JEGYZŐKÖNYV
Száma:

- 1./2013

Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. június 25.-én 16,10 órai
kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak:
•
•
•
•
•
•

Gál János polgármester
Brunner Éva képviselő
Hajdu József képviselő
Kelemen Károlyné képviselő
Kovács Béla képviselő
Nagy Béla képviselő

•
•

Kleszó Tibor alpolgármester igazoltan távol
Brunner Éva képviselő később érkezik

Tanácskozási joggal jelen van:
•

Derekas Sándor kirendeltség-vezető

Hallgatóság: 15 fő érdeklődő állampolgár.
Az ülés jegyzőkönyvét Molnár Izabella vezeti.
Gál János polgármester köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy a megválasztott 7 fő
testületi tag közül 5 fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes. A testület ülését
megnyitja, jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Kelemen Károlyné és Nagy Béla képviselőket,
akiket a testület 5 fő igen szavazatával elfogad. Javaslatot tesz az ülés napirendjére. A
napirendi pontok kiegészítésére tesz javaslatot, amit a jelenlévő képviselők 5 fő igen
szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint elfogad:
NAPIREND
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
Referens: kirendeltség-vezető
2. Döntés az Önkormányzat 2013. évi ellenőrzési tervének elfogadásáról
Döntés belsőellenőrzés elrendeléséről
Előadó: polgármester
Referens: kirendeltség-vezető
3 Döntés települési értéktár létrehozásáról
Előadó: polgármester
Referens: kirendeltség-vezető
4 Döntés Napköziotthonos Óvoda módosító okiratának, valamint módosított alapító
okiratának elfogadásáról
Előadó: polgármester
Referens: Intézményvezető
5 Döntés Cserépváraljai Óvodás korú gyermekek ellátására irányuló cserépváralja
község Képviselőtestületének határozata kérdésében
Előadó: polgármester

6

7

8

9

10

Referens: Intézményvezető
Tájékoztató a falunap, és a Josselini futás előkészületeiről
Előadó: polgármester szervezők
Referens: kirendeltség-vezető
1/2004 (V. 27.) sz. ÖK határozat hatályon kívül helyezéséről
Előadó: polgármester
Referens: kirendeltség-vezető, költségvetési ea.
Tájékoztatóstart közmunka program előrehaladásáról
Előadó: polgármester
Referens: településüzemeltetési munkatárs
Döntés Többcélú Kistérségi Társulás Alapító okiratának elfogadásáról
Előadó: polgármester
Referens: kirendeltség-vezető
Egyebek

Zárt Ülés:
1. Szociális ügyek
•

Brunner Éva képviselő 16 óra 15 perckor érkezik

Napirendi pontok tárgyalása
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztés :
Tisztelt Képviselő-testület!
A lentiekben felsorol képviselő-testületi határozatok az azokban foglalt határidőkkel végre
lettek hajtva, illetve időarányosan folyik végrehajtásuk.
•

5/ 2013. ( II.5.) határozata

Tárgy: a szociális tűzifa támogatás kiegészítéséről
•

6 / 2013. (II. 05.) határozat

Tárgy: az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
•

7 / 2013. ( II. 05.) határozat

Tárgy: Tard Község Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve
1. 8 / 2013. (II. 05.) határozata
Tárgy: a 2013. évi községi rendezvényekről és azok időpontjáról
•

9./2013 (II.05) határozata

Tárgy: az Utazás 2013 kiállításon történő részvétről
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-testületének
•

12 / 2013. (III. 13.) önkormányzati határozata

az önkormányzat által a Fundamentum Óvodának és Iskolának nyújtott étkezés
igénybevételéért fizetendő térítési díjakról
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének
•

13 / 2013. (III. 13.) önkormányzati határozata

Településüzemeltetési munkatárs álláshely betöltéséről
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének
•

15 / 2013. (III. 13.) önkormányzati határozata

a rendezvényszervezői feladatok ellátásáról
Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének
•

16 / 2013. (III.13.) önkormányzati határozata

a 2013. évtől alkalmazandó étkeztetés nyersanyagnormák megállapításáról
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének
•

17 / 2013. (III. 13.) önkormányzati határozata

Önkormányzati tulajdonú bérlakások bérleti díjának megállapításáról
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének
•

19 / 2013. (III. 13) önkormányzati határozata

a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évi költségvetésének jóváhagyásáról
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének

•

20 / 2013. (III. 13) önkormányzati határozata

a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának módosításáról
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 Önkormányzata Képviselő-testületének
•

23 / 2013. (III.13.) önkormányzati határozata

a Magyar Zenetudományi Intézet archívumából kép és hanganyag igényléséről
A képviselőtestület az előterjesztést megvitatta, majd az ügyben magtartott szavazásán 6 igen
szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát
Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének
52/2013. (VI. 25.) önkormányzati határozata
a 2013 március 31.-éig lejárt határidejű képviselő-testületi döntések
végrehajtásáról
1. Képviselő-testület elfogadja az 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, és
23/2013. önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
2. Döntés az Önkormányzat 2013. évi ellenőrzési tervének elfogadásáról
Előterjesztés:
Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület hagyja jóvá
(Mötv. 119. § (4) és (5) bek.). A polgármester, a jegyző véleményét kikérve, illetve
kockázatelemzés alapján - előterjesztette Tard Községi Önkormányzat 2013. évi belső
ellenőrzési tervét elfogadásra. A polgármester – tekintettel a vizsgálat sürgősségére –
megbízási szerződést kötött belső ellenőrzési tevékenység végzésére, mely folyamatban van.
A képviselőtestület az előterjesztést megvitatta, majd az ügyben magtartott szavazásán 6 igen
szavazatával, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatát
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének
53 / 2013 (VI. 25.) önkormányzati határozata
Tard Községi Önkormányzat 2013. évi
belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 2013. évi belső ellenőrzési tervet
jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester, Jegyző / kirendeltség-vezető

Tard Községi Önkormányzat ellenőrzési terve

melléklet

Az ellenőrzés tárgya: az önkormányzatnál a 2012. évi élelmezési tevékenység ellenőrzése.
Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy az önkormányzatnál a 2012. évi élelmezési
tevékenységet szabályozottan és szabályosan, a törvényi előírásoknak megfelelően végeztéke, az élelmiszer nyersanyag-felhasználás szabályosan történt-e, a nyersanyagnormát
betartották-e?
Ellenőrzött időszak: 2012. év
Az ellenőrzés típusa: pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés
Ellenőrzés ütemezése: a belső ellenőr és polgármester egyeztetése szerint
Ellenőrzési kapacitás: igény szerint
3. Döntés települési értéktár létrehozásáról
Előterjesztés:
Az Országgyűlés 2012. április 2-i ülésnapján elfogadta a magyar nemzeti értékekről és a
Hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. Törvényt.
A törvény 3. § (1) bekezdése kimondja, hogy a települési önkormányzat települési értéktárat
hozhat létre.
A törvény értelmében „települési értéktár: a települési önkormányzat területén fellelhető
nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény”.
A települési önkormányzat Települési Értéktár Bizottságot hozhat létre, amely – az e törvény
végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint – szervezi a településen
fellelhető nemzeti értékek azonosítását, létrehozza a településen fellelhető nemzeti értékek
adatait tartalmazó gyűjteményt és megküldi azt a megyei értéktárba.
A települési önkormányzat a települési értékek azonosításával, a települési értéktár
létrehozatalával és annak gondozásával, valamint adatainak a megyei értéktárba történő
megküldésével megbízhat a település területén működő, már korábban is nemzeti értékek
azonosítását, gondozását végző állami, települési önkormányzati, egyházi vagy társadalmi
szervezet által fenntartott intézményt, szervezetet vagy azok szervezeti egységeit, vagy a
településfejlesztésben tevékenykedő külső területfejlesztési, vidékfejlesztési szervezetet.
A magyar nemzeti értékek és a Hungarikumok gondozásáról hatályba lépett a 114/2013. (IV.
16.) Kormányrendelet. A rendelet szerint a települési önkormányzat a rendelet
hatálybalépésétől számított 60 napon belül hozhat döntést arról, hogy kíván-e élni a települési
értéktár létrehozásának lehetőségével.

A települési értéktár létrehozására, valamint a Települési Értéktár Bizottság megalakítására
vonatkozó döntésről a meghozatalát követő 30 napon belül a települési önkormányzatnak a
megyei közgyűlés elnökét tájékoztatnia kell.
A helyi önkormányzat a települési értéktár, illetve az értéktár bizottság létrehozására
vonatkozó nemleges döntését bármikor megváltoztathatja, amelyről a döntést követő 30
napon belül tájékoztatnia kell a megyei közgyűlés elnökét.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és nyilvánítsa ki
azon szándékát, hogy létre kívánja hozni a települési értéktárat.
Hajdu József képviselő véleménye szerint ebben a dologban az a legkompetensebb, aki a
népművészetekkel napi szinten foglalkozik, és e körül forog az élete. Úgy gondolja, azoknak
az embereknek mindenképpen benne kell lenni az értéktár létrehozásának folyamatában.
A képviselőtestület az előterjesztést megvitatta, majd az ügyben magtartott szavazásán 6 igen
szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének
54 / 2013 (VI. 25.) önkormányzati határozata
a települési értéktár kialakításáról
A Képviselő-testület a települési értéktár kialakítására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta
és ezúton kifejezi azon szándékát, hogy Tardon létre kívánja hozni a települési értéktárat a
községben fellelhető nemzeti értékek gyűjteményeként.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal összefüggő szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint
4. Döntés Napköziotthonos Óvoda módosító okiratának, valamint módosított alapító
okiratának elfogadásáról
Gál János polgármester tájékoztatja képviselőtestületet, hogy törvényi előírások
megváltozása miatt szükséges az Óvodával kapcsolatos döntések meghozatala. Felkéri
Kelemen Károlyné óvodavezetőt, hogy az írásos előterjesztést kiegészíteni szíveskedjék.
Kelemen Károlyné képviselő, intézményvezető a módosításról, valamint a módosított
alapító okirat elfogadásáról külön-külön kell szavazni a képviselő testületnek. Az előkészítő
munka során azok a módosítások lettek beleépítve a határozati javaslatba, amelyeket
szükséges átvezetni az érvényben lévő Közoktatási törvény előírásai szerint. Az elfogadás
után be kell küldeni a Magyar Államkincstárba, ott felülvizsgálják, hiányosság fennállása
esetén hiánypótlásra szólítanak fel, amelyet teljesítenünk kell.
Derekas Sándor kirendeltség vezető elnézést kér a képviselőktől, hogy az előterjesztés csak
most került kiosztásra. Elmondja, hogy pár nappal ezelőtt derült fény a módosítás
szükségességére. Az idő nagyon szűkös volt. Az Óvoda elnevezése megmarad, a másik két
faluba teljesen új intézményt kell létrehozni, az sem lesz könnyű feladat.

Gál János polgármester elmondja, hogy a Közoktatási törvény változásai miatt előre kell
hozni a közös fenntartású intézmény megszüntetésének időpontját. Ezért szükséges az
együttes testületi ülés megtartása.
A képviselőtestület az előterjesztést megvitatta, majd az ügyben magtartott szavazásán 6 igen
szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének
55 / 2013 (VI. 25.) önkormányzati határozata
a Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvoda
alapító okiratot módosító okiratának elfogadásáról
Tard Község Önkormányzatának képviselőtestülete a Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvoda
alapító okiratot módosító okiratát az alábbi tartalommal elfogadja:
Alapító okiratot módosító okirat
Bükk Kincsei Napközi-otthonos Óvoda Tard - Bükkzsérc – Cserépfalu – Cserépváralja
Községi Önkormányzatok Képviselő Testületei által 2009.V.28 napján kiadott 33/2009(V.28.)
sz. alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 8.§ (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011.korm.rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint
módosítja:
Az alapító okirat pontjai az alábbiak szerint módosulnak:
3. pont törölve
4. pont Bükk Kincsei Napközi-otthonos Óvoda
3416. Tard, Rákóczi út 6.
5. pont Óvodai ellátás a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX
tv. 13.§ (1), (6) pontja szerint és óvodai nevelés a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC tv. 4.§ 1.a ) pontja szerint.
5.1 pont törölve
5.2 pont törölve
5.3 pont törölve
6. pont helyébe a következő lép:
1. Alaptevékenysége: Az intézmény feladata az óvodai ellátás és óvodai nevelés, ennek
során az iskolát megelőző kisgyermekkori fejlesztés, az óvodáskorú gyermek testi és
lelki szükségleteinek kielégítése, ezen belül az egészséges életmód alakítása, az
érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása, az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és
nevelés megvalósítása, továbbá a sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő gyermekek integrált nevelése, speciális igényeinek
figyelembevétele, egyéni képességeikhez igazodó, legeredményesebb fejlődésük

elősegítése, a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése az
alábbiak szerint:
•

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek – azaz azon
különleges bánásmódot igénylő gyermekek, akik a szakértői bizottság szakértői
véleménye alapján az életkorukhoz viszonyítottan jelentősen alulteljesítenek, társas
kapcsolati problémákkal, tanulási magatartásszabályozási hiányosságokkal küzdenek,
közösségbe való beilleszkedésük, továbbá személyiségfejlődésük nehezített vagy
sajátos tendenciát mutat, de nem minősülnek sajátos nevelési igényűnek – integrált
nevelése

•

sajátos nevelési igényű gyermekek, azaz azok, a különleges bánásmódot igénylő
gyermekek, akiknek a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi,
érzékszervi, értelmi, vagy beszédfogyatékosak, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékosak, autizmus spektrum zavarral vagy
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdenek – integrált nevelése

•

pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevétele, megvásárlása, szolgáltatás

7. pont helyébe lép:
Államháztartási szakágazati besorolása: 851020 óvodai nevelés
8. pont helyébe lép:
Alaptevékenység államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
562912 óvodai intézményi étkeztetés
562917 munkahelyi étkeztetés
851011 óvodai nevelés, ellátás
851012 sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelése, ellátása
9. pont helyébe lép:
Alapfeladatainak jogszabály szerinti megnevezése: A nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC törvény szerinti
•
•

óvodai nevelés
a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeknek az óvodai
nevelése

10. pont helyébe lép:
Kötelezően előírt kiegészítő adatok: Nincs

11. pont helyébe lép:
Működési köre: Tard Község közigazgatási területe.
11.1 pont törölve
11.1 pont törölve
11.3 pont törölve
12. pont helyébe lép:
Alapító szerv neve, székhelye: Tard Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
3416 Tard, Rózsa Ferenc út 1.
13. pont helyébe lép:
Irányító szerv neve, székhelye: Tard Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
3416 Tard, Rózsa Ferenc út 1.
14. pont helyébe lép:
Fenntartó szerv neve, székhelye: Tard Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
3416 Tard, Rózsa Ferenc út 1.
15. pont helyébe lép:
Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv, a gazdálkodási
feladatokat ellátó önállóan működő és gazdálkodó szerv Mezőkövesdi Közös
Önkormányzati Hivatal
16. pont helyébe lép:
Vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény vezetőjét , a vezető óvónőt Tard Község Önkormányzatának Képviselőtestülete nevezi ki, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény vonatkozó rendelkezéseinek
megfelelően.
A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami
fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény alapján jelen alapító
okirat elfogadásakor az alapító az óvoda vezetőjét pályázati kiírás nélkül az
óvodavezetői pályázati eljárás eredményes befejezéséig, legkésőbb a 2013/2014-es
tanév végéig megbízza az intézményvezetői feladatok ellátásával.
17. pont helyébe lép:
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:

Közalkalmazotti jogviszony, munkavállalói jogviszony, megbízásos jogviszony.
18. pont helyébe lép:
Az intézmény típusa: Óvoda
19. pont helyébe lép:
Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám:
2 csoport, 50 fő
Felvehető maximális gyermeklétszám: 1 csoportba 25 fő
Fenntartó hozzájárul, hogy az intézmény az óvodai csoportra megállapított maximális
csoportlétszámot legfeljebb húsz százalékkal átlépje.
20. pont helyébe lép:
Feladatellátást szolgáló vagyon:
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testülete a feladatellátáshoz szolgáló vagyont az
alábbiak szerint biztosítja:
Tard Község Önkormányzata kizárólagos, korlátozottan forgalomképes tulajdonát képező
3416 Tard, Rákóczi út 6. szám alatt található óvoda és a hozzá tartozó földterülettel, illetve az
intézmény vagyonleltára szerint nyilvántartott ingó vagyonnal biztosítja a feladatellátást
szolgáló vagyont.
21. ponttal kiegészül:
A vagyon feletti rendelkezés joga:
A vagyon feletti rendelkezési jogot a tulajdonos gyakorolja. Az intézmény a rendelkezésre
bocsátott vagyontárgyakat feladatainak ellátására szabadon használhatja, az alapító
önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak figyelembe vételével.
Az irányító szerv hozzájárulását adja ahhoz, hogy üres férőhelyei terhére az intézmény az
alapító okiratban maghatározott felvételi körzeten kívül is felvegyen gyermekeket.
Közfeladat átadással és a jogutódlással kapcsolatos rendelkezések:
A módosítás oka: Tard Község Önkormányzata 63 / 2013.(VI. 25.) számú - Bükkzsérc
Község Önkormányzata 28 /2013.(VI. 25.) számú – Cserépfalu Község Önkormányzata 42 /
2013.(VI. 25.) számú – Cserépváralja Község Önkormányzata 23 / 2013.(VI. 25.) számú
határozatával a közösen fenntartott Bükk Kincsei Napközi-otthonos óvodát valamint az
intézmény közös fenntartására irányuló intézményfenntartó társulást 2013.06.30. napjával
megszüntette.
Közfeladatok jövőbeni ellátása:

Az óvodai neveléssel kapcsolatos közfeladatot a jövőben Tard Község Önkormányzata
önállóan kívánja ellátni.
Kötelezettségvállalás rendje
1. Államháztartási szakágazati besorolása: 851020 óvodai nevelés
2. Alaptevékenység államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
562912 óvodai intézményi étkeztetés
562917 munkahelyi étkeztetés
851011 óvodai nevelés, ellátás
851012 sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelése, ellátása
3. Alapfeladatainak jogszabály szerinti megnevezése: A nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC törvény szerinti
•
•

óvodai nevelés
a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeknek az óvodai
nevelése

4. Kötelezően előírt kiegészítő adatok: Nincs
5. Működési köre: Tard Község közigazgatási területe.
6. Alapító szerv neve, székhelye: Tard Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
3416 Tard, Rózsa Ferenc út 1.
7. Irányító szerv neve, székhelye: Tard Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
3416 Tard, Rózsa Ferenc út 1.
8. Fenntartó szerv neve, székhelye: Tard Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
3416 Tard, Rózsa Ferenc út 1.
9. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv, a gazdálkodási
feladatokat ellátó önállóan működő és gazdálkodó szerv Mezőkövesdi Közös
Önkormányzati Hivatal
10. Vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény vezetőjét , a vezető óvónőt Tard Község Önkormányzatának Képviselőtestülete nevezi ki, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény vonatkozó rendelkezéseinek
megfelelően.
A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami
fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény alapján jelen alapító
okirat elfogadásakor az alapító az óvoda vezetőjét pályázati kiírás nélkül az
óvodavezetői pályázati eljárás eredményes befejezéséig, legkésőbb a 2013/2014-es
tanév végéig megbízza az intézményvezetői feladatok ellátásával.
11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:
Közalkalmazotti jogviszony, munkavállalói jogviszony, megbízásos jogviszony.
12. Az intézmény típusa: Óvoda
13. Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám:
2 csoport, 50 fő
Felvehető maximális gyermeklétszám: 1 csoportba 25 fő
Fenntartó hozzájárul, hogy az intézmény az óvodai csoportra megállapított maximális
csoportlétszámot legfeljebb húsz százalékkal átlépje.
14. Feladatellátást szolgáló vagyon:
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testülete a feladatellátáshoz szolgáló vagyont az
alábbiak szerint biztosítja:
Tard Község Önkormányzata kizárólagos, korlátozottan forgalomképes tulajdonát képező
3416 Tard, Rákóczi út 6. szám alatt található óvoda és a hozzá tartozó földterülettel, illetve az
intézmény vagyonleltára szerint nyilvántartott ingó vagyonnal biztosítja a feladatellátást
szolgáló vagyont.
15. A vagyon feletti rendelkezés joga:
A vagyon feletti rendelkezési jogot a tulajdonos gyakorolja. Az intézmény a rendelkezésre
bocsátott vagyontárgyakat feladatainak ellátására szabadon használhatja, az alapító
önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak figyelembe vételével.
Az irányító szerv hozzájárulását adja ahhoz, hogy üres férőhelyei terhére az intézmény az
alapító okiratban maghatározott felvételi körzeten kívül is felvegyen gyermekeke
Záradék:
Az alapító okiratot módosító okiratot Tard Községi Önkormányzat Képviselő Testülete
55 / 2013. (VI. 25.) sz. határozatával hagyta jóvá.
A módosított alapító okirat 2013. július 01-el lép hatályba. Az alapító okiratot Tard Község
Önkormányzat Képviselőtestülete 56 / 2013. (VI. 25.) számú határozattal hagyta jóvá.

A 33/2009 (V. 28.) sz. egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.
Tard, 2013. június 25.
Gál János Polgármester
Határidő 2013. július 1
Felelős: Polgármester, Intézményvezető
A képviselőtestület az Óvoda módosított alapító okiratának elfogadására tett előterjesztést
megvitatta, majd az ügyben magtartott szavazásán 6 igen szavazatával, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének
56 / 2013 (VI. 25.) önkormányzati határozata
a Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvoda
alapító okiratának elfogadásáról
Tard Község Önkormányzatának képviselőtestülete a Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvoda
alapító okiratát az alábbi tartalommal elfogadja:

BÜKK KINCSEI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA
ALAPÍTÓ OKIRATA
Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint a
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja
ki:
1. A költségvetési szerv megnevezése: Bükk Kincsei Napközi-otthonos Óvoda
2. Székhelye: 3416 Tard, Rákóczi út 6.
3. Tagintézménye: Nincs
4. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Bükk Kincsei Napközi-otthonos Óvoda
3416 Tard, Rákóczi út 6.
5. Közfeladata: óvodai ellátás a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1), (6) pontja szerint és óvodai nevelés a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1. a) pontja szerint.

6. Alaptevékenysége: Az intézmény feladata az óvodai ellátás és óvodai nevelés, ennek
során az iskolát megelőző kisgyermekkori fejlesztés, az óvodáskorú gyermek testi és
lelki szükségleteinek kielégítése, ezen belül az egészséges életmód alakítása, az
érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása, az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és
nevelés megvalósítása, továbbá a sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő gyermekek integrált nevelése, speciális igényeinek
figyelembevétele, egyéni képességeikhez igazodó, legeredményesebb fejlődésük
elősegítése, a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése az
alábbiak szerint:
•

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek – azaz azon
különleges bánásmódot igénylő gyermekek, akik a szakértői bizottság szakértői
véleménye alapján az életkorukhoz viszonyítottan jelentősen alulteljesítenek, társas
kapcsolati problémákkal, tanulási magatartásszabályozási hiányosságokkal küzdenek,
közösségbe való beilleszkedésük, továbbá személyiségfejlődésük nehezített vagy
sajátos tendenciát mutat, de nem minősülnek sajátos nevelési igényűnek – integrált
nevelése

•

sajátos nevelési igényű gyermekek, azaz azok, a különleges bánásmódot igénylő
gyermekek, akiknek a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi,
érzékszervi, értelmi, vagy beszédfogyatékosak, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékosak, autizmus spektrum zavarral vagy
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdenek – integrált nevelése

•

pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevétele, megvásárlása, szolgáltatása

7. Államháztartási szakágazati besorolása:

851020 óvodai nevelés

7.1.

OM Azonosító:

200989

7.2.

Törzskönyvi azonosító:

635527

7.3.

KSH Statisztikai számjele:

16679838-8510-322-05

7.4.

KSH Területi számjele:

05-08165

7.5.

KSH Gazdálkodási forma:
költségvetési szerv

322 Helyi Önkormányzat által felügyelt

Szerv (település) típus,

7.7.

Szektorszám:

94, illetve 1251

Alapítás ideje:

2007. július 1

8. Alaptevékenység államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
562912 óvodai intézményi étkeztetés

562917 munkahelyi étkeztetés
851011 óvodai nevelés, ellátás
851012 sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelése, ellátása
9. Alapfeladatainak jogszabály szerinti megnevezése: A nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC törvény szerinti
•
•

óvodai nevelés
a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeknek az óvodai
nevelése

10. Kötelezően előírt kiegészítő adatok: Nincs
11. Működési köre: Tard Község közigazgatási területe.
12. Alapító szerv neve, székhelye: Tard Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
3416 Tard, Rózsa Ferenc út 1.
13. Irányító szerv neve, székhelye: Tard Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
3416 Tard, Rózsa Ferenc út 1.
14. Fenntartó szerv neve, székhelye: Tard Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
3416 Tard, Rózsa Ferenc út 1.
15. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv, a gazdálkodási
feladatokat ellátó önállóan működő és gazdálkodó szerv Mezőkövesdi Közös
Önkormányzati Hivatal
16. Vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény vezetőjét, a vezető óvónőt Tard Község Önkormányzatának Képviselőtestülete nevezi ki, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény vonatkozó rendelkezéseinek
megfelelően.
A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami
fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény alapján jelen alapító
okirat elfogadásakor az alapító az óvoda vezetőjét pályázati kiírás nélkül az
óvodavezetői pályázati eljárás eredményes befejezéséig, legkésőbb a 2013/2014-es
tanév végéig megbízza az intézményvezetői feladatok ellátásával.
17. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:
Közalkalmazotti jogviszony, munkavállalói jogviszony, megbízásos jogviszony.

18. Az intézmény típusa: Óvoda
19. Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám:
2 csoport, 50 fő
Felvehető maximális gyermeklétszám: 1 csoportba 25 fő
Fenntartó hozzájárul, hogy az intézmény az óvodai csoportra megállapított maximális
csoportlétszámot legfeljebb húsz százalékkal átlépje.
20. Feladatellátást szolgáló vagyon:
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testülete a feladatellátáshoz szolgáló vagyont az
alábbiak szerint biztosítja:
Tard Község Önkormányzata kizárólagos, korlátozottan forgalomképes tulajdonát képező
3416 Tard, Rákóczi út 6. szám alatt található óvoda és a hozzá tartozó földterülettel, illetve az
intézmény vagyonleltára szerint nyilvántartott ingó vagyonnal biztosítja a feladatellátást
szolgáló vagyont.
21. A vagyon feletti rendelkezés joga:
A vagyon feletti rendelkezési jogot a tulajdonos gyakorolja. Az intézmény a rendelkezésre
bocsátott vagyontárgyakat feladatainak ellátására szabadon használhatja, az alapító
önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak figyelembe vételével.

Az irányító szerv hozzájárulását adja ahhoz, hogy üres férőhelyei terhére az intézmény az
alapító okiratban maghatározott felvételi körzeten kívül is felvegyen gyermekeket.
Tard, 2013. június 25.
Gál János
Polgármester
Záradék:
Jelen alapító okirat 2013. július 01-el lép hatályba. Az alapító okiratot Tard Község
Önkormányzat Képviselő-testülete 56 / 2013. (VI. 25.) számú határozattal hagyta jóvá.
Határidő: 2013. július 1
Felelős : Polgármester, Intézményvezető
5. Döntés Cserépváraljai Óvodás korú gyermekek ellátására irányuló cserépváralja
község Képviselőtestületének határozata kérdésében
Előterjesztés:

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2013. május 8.-án együttes testületi döntés keretében fenntartó önkormányzatok a Bükk
Kincsei Napköziotthonos Óvodát megszüntették. A döntést követően Cserépváralja község
Önkormányzata a várható kevés gyermeklétszám miatt önálló Óvodát, mint intézményt nem
tud létrehozni, ezért a 20/2013.(V. 29.) önkormányzati határozatában kereste meg
Önkormányzatunkat azt kérve, hogy feladat-ellátási szerződés keretében biztosítsuk az
Óvodás korú cserépváraljai gyermekek ellátását.(határozatot mellékletként csatolom) Ez a
kérdés már az intézmény megszüntetését kimondó együttes testületi ülésen felmerült – és
akkor abban állapodtunk meg, hogy a kéréstől nem zárkózunk el, azonban az együttműködés
feltételeiben meg kell állapodnunk. A határozatra válaszként is ehhez hasonló tartalmú
határozat meghozatalát javaslom.
Nagy Béla képviselő kérdezi, hogy a gyerekek után járó normatívát mi kapjuk meg, vagy
Cserépváralja önkormányzata és ők utalják tovább?
Gál János polgármester válaszában elmondja, hogy Tard igényli meg, és kapja is meg.
Kovács Béla képviselő visszásnak tartja a Váraljai 6 gyermek mellé majd 1 fő pedagógus
alkalmazását.
Brunner Éva képviselő kérdezi, hogy a megemelkedett létszám miatt szükséges e a
pedagógus létszám növelése?
Gál János polgármester válaszában elmondja, hogy a törvényi előírásokat betartva a
jelenlegi alkalmazotti létszámmal továbbra is el lehet látni a feladatot. Elmondja, hogy a két
község Cserépfalu és Bükkzsérc új óvodát hoz létre, ha Cserépváralja Tardhoz társul, akkor
Tardnak lesz teher, mert, ha létszámleépítésről döntünk a benyújtható pályázat nem 100 %ban támogatja a kiadásokat. Az önrészt ki állja majd? Mindannyiunk előtt is ismert, hogy
Cserépváralja a mai napig tartozik Önkormányzatunknak. A 2 község folyamatosan utalta a
szükséges összegeket, Cserépváralja pedig sosem. Ezeket a dolgokat át kell beszülnünk.
Jelenleg a gyerekek a legfontosabbak, kérem a képviselőket, hogy döntésüket ennek
megfelelően hozzák meg.
A képviselőtestület az előterjesztést megvitatta, majd az ügyben magtartott szavazásán 6 igen
szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének
57 / 2013.(VI. 25.) Határozata
Óvodai ellátás biztosítása Cserépváralja község
Önkormányzatának kezdeményezése alapján.
Tard
község
Önkormányzatának
Képviselőtestülete
a
Cserépváralja
község
Önkormányzatának 20 / 2013.(V. 29.) számú határozatában foglalt - és a cserépváraljai
óvodás korú gyermekek feladat-ellátási szerződés alapján történő ellátására – irányuló kérést
megtárgyalta és a következők szerint határozott:

Az Önkormányzat képviselőtestülete nem zárkózik el Cserépváralja község
Önkormányzatának kérésétől, azonban az ellátási formára vonatkozóan a döntést megelőzően
előzetes egyeztetés és megállapodási javaslat szükséges.
Az egyeztetés lefolytatásával, a megállapodási javaslat kidolgozásával és a képviselőtestület
elé terjesztésével a képviselőtestület a polgármestert bízza meg.
Határidő: 2013. augusztus 15
Felelős: Polgármester
6.

Tájékoztató a falunap, és a Josselini futás előkészületeiről

Gál János polgármester elmondja, hogy írásos előterjesztés nem került kiküldésre. Szóbeli
előterjesztésként tájékoztatja a képviselőket, hogy a korábbi döntésnek megfelelően, elkészült
a falunapi program tervezete, ami 2 napos lesz. A szórólapok kihordásra kerültek, a
tájékoztatás megtörtént. Közös főzés lesz szombaton, különböző bemutatók lesznek, este
utcabál. Bekapcsolódik a programokba az egyház is. Nem lesz tűzijáték, augusztus 20-ra
próbáljuk áttolni. Vasárnap mise, búcsúi kirakodóvásár, bábszínház, népzene, tánc. A
Josselin-i programmal kapcsolatban kéri kirendeltség vezető urat, hogy szóbeli tájékoztatást
adjon.
Derekas Sándor kirendeltség vezető elmondja, hogy javában folynak az előkészületek. Napi
kapcsolatban vagyunk Szabó Zsuzsával, folynak az egyeztetések. Augusztus 22-én érkeznek a
futásban, kerékpározásban részt vevők delegációja. Megérkezésükkor rövid találkozó lesz,
megszállnak, és másnap már indul a program. Az itthoni futók, kerékpározók, kiutazók
névsora is körvonalazódni látszik. A futásban és kerékpározásban résztvevőknél lesz egy
fizikai, erőnléti felmérés, nem szeretnénk, ha probléma lenne a kondícióval. Zelei Ferenc
tanár úr folyamatosan készíti fel a táncosokat, heti 2 alkalommal. A szponzori megkeresések
elküldésre kerültek, a résztvevők fényképes bemutatkozása szintén. A szervezés ütemesen
halad. A Nemzetközi TB kártyát igényelni kell minden résztvevőnek.
Kovács Béla képviselő kérdezi, hogy lesz e részvételi díj?
Derekas Sándor kirendeltség vezető válaszában elmondja, hogy kb 50 eurót kell a
résztvevőknek befizetni.
Kovács Béla képviselő elismeri azt, ha valaki a részvételével értéket teremt, de van olyan is,
aki már kb 8 szor volt Franciaországba és ez már kicsit túl sok.
Derekas Sándor kirendeltség vezető szerint szükség van a hagyományőrzők jelenlétére is.
Brunner Éva képviselő kérdezi, hogy a busszal hány fő utazik a delegációval?
Derekas Sándor kirendeltség vezető elmondja, hogy a busz 19+2 személyes, a
hagyományőrzők és táncosok 14 főt tesznek ki, a jelenlegi állás szerint még van 4-5 szabad
hely.
A képviselőtestület az előterjesztést meghallgatta, az elhangzottakkal egyetért és elfogadja.

7. Döntés Cserépváralja község Önkormányzatának 15/2013. (V. 08.) határozatában
foglalt kéréséről, valamint a Tard Község Önkormányzat 1 / 2004 (V. 27.) sz. ÖK
határozatának hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztés:
Tisztelt Képviselő-testület!
Úgy hiszem, mindannyiunk előtt ismeretes az egészségügyi alapellátás terén Tard és
Cserépváralja településeken kialakult helyzet. A közelmúltban az OEP a Cserépváralja község
által fenntartott háziorvosi körzet finanszírozását felfüggesztette, mert a finanszírozott
feladatot ellátó, a finanszírozó ellenőrzésre irányuló többszöri felhívásának sem tett eleget. A
finanszírozás felfüggesztését követően az egészségügyi hatóság a háziorvosi ellátás működési
engedélyét is visszavonta, így az egészségügyi alapellátás Cserépváralján nincs biztosítva.
A cserépváraljai önkormányzat egy korábbi döntése alapján dr. Herédi Dezsőt bízta meg a
háziorvosi feladatok ellátásával, ezért a Tarddal közös alapellátási körzetből kilépett. Majd
mikor a Herédi doktor úr körül kialakult problémák miatt az ellátás veszélybe került, - bízta
meg helyettesítéssel az akkor Tardon praktizáló dr. Keszthelyi Gyula háziorvost. Együttes
testületi üléseken abban az időben többször szóba került a két körzet újra-egyesítésének
kérdése, és valóban a Cserépváralja Önkormányzata által hivatkozott (és itt csatolt ) határozat
létre is jött. A körzet egyesítésének azonban akadálya volt, hogy a körzetre vonatkozó
működtetési jog kérdése Cserépváralján nem volt tisztázott, ezért a határozat végrehajtásával
megbízott polgármesterek abban egyeztek meg, hogy az egyesítés akadályát képező
problémát Cserépváralja megoldja, majd azt követően kerülhet csak sor a körzetek
újraegyesítésére. Tekintettel arra, hogy a „probléma” megoldásáról Cserépváralja bennünket
nem értesített, és nem kezdeményezte az eljárás folytatását, így a határozat végrehajtása a mai
napig húzódott.
Most - mikor újra problémássá vált a cserépváraljai alapellátás – került elő az eddig végre
nem hajtott határozat kérdése, azonban azóta „megváltozott a helyzet.” Tard Község
Önkormányzata dr. Keszthelyi Gyulával szerződést bontott, így a cserépváraljai
Önkormányzat által javasolt feltételekkel a körzetek újraegyesítése oka-fogyottá vált. Fentiek
alapján a Cserépváralja által említett és le nem zárt (végre nem hajtott) határozat
visszavonását javaslom.
Gál János polgármester: Véleménye szerint a két településnek nem elzárkózni, hanem
közeledni kellene egymáshoz. Szerinte a képviselő testület nem zárkózik el a háziorvosi
körzet egyesítéséről. A lakosoknak az lenne a legjobb megoldás. Jelenleg azonban mindkét
település bírósági perben áll, amíg ezeknek nem lesz vége addig erről nem lehet tárgyalni,
annál is inkább, mert a folyamatban lévő perek nagy része az egészségügyi alapellátást
érintik. Elmondja, hogy Brunner Éva képviselő a háziorvosi körzet egyesítéséről szóló
sürgősségi indítványt terjesztett elő.
Kovács Béla képviselő megjegyzi, hogy még arról nem volt szó, hogy a körzet-egyesítés
azzal a feltétellel jöhet létre csak, ha a háziorvosi feladatok ellátására nem a Keszthelyi és Tsa
Bt.vel szerződünk.
Hajdu József képviselő szerint tájékoztatni kell Cserépváralját a döntésről.
A képviselőtestület az előterjesztést megvitatta, majd az ügyben magtartott szavazásán 5 fő
igen és 1 nem szavazatával tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát

Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének
58 / 2013.(VI. 25.) Határozata
Háziorvosi körzet újra-egyesítéséről szóló határozat visszavonásáról
Tard község Önkormányzatának Képviselőtestülete az egészségügyi alapellátáshoz tartozó
háziorvosi körzet visszaállításáról szóló 1/2004. (V. 27.) számú Tard és Cserépváralja
községek önkormányzatai által hozott határozatában foglalt szándéknyilatkozatát visszavonja.
Kijelenti, hogy dr. Keszthelyi Gyula háziorvossal a határozat hatálybalépését követően a
feladat-ellátási szerződést felbontotta, ennek értelmében nem kíván vele együttműködni sem
önálló, sem közös háziorvosi ellátásban.
Ennek megfelelően a képviselőtestület megtárgyalta a Cserépváralja község
Önkormányzatának 15 / 2013.(V. 08.) számú határozatában foglalt - és a Tard és
Cserépváralja háziorvosi körzeteinek újraegyesítésére irányuló – javaslatát és úgy határozott,
hogy a körzetek újraegyesítésétől nem zárkózik el abban az esetben, ha a tardi háziorvosi
körzet dr. Keszthelyi Gyula háziorvoson kívül más orvossal betölthetővé válik, illetve
Cserépváralja község Önkormányzata eláll azon szándékától, miszerint a közös körzet
háziorvosa dr. Keszthelyi Gyula háziorvos legyen.
Határidő : azonnal
Felelős : Polgármester
Gál János polgármester megállapítja, hogy a Brunner Éva képviselő által benyújtott
sürgősségi indítvány tárgyalása e határozat elfogadásával okafogyottá vált.
8.

Tájékoztató start közmunka program előrehaladásáról

Gál János polgármester felkéri Nagy Béla képviselőt, település üzemeltetési munkatársat a
szóbeli előterjesztés megtartására.
Nagy Béla képviselő elmondja, hogy 30 fővel pályáztunk, a munkafolyamatban 1-2 fő
cserélődés volt, nem jelentős. November végéig tart a foglalkoztatás. A közmunkaprogramba
komoly dologi tételek kerültek beépítésre, úgymint: 500 m3 kavics, mederlap, 30 mázsa
cement, 30m3 sóder. Jelenleg az előkészületi munkák folynak, a vízelvezető árkok takarítása,
mélyítése. Folytonos problémát jelent a település csapadékvíz-elvezetése, az árvízi helyzet
kialakulása, főleg, ha hirtelen rövid idő alatt teteme mennyiség esik. Az árvízi védekezés és az
esetleges károk enyhítése érdekében dolgozunk az emberekkel.
A képviselőtestület az előterjesztést megvitatta, majd az ügyben magtartott szavazásán 6 fő
igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének
59/ 2013.(VI. 25.) Határozata
Start Közmunkaprogram előrehaladásáról
Tard Község Önkormányzatának képviselő testülete meghallgatta a településen Start
közmunkaprogram keretein belül folyó munkálatok előrehaladásáról szóló beszámolót és az
elhangzottakat egyhangúan elfogadta.

Határidő : azonnal
Felelős : Polgármester

9.

Döntés Többcélú Kistérségi Társulás Alapító okiratának elfogadásáról

Előterjesztés:

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 146. § (1) bekezdése értelmében 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.
A Mötv. 93. § rendelkezései alapján a társulási megállapodásnak tartalmaznia kell az
alábbiakat:
1. a társulás nevét, székhelyét;
2. a társulás tagjainak nevét, székhelyét, képviselőjét;
3. a társuláshoz tartozó települések lakosságszámát;
4. a társulás által ellátott feladat- és hatásköröket;
5. a társulás döntéshozó szervét, döntéshozó szervének tagjait megillető szavazatarányt;
6. a döntéshozatalának módját, a minősített döntéshozatal eseteit;
7. a közös fenntartású intézmények megnevezését;
8. a társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan az egyes képviselő-testületek
pénzügyi hozzájárulásának mértékét, teljesítésének módját;
9. a társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárást
(a társulás döntésétől függően a társulás tagjai részéről a pénzforgalmi szolgáltatójuknak
adott, a beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulását, felhatalmazó nyilatkozatát,
amely alapján a társulás beszedési megbízást nyújthat be a pénzforgalmi szolgáltatóhoz);
10. a társulás vagyonát és a vagyonátadás feltételeit, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek
gyakorlásának rendjét;
11. intézmény közös alapítása esetén az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó részletes
rendelkezéseket;
12. a társulás általános rendjétől eltérő (nem minden tag részére, vagy a tag által saját
intézménye útján más tagok részére történő) feladatellátás módját;
13. a társulás szolgáltatásai igénybevételének a társulás által meghatározott feltételeit;
14. a társulás működéséről évente legalább egy alkalommal történő beszámolás
kötelezettségét;
15. a társulás működésének ellenőrzési rendjét;
16. a megállapodás módosításának feltételeit;
17. a társulásból történő kiválás és kizárás feltételeit;
18. a társulás megszűnése esetén a tagok egymással való elszámolásának kötelezettségét,
módját;
19. azt, amiben a képviselő-testületek megállapodtak.
A Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal felülvizsgálta a fentiekben foglaltak, illetve a
Magyar Államkincstár által kiadott megállapodás tervezet alapján a Mezőkövesdi Többcélú
Kistérségi Társulás társulási megállapodását, mely több ponton módosításra, kiegészítésre

került. A módosításokat a mellékletben pirossal kiemeltük, kivéve az egyes pontok
sorrendiségének megváltoztatását, melyeket a Magyar Államkincstár útmutatója szerint
készítettünk el.
A módosítások többek között a következő tartalmi elemeket érintik:
- a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami feladattá válásával, az állammal kötött külön
megállapodás alapján láthatja el a feladatot a kistérség,
- a munkaszervezet önállóságának megszűnésével a gyakorlatban kialakultak szerinti
pontosítások, mivel a társulás pénzügyi, gazdasági, adminisztratív feladatait a Mezőkövesdi
Közös Önkormányzati Hivatal látja el,
- az elnökhelyettes helyett alelnök titulus megjelölése,
- a Kormányhivatal ülések összehívására vonatkozó jogának beépítése,
- a gazdálkodás szabályait meghatározó jogszabályok megjelölése,
- az elnök Tanács előtti éves beszámolási kötelezettségének beépítése,
- az ellenőrzési feladatok ellátása,
- a Társulás megszűnése, az abból való kizárás, kiválás esetén a vagyon megosztás
szabályainak megváltozása
A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2013. június 13-án megtartott Tanácsülésén a
18/2013 (VI.13 Tth.) határozatával elfogadta a társulási megállapodást a mellékletben
foglaltak szerint.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a módosított
társulási megállapodást elfogadni szíveskedjenek.
A képviselőtestület az előterjesztést megvitatta, majd az ügyben magtartott szavazásán 6 fő
igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát
Tard Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
60/2013. (VI. 25.) önkormányzati határozata
a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosításáról
Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi
Társulás társulási megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és a
következő határozatot hozza:
1./ Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a társulási megállapodás módosítását
a határozat 1. számú melléklete szerint elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a társulási megállapodás módosításával
kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint
MEGÁLLAPODÁS
Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásáról
és működtetéséről

A Borsod-Abaúj-Zemplén megye 3) pontban felsorolt települési önkormányzata a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 87. §-ában foglaltak szerint, jogi személyiséggel rendelkező többcélú kistérségi
társulást hoz létre és működtet egyes önkormányzati közszolgáltatások közös ellátására.
1) A Társulás neve: Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás
2) A Társulás székhelye: Mezőkövesd, Mátyás király u. 114.
3) A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője, lakosságszáma (az adott évi
költségvetési törvényben meghatározott normatív támogatásoknál figyelembe vett
lakosságszám az irányadó).
Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: Csendesné Farkas Edit
Bogács, Alkotmány u. 9.
Borsodgeszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: Boncsér Zoltán
Borsodgeszt, Fő út 56.
Borsodivánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: Bogdán József
Borsodivánka, Szabadság u. 12.
Bükkábrány Község Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: Szalai Szabolcs
Bükkábrány, II. András tér 1.
Bükkzsérc Község Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: Vasas Csaba
Bükkzsérc, Petőfi u. 4.
Cserépfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: Kósik István
Cserépfalu, Kossuth u. 125.
Cserépváralja Község Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: Dávid Zoltán
Cserépváralja, Alkotmány u. 52.
Csincse Község Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: Lőrincz Imre
Csincse, Mátyás u. 45.
Egerlövő Község Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: Gordos Attila
Egerlövő, Dózsa Gy. u. 21.
Kács Község Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: Ostorházi István
Kács, Fő u. 60.
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: dr. Dózsa György
Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 30.
Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: dr. Fekete Zoltán
Mezőkövesd, Mátyás király u. 112.

2 073 fő
274 fő
741 fő
1 672 fő
1 019 fő
1 025 fő
444 fő
605 fő
559 fő
531 fő
4 033 fő
16 866 fő

Mezőnagymihály Község Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: Vályi László
Mezőnagymihály, Kossuth u. 56.
Mezőnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: dr. Horváth László
Mezőnyárád, Szent István király útja 105.
Négyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: Farkas Andrásné
Négyes, Rákóczi u. 45.
Sály Község Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: Fekete Jánosné
Sály, Kossuth u. 63.
Szentistván Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: Koncz József
Szentistván, Széchenyi u. 10.
Szomolya Község Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: Guczi István
Szomolya, Szabadság tér 1.
Tard Község Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: Gál János
Tard, Rózsa F. u. 1.
Tibolddaróc Község Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: Harai Istvánné
Tibolddaróc, Széchenyi u.1.
Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: Korán István
Vatta, Szemere B.u.20.

1 115 fő
1 680 fő
302 fő
1 934 fő
2 543 fő
1 631 fő
1 308 fő
1 476 fő
938 fő

4) A Társulás működési területe: Borsod-Abaúj-Zemplén megye 3) pontban felsorolt
települési önkormányzatának közigazgatási területe.
5) A Társulás jogállása: a többcélú kistérségi társulás jogi személy.
6) A Társulás által ellátott feladat-és hatáskörök:
a) biztosítani a Társulásban részt vevő települések összehangolt fejlesztését, a térség
gazdasági fejlődésének előmozdítását,
b) Személyes gondoskodás keretében:
ba) a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. 57. §.
(1) bek. c ,d, e, f, g, j és a (2) bek. a, d pontja alapján étkeztetés, házi,
segítségnyújtás, családsegítés, külön megállapodás alapján jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás, közösségi ellátás ( közösségi pszichiátriai ellátás), nappali
ellátás (idősek klubja) valamint ápolást, gondozást nyújtó intézmény ( idősek
otthona), átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény (idősek gondozóháza),
bb) Gyermekjóléti szolgálat működtetése az 1997. évi XXXI. tv. 39-40.§-a
alapján;
c) Egészségügyi alapellátás keretében
ca) védőnői szolgálat és
cb) központi orvosi ügyelet közös szervezése;

d) Településüzemeltetés, település-egészségügy keretében állati hulladékok gyűjtésének
és ártalmatlanításának közös szervezése;
e) A bűnmegelőzéssel kapcsolatos feladatok kistérségi koordinálása, szervezése,
segítése;
f) Közművelődési, idegenforgalmi és turisztikai tevékenység;
g) Kistérségi sporttevékenység;
h) Közösségi autóbusz fenntartása és üzemeltetése
önkormányzati közszolgáltatások ellátása a kistérségi igényekhez igazítottan, hatékonyan és
magas szakmai színvonalon történjen.
7) A Társulás működésének időtartama: a tényleges működés (megalakulás) megkezdésétől
határozatlan idő.
8) A Társulás bélyegzője: Mezőkövesdi Kistérségi Többcélú Társulás felirattal ellátott kör
alakú bélyegző, középen a Magyarország címerével.
9) A Társulás szervei:

a Kistérségi Társulási Tanács
az elnök
kettő alelnök
pénzügyi-ellenőrző bizottság
eseti munkabizottság

10/1) A Társulás feladatkörébe tartozó pénzügyi, gazdálkodási, adminisztratív
(munkaszervezeti) feladatok a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban:
Hivatal) szervezetén belül kerülnek ellátásra a Hivatal Szervezeti- és Működési
Szabályzatában foglaltaknak megfelelően. A Társulás ügyintézői (pénzügyi, gazdálkodási,
adminisztratív) feladatait ellátó dolgozók köztisztviselői jogviszony keretében látják el
feladataikat. A Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó dolgozók felett a munkáltatói
jogokat a Hivatal Jegyzője látja el. A köztisztviselői jogviszony, munkajogviszony
létesítéséhez, megszüntetéséhez, fegyelmi eljárás megindításához, valamint jutalmazáshoz az
elnök egyetértése szükséges. Az ellátandó feladatokhoz igazodó foglalkoztatottak létszámát a
Társulási Tanács az éves költségvetésben határozza meg.
10/2) A Társulás munkaszervezeti feladatai különösen:
-

a Társulási Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítése;

-

ellátja az adminisztrációs feladatokat (gépírás, adatrögzítés, információgyűjtés,
ügykezelés),

-

nyilvántartja a Társulás pénzforgalmi számlájának forgalmát,

-

megszervezi a Társulás üléseit,

-

vezeti a Társulás üléseinek jegyzőkönyveit, és megküldi azokat az illetékes
Kormányhivatalnak,

-

a Társulás feladatkörébe tartozó ügyekben a Társulás tagjai felé szolgáltató-tanácsadó
tevékenységet végez,

-

a Társulás határozatának megfelelően elkészíti, elkészítteti, véleményezi a Társulás
fejlesztési programjait,

-

figyeli a pályázati lehetőségeket,

-

közreműködik, szakmai segítséget
dokumentációik elkészítéséhez,

nyújt

a

településeknek

saját

pályázati

-

intézi a Társulás nyertes pályázatai adminisztrációs ügyeit,

-

részt vesz a térségi programok megvalósítási folyamataiban, tervezői, hatósági
bejárásokat hív össze, vezeti a jegyzőkönyveket, információt szerez és szolgáltat a
résztvevők számára,

-

intézi a kollaudált számlák könyvelését, pályázati támogatások lehívását, stb.,

-

gondoskodik a Társulási Tanács által határozatilag elfogadott költségvetés
végrehajtásáról, elkészíti a Társulás féléves, éves beszámolóját, időközi pénzforgalmi,
költségvetési és mérlegjelentést,

-

ellát minden olyan tevékenységet, amelyet a Társulási Tanács illetve az elnök
feladatkörébe utal.

11) A Társulás döntéshozó szerve a Kistérségi Társulási Tanács, mely a társult települési
önkormányzatok polgármestereiből áll. A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal
rendelkezik.
12) A Kistérségi Társulási Tanácsot évente legalább 4 alkalommal kell összehívni. Össze kell
hívni továbbá, ha azt legalább 3 tag az elnöknél, napirend megjelölésével írásban
kezdeményezi.
Össze kell hívni a Társulási Tanács ülését akkor is, ha azt az illetékes Kormányhivatal
vezetője kezdeményezi. A kezdeményezett üléseket az indítvány kézhezvételétől számított 15
napon belül össze kell hívni.
13) A Kistérségi Társulási Tanács elnöke az alakuló ülésen titkos szavazással - az
önkormányzati választási ciklus időtartamára- a tagok sorából kerül megválasztásra. Az elnök
személyére a Tanács bármely tagja javaslatot tehet.
14) A két alelnök személyére az elnök tesz javaslatot, akik - az önkormányzati választási
ciklus időtartamára - a Tanács tagjai közül titkos szavazással, minősített többséggel kerülnek
megválasztásra.
15) A Tanács elnöke képviseli a Kistérségi Társulási Tanácsot és hívja össze, s vezeti a
Tanács ülését. Az elnök és az alelnökök együttes akadályoztatása esetén a Tanács ülését a
korelnök hívja össze és vezeti.
16/1) A Tanács ülése nyilvános, határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza,
kivéve az alábbi eseteket:
a) zárt ülést tart önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor, valamint fegyelmi büntetés
kiszabása esetén;
b) zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása,
annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy
tárgyalásakor;
c) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat
feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás a Társulás
vagy más érintett üzleti érdekét sértené.
16/2) A Tanács határozatképes, ha ülésén 11 település képviselője jelen van.
Az érvényes döntéshez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a
jelenlévő tagok szavazatainak felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának
egyharmadát.

16/3) Minősített többség szükséges az Mötv. 50.§-ában foglalt rendelkezésein túl:
o A kistérség fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylő – pályázat
benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához,
o A hatáskörbe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg
visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és
o Abban az ügyben, amit a szervezeti és működési szabályzat meghatároz.
A minősített többséghez a Tanács ülésén jelenlévő tagok 2/3-a, de legalább annyi tag igen
szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatának több, mint felét
és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét.
17) A pénzügyi-ellenőrző bizottság három tagból áll. A Bizottság tagjait a Tanács, a tagok
sorából minősített többséggel hozott szavazással választja. A bizottság saját maga közül
választja meg a bizottság elnökét. A bizottság feladata a Társulás költségvetési felügyeleti
rendjének kialakítása és az ezzel kapcsolatos jogok gyakorlása.
18) Az eseti munkabizottság öttagú. A Bizottság tagjait a Tanács a tagok sorából minősített
többséggel hozott szavazással választja. A bizottság maga közül választja meg a bizottság
elnökét. A bizottság feladatát a tanács esetenként határozza meg.
19) A Társulás szerveinek részletes feladatait és működésének szabályait a Társulás
Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.
20/1) Intézmény, más szervezet közös alapítása esetén az alapító jogokat a Társulási Tanács
gyakorolja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és a végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet
szabályainak megfelelően.
20/2) A Társulás által fenntartott intézmény: Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat.
20/3) A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa kijelöli Mezőkövesd Város
Önkormányzatát arra, hogy a Társulás által szolgáltatott személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról alkosson rendeletet. A rendelet tartalmazza a fizetendő térítési díjakat,
melyeket Mezőkövesd Város Önkormányzata minden évben a hatályos jogszabálynak
megfelelően köteles felülvizsgálni.
21) A Társulás feladataival kapcsolatban felmerült költségek finanszírozását pályázaton
elnyert forrás, valamint a társult települési önkormányzatok biztosítják a lakosságszám
arányában, melynek mértékét, a fizetés határidejét a Tanács évente állapítja meg.
22) Az a társult település, aki vállalt pénzügyi kötelezettségét határidőre nem teljesíti, jelen
megállapodás aláírásával elfogadja, hogy saját pénzforgalmi szolgáltatójának, a beszedési
megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulást, felhatalmazó nyilatkozatot ad, amely alapján a
Társulás beszedési megbízást nyújthat be a pénzforgalmi szolgáltatóhoz.
23) A Társulás gazdálkodására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, valamint az államháztartás
szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.
(XII.24.) Kormányrendelet vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
24) A Társulás szolgáltatásait külön megállapodás alapján a társult önkormányzatokkal
azonos feltételek szerint a társulás tagjain kívüli önkormányzat is igénybe veheti.

25) A Társulás működéséről a Társulás elnöke évente a gazdálkodási beszámolóval egy
időben beszámol a Kistérségi Társulási Tanács ülésén.
26) A Társulás működésével kapcsolatos ellenőrzési, adatszolgáltatási, beszámolási
feladatok ellátásáról a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.
27) Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást a Mötv. 88.§ (2) bekezdése
alapján módosíthatják.
28) Felek megállapodnak abban is, hogy jelen megállapodással létrehozott Többcélú
Kistérségi Társulásból kiválni csak a naptári év utolsó napjával lehet. A kiválásról legalább
hat hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni. Erről a társulási tanácsot értesíteni
kell. A Társulásból való kizárásra a Mötv. 89.§ (3) bekezdése alapján kerülhet sor.
29) A Többcélú Kistérségi Társulás saját vagyonnal rendelkezhet, amelynek szaporulata a
Társulást illeti meg. A társulás megszűnése, a társulásból történő kiválás, kizárás esetén –
eltérő megállapodás hiányában – a társulás vagyonát a társulás azon tagjának kell visszaadni,
amelyik azt a társulás rendelkezésére bocsátotta. Egyebekben a közös tulajdonra vonatkozó
rendelkezéseket kell alkalmazni.
A társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő kiadását a
társulási megállapodásban meghatározott időtartamra, de legfeljebb öt évre el lehet
halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a társulás további
működését. Ebben az esetben a kivált tagot – a társulással kötött szerződés alapján –
használati díj illeti meg.
30) A Társulás a vitás ügyeket elsősorban tárgyalás útján rendezi. A felmerülő vitás
kérdésekben az illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt.
31) Ezen megállapodás az érintett települési önkormányzatok képviselő-testületeinek a
megállapodás megkötésére irányuló határozatával 2013. július 01. napján lép hatályba.
Mezőkövesd, 20…. év …. hó …. nap
A Képviselő-testületek a megállapodás módosítását az alábbi határozatokkal fogadták el:
TELEPÜLÉS
BOGÁCS
BORSODGESZT
BORSODIVÁNKA
BÜKKÁBRÁNY
BÜKKZSÉRC
CSERÉPFALU
CSERÉPVÁRALJA
CSINCSE
EGERLÖVŐ
KÁCS
MEZŐKERESZTES
MEZŐKÖVESD
MEZŐNAGYMIHÁLY
MEZŐNYÁRÁD
NÉGYES
SÁLY

HATÁROZAT SZÁMA

SZENTISTVÁN
SZOMOLYA
TARD
TIBOLDDARÓC
VATTA

10. Napirendi pont : Egyebek
Gál János polgármester visszaemlékezik 2013. június 7-ére, amikor nagy mennyiségű eső
esett a faluban, Bogácson felhőszakadás volt, aminek a széléből kapott Tard is. Mint minden
településen itt is működött a katasztrófa védelem. Én is és a mozgósított beosztottak is
tevékenyen részt vettünk a védekezésben. Ezúton köszönöm a résztvevőknek a helytállást.
Sajnos két megállapítást is tehetünk a tardi patakkal kapcsolatban. A helyzet jobb volt, mint 3
éve, elkerültük a katasztrófa helyzetet, de azt is kijelenthetjük, hogy a belterületi burkolt
szakaszon igencsak felnőtt a növényzet, Ha az alsó részen nem lett volna kitakarítva a meder,
akkor kiöntött volna a patak. A homokzsák és a homok készen állt és áll az esetlegesen
kialakuló katasztrófa helyzetre. Meg kell állapítanunk, hogy a patakmederben felnövő
növényzetet ki kell vágatnunk és kitakarítatnunk, mert, ha így nem maradhat.
Már többször beszéltünk Nagy András (3416 Tard Rózsa F. út 73. ) 845/2 hrsz.-ú terület
eltulajdonlás iránti bírósági keresetéről. A képviselőtestületet ezúton tájékoztatom, hogy a
szóban forgó terület kimérése megtörtént. A kimérés a 845/2 és 845/3 hrsz.-ú területekre
terjedt ki. ( Térképet körbeadja)
Mindenki láthatja, hogy a Nagy András által sérelmezett önkormányzati buszmegálló 4 m-re
lóg bele az ő területére. Szükség esetén az önkormányzat ezt elhelyezi. Ezzel szemben az
önkormányzati területből ő 3746 m2-t foglalt el, amire ráépítette a terménytárolót, továbbá a
rengeteg gépet ott tárolja évek óta. Az évek folyamán többször fel lett szólítva, hogy pakoljon
el az önkormányzati területről, most ismét ezt kell tennünk és a továbbiakban megkeresem az
ügyvédjét egyeztetés céljából.
Kovács Béla képviselő hivatkozni kell az árvízhelyzetre is, hiszen a ráépítés miatt az árvízi
védekezésben folyamatosan akadályokat gördít a falu elé.
Gál János polgármester egyetért, átereszeket kell beépíteni.
A továbbiakban pár szóban tájékoztatja a képviselőtestületet az önkormányzatot érintő peres
ügyek állásáról.
A napokban a rendőrségtől újabb feljelentésről jött értesítés. Arról tájékoztattak, hogy a 2012.
október havi tardi hírek önkormányzati újságban a Btk.179.paragrafusa alapján rágalmazás
miatt nyomoz a hatóság ismeretlen tettes ellen. A feljelentő Dr. Keszthelyi Gyula volt tardi
orvos.
2013.július 1-jén lesz az újabb bírósági tárgyalás a Keszthelyi és Tsa BT. kontra Tardi
Önkormányzat szerződésbontás jogellenességének a tárgyalása ügyében.
Folyik a nyomozás a betegkartonokkal kapcsolatosan.

Munkaügyi bíróságon két perünk folyik. A két volt közhasznú dolgozó és a polgármesteri
hivatalból leépített dolgozó kezdeményezése általi. Mindkét perben további bírósági
tárgyalások várhatóak, jogerős ítélet nem született.
Folyik a Nagy András -féle elbirtoklási ügy pere is, jelenlegi állásáról tájékoztatást kapott a
képviselő-testület.
Brunner Éva képviselő kérdezi, hogy a Pelyhe Lászlóné (3416 Tard Kossuth út 49. szám)
kontra Tardi Önkormányzat közötti per hogy áll.
Derekas Sándor kirendeltség vezető elmondja, hogy a bíróság döntése alapján új eljárást
kell lefolytatni, leszögezi, hogy 1 éve ebben az ügyben nem történt előrelépés.
Gál János polgármester tájékoztatja a képviselő testületet, hogy a 2011 ben beadott Vis
Maior pályázattal kapcsolatban határozatot kellene hozni, a pályázat és a megítélt támogatási
összeg közötti 3.099 Ft-os eltérés lemondásáról.
A képviselőtestület az előterjesztést megvitatta, majd az ügyben magtartott szavazásán 6 fő
igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének
61 / 2013 (VI. 25.) önkormányzati határozata
Vis maior támogatás fel nem használt
támogatás részéről lemondás
Tard Község Önkormányzatának képviselőtestülete a 44098 ebr42 számon a Tardi római
Katolikus Temető suvadásos partfalomlás helyreállítására kapott vis maior támogatás
költségként el nem számolható, emiatt fel nem használt
3.099.-Ft összegű
támogatás részéről lemond.
Határidő: 2013. július 1
Felelős: Polgármester
Gál János polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a mezőkövesdi székhelyű
Mató 98 Kft. megkereste az Önkormányzatot abban az ügyben, hogy a kazánházban lévő
kazánokat, csöveket, vasanyagokat felméri, elbontja és megvásárolja. A bontási költséget,
felelősséget vállalnák, saját eszközeit használná, 50 forintot adna kg-énként. Elszállítja,
leméri és kifizeti. Iszonyatos mennyiségű vasunk van. Szögezzük le, hogy a bejövő pénzt
kezeljük külön, ne menjen a működésbe, valami külön célt kitűzünk, amire elköltjük. Például
a játszótér felújításra. Kérdezi, hogy ennyiért odaadjuk e?
Hajdu József képviselő elmondja, hogy van olyan hely ahol adnak 60 forintot is érte, de azok
nem bajlódnak a szétszereléssel. Az ottani mérlegeléssel kapcsolatban kételyeit fejezi ki.

Derekas Sándor kirendeltség vezető szerint saját megbízottat kell küldeni, aki felügyeli a
mérést és akkor nem lesz vita.
Kovács Béla képviselő kérdezi, hogy a csövek és az egész kiépített rendszer soha többet nem
hasznosítható?
Nagy Béla képviselő kifejti, hogy a kazán csak lengyellánggal vagy megfelelően osztályozott
fa-aprítékkal működhetne, plusz fel kellene újítani a csőrendszert, ami a focipálya alatt megy,
mert ki van kötve.
Kovács Béla képviselő kifejti, hogy ennek a beruházásnak a költségvetése kb 4.000.000 Ft
lenn és újra gáz független lenne a fűtési rendszer. Elgondolkodtató, hogy, ha a
háztartásokban is egyre többen átállnak a magas gázár miatt más fűtési technológiára, akkor
nekünk érdemes ezt az egész rendszert felszámolni?
Nagy Béla képviselő elmondja, hogy 6 db kazán van, plusz 2 kazán öntvényből.
Gál János polgármester kérdezi, hogy mennyi bevételre lehet ebből számítani?
Nagy Béla képviselő elmondja, hogy ha 20 tonnával számolunk, akkor egy millió.
A képviselőtestület az előterjesztést megvitatta, majd az ügyben magtartott szavazásán 6 fő
igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát
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az önkormányzat tulajdonában lévő vasanyagok értékesítése
Tard Község Önkormányzatának képviselőtestülete a tulajdonában álló Rákóczi út 2 szám
alatti Kazánházban található kazánok és vasanyagok értékesítéséről döntött. A Mató 98 Kft
árajánlatát elfogadta. A megállapodás megkötésével a polgármestert bízza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Brunner Éva képviselő elmondja, hogy több állampolgár megkereste a 2012 évre kirótt
talajterhelési díjjal kapcsolatosan. Kérdezi a kirendeltség vezetőt, hogy van e mód a díjfizetés
mérséklésére, hiszen a magas mérték sok családra óriási terhet ró.
Derekas Sándor kirendeltség vezető válaszában elmondja, hogy elengedésre nincs
lehetősége az önkormányzatnak, esetleges részletfizetésre azonban igen.
Nagy Béla képviselő hangsúlyozza, hogy az évek folyamán több alkalommal ösztönöztük az
ingatlan tulajdonosokat, hogy kössenek rá a szennyvízhálózatra, várható volt a talajterhelési
díj bevezetése.

A képviselőtestületi ülésen a képviselők részéről egyéb indítvány, javaslat hozzászólás nem
érkezett Gál János polgármester a testület ülését bezárta.
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