53./2011. (V.10.) ÖK számú határozat
Tárgy: A Tardi Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány tájékoztatója a 2010. évben
végzett tevékenységéről
A képviselő-testület a Tardi Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány 2010. évben végzett
tevékenységéről szóló tájékoztatóját elfogadta.
Határidő : azonnal
Felelős : Polgármester
54./2011. (V.10.) számú ÖK határozata
Tárgy: A Tard Fejlődéséért Közalapítvány beszámolója a 2010. évben végzett
tevékenységéről
Tard község Önkormányzatának képviselőtestülete a Tard Fejlődéséért Közalapítvány 2010.
évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta.
Határidő : azonnal
Felelős : Polgármester
55 / 2011. (V. 10.) számú ÖK határozata
Tárgy: A háziorvos beszámolója a 2010. évben végzett tevékenységéről
Tard község Önkormányzatának képviselőtestülete a háziorvos 2010. évben végzett
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta.
Határidő : azonnal
Felelős : Polgármester
56 / 2011. (V. 10.) számú ÖK határozata
Tárgy: Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség elmulasztása idején hozott testületi határozatok
megerősítéséről.
Tard község Önkormányzatának képviselőtestülete a 2011. február 22.-i, valamint a 2011.
március 8.-i testületi ülésein hozott alábbiak határozatait megerősíti.
Átmeneti segély nyújtásáról szóló 19 / 2011. (II. 22.) számú határozat
A Fundamentum Iskola tardi telephelyéről szóló 22 / 2011.(II.22.) számú határozat
A Tardi Polgárőr Egyesület 2010. évi munkájáról készült tájékoztatóelfogadásáról szóló
23 / 2011. (II. 22.) számú határozat
Polgármesteri tájékoztató elfogadásáról szóló 24 / 2011. (II. 22.) számú határozat
A Bükk Kincsei Napköziotthonos óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programjáról szóló 25 / 2011.
(II. 22.) számú határozat

A Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvoda 2011. évi költségvetéséről szóló 26./2011. (II.22.)
számú határozat
Határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 27 / 2011. (II. 22.) számú határozat
Létszámleépítésről szóló 28 / 2011. (II. 22.) számú határozat
Alpolgármester tiszteletdíjáról szóló 29 / 2011. (II. 22.) számú határozat
Helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 30 / 2011. (II. 22.) számú határozat
Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről szóló 31 / 2011. (II. 22.) számú
határozat
Az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről szóló 32 / 2011. (II.
22.) számú határozat
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakás jogcím nélküli használója által fizetendő használati
díjról szóló 33 / 2011. (II. 22.) számú határozat
Autóbusz menetrend módosítási kezdeményezésről szóló 34 / 2011. (II. 22.) számú
határozat
A fogorvosi állás betöltésére kiírt pályázatról szóló 35/2011. (III. 08.) számú határozat
Lakossági víz- és csatorna szolgáltatás támogatás igényléséről szóló 36 / 2011. (III. 08.)
számú határozat
Határidő : azonnal
Felelős : Polgármester
57 / 2011. (V. 10.) ÖK számú határozat
Tárgy: Megállapodás módosítása a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásáról
A képviselő-testület a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásáról és
működtetéséről szóló megállapodás módosítását az alábbi tartalommal elfogadta.
MEGÁLLAPODÁS
Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásáról és működtetéséről
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 505-ös statisztikai kistérség valamennyi, a 3. pontban
felsorolt települési önkormányzata a települési önkormányzatok többcélú kistérségi
társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 1. §.-ában foglaltak szerint jogi személyiséggel
rendelkező többcélú kistérségi társulást hoz létre és működtet a kistérség területfejlesztési és
területrendezési, valamint 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, lakosságszáma (az adott évi költségvetési törvényben
meghatározott normatív támogatásoknál figyelembe vett lakosságszám az irányadó).
Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Bogács, Alkotmány u. 9.
Borsodgeszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Borsodgeszt, Fő út 56.
Borsodivánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2 027 fő
294 fő

Borsodivánka, Szabadság u. 12.
Bükkábrány Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Bükkábrány, Vöröshadsereg u.32.
Bükkzsérc Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Bükkzsérc, Pertőfi u. 4.
Cserépfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Cserépfalu, Kossuth u. 125.
Cserépváralja Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Cserépváralja, Alkotmány u. 52.
Csincse Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Csincse, Mátyás u. 45.
Egerlövő Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Egerlövő, Dózsa Gy. u. 21.
Kács Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Kács, Fő u. 60.
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 30.
Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Mezőkövesd, Mátyás király u. 112.
Mezőnagymihály Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Mezőnagymihály, Kossuth u. 56.
Mezőnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Mezőnyárád, Szentistván király utja 105.
Négyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Négyes, Rákóczi u. 45.
Sály Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Sály, Kossuth u. 63.
Szentistván Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
Szentistván, Széchenyi u. 10.

744 fő
1 726 fő
1 053 fő
1 032 fő
465 fő
597 fő
583 fő
548 fő
4 126 fő
17 098 fő
1 131 fő
1 683 fő
303 fő
1 954 fő
2 612 fő

Szomolya Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Szomolya, Szabadság tér 1.

Tard Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Tard, Rózsa F. u. 1.
Tibolddaróc Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Tibolddaróc, Széchenyi u.1.
Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Vatta, Szemere B.u.20.

1 671 fő

1 385 fő
1 510 fő
967 fő

4) A Társulás működési területe: Észak-Magyarországi Régión belül, Borsod-Abaúj-Zemplén
megye 505-ös statisztikai kistérséghez tartozó települési önkormányzatok közigazgatási
területe.
5) A Társulás jogállása: a többcélú kistérségi társulás jogi személy. Gazdálkodására a
költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
6) A Társulás működésének célja és feladata:
a) egyrészt, hogy biztosítsa a Társulásban részt vevő települések összehangolt fejlesztését, közös
területfejlesztési programok és projektek kialakítását, a fejlesztések megvalósítását szolgáló pénzalap
létrehozását, a térség gazdasági fejlődésének előmozdítását,

b) másrészt, hogy a Társulás tagjai által a Társulásra átruházott, tételesen a következő:
 Közoktatás keretében, -a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény
rendelkezéseire figyelemmel-:
- egyes pedagógiai szakszolgálati feladatok /tv. 34.§-ának megfelelően/,
- tanügyi-igazgatás feladatok ellátása,
- pedagógiai szakmai szolgáltatás biztosítása, /tv. 36.§-ának megfelelően/,
- közoktatási információs rendszer működtetése,
- az alapfokú oktatói-nevelői szakmai kapacitás, és az oktatási-nevelési
létesítmények kapacitás kihasználásának optimalizálása, ennek érdekében
racionális igényekhez igazított intézményfenntartó társulások létrehozása,
működtetése /tv. 20.§ (1)bek. a.) és b.) pont/;
 Személyes gondoskodás keretében:
- 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, 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),
-

Gyermekjóléti szolgálat működtetése az 1997. évi XXXI. tv. 39-40.§-a
alapján;

 Egészségügyi alapellátás keretében
- védőnői szolgálat és
- központi orvosi ügyelet közös szervezése;
 Településüzemeltetés, település-egészségügy keretében
- állati hulladékok gyűjtésének és ártalmatlanításának közös szervezése;
 Az önkormányzati működés szakszerű ellátása keretében
- a hatályos jogszabályok szerinti belső ellenőrzési feladatok;
 A bűnmegelőzéssel kapcsolatos feladatok kistérségi koordinálása, szervezése,
segítése;
 Mozgókönyvtári feladatok ellátása;
 Közművelődési, idegenforgalmi és turisztikai tevékenység;
 Kistérségi sporttevékenység;
 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, de legalább 3 év.

8) A Társulás bélyegzője: Mezőkövesdi Kistérségi Többcélú Társulás felirattal ellátott kör
alakú bélyegző, középen a Magyar Köztársaság címerével.
9) A Társulás szervei:

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

10/1) A Társulás tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulás feladatkörébe tartozó
feladatok ellátására kizárólag egy közös szakmai munkaszervezetet hoznak létre, melyet a
külön jogszabály szerint működtetnek. A Társulás szakmai munkaszervezeténél alkalmazásra
kerülő vezető beosztású személy pályázat útján kerül kiválasztásra. A pályázat elbírálására a
Tanács jogosult. A munkaszervezet vezetője tekintetében a foglalkoztatási jogviszony
keletkezésével és megszüntetésével kapcsolatos jogokat a Társulási Tanács, az egyéb
munkáltatói jogokat a Társulás elnöke gyakorolja. A munkaszervezet dolgozói felett a
munkáltatói jogokat a munkaszervezet vezetője látja el.
Az alkalmazáshoz, a
munkajogviszony megszüntetéséhez, fegyelmi eljárás megindításához, valamint
jutalmazáshoz az elnök egyetértése szükséges. Az ellátandó feladatokhoz igazodó
foglalkoztatottak létszámát a Társulási Tanács az éves költségvetésben határozza meg, A
munkaszervezet főállású munkatársakkal, és megbízásos jogviszonyú személyekkel látja el
feladatát. A Társulás munkaszervezetének részletes működési szabályait a szervezeti és
működési szabályzatában kell megállapítani. A szervezeti és működési szabályzat nem
tartalmazhat ellentétes rendelkezést a Társulási Megállapodásban szabályozott kérdésekkel.
10/2) A Társulás munkaszervezetének 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,

-

javaslatot, koncepciót készít, vagy készíttet a térséget érintő fejlesztési programjai
megvalósításához,

-

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

-

figyeli a pályázati lehetőségeket,

-

közreműködik, szakmai segítséget
dokumentációik elkészítéséhez,

-

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, kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanács
munkaszervezetével, a regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségben működő
közigazgatási szervekkel, intézményekkel,

-

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.

nyújt

a

településeknek

saját

pályázati

11/1) Intézmény, más szervezet közös alapítása esetén az alapító jogokat a Társulási Tanács
gyakorolja, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és a végrehajtásáról szóló
217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet és az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet
szabályainak megfelelően.
11/2) A Társulás által fenntartott intézmény: Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat.
11/3) 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.
12) A Társulás szerveinek, és a szakmai munkaszervezet részletes feladatait és működésének
szabályait a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.
13) A Társulás vezető szerve a Kistérségi Társulási Tanács, mely a társult települési
önkormányzatok polgármestereiből áll. A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal
rendelkezik.
14) 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.

15) 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.
16) A két elnökhelyettes személyére az elnök tesz javaslatot, akik - az önkormányzati
választási ciklus időtartamára - a Tanács tagjai közül titkos szavazással, minősített többséggel
kerülnek megválasztásra.
17) A Tanács elnöke képviseli a Kistérségi Társulási Tanácsot és hívja össze, s vezeti a
Tanács ülését.
18) A Tanács ülése nyilvános, határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza,
kivéve az alábbi eseteket:
a.) Zárt ülést kell tartani választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás
adása,- visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés
kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a
nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá önkormányzati hatósági ügy
tárgyalásakor.
b.) Zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt
pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.
A Tanács határozatképes, ha ülésén 11 település képviselője jelen van, és a képviselt
települések lakosságszáma meghaladja a Többcélú Kistérségi Társulást alkotó
települések lakosságszámának egyharmadát.
c.) Minősített többség szükséges:
o A kistérség fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylő –
pályázat benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás
meghatározásához,
o A b.) pont szerinti zárt ülés elrendeléséhez,
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 jelenlévő tagok 2/3-a, de minimum 11 egybehangzó
szavazat szükséges, úgy hogy az általuk képviselt lakosságszám a jelenlévők által
képviselt települések lakosságszámának felét elérje.
19) A pénzügyi-ellenőrző bizottság háromtagú. 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.
20) 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.

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 engedményezi, hogy vele szemben a Társulás azonnali beszedési
megbízást érvényesítsen.
23) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Társulás nem költségvetési szerv,
gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
24) Felek megállapodnak abban is, hogy jelen megállapodással létrehozott Többcélú
Kistérségi Társulás működésének megkezdésétől számított legkevesebb 3 évig
együttműködnek, s ezen időn belül a Társuláshoz csatlakozni vagy abból kiválni csak akkor
lehet, ha Kormányrendelet alapján módosulás következik be a BAZ megyei 505-ös
statisztikai kistérséghez tartozó települések vonatkozásában. A Társulásból kiválni csak a
naptári év utolsó napjával lehet. A megállapodás felmondásáról szóló képviselő-testületi
határozatot, illetve a statisztikai kistérségi besorolásról szóló Kormányrendelet
módosításának kezdeményezését a Társulással legalább fél évvel előbb közölni kell.
25) A Többcélú Kistérségi Társulás saját vagyonnal rendelkezhet, amelynek szaporulata a
Társulást illeti meg. A Társulás megszűnésekor a tagok kötelesek egymással elszámolni úgy,
hogy a Társulás vagyonából a követelések és kötelezettségek kifizetése után fennmaradó
pénzösszeg a lakosságszám arányában kerül felosztásra. A Társulás megszűnésekor a
vagyon felosztása és a közös tulajdon megszüntetése nem történhet olyan módon, hogy az a
közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását veszélyeztesse. A létrejött vagyon célvagyon,
ezért a közös tulajdon megszüntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése
során a Társulás tagjai olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (későbbi, halasztott
fizetés, csere stb.), amelyek a közfeladat ellátását nem veszélyeztetik, a célvagyon a
közfeladat ellátását biztosítja. A közös tulajdonban történő elszámolásig a közfeladatok
ellátása érdekében biztosítják a feladatot ellátó és átvállaló használati jogát.
26) Felek tudomással bírnak arról, hogy abban az esetben, ha a megállapodás 6)b pontjában
vállalt feladatok bármelyikének társulásban történő ellátása a Társulás működésének
megkezdésétől számított 3 éven belül megszűnik, - kivéve, ha a feladat jogszabály által kerül
megszüntetésre – a feladatra jóváhagyott támogatást kamattal növelten vissza kell fizetni a
központi költségvetésnek.
27) Felek tudomással bírnak arról is, hogy a Társulásból történő, a működés megkezdésétől
számított 3 éven belüli kilépés esetén – kivéve a 24)pont szerinti kiválást – a kilépő
önkormányzatnak kamattal növelt támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezik.
28) Felek jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállalnak arra, hogy a megállapodás
26) és 27) pontjában rögzített eset előfordulása esetén, saját költségvetésük terhére, a
vonatkozó jogszabály szerint tesznek eleget a visszafizetési kötelezettségnek.
29) Felek kötelezettséget vállalnak arra is, hogy a területfejlesztéssel összefüggő
feladatokat a statisztikai kistérséghez tartozó valamennyi települési önkormányzat
részvételével látják el legalább 3 évig abban az esetben is, ha a Többcélú Kistérségi
Társulásból bármely, a statisztikai kistérséghez tartozó települési önkormányzat kiválik. A

Területfejlesztési Tanácsként történő működés során a Társulás a területfejlesztésről és a
területrendezésről szóló - a 2004. évi LXXV. Tv.-el módosított - 1996. évi XXI. törvény
alapján tevékenykedik.
30) A Társulás a vitás ügyeket elsősorban tárgyalás útján rendezi. Jogvita esetére kiköti a
székhely szerinti bíróság kizárólagos illetékességét.
31) Ezen megállapodás az érintett települési önkormányzatok képviselő-testületeinek a
megállapodás megkötésére irányuló határozatával lép hatályba.
Kelt: Mezőkövesd, 2004. december 21.
Módosítva a 43/2007 (XII.21.) Tth határozattal.
Módosítva a 25/2008 (VI.27.) Tth határozattal.
Módosítva a 67/2008 (XI.28.) Tth határozattal.
Módosítva a …/2011 (…… .) Tth határozattal.
Határidő : azonnal
Felelős : Polgármester
58/ 2011. (V. 10.) ÖK számú határozat
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 munkabérhitel felvételére maximum a fenti összeg erejéig eseti jelleggel a
bankszámlaszerződés alapján kerülhet sor, így külön szerződés nem készül.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
59 / 2011. (V. 10.) számú ÖK határozat
Tárgy: Vis maior támogatásra kérelem benyújtása
Tard Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határozott, hogy vis maior
támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: suvadásos partfalomlás a tardi temetőben
A káresemény helye: tardi belterület 1 hrsz.-ú temető

A káresemény helyreállításához szükséges
pénzeszközök forrásösszetétele

Megnevezés
Saját forrás (biztosítási összeg
nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior támogatási igény
Források összesen:

2011.év

%

5.291.074.-Ft

10

0 Ft
0 Ft
47.619.664.-Ft

0
0
90

52.910.738.-Ft

100

A károk helyreállításának ( költségvetés alapján) tervezett összköltsége 52.910.738.- Ft,
melynek fedezetét az Önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész
aláhúzandó) biztosítani.
A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyontárgy tulajdonát nem
képezi, azonban az önkormányzat kötelező feladatának ellátásához kezelésében van.


A károsodott ingatlan az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását
szolgálja

Ingatlan, ( név hrsz )
- tardi temető tard belterület 1 hrsz.

kötelező feladat
- köztemető fenntartásáról való
gondoskodás



A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatosan az Önkormányzat biztosítással
rendelkezik / nem rendelkezik ( megfelelő rész aláhúzandó )



Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem igényelt ( a megfelelő
rész aláhúzandó )



A képviselőtestület a támogatási igény kedvező elbírálása esetén a károsodott
ingatlanra értékkövető, határozatlan időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4
éven keresztüli fenntartását, valamint a támogatás elszámolásának benyújtásakor
igazolja a biztosítási szerződés megkötését a Magyar Államkincstár területileg
illetékes Igazgatósága felé.



Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.



Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el
tudja látni / nem tudja ellátni ( a megfelelő rész aláhúzandó )



A testület a saját forrás összegét a 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011.(V.10.)
számú Költségvetési Rendeletében biztosítja

Testület felhatalmazza a Polgármestert az igénybejelentés benyújtására.
Határidő 2011. május 20.
Felelős: polgármester

