
JEGYZŐKÖNYV 
 
Száma:          - 1./2013 
 
Készült: Bükkzsérc, Cserépfalu, Cserépváralja és Tard Község Önkormányzata 
               Képviselőtestületének 2013. június 25.-én 18 órai kezdettel a Tard Község          
               Polgármesteri Hivatalának Házasságkötő Termében megtartott együttes testületi 
               üléséről. 
 
Jelen vannak: Bükkzsérc Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről: 

Vasas Csaba polgármester, Boldizsár Bertalan alpolgármester, Kiss Károly, 
Lénárt Sándor önkormányzati képviselők 

    
    

Cserépfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről: Csendes 
Péter alpolgármester, Dósa László, Kovács Róbert és Nagy József 
önkormányzati képviselők. 
 

 
Cserépváralja Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről: Dávid 
Zoltán polgármester, Klubukné Lénárt Margit alpolgármester és Hári Szilvia 
önkormányzati képviselő. 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Farmosi Zoltán jegyző megbízásából Tóthné 
Telekes Ágota gazdálkodási főelőadó 
 
Tard Község Önkormányzata képviselő testülete részéről: Gál János 
polgármester, Brunner Éva, Hajdu József, Kelemen Károlyné, Kovács Béla, 
Nagy Béla, képviselők. 

 
Tanácskozási joggal jelen van: Derekas Sándor kirendeltség vezető 
A jegyzőkönyvet Molnár Izabella vezeti.  
        

Távolmaradását bejelentette: 
 

Bükkzsérc Község Önkormányzata részéről: Földes Péter, Kerékgyártó Károly 
és Kovácsné Tóth Katalin önkormányzati képviselők, valamint Farmosi Zoltán 
jegyző. 
 
Cserépfalu Község Önkormányzata részéről: Kósik István polgármester, 
Mizser László és Virág Tiborné önkormányzati képviselők, valamint Farmosi 
Zoltán jegyző.  
 
Cserépváralja Község Önkormányzata részéről: Orosz Attila és Lénárt József 
önkormányzati képviselő, valamint Farmosi Zoltán jegyző.  
 
Tard Község Önkormányzata részéről: Kleszó Tibor alpolgármester. 
 

 
 



Vasas Csaba Bükkzsérc község polgármestere 
 
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Bükkzsérc Község Önkormányzatának 
képviselő testülete határozatképes, mert a megválasztott 7 fő képviselő közül 4 fő jelen van  
 
Csendes Péter Cserépfalu község alpolgármestere  
 
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy Cserépfalu község önkormányzatának képviselő 
testülete határozatképes, mert a megválasztott 7 fő képviselő közül 4 fő jelen van. 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Dósa László és Nagy József képviselőket. 
 
Dávid Zoltán Cserépváralja község polgármestere  
 
Köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy Cserépváralja község Önkormányzatának 
képviselő testülete határozatképes, mert a megválasztott 5 fő képviselő közül 3 fő képviselő 
jelen van, jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Klubukné Lénárt Margit alpolgármestert és Hári 
Szilvia képviselőt. 
 
Gál János Tard község polgármestere 
 
Köszönti, a megjelenteket megállapítja, hogy Tard község Önkormányzatának képviselő 
testülete határozatképes, mert a megválasztott 7 fő képviselő közül 6 fő jelen van, az ülést 
megnyitja, jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Nagy Béla és Kelemen Károlyné képviselőket. 
 
Javaslatot tesz az írásban megküldött napirendi pontok elfogadására. 
 
Bükkzsérc község önkormányzatának képviselő testülete a napirendi pontokat egyhangúan 4 
fő igen szavazatával ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbiak szerint, 
 
Cserépfalu község önkormányzatának képviselő testülete  a napirendi pontokat egyhangúan 4 
fő igen szavazatával ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbiak szerint, 
 
Cserépváralja község önkormányzatának képviselő testülete a napirendi pontokat egyhangúan 
3 fő igen szavazatával ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbiak szerint,  
 
Tard község önkormányzatának képviselőtestülete a napirendi pontokat egyhangúan 6 fő igen 
szavazatával ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbiak szerint: 

  
                                                                   NAPIREND 
 

1.) Bükk kincsei Napközi otthonos óvoda Társulási megállapodásának megszüntetése  
határnapjának módosításáról 

                   Előadó: Tard Község Polgármestere 
 

 
 
 
 
 



ELŐTERJESZTÉS 
 

a Bükkzsérc, Cserépfalu Cserépváralja és Tard Önkormányzat 
képviselőtestületeinek június 25-i  együttes ülésére 

 
Ikt.sz:                /2013 
   Ellenjegyezte: Dr. Jakab Orsolya jegyző  

 
 Tárgy: Bükk kincsei Napköziotthonos óvoda Társulási megállapodásának megszüntetéséről 
 

Tisztelt Képviselő-testületek ! 
 
A Bükk Kincsei Napközi otthonos óvoda Társulási megállapodását mint az mindannyiunk 
előtt ismert a 2013. május 8-i együttes testületi ülésünkön a testületek közös akaratával 
felmondtuk. A felmondás időbeli hatályának megállapításánál a célszerűséget, illetve a 
Köznevelésről szóló törvényben foglaltakat vettük figyelembe minek alapján a társulást a 
nevelési év végének napjával 2013. augusztus 31.-vel kerüljön sor a közös intézmény 
megszüntetésére.  
A felmondás és az új óvodai rendszer felállítása közbeni ügyintézés során hívta fel a 
figyelmünket a Magyar Államkincstár a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban: Mötv.) 146. § (1) bekezdésében foglaltakra, 
miszerint a törvény hatálybalépése előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a 
képviselő-testületek felülvizsgálják és az Mötv. rendelkezéseinek megfelelően módosítják a 
törvény hatálybalépését követő hat hónapon belül, azaz 2013. június 30-ig. Ennek értelmében 
2013. július 1.-ét követően már csak a MÖT alapján létrehozott, önálló jogi személyiséggel 
rendelkező Önkormányzati társulások működhetnek.  
Ennek megfelelően, a július 1 – augusztus 31.-ig terjedő időszakra, vagy új társulási 
megállapodást kellene kötnünk, vagy pedig a társulás megszűnésének időpontját kell a július 
1.-ét megelőző időszakban meghatároznunk. Véleményem szerint ez a második megoldás 
tűnik egyszerűbbnek és kivitelezhetőbbnek, ezért a társulás megszüntetéséről szóló döntésünk 
hatályon kívül helyezését és az itt javasolt határozati javaslat elfogadását indítványozom.  
 
Kérem, hogy az együttes testületi ülésünkön az alábbi határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjenek. 
 
Tard, 2013. június 21. 
 
      Tisztelettel:  
 
         Gál János 
        Tard község Polgármestere 
 
Dávid Zoltán Cserépváralja község polgármestere elmondja, hogy nagyon szűkösnek tartja 
az időt, ha a képviselőtestületek előrehozzák a közös intézmény megszüntetésének időpontját. 
Fizikailag kivitelezhetetlennek tartja, hogy ez alatt a pár nap alatt a munkajogi, törzskönyvi 
nyilvántartás átvezetési dolgokat el lehessen intézni, nem beszélve arról, hogy a cserépváraljai 
óvodásokkal mi lesz. Jó érzéssel vették tudomásul, hogy Tard Község Önkormányzatának 
képviselőtestülete pozitívan állt az esetleges közös intézmény létrehozásához, vagyis, hogy a 



váraljai gyermekeket fogadná a tardi óvoda. Kijelenti, hogy amíg nem látnak tisztán a váraljai 
képviselők, nem tudnak felelősen dönteni és szavazni.   
 
Gál János Tard község polgármestere válaszában megerősíti, hogy a tardi testület 
kinyilvánította azon szándékát, hogy fogadja a váraljai gyermekeket a tardi óvodában. 
Leszögezi, hogy az esetleges feladat ellátási szerződést el kell készíteni, mely megalapozza 
majd a közös együttműködést. Aggályait fejezi ki a Váraljai dolgozó továbbfoglalkoztatásával 
kapcsolatosan, véleménye szerint ez Cserépváralja problémája. Tard ezt ne vegye a nyakába. 
Azzal, hogy a közös intézmény megszűnik, a dolgozó áthelyezéssel átkerül a váraljai 
közalkalmazotti státuszba,  vagyis a településnek a gondja a lehetséges továbbfoglalkoztatás.  
 
Dávid Zoltán Cserépváralja község polgármestere véleménye szerint Tard a közös óvoda 
gesztor óvodája-gesztor települése, oldja meg a problémát ő. Cserépváralja óvodája már soha 
nem lesz önálló óvoda, bármilyen döntés születik ma. Ha Tard nem fogad minket, akkor 
megyünk máshová.  Szeretné látni papírra vetve a közös intézmény leendő költségvetését.  
 
Gál János Tard község polgármestere véleménye szerint cserépváralja polgármestere a 
könnyebb megoldást választja, várja, hogy helyette mindent előkészítsenek.  
 
Derekas Sándor Tard kirendeltség vezető javaslata szerint ma dönteni kell a társulásról, 
július 1-vel jöjjenek a gyerekek, a pedagógus is. Tard finanszírozza, aztán a feladat ellátási 
szerződésben ki kell erre térni.  
 
Gál János Tard község polgármestere elmondja, hogy Cserépváralja óvoda hozzájárulás 
utalásával mindig gondok voltak, azonban a legfontosabbak a gyerekek. Jöjjenek, fogadjuk 
őket, kérem a képviselőtestületeket, hogy az előterjesztésben leírtak alapján a közös 
intézmény megszűnésének időpontjáról dönteni szíveskedjenek.  
 
Javasolja a jelenlévő képviselőtestületeknek, hogy a határozati javaslatban megfogalmazott 
döntésről külön-külön szavazzanak.  
 
Bükkzsérc község Önkormányzatának képviselő testülete megvitatta a Bükk kincsei napközi-
otthonos óvoda további működéséhez kapcsolódó kérdéseket és 4 fő igen szavazatával 
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
  
 

Bükkzsérc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
                                      28 / 2013. (VI. 25.) 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. június 
30. napjával megszünteti.  
 



A közös fenntartású intézmény megszüntetésére vonatkozó korábbi, 18 / 2013.(V. 8.) számú 
határozatát e határozat hatályba lépésének napjával visszavonja. 
 
Megbízza az Intézmény gesztor Önkormányzatának Polgármesterét, valamint 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 4 fő igen 
szavazatával ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Cserépfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
                                      42 / 2013. (VI. 25.) 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. június 
30. napjával megszünteti.  
 
A közös fenntartású intézmény megszüntetésére vonatkozó korábbi, 24 / 2013.(V. 8.) számú 
határozatát e határozat hatályba lépésének napjával visszavonja. 
 
Megbízza az Intézmény gesztor Önkormányzatának Polgármesterét, valamint 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 
                                     23/ 2013. (VI. 25.) 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 Cserépfalu, Bükkzsérc és Tard 
községek Önkormányzataival közösen fenntartott Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvodát, 
valamint az intézmény közös fenntartására irányuló intézményfenntartó társulást 2013. június 
30. napjával megszünteti.  
 
A közös fenntartású intézmény megszüntetésére vonatkozó korábbi, 16 / 2013.(V. 8.) számú 
határozatát e határozat hatályba lépésének napjával visszavonja. 
 
Megbízza az Intézmény gesztor Önkormányzatának Polgármesterét, valamint 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 6 fő igen szavazatával 
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
  

Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
                                      63 / 2013. (VI. 25.) 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, és 
Cserépváralja községek Önkormányzataival közösen fenntartott Bükk Kincsei 
Napköziotthonos Óvodát, valamint az intézmény közös fenntartására irányuló 
intézményfenntartó társulást 2013. június 30. napjával megszünteti.  
 
A közös fenntartású intézmény megszüntetésére vonatkozó korábbi, 50 / 2013.(V. 8.) számú 
határozatát e határozat hatályba lépésének napjával visszavonja. 
 
Megbízza az Intézmény gesztor Önkormányzatának Polgármesterét, valamint az Óvoda 
vezetőjét a szükséges munkajogi, tanügy-igazgatási, szervezési feladatok lebonyolításával. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester, intézményvezető 
 
 
Gál János Tard Község polgármestere megköszöni a képviselőknek, hogy ismételten 
eljöttek, örül, hogy együtt tudtak dolgozni. 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      Csendes Péter 
        Bükkzsérc község polgármestere   Cserépfalu község alpolgármestere 
 

 

 Dávid Zoltán      Farmosi Zoltán 
    Cserépváralja község polgármestere       Bükkzsérc – Cserépfalu - Cserépváralja 
             községek jegyzője nevében és   
                                                                                                           megbízásából 
 
                                                          Tóthné Telekes Ágota  
                                                             gazdálkodási főelőadó 

 

 Gál János                                       Dr. Jakab Orsolya 
Tard község polgármestere                                    Mezőkövesd Város jegyzője  
                                                                                              távollétében és megbízásából 
 
 
    Derekas Sándor  
    Kirendeltség-vezető 
 
 
                                                                                                      
       Dósa László            Nagy József  
Cserépfalu község jkv. hitelesítője                  Cserépfalu község jkv. Hitelesítője 
               
 
 
 

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

 

 

               Nagy Béla      Kelemen Károlyné   
Tard község jkv. hitelesítője                                 Tard község jkv. hitelesítője 
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