
30./2012. (IV. 19.) határozata 
 
Tárgy: ÖNHIKI pályázat benyújtása 
 

1. Tard község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi 
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján 
(továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására.  

2. Tard község Önkormányzat képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti 
törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:  

- a települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő, vagy a 
feletti. 

- A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben 
ilyen jogcímen 13000 ezer forint összegű bevételt tervez.  

- Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy módosított 
költségvetési rendeletét 16 574 ezer forint összegű működési célú hiánnyal 
fogadta el.  

- Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem 
kötelezett.  

- Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § 
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok 
követelményeinek megfelel. 

 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
31./2012. (IV. 19.) határozata 
 
Tárgy: Munkabér hitelkeret igénylése 
 
Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 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 2012. 
év május hónap 1. napjától kívánja igénybe venni és 2013. év április hónap 30 napjáig 
visszafizeti. 
 
A munkabérhitel felvételére maximum a fenti összeg erejéig eseti jelleggel kerülhet sor.  
 
A képviselő-testület a munkabérhitel biztosítékaként az OTP Bank Nyrt. részére felajánlja a 
helyben maradó személyi jövedelemadó bevételeit, a települési önkormányzat 
jövedelemkülönbségek mérséklését szolgáló támogatást, a normatív hozzájárulást és egyéb 
támogatások jogcímen (Központi támogatások) érkező bevételeit. 



 
A testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
32./2012. (IV. 19.) határozat 
Tárgy: Támogatási nyilatkozat elfogadása a Heves Megyei Vízmű Zrt. pályázati kérelméhez. 
 
 Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületi döntése, hogy a lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás támogatására a Heves Megyei Vízmű Zrt. által benyújtandó 2012. évi 
igényt támogatja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási igény benyújtásához 
szükséges önkormányzati nyilatkozatokat adja ki. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Polgármester 
 
 
33. / 2012. (IV. 19.) határozat  
 
Tárgy: Nyilatkozat elfogadása a 4/2012 (III. 01) BM rendeletben alapján benyújtott pályázati 
kérelemhez 
 
 Tard község Önkormányzatának képviselőtestülete nyilatkozik, hogy az 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások 
igénybevételének részletes szabályiról szóló 4/2012.(III. 1) Bm. rendeletben meghatározott 
„Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések” megvalósításának támogatására benyújtott 
pályázat eredményes elbírálása esetén a beruházáshoz szükséges 832.097.-Ft önerőt a 2012. 
évi költségvetésében meghatározott fejlesztési célú elkülönített pénzeszközei terhére 
biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Polgármester 
 
 
34./2012. (IV. 19.) határozat 
 
Tárgy: Önkormányzati ingatlantulajdon eladásáról 
 
 Tard község Önkormányzatának képviselő testülete Pelyhe József, Mezőkövesd Diófa 
út 30 szám alatti lakos kérelmének helyt adva a résztulajdonában lévő tardi 389  hrsz.-ú, 598 
m2 térmértékű terület 1/3-ad részét a kérelmező részére az általa ajánlott 300.000.-Ft-os 
vételáron értékesíti  

A döntésnek megfelelően megfogalmazott adás-vételi szerződés aláírásával, illetve a döntés 
szerinti további eljárás lefolytatásával a képviselőtestület a polgármestert bízza meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Polgármester  



35./2012. (IV. 19.) határozat 
 

Tárgy: Nagy Dániel kérelme 
 
 Tard község Önkormányzatának képviselő testülete Nagy Dániel Tard Rózsa Ferenc út  
           73. szám alatti lakos kérelmének részben helyt adva kijelenti, hogy a megvásárlásra 

kért terület az Önkormányzat törzsvagyonának része, így az nem értékesíthető.  
 
A kérelem további részében alternatívaként megfogalmazottak szerint az  
Önkormányzatnak lehetősége van az Önkormányzati út áthelyezésére 
amennyiben kérelmező: 
 

1.) Az általa cserébe felajánlott 053/1 hrsz.-ú területét saját költségén: 
a.) megosztatja, úgy hogy a terület belterület felé lévő részén a 

cserébe kért 056/13 hrsz.-ú önkormányzati területtel azonos 
térmértékű területrész alakuljon ki  

b.) az így kialakított területrészt a művelés alól kivonatja, illetve 
annak úttá történő átminősítéséről gondoskodik 

c.) az így kialakított magánhasználatú út és az önkormányzati út 
cseréjére vonatkozóan az önkormányzattal kötött szerződés 
alapján saját költségén gondoskodik 

 
2.) A kérés teljesítésének további előfeltételéül szabja az önkormányzat, 

hogy a kérelmező, illetve családjának vállakozásai által jogtalanul 
használt 845/3 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan jogtalan 
használatát szüntessék meg, illetve az ott tárolt gépeket, eszközöket 
használaton kívüli mg. szerszámokat szállítsák el.  

 
Az itt felsoroltak együttes teljesítése esetén az önkormányzat a kérelemben foglaltak 
teljesítésével egyetért. 
 
Határidő: a határozatban foglaltak szerint 
Felelős:    Polgármester 

 
 
36. / 2012. (IV. 19.) határozata 

 
Tárgy: Telek (Tard 411 hrsz) tulajdonjogának megszerzése vásárlás útján 
 
 Tard község Önkormányzatának képviselő testülete az Önkormányzati 
tulajdonviszonyok rendezése érdekében meg kívánja vásárolni a tardi 411 hrsz-ú, 
természetben a Tard, Rózsa Ferenc út 59 szám alatti, önkormányzati szolgálati lakás 
felépítményű, de jelenleg idegen tulajdonú telket. Az önkormányzat képviselőtestülete a telek 
vételáraként tulajdonosok részére 60.000.-Ft ot  ajánl fel. 
 
Amennyiben tulajdonosok az Önkormányzat által felkínált vételárat elfogadják, döntésnek 
megfelelően megfogalmazott adásvételi szerződés aláírásával, illetve a döntés szerinti további 
eljárás lefolytatásával a képviselőtestület a polgármestert bízza meg. 
 
Határidő: azonnal 



Felelős:    Polgármester  
 
 
37./2012. (IV. 19.) határozat  

 
Tárgy: Bükk Kincsei Napköziotthonos óvoda csoportlétszámának emelése 

 
Tard Község Önkormányzatának képviselő-testülete, mint a Bükk Kincsei 
Napköziotthonos Óvodát fenntartó önkormányzatok gesztorönkormányzata, a 2012. 
nevelési évben a tardi székhely óvoda maximális csoportlétszámát 30 főig engedélyezi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: óvodavezető 

 
 
38./2012. (IV. 19.) határozat 

 
Tárgy: Döntés Bogácsi rendőrőrs eszközbeszerzésének önkormányzati támogatásáról 
 
Tard község Önkormányzatának képviselő-testülete, a Mezőkövesdi Városi 
Rendőrkapitányság Bogácsi Rendőrőrs kérésének helyt adva, részére a közrend, közbiztonság 
javítása céljából a közterületen előforduló jogellenes cselekmények elleni hatékonyabb 
fellépés érdekében a rendőri intézkedést dokumentáló mobil kép és hangrögzítő eszközök 
beszerzésének támogatására - utólagos elszámolási kötelezettséggel - 26 000 Ft. azaz 
huszonhatezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt. A támogatás fedezetét az 
önkormányzat 2012. évi költségvetésében szereplő felhalmozási bevételek terhére biztosítja.  
 
Az itt megállapított támogatás összegével a 2012.-évi költségvetésének felhalmozási kiadásait 
módosítja. Az erre vonatkozó rendeletmódosításról a más egyéb okból szükségessé vált 
rendeletmódosítással egyidejűleg a következőkben dönt. 
 
 A támogatási szerződés megkötésével, illetve a támogatás felhasználásának ellenőrzésével a 
illetve további szükséges intézkedések megtételével, a képviselőtestület a Polgármestert bízza 
meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:     polgármester 
 
 
39./2012. (IV. 19.) határozat 
 
Tárgy: Döntés a tardi Római Katolikus Egyházközség támogatásáról 
 
 Tard község Önkormányzatának képviselő-testülete a Római Katolikus Egyház Tardi 
Egyházközsége kérésének helyt adva – utólagos elszámolási kötelezettséggel - 2. 000,.000.- 
Ft, azaz  kettőmillió Forint vissza nem térítendő támogatást nyújt, a római katolikus templom 
belső karbantartásának, felújításának, festésének, ablakok cseréjének megvalósításához. A 
támogatás fedezetét a 2011. évi ki nem fizetett köztisztviselői bérek, illetve képviselői 
tiszteletdíjakból származó pénzmaradvány terhére biztosítja. Az itt megállapított támogatás 
összegével a 2012.-évi költségvetésének kiadásait módosítja. Az erre vonatkozó 



rendeletmódosításról a más egyéb okból szükségessé vált rendeletmódosítással egyidejűleg a 
következőkben dönt. 
 
A támogatási szerződés megkötésével, illetve a támogatás felhasználásának ellenőrzésével a 
illetve további szükséges intézkedések megtételével, a képviselőtestület a Polgármestert bízza 
meg.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
40./2012. (IV. 19.) határozat 
 
Tárgy: Döntés a  Tardi Sportegyesület támogatásáról 
 
Tard község Önkormányzatának képviselő testülete a Tardi sportegyesület kérésének helyt 

adva részére 50.000.- Ft támogatást biztosít utólagos elszámolási kötelezettséggel a 
működéshez kapcsolódó ki nem fizetett számláinak kiegyenlítésére.  

 
A képviselő testület a támogatási szerződés megkötésével és a támogatás felhasználásának  
ellenőrzésével a polgármestert bízza meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    polgármester 
 
 
 


