
Tard Község Önkormányzatának 
22/2011. (II.22.) ÖK számú 

HATÁROZATA 
 
Tárgy: A Fundamentum Iskola tardi telephelyéről 

 
A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta az iskola tájékoztatóját. Egyben felkéri a 
polgármestert további tárgyalások folytatására az iskolával, és a következő testületi ülésre 
terjesszen elő javaslatot az új iskolaszárny további hasznosításáról. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

 
Tard Község Önkormányzatának 

23/2011. (II.22.) ÖK számú 
HATÁROZATA 

 

Tárgy: Tájékoztató a Tardi Polgárőr Egyesület 2010. évi munkájáról 
 

A képviselő-testület a TPE. munkájáról szóló tájékoztatást elfogadta. Egyben megköszöni az 
elnöknek és a tagságnak a falu közösségéért folytatott tevékenységét. További munkájukhoz 
sok sikert kíván. 
 

Tard Község Önkormányzatának 
24/2011. (II.22.) ÖK számú 

HATÁROZATA 
 
Tárgy: Polgármesteri tájékoztató elfogadásáról 
 
Tard Község Önkormányzat Képviselő-testület a 2011. február 22-én megtartott 
polgármesteri tájékoztatót és a szóbeli kiegészítéseket elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

 
Tard Község Önkormányzatának 

25/2011. (II.22.) ÖK számú 
HATÁROZATA 

 
Tárgy: A Bükk Kincsei Napköziotthonos óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programjáról 
 
 Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bükk Kincsei Napköziotthonos 
óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programjának - szakértő által véleményezett - módosítását 
megtárgyalta és azt elfogadta 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: intézményvezető 



Tard Község Önkormányzatának 
26/2011. (II.22.) ÖK számú 

HATÁROZATA 
 

Tárgy: A Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvoda 2011. évi költségvetése 
 
 A Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvoda 2011.évi költségvetését 
 

o Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 26/2011 (II.22) ÖK sz.  
o Bükkzsérc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2011.(II. 17) sz. ÖK 

Cserépfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  17/2011.(II. 15) sz. ÖK 
o Cserépváralja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2011 (II.21) sz ÖK 
határozatával elfogadta. 
 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: intézményvezető 
 

Tard Község Önkormányzatának 
27/2011. (II.22.) ÖK számú 

HATÁROZATA 
 
 

Tárgy: döntés határozat hatályon kívül helyezéséről 
 
Tard Község Önkormányzatának képviselőtestülete a Polgármesteri hivatal és szakfeladatai 
körében hozott létszámleépítésről szóló 53 /2006. (VII. 27) számú határozatát – tekintettel 
arra, hogy annak végrehajtására egyéb külső akadály miatt időben nem kerülhetett sor – 
hatályon kívül helyezi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Tard Község Önkormányzatának 

28/2011. (II.22.) ÖK számú 
HATÁROZATA 

 
Tárgy: döntés létszámleépítésről 
 
Tard Község Önkormányzatának képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatal, illetve az 
irányítása alá tartozó szakfeladatok körében 1 fő létszám leépítését határozza el.  
A létszámleépítést a törvényes határidők, betartásával kell végrehajtani, úgy, hogy a 
feladatellátás színvonala nem csökkenhet. 
 
A létszámleépítés végrehajtásával, illetve a leépítés során felmerült többletkiadások 
megtérítésére irányuló pályázat benyújtásával a képviselő-testület a Polgármestert bízza meg. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 



Tard Község Önkormányzatának 
29/2011. (II.22.) ÖK számú 

HATÁROZATA 
 
 
Tárgy: Alpolgármester tiszteletdíja 
 
Tard Község Önkormányzatának Képviselő testülete Kleszó Tibor Alpolgármester 
tiszteletdíját az országgyűlés által meghatározott mindenkori köztisztviselői illetményalap és 
szorzó figyelembevételével 2011. január 1. napjától határozatlan időre havi 74.000.-Ft/hó 
összegben határozza meg  
 
Tard Község Önkormányzatának Képviselő testülete Kleszó Tibor Alpolgármester részére 
költségátalányt nem állapít meg. Az alpolgármesteri munkája során felmerült és a 
polgármester által igazolt költségeit eseti elszámolás alapján az Önkormányzat megtéríti. 
 
A tiszteletdíj felülvizsgálatára és újbóli megállapítására a továbbiakban az éves költségvetés 
elfogadásával egyidejűleg fog dönteni a Képviselő testület. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős:     Polgármester, Jegyző 
 
 

 
Tard Község Önkormányzatának 

30/2011. (II.22.) ÖK számú 
HATÁROZATA 

 
 

Tárgy: Helyi közművelődési feladatok ellátásáról 
 
Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat közművelődési 
feladatainak ellátására pályázatot ír ki közművelődési referens álláshely betöltésére 
vállalkozói szerződés keretében az alábbiak szerint: 
 
Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet közművelődési 
referens munkakör, vállalkozás keretében történő ellátására.  
A referens munkakörébe tartozó lényeges feladatok: 

o A község közművelődési stratégiájának kialakítása, megvalósítása 
o A község, kulturális turisztikai rendezvényeinek, programjainak szervezése, 

koordinálása és lebonyolítása. 
o Az önkormányzati honlappal kapcsolatos fejlesztési javaslatok kidolgozása és a 

fejlesztések végrehajtásának kezdeményezése 
o Az önkormányzat újságjával kapcsolatos fejlesztési javaslatok kidolgozása, a 

fejlesztések végrehajtása az újság szerkesztése,  
o Pályázatok figyelése, a nyertes pályázatok menedzselése; 
o A tájházak, teleház működtetése 
o Civil szerveződések segítése 

 
Pályázati feltételek: 



o Legalább középfokú iskolai végzettség 
o Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,  
o Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
o B kategóriás jogosítvány, 
o Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség 
o Vállalkozói igazolvány 

 
Előnyt jelent a pályázat elbírálásánál:  
 

o Szakirányú felsőfokú végzettség 
o Szakmai gyakorlat 
o Idegen nyelv tárgyalási szintű ismerete 
 

Elvárt kompetenciák: 
o Kiváló kommunikációs készség, 
o Szervezői tevékenység, 
o Önállóság, 
o Motiváltság, 
o Pályázati rendszerek ismerete 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

o Végzettséget, igazoló dokumentumok másolata 
o Vállalkozói igazolvány másolata 
o szakmai önéletrajz, 
o 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
 
A munkakör legkorábban 2011. május 1 napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 30. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gál János polgármester nyújt, a 
49/432-903-as telefonszámon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja: 

 
Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tard címére történő 
megküldésével (3416 Tard, Rózsa F. út 1..). 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat kiírás közzétevője fenntartja jogát a 
pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. április 31. 
 
A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: 

o Tard Község Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2011. február 28  
o Tardi Hírek 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 



Tard Község Önkormányzatának 
31/2011. (II.22.) ÖK számú 

HATÁROZATA 
 
Tárgy: Önkormányzati lakások bérbeadása 

 
Tard Község Önkormányzatának képviselőtestülete az Önkormányzat tulajdonában lévő 
lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről szóló és a 6 / 2011. (II. 23.) számú Önkormányzati 
rendeletével hatályon kívül helyezett rendeleti szabályozás helyett 2011. március 1.-től a 
lakbéreknek a Polgári törvénykönyv és a lakástörvény alapján történő – a felek közös 
megállapodásán alapuló - megállapítására tér át. 
 
Ennek végrehajtása érdekében a lakások bérlőivel fennálló lakásbérleti szerződések helyett e 
döntés szerint új bérleti szerződések megkötését kezdeményezi. 
 
- A új bérleti szerződésekben az eddig határozatlan idejű szerződéseket a továbbiakban 

is határozatlan idejű, a határozott idejű szerződéseket 1 éves határozott idejű 
szerződésként lehet a továbbiakban is kezelni.  

 
- Az alkalmazandó bérleti díj a lakás célját szolgáló alapterületre vonatkozóan legalább 

200.- Ft/m2 legyen. 
 

‐ A lakásbérleti díjak módosításáról a képviselőtestület az éves költségvetési 
rendeletének megalkotását megelőzően évente dönt. 

 
‐ Új bérlővel történő új bérleti szerződés megkötése esetén a bérleti szerződésben 3 havi 

kaució előre történő megfizetését kell előírni. 
 

‐ Az önkormányzat, mint tulajdonos a lakáshoz kacsolódó nem lakás célú helyiségekre 
bérleti díj megállapítását nem kezdeményezi. 

 
 A fentieknek megfelelő új lakásbérleti szerződések megkötésével a képviselőtestület a 
polgármestert bízza meg.  
 
Határidő: 2011. március 1 
Felelős:    polgármester, jegyző 
 
 

 
Tard Község Önkormányzatának 

32/2011. (II.22.) ÖK számú 
HATÁROZATA 

 
Tárgy: önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről 
 
Tard község Önkormányzatának képviselőtestülete a tulajdonában lévő nem lakás célú 
helyiségek bérletére vonatkozó megállapodások felülvizsgálatát, aktualizálását, valamint az 
esetlegesen fennálló bérleti díj tartozás behajtására soron kívüli intézkedések megtételét 
rendeli el. 
 



Határidő: 2011. március 1 
Felelős:    Polgármester, jegyző 
 

 
 

Tard Község Önkormányzatának 
33/2011. (II.22.) ÖK számú 

HATÁROZATA 
 
 
 
Tárgy: önkormányzat tulajdonában lévő lakás jogcím nélküli használója által fizetendő 
használati díjról. 
 
- Az önkormányzat tulajdonában lévő Tard, Rákóczi út 4. szám alatti lakást jelenleg 

jogcím nélkül használó idős nénivel szemben a használati díj megállapításától - annak 
kikötése mellett, hogy a használó a lakásba társbérlőt, bérlőtársat, vagy albérlőt nem 
fogadhat be – határozatlan időre – öt évre visszamenőleges hatállyal - eltekint. 

 
Határidő: 2011. március 1 
Felelős:    Polgármester, jegyző 

 
 

Tard Község Önkormányzatának 
34/2011. (II.22.) ÖK számú 

HATÁROZATA 
 
Tárgy: Autóbusz menetrend módosítási kezdeményezés. 
 
Tard község Önkormányzatának képviselő-testülete megbízza Polgármester urat, hogy az 
alábbiakban szereplő autóbusz menetrend módosítási kezdeményezéseket hivatalos levélben 
juttassa el a Borsod Volán részére, kérve az abban foglalt menetrend módosításra és új járat 
indítására vonatkozó kérelmek megvizsgálását és lehetőség szerinti teljesítését! 
 
Járatmódosítások: 
 
Cserépváralja – Mezőkövesd 
5:00-5:28 helyett 4:43-5:11 
13:55-14:26 helyett 12:55-13:26 
 
Mezőkövesd – Cserépváralja 
16:49 – 17:20 helyett 16:39 – 17:10 
18:34 – 19:05 helyett 18:39 – 19:10 
 
Új járatok: 
 
Mezőkövesd – Cserépváralja 
22:45 – 23:16 
 
Mezőkövesd –Bogács – Tard - Mezőkövesd 



5:30-5:50-6:04-6:20 
vissza 
17:36-17:52-18:06-18:26 
 
Eger – Bogács – Tard – Bogács - Eger 
17:10-17:50-18:05-18:20-19:00 
 
 
Határidő: 2011. március 11. 
Felelős : polgármester 
 
 


