasás alapján megtérítendők.
3
A felmerült közüzemi díjak leolvasás alapján megtérítendők
4
A felmerült közüzemi díjak leolvasás alapján megtérítendők
5
5 órát meghaladó rendezvény esetén további 1.000 Ft+áfa./óra. A felmerült közüzemi díjak leolvasás alapján megtérítendők
6
5 órát meghaladó rendezvény esetén további 1.000 Ft+áfa./óra. A felmerült közüzemi díjak leolvasás alapján megtérítendők
7
5 órát meghaladó rendezvény esetén további 1.000 Ft+áfa./óra. A felmerült közüzemi díjak leolvasás alapján megtérítendők

Óvodai étkeztetés
Iskolai napközi (3*)
Iskolai menza
Felnőtt ebéd

392 +áfa
476+áfa
434+áfa
583+áfa

A térítési díjat 2013 április 1-től kell alkalmazni. A havi térítési díjat előre kell megfizetni!
A térítési díj változásáról a Fundamentum Iskolát írásban értesíteni kell!
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, élelmezésvezető
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13 / 2013. (III. 13.) önkormányzati határozata
Településüzemeltetési munkatárs álláshely betöltéséről
1. Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013 január 1 .től megüresedett falugondnoki
álláshelyet 2013 március 18-tól be kívánja tölteni.
2. Megbízza a polgármestert a szükséges munkajogi és egyéb intézkedések megtételére.
3. Az álláshely betöltésének a feltételeit az alábbiakban szabja meg:
Betölthető álláshely:
Tard önkormányzat Településüzemeltetési munkatárs
3416 Tard Rózsa F 1.
Képesítési és egyéb feltételek:
• A munkakör betöltéséhez szükséges legalább középiskolai végzettség
• 5 éves munkaviszony
• Elbírálásnál előnyt jelenthet magasabb végzettség megléte
A jelentkezéshez csatolni kell:
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
• Végzettséget igazoló oklevél másolatokat
• Szakmai önéletrajzot
Az állás elfoglalásának határideje: 2013. 03. 18.
A megbízás időtartama: Három hónap próbaidő után határozatlan jogviszony.
Illetmény és egyéb juttatások: A Mtv. szerint
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14 / 2013. (III. 13.) önkormányzati határozata
Bükk Kincsei Óvoda működésében bekövetkező változtatásokról
Az önkormányzat képviselő-testülete figyelembe véve a település 2013. évi
költségvetésének alakulását az alábbi döntést hozta:
Az önkormányzat képviselő-testülete kezdeményezi 2013. augusztus 31.-ével a társulási
megállapodás közös megegyezéssel való megszüntetését. A tardi óvodában a napi
nyitvatartási időt 8 órára csökkenti. A cserépváraljai óvodás korú gyermeket az intézmény
külön szerződésben foglalt feltételekkel fogadja. A tardi óvodában az indítható csoportok

létszámát 2 csoportban határozza meg. Az álláshelyek számát 3 fő óvónői és 1 fő dajkai
státuszban határozza meg. Megbízza az óvoda vezetőjét a szükséges munkajogi, tanügyi
igazgatási, szervezési feladatok lebonyolításával.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester, intézményvezető
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15 / 2013. (III. 13.) önkormányzati határozata
a rendezvényszervezői feladatok ellátásáról
Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendezvényszervezői álláshelyhez
kapcsolódóan az alábbi feladatokat határozza meg:
•

a település egyes önkormányzati rendezvényeinek hangosítása, „házigazdai” feladatok
ellátása külön egyéni szerződés alapján történjen
• az újság és a honlap szerkesztése továbbra is feladatköre maradjon
• a feladatok csökkenése miatt a havi juttatásának mértékét 30.000 Ft-ban állapítja meg.
• a rendszergazdai feladatok ellátása közös hivatal rendszergazdájának feladatköre

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének
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a 2013. évtől alkalmazandó étkeztetés nyersanyagnormák megállapításáról
Tard Község Önkormányzatának képviselőtestülete az általa fenntartott központi konyhán
keresztül biztosított közétkeztetésben 2013. évben alkalmazandó közétkeztetési
nyersanyagnormákat az alábbiak szerint állapítja meg:
1. 2013. április 1 - től alkalmazandó a gyermekétkeztetés szabályai alá nem tartozó
étkezési nyersanyagnormák (Áfa és rezsiköltség nélkül):
Reggeli

153 Ft/nap

Tízórai

117 Ft/ nap

Ebéd

297 Ft/nap

Uzsonna

117 Ft/nap

Vacsora

236 Ft/nap

2. Az étkezésnél a napi fizetendő térítési díjat a nyersanyagköltség általános forgalmi
adóval növelt összegével és az ételkészítés rezsi költségének felszámításával kell
meghatározni.
Felelős: Polgármester, élelmezésvezető
Határidő: 2013. április 1

Tard község Önkormányzatának képviselőtestülete a közoktatási intézményeknél
alkalmazandó gyermekétkeztetés intézményi térítési díjak megállapításáról szóló
a javaslat megvitatását követően megtartott szavazásán 5 fő igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi rendeletét.

Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének
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Önkormányzati tulajdonú bérlakások bérleti díjának megállapításáról
Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati tulajdonú bérlakások
bérleti díját 2013.április 1.-től az alábbiak szerint határozza meg: a település egyes
önkormányzati rendezvényeinek hangosítása, „házigazdai” feladatok ellátása külön egyéni
szerződés alapján történjen
1. Az alkalmazandó bérleti díj a lakás célját szolgáló alapterületre vonatkozóan legalább
250.-Ft/m2 + Áfa
2. A lakásbérleti díjak megállapításáról a képviselőtestület az éves költségvetési
rendeletének elfogadását megelőzően évente dönt.
3.

Új bérlővel történő új bérleti szerződés megkötése esetén a bérleti szerződésben 3
havi kaució előre történő megfizetését kell előírni

4. Az Önkormányzat mint tulajdonos a lakáshoz kapcsolódó, nem lakás célú
helyiségekre bérleti díj megállapítását nem kezdeményezheti.
Határidő: 2013. április 1.
Felelős: polgármester
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18 / 2013. (III. 13) önkormányzati határozata
az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségének költségvetési évet követő három évre vonatkozó bemutatásáról
A Képviselő-testület az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29.§. (3) bekezdése
alapján Tard Község Önkormányzatának az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő
hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1)
bekezdésében meghatározott saját bevételeit, valamint a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése
szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési
évet követő három évre várható összegét a határozat melléklete szerint állapítja meg.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének
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a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évi költségvetésének jóváhagyásáról

Tard Község Önkormányzatának képviselőtestülete a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati
Hivatal – azon belül a Tardi Kirendeltség – 2013. évre vonatkozó költségvetését jóváhagyja.
Megbízza a polgármestert, hogy e döntését Mezőkövesd Város Polgármestere felé továbbítsa
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének
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a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának módosításáról
Tard Község Önkormányzatának képviselőtestülete megtárgyalta Borsodivánka Község
képviselőtestületének a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló
megállapodás módosítására tett javaslatát, és úgy döntött, hogy a megállapodás módosítását –
tekintettel arra, hogy a többi érintett önkormányzat ezzel kapcsolatos véleménye nem ismert,
másrészt azért mert a közös hivatal működésére illetve finanszírozhatóságára vonatkozó
gyakorlati tapasztalat még nem áll rendelkezésre – nem támogatja.
Megbízza a polgármestert, hogy e döntését Mezőkövesd Város Polgármestere felé továbbítsa
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének
21 /2013. (III.13.) önkormányzati határozata a
Tard Község Önkormányzata közép-és hosszú távú
vagyongazdálkodási tervéről
Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából
Tard Község Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az
alábbiak szerint fogadja el:
Tard Község Önkormányzatának középtávú vagyongazdálkodási terve:
1) Az önkormányzati vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.
2) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó,
elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek
kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos
működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása,
gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése.
3) Az önkormányzati vagyonfejlesztés céljait a Képviselő-testület döntései és az éves
költségvetési rendelet határozza meg.
4) Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái:
a) A feladat ellátásához nem szükséges vagyon értékesítése: a rendelkezésre álló szabad
vagyon értékesítését forgalmi értékbecsléssel megalapozva, nyilvános pályázati kiírás alapján,
a vagyonrendelet előírásai szerint, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
alapján kell lefolytatni.

b) Használatba-adás, bérbeadás: A lakás és nem lakáscélú helyiségek hasznosítása elsősorban
bérleti szerződés keretében tehető meg. A bérlet útján nem hasznosított ingatlan esetében
törekedni kell arra, hogy minél rövidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban, ezért
folyamatos pályáztatás szükséges. A bérleti díjakat a piaci viszonyoknak megfelelően kell
megállapítani. Törekedni kell arra, hogy a bérleti díjak, lakbérek fedezetet nyújtsanak az
ingatlan karbantartására, felújítására és az üzemeltetési költségekre.
Tard Község Önkormányzatának hosszú távú vagyongazdálkodási terve:
1) A középtávra meghirdetett feladatok ellátása.
2) A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkentés mellett szem előtt
kell tartani azt, hogy a vagyonhasznosítás ne vagyonfelélést eredményezzen. A piaci helyzet
ismeretében évente felül kell vizsgálni az értékesítendő, valamint a más módon hasznosítható
vagyonelemeket.
3) A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban a megmaradó vagyontárgyak
megóvására, felújítására kell fordítani.
4) A vagyonhasznosítás célja, hogy Tard Község területén további ipari, idegenforgalmi,
kulturális, munkahelyteremtő beruházások valósuljanak meg. Törekedni kell arra, hogy a
megvalósuló beruházásokat elsődlegesen pályázati forrásból tudja biztosítani az
Önkormányzat.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal összefüggő szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint
Tard Község Önkormányzat vagyongazdálkodási tervének 1. számú melléklete
I. Törzsvagyon
A./Forgalomképtelen vagyon, mely az Nvtv. 5 § (4) bekezdése alapján nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon
1./Helyi közutak, műtárgyak:
a./Belterületi gyűjtő utak
b./Kiszolgáló és lakó utak
c./ Külterületi közutak
e./ Gyalogutak és járdák
f./ Parkolók
g./ Gondozott zöldterületek
(ebből játszótér 2 db)

kiépített /km/
4
2,8
0
8
10 db
3870 m2

kiépítetlen km/
0
0
0
0

Vagyonnyilvántartó: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Tardi Kirendeltsége
Vagyonműködtető/vagyonkezelő: Tard Község Önkormányzata.
2./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő
műemlékek és műemlék együttesek:
•

tájházak

TARD Béke u. 55. és 57

Vagyonnyilvántartó: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Tardi Ki rendeletsége
Vagyonműködtető/vagyonkezelő: Tard Község Önkormányzata

B./Forgalomképtelen vagyon, mely az Önkormányzat 13 /2011 (IX. 07.) sz.
önkormányzati rendelete forgalomképtelennek minősít
Vagyoni rendeletében az önkormányzat egyéb forgalomképtelen vagyontárgyat nem
különített el.
C./ A törzsvagyon körén belül az Önkormányzat 13 /2011 (IX. 07.) sz. rendelete alapján
korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak
1/ Ivóvíz, szennyvíz csatorna hálózata
Ivóvízhálózat: 11 km
Szennyvíz csatornahálózat: 11 + 4.km
Szennyvízátemelők: 1 + 5 db
Vagyonnyilvántartó: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Tardi Kirendeletsége
Vagyonműködtető/vagyonkezelő: a vízi közműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény
alapján a Heves megyei Vízmű ZRt.
2./ Nevelési-oktatási és művelődési intézmények:
a./ Óvodák:
• Bükk Kincsei Napközi otthonos Óvoda 3416 Tard, Rákóczi út 6
Vagyonnyilvántartó: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal
Vagyonműködtető/vagyonkezelő: Városi Napközi otthonos Óvoda és Bölcsőde
b./ Alapfokú nevelési, oktatási intézmények:
•

MÁAMIPSZ Szabó Zoltán Tagiskola 3416 Tard, Béke tér 1.sz.

Vagyonnyilvántartó: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Tardi Ki rendeletsége
Vagyonműködtető/vagyonkezelő: a köznevelési feladatot ellátó önkormányzati fenntartású
intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII törvény alapján a
Klebersberg Intézmény Fenntartó Központ.
c./ Faluház: Tard, Béke tér 1.sz
Vagyonnyilvántartó: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Tardi Ki rendeletsége
Vagyonműködtető/vagyonkezelő: a köznevelési feladatot ellátó önkormányzati fenntartású
intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII törvény alapján a
Klebersberg Intézmény Fenntartó Központ.
3./ Egészségügyi és szociális intézmények:
Önkormányzati háziorvosi, fogorvosi rendelő, védőnői tanácsadó, és gyógyszertár
•

3416 Tard Béke tér 1.sz

Vagyonnyilvántartó: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Tardi Kirendeltsége
Vagyon működtető/vagyonkezelő: Tard Község Önkormányzata
4./ Igazgatási és egyéb épületek :
a./ Önkormányzati Hivatal 3416 Tard, Rózsa Ferenc út 1.sz.
Vagyonnyilvántartó: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Tardi Kirendeltsége
Vagyonműködtető/vagyonkezelő: Tard Község Önkormányzata
b./ Ravatalozó Tard Hrsz. 1
Vagyonnyilvántartó: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Tardi Kirendeltsége

Vagyonműködtető/vagyonkezelő: Tard Község Önkormányzata
D./ Üzleti vagyon, melyet a Nvtv. valamint az 13 /2011 (IX. 07.) rendelete nem minősít
korlátozottan forgalomképes vagyonnak és az önkormányzat hosszú távú gazdasági,
kulturális és sport céljait szolgálja
1./ Sport és szabadidős létesítmények elhelyezésére szolgáló épületek területek
a./ Sándor völgyi szabadtéri rendezvényközpont Hrsz. 012/2
Vagyonnyilvántartó: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Tardi Ki rendeletsége
Vagyonműködtető/vagyonkezelő: Tard Község Önkormányzata
b./ Sportpálya és sportöltöző, „bakancsos” szálláshely Hrsz 1316
Vagyonnyilvántartó: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Tardi Ki rendeletsége
Vagyon működtető/vagyonkezelő: Tard Község Önkormányzata
c./ Fitt – Net Teleház: 3416 Tard, Ady E. út 1.sz
Vagyonnyilvántartó: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Tardi Ki rendeletsége
Vagyonműködtető/vagyonkezelő: Tard Község Önkormányzata
d./ Hagyományőrző rendezvényközpont 3416 Tard, Béke út 53 sz.
Vagyonnyilvántartó: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Tardi Ki rendeletsége
Vagyonműködtető/vagyonkezelő: Tard Község Önkormányzata
2./Lakás és nem lakás céljára szolgáló ingatlanok:
Jelenleg az önkormányzat tulajdonában 4 db önkormányzati bérlakás van, melyből 1 db iker
lakás, 2 db pedig kertes ház.
a./ Iker lakás 3416 Tard Rózsa Ferenc út 59.sz.
b./ Önkormányzati bérlakás 3416 Tard, Széchenyi út 2/b
c./ Önkormányzati tulajdonú lakás (jelenleg üres) 3416 Tard, Rákóczi út 4.sz
Jelenleg 2db nem lakás célú épület van az önkormányzat tulajdonába.
d./ Volt iker szolgálati lakás 3416 Tard Rózsa Ferenc út 2.sz (jelenleg egyik kulcsos ház a
másik üresen áll).
e./ Régi tűzoltószertár és könyvtár épülete 3416 Tard Béke út 42
Vagyonnyilvántartó: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Tardi Ki rendeletsége
Vagyonműködtető/vagyonkezelő: Tard Község Önkormányzata
3./ Belterületi építési telkek, területek:
Az önkormányzat tulajdonában jelenleg 18 db beépítésre alkalmas üres telek van.
4./ Mezőgazdasági földek:
Az Önkormányzat a tulajdonában álló mintegy 28.6508 ha belterületi, 100.7103 ha
külterületi és zártkerti mezőgazdasági, összesen:129.3611 ha földterület van.
Területek kimutatást hasznosítás jellege szerint az alábbi táblázat mutatja be
Belterület
db terület m2
Beépítetlen földterület összesen 41
143074
Ebből :
termőföld

s.sz. Megnevezés
1.
2.

Külterület
Öszesen
db terület m2 db terület m2
396 442230 437 585304
390 397194 390 397194

3. lakóépülettel beépíthető ép. telek 17
4.
egyéb építési telek
13
5.
művelés alól kivett
11
6.
rekultivált hulladéklerakó
7.
védett természeti terület

52308
14725
76401

1

896

5
1
135

44140
13056
109587

18
13
16
1
135

53204
14725
120181
13056
109587

Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének
22 / 2013. (III.13.) önkormányzati határozata
a Fundamentum Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és AMI-vel
kötött iskolaépület közös üzemeltetésről szóló szerződés kiegészítéséről
Tard Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Fundamentum Iskolával
35/2008. (V.29.) számú határozatával meghozott és 40/2008.(VII. 07.) számú határozatával
jóváhagyott iskolaépület közös üzemeltetéséről szóló szerződést – tekintettel arra, hogy a
helyiség más kezelésében van – a kért módon módosítani nem tudja
Felhívja a megállapodás módosítását kezdeményező Iskola Igazgatóját, hogy a terem
igénybevételére irányuló szándékáról a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Mezőkövesdi Tankerület vezetőjével vegye fel a kapcsolatot.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének
23 / 2013. (III.13.) önkormányzati határozata
a Magyar Zenetudományi Intézet archívumából
kép és hanganyag igényléséről
Tard Község Önkormányzatának képviselőtestülete elhatározza, hogy igényt jelent be a
Magyar Zenetudományi Intézet Archívumában őrzött és Tard községben végzett gyűjtésekből
származó képi és hanganyagok másolataira.
Az intézmény állal közölt digitalizálási és másolati díjakat elfogadja, azt a közművelődésre
betervezett költségei terhére a 2013.-évi költségvetése terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, az ügyben szükséges további intézkedések megtételére.
Határidő: Azonnal
Felelős: polgármester

