
Tard Község Önkormányzatának 
124/2011. (XI. 30.) számú 

HATÁROZATA 
 
 
Tárgy: az önkormányzat 2011. évi költségvetés végrehajtásának I-III. negyedévi állásáról. 
 
 Tard Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 2011. évi 
Költségvetése végrehajtásának I-III. negyedévi állásáról szóló polgármesteri beszámolót az 1-
20. számú mellékletben foglalt tartalommal elfogadta. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
Tard Község Önkormányzatának 

125/2011. (XI. 30.) számú 
HATÁROZATA 

 
 

Tárgy: Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója 
 
Tard község Önkormányzatának képviselő testületet egyetért abban, hogy az Önkormányzat 
2012. évi költségvetése az előterjesztésben javasolt koncepció szerint készüljön 
 
Határidő: 2012. február 15. 
Felelős: jegyző 
 

Tard Község Önkormányzatának 
126/2010. (XI.23.) ÖK számú 

HATÁROZATA  
 
Tárgy: Munkabér hitel igénybevételéről 
 
Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5.913.000.-Ft 
munkabér hitel felvételével egyetért. 
 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének időtartama alatt a 
kért hitel törlesztését és járulékainak megfizetését - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat 
megelőzően -  a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja. 
 
A futamidő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt eseti jelleggel 2011. 
év május hónap 1. napjától kívánja igénybe venni és 2012. év május hónap 31. napjáig 
visszafizeti. 
 
A képviselőtestület a munkabérhitel biztosítékaként az OTP Bank Nyrt részére felajánlja a 
tulajdonában lévő tardi 309 hrsz-ú, természetben Tard rózsa Ferenc út 2 szám alatti 
vállalkozói vagyontárgyak között nyilvántartott tehermentes Lakóház udvar megnevezésű 
ingatlanát. A testület hozzájárul az ingatlan OTP NyRt. javára szóló, a hitel és járulékai 
mértékéig terjedő jelzáloggal történő megterheléséhez, első helyi zálogjogi ranghelyen. Az 



Önkormányzat a felajánlott ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosításból eredő jogokat az OTP 
Bank Nyrt-re engedményezi. 
 
A munkabérhitel felvételére hitelszerződés alapján lehívó levéllel kerülhet sor. 
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására. 
 
E határozat meghozatalával egyidejűleg hatályát veszti az ugyanezen kérdésben korábban 
hozott 69. /2011. (IX. 06.) számú határozattal módosított 58./ 2011. (V. 10.) ÖK számú 
határozat 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

Tard Község Önkormányzatának 
127/2011. (XI. 30.) számú 

HATÁROZATA 
 
Tárgy:Az önkormányzat 2012. évi ellenőrzési tervének jóváhagyása. 
 
Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi belső 
ellenőrzési tevét az alábbiak szerint hagyja jóvá.  
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Felelős:  Jegyző 
Határidő:  értelemszerűen 



Tard Község Önkormányzatának 
128/2010. (XI.23.) ÖK számú 

HATÁROZATA  
 

 
Tárgy: Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.évi munkaterve 

 
1. Tard Község Önkormányzatának képviselőtestülete a 2012. évi munkatervét a 

mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 
 
2. Felkéri a polgármestert, hogy a munkatervben meghatározott feladatok végrehajtására 

tegyen intézkedést, a munkatervbe folyamatosan vegye fel mindazokat a napirendeket, 
amelyek megtárgyalása idő közben válik aktuálissá. 

 
 
 

Felelős:       polgármester 
Határidő:    folyamatos  

 
 

Tard Község Önkormányzatának 
129/2010. (XI.23.) ÖK számú 

HATÁROZATA  
 
Tárgy: Település rendezési terv felülvizsgálata  
 
Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testület a helyi település rendezési terv 
felülvizsgálatra a Sáth és Társa Kft.-t (Mezőkövesd Bagoly út 42. sz.) megbízza.  
Az ajánlatukban közölt 2.200.000. Ft.+ ÁFA összeget elfogadja. 
 
2. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 
 
Határidő: azonnal 
felelős: polgármester  
 

Tard Község Önkormányzatának 
130/2010. (XI.23.) ÖK számú 

HATÁROZATA  
 

 
Tárgy: Remondis Tisza Hulladékgazdálkodási Kft.  
 
A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta, és felhatalmazza a Dr. Fekete Zoltánt 
Mezőkövesd Város polgármesterét, hogy a Remondis Tisza Hulladékgazdálkodási Kft. 
taggyűlésén, a tagi hitelszerződést hagyja jóvá! 
 
Felelős: polgármester 
Határidő : értelem szerint 
 

 



Tard Község Önkormányzatának 
131/2010. (XI.23.) ÖK számú 

HATÁROZATA  
 
 
Tárgy:  Kőkultúra – Sándor - völgyi rendezvényközpont projekt megvalósíthatósága 
 
Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
előterjesztésében a „Bükkaljai Kőkultúra és a Bükk Déli Kapuja tematikus út és turisztikai 
együttműködés” című ÉMOP-2.1.1/B-2f-2009-0010 azonosító számú projekt helyi 
megvalósíthatóságának pénzügyi lehetőségeit. 
A képviselő-testület megállapítja, hogy jelenleg a beruházás megvalósításához hiányzó 
önkormányzati önerővel a település nem rendelkezik. 
A képviselő-testület a Sándor - völgyi rendezvényközpont projekt további folytatását attól 
teszi függővé, amennyiben a konzorcium a Kőkultúra projekt belső pénzügyi átrendeződése 
kapcsán legalább 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint többlettámogatásban részesül. 
 
A képviselő-testület a fenti feltétel teljesülése esetén a Sándor - völgyi rendezvényközpont 
pénzügyi megvalósíthatóságához szükséges önkormányzati önerőt biztosítja. 
 
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésükről tájékoztassa a konzorcium 
vezetőjét. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 


