JEGYZŐKÖNYV
Száma:

./2014

Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 28.-án 17 órai
kezdettel az Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak:








Gál János polgármester
Brunner Éva képviselő
Kleszó Tibor alpolgármester
Hajdu József képviselő
Kelemen Károlyné képviselő
Kovács Béla képviselő
Nagy Béla képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:





Tállai András BM Önkormányzatokért felelős Államtitkár Országgyűlési Képviselő
Derekas Sándor kirendeltség-vezető
Jordánné Hajdu Katalin gazdálkodási főelőadó

Az ülés jegyzőkönyvét Jordánné Hajdu Katalin főelőadó vezeti.
Gál János polgármester köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy a megválasztott 7 fő
testületi tag közül 7 fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes. A testület ülését
megnyitja, jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Brunner Éva képviselő és Kleszó Tibor
alpolgármester, akiket a jelenlévő 7 fő képviselő 7 igen szavazatával elfogad.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, amit a jelenlévő 7 fő képviselők 7 igen szavazatával,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadtak el:
NYÍLT ÜLÉS
1.

Támogatási szerződés aláírása az adósságkonszolidációban részt nem vett
települési önkormányzatok fejlesztési támogatásáról szóló 10/2014. (II.19) BM
rendelet alapján elnyert támogatásról.
Előadó: Tállai András a Belügyminisztérium államtitkára, Gál János polgármester

2.

Döntés kéményseprő szolgáltatás átvállalásáról
Előadó:
polgármester
Referens:
kirendeltség-vezető

3.

A partnerségi egyeztetés szabályairól
Előadó:
polgármester
Referens:
kirendeltség-vezető

4.

Az Önkormányzat által ellátott kormányzati funkciók meghatározásáról
Előadó:
polgármester
Referens:
kirendeltség-vezető

5.

Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának kiegészítéséről
Előadó:
polgármester
Referens:
kirendeltség-vezető
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6.

Egyebek
Előadó:

polgármester

Napirendi pontok tárgyalása:
 Támogatási szerződés aláírása az adósságkonszolidációban részt nem vett
települési önkormányzatok fejlesztési támogatásáról szóló 10/2014. (II.19) BM
rendelet alapján elnyert támogatásról.
Gál János polgármester: elmondja, mindannyiunk előtt ismert, hogy Önkormányzatunk
2014. márciusában döntött arról, hogy a nem konszolidált Önkormányzatok fejlesztési célú
támogatására a Belügyminisztérium felé a támogatási igényét benyújtja. A döntésnek
megfelelően a támogatási igényünket benyújtottuk, és az óta az ügyben már a döntés is
megszületett. A döntés szerint Önkormányzatunk 2014. évre 20 millió forint vissza nem
térítendő fejlesztési támogatásban részesült. A támogatási szerződést e napirendi pont keretén
belül írnánk alá az államtitkár úrral közösen. Felkéri Tállai András Államtitkár urat, hogy a
támogatásról bővebb tájékoztatást nyújtson.
Tállai András Önkormányzatokért felelős államtitkár: üdvözli a képviselőtestület tagjait,
valamint a megjelenteket. Rövid tájékoztatót nyújt az önkormányzatok körében végrehajtott
kormányzati változásokról. Említést tesz az önkormányzati rendszer átalakításáról, arról, hogy
a kormány kiszabadította az önkormányzatokat az adóság csapdából, ennek során két ütemben
átvállalta az önkormányzatok teljes adóság állományát,. De nem feledkezett meg a jól
gazdálkodó – a nem konszolidált - önkormányzatokról sem. Azon önkormányzatok részére,
akiket 2012 december 31.-ig nem kellett konszolidálni – fejlesztési céljaik elérése érdekében
– a konszolidáció átlagos mértékével arányos fejlesztési támogatást nyújt a kormány.
A támogatási igény bejelentésénél megjelölte az önkormányzat a támogatás felhasználásának
célját. Bízik abban, hogy ez a támogatás segíteni fogja az önkormányzatot a kitűzött céljának
megvalósításában. A célok megvalósításához sok sikert kíván.
A következőkben Tállai András és Gál János a támogatási szerződést aláírja.
Gál János polgármester: az aláírást követően elmondja, hogy a korábbi években Tard
község önkormányzatának rengeteg problémája volt a nagyobb esőzések alkalmával a
lehullott csapadék elvezetésével. Az évek során kiépült a községet a keleti irányból
megközelítő csapadékot elvezető Béke úti árok, valamint a patak medrének kitisztítására is
sor került a belterületi, valamint a községtől délre eső mintegy 1 km hosszú szakaszon. A
most kapott támogatás segítségével szeretnénk kiépíteni a nyugati településrész csapadékvizét
összegyűjtő és elvezető árokszakaszt, így várhatóan a felszíni vízelvezetési problémáink
jelentősen csökkenni fognak. Megköszöni a kormány támogatását és az államtitkár úr
személyes közreműködését.
2.

Döntés Kéményseprő ipari szolgáltatás átvállalásáról
ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt képviselő-testület!
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A kéményseprő – ipari szolgáltatás feladataival összefüggő feladatok a 2012. évi XC. tv. 3. §
alapján a következők:





a feladat legkorábban 2015. január 1.-i kezdéssel vállalható
a képviselő testület legkésőbb 2014. június 30.-ig döntést hoz a feladat vállalásáról
értesíti Miskolc MJV önkormányzatát
a feladatot vállaló önkormányzat legkésőbb július 31-ig a következő év január 1-jei
hatálybalépéssel megalkotja a közszolgáltatásra vonatkozó rendeletét
 az önkormányzat pályázatot ír ki a közszolgáltatás ellátására
 az önkormányzat legalább 5, legfeljebb 10 évre közszolgáltatási szerződést köt a
nyertes pályázóval.

T. Képviselők! Javaslom a törvényi szabályozásnak megfelelően hogy a jelenlegi
szolgáltatótól (Borsodkomm) a feladatot átvállalni a magas költségek miatt, és pályázatot
kiírni a szolgáltatás elvégzésére.
Gál János polgármester szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a kéményseprő ipari
szolgáltatás biztosításáról, - amennyiben az Önkormányzat arról önmaga nem gondoskodik –
a megyei jogú város köteles gondoskodni. Esetünkben a Miskolc Város által létrehozott
Borsodcom biztosítja településünkön a kéményseprő szolgáltatást, de mintanyiunk előtt
ismertek azok a problémák, melyeket a szolgáltatás minőségével és díjával kapcsolatosan
felénk a lakosság jelzett. A vonatkozó jogszabályok értelmében van mód arra, hogy a
szolgáltatásról az önkormányzat, maga, vagy általa m,megbízott útján gondoskodjon, de a
szolgáltató váltás csak minden év január 1.-től lehetséges úgy, hogy az erre vonatkozó
szándéknyilatkozatot előző és június 30.-ig kell meghoznia a képviselőtestületnek.
Hajdu József képviselő kérdésére Derekas Sándor kirendeltség vezető elmondja, hogy ez a
fél éves időszak nyújt arra lehetőséget, hogy az önkormányzat az új szolgáltató kiválasztásáról
intézkedjen, illetve a feladat átadása a régi és új szolgáltató között megtörténjen.
Tard község önkormányzatának képviselőtestülete az előterjesztést megvitatta, majd a jelen
lévő, és szavazásban részt vevő 7 képviselő 7 igen szavazatával ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatát:
Tard Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
19 / 2014. (III.28.) önkormányzati határozata
kéményseprő- ipari szolgáltatás átvállalásáról
 Tard Község Önkormányzata a kéményseprő – ipari szolgáltatást 2015. január 1.-i
kezdéssel átvállalja.
 Felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos feladatok
(rendeletalkotás, pályázatkiírás, szerződéskötés) elvégzésére.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
3.

Javaslat Tard Község településfejlesztési koncepciójának és településrendezési
terveinek továbbtervezésére
ELŐTERJESZTÉS
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Tisztelt képviselő-testület!
Társaságunk, a Sáth és Társa kft. kb. 2011. decemberében szerződést kötött Tard község
Önkormányzatával a község településrendezési koncepciójának és településrendezési
terveinek felülvizsgálatára. A munkát 2012 tavaszán megkezdtük, a jogszabályokban előírt
előzetes tájékoztatásokat elvégeztük, a rendezési tervek megváltoztatására irányuló
kezdeményezéseket összegyűjtöttük. A tervezési folyamat ezt követően sajnos megszakadt,
mivel az önkormányzat nem tudta a település földhivatali alaptérképét biztosítani a munkához
a szerződésben foglaltaknak megfelelően. Megfelelő alaptérkép hiányában pedig tervezési
munka értelemszerűen nem volt végezhető.
A feladat elvégzését tovább nehezítette a 2012. novemberében megjelent 312/2013
kormányrendelet, amely gyökeresen átírta a településrendezési eszközök készítésének és
jóváhagyásának szabályait. Az új eljárásrend szerint a feladat jóval bonyolultabb, az
elkészítendő dokumentáció sokkal összetettebb, a jóváhagyás folyamata pedig még
hosszadalmasabb lett a szerződésben vállalt kötelezettségeinkhez képest.
A közelmúltban irodánknak sikerült hozzájutnia a település belterületi alaptérképéhez. Ennek
kapcsán azzal a kéréssel fordulunk a tisztelt képviselő-testülethez, hogy döntsön a közöttünk
fennálló szerződés fenntartásáról, módosításáról – vagy esetleges megszüntetéséről.
Egyetértés esetén vállaljuk, hogy a korábbi szerződésünkben rögzített díjazásért (2,2
Mft+Áfa) elkészítjük a településrendezési terveket az új jogszabályi előírások által
megkövetelt magasabb műszaki tartalommal. Az önkormányzat részéről ezen felül egy
jelentősebb kiadás merülne fel, ugyanis a településrendezési tervekkel párhuzamosan el
kellene készíttetni a Tard község területére vonatkozó Örökségvédelmi Hatástanulmányt,
amelyet régész szakember készíthet, és eredetileg sem volt a szerződésünk része. Ennek
becsült költsége kb. 500 eFt – 1 Mft közé tehető.
Amennyiben a képviselő-testület egyetért a munka folytatásával, a legelső teendő a
partnerségi egyeztetés szabályait rögzítő rendelet elfogadása, amely azt rögzíti, hogy a
településrendezési ezsközök módosítása során hogyan kell a lakosságot és a többi helyi
érintett partnert tájékoztatni, valamint a beérkező véleményeiket kezelni. (Ez új elem az
egyeztetési eljárásban 2013. óta.) Az erről szóló rendelet-tervezetet mellékeljük.
Készítettünk egy ütemtervet is arra vonatkozóan, hogy milyen lépésekből áll, és mennyi időt
vesz igénybe előre láthatólag a településrendezési eszközök felülvizsgálata. Az 1. sz.
mellékletben látható, hogy optimista becslés esetén is szeptember végén kerülhet sor
leghamarabb a tervek végleges jóváhagyására – de sajnos a bonyolult eljárás során bármikor
közbejöhet egy olyan esemény, amely ezt a folyamatot meghosszabbítja.
Mezőkövesd, 2014. március 25.
Sáth Péter ügyvezető
Sáth és Társa Bt.

1. sz. melléklet:
Tevékenység
ÜTEMTERVSzám

Befejezés
várható
optimális
dátuma
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Önkormányzati döntés a partnerségi egyeztetés
szabályairól.
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ELFOGADÁSA
2.
Előzetes tájékoztatás a településfejlesztési koncepcióról
a partnereknek és államigazgatási szerveknek (válasz 21
napon belül)
3.
Az önkormányzat dönt a koncepció fejlesztési irányairól
és a megalapozó vizsgálat megfelelőségéről. (testületi
határozat)
4.
Az önkormányzat a koncepció tervezetét megküldi
véleményezésre a partnereknek és államigazgatási
szerveknek (válasz 21 napon belül)
5.
Az önkormányzat dönt a koncepcióról. (testületi
határozat)
6.
Az önkormányzat a koncepciót honlapján közzéteszi és
megküldi az állami főépítésznek. (5 napon belül)
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK ELFOGADÁSA
(teljes eljárás)
a.) előzetes tájékoztatási szakasz
1.
Előzetes tájékoztatás a a településrendezési eszköz
módosításáról (kézhezvételtől számított 21 nap).
b.) véleményezési szakasz
2.
Tervek elkészítése
1.

3.

4.

Az önkormányzat a terveket megküldi véleményezésre a
partnereknek és államigazgatási szerveknek
(kézhezvételtől számított 30 nap)
Véleményeltérés esetén a polgármester egyeztetést
kezdeményez (8 nappal korábban jelezve)

A beérkezett vélemények elfogadásáról a képviselőtestület dönt, a döntést közzé kell tenni. (testületi
határozat)
c.) végső szakmai véleményezési szakasz
6.
A polgármester a dokumentációt megküldi az állami
főépítésznek
5.

7.a.

7.b.
8.b.1.
8.b.2.
9.

A főépítész (21 napon belül) megküldi záró szakmai
véleményét, vagy
Egyeztető tárgyalást kezdeményez (15 napon belül), és
összehívja az érintetteket (8 nappal korábban)
A főépítész a tárgyalást után megküldi záró szakmai
véleményét a polgármesternek (8 napon belül)
Ha a terveket át kell dolgozni, az eljárás a 7. ponttól
folytatódik.
Az önkormányzat a módosítást jóváhagyja.
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2014.április
30.
2014. április
30.
2014. május
31.
2014. június
10.
2014. június
15.

2014. június
30.
2014. június
30.
2014.
augusztus
10.
2014.
augusztus
30.
2014.
augusztus
30.
2014.
augusztus
31.
2014.
szeptember
25.
-

2014.
szeptember

30.
d.) elfogadási és hatálybaléptetési szakasz
10.
11.

A döntésről a főépítészt és az érintetteket értesíteni kell
(15 napon belül)
A döntés ezt követően 15 napon belül, de minimum
összesen 30 napon belül lép hatályba

2014.
október 5.
2014.
október 30

Tard község önkormányzatának képviselőtestülete az előterjesztést megvitatta, majd a jelen
lévő, és szavazásban részt vevő 7 képviselő 7 igen szavazatával ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatát:
Tard Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
20 / 2014. (III.28.) önkormányzati határozata
Tard Község településfejlesztési koncepciójának
és településrendezési terveinek továbbtervezéséről
Tard Község Képviselő-testülete a Sáth és Társa Bt.vel 2012–ben kötött szerződést a
település rendezési tervének felülvizsgálatára és tervezésére a továbbiakban is az abban
foglalt feltételekkel fenntartja.
Felelős: Polgármester
Határidő:azonnal
Gál János polgármester a témához kapcsolódóan elmondja, hogy a község
településrendezési koncepciójának és településrendezési terveinek felülvizsgálata során
ismételten szükségessé válik az érintett szakhatóságokkal, szervekkel illetve környező
Önkormányzatokkal a tervek egyeztetése. Az egyeztetést és annak szabályait elsősorban a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szabályozza, azonban ezen túl a rendelet
felhatalmazása alapján az egyeztetés szabályaira vonatkozóan a képviselőtestületnek is
rendeletet kell alkotnia. A rendelet tervezetét a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek
megfelelően a tervező készítette elő, melynek tervezetét az előterjesztéssel együtt a
képviselők részére megküldte. Kéri a rendelet elfogadását.
Tard község önkormányzatának képviselőtestülete az előterjesztést megvitatta, majd a jelen
lévő, és szavazásban részt vevő 7 képviselő 7 igen szavazatával ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyhangúlag elfogadta az alábbi rendeletét
Tard község Önkormányzata Képviselő-testületének
3 /2014. (III. 29.) önkormányzati rendelete
a partnerségi egyeztetés szabályairól
Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában
meghatározott feladatkörben eljárva, a Magyarország alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a)
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pontban és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 29.§-ában kapott
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
I. Általános rendelkezések
1. §
 Jelen rendeletalkotás célja, hogy a településfejlesztési és településrendezési
dokumentumok megalkotása során biztosított legyen az érintett partnerek
tájékoztatása, véleményezési lehetősége és az elfogadott településrendezési eszközök
nyilvánossága, oly módon, hogy mindez hatékony módon segítse a település
fenntartható fejlődését.
 E rendelet hatálya Tard község közigazgatási területére, a településfejlesztési
koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök
dokumentumaira, valamint a dokumentumok kidolgozása során az eljárásában
közreműködő partnerekre terjed ki.
 E rendelet értelmében partner: Tard község adott településfejlesztési és
településrendezési dokumentuma kidolgozásával, módosításával érintett területrész
lakossága, valamint a módosítással érintett területen tulajdonnal rendelkező, vagy
tevékenységet folytató érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezet, valamint
egyház.
II. A tájékoztatás módja
2. §

Partnerségi egyeztetés (továbbiakban: part.e.) a Korm.r.-ben meghatározott
dokumentumok és eljárások fajtái szerint az alábbi szakaszokban történik:
Dokumentum

Eljárás fajtája

1. Településfejlesztési koncepció 1.1. Korm. r. 30. §
szerint
2. Integrált településfejlesztési
2.1. Korm. r. 31.§ szerint
stratégia
3. Településrendezési eszközök
3.1. Teljes eljárás
(településszerkezeti terv,
a Korm. r. 36-40. §
helyi építési szabályzat)
szerint
3.2. Egyszerűsített eljárás
a Korm. r. 41.§ szerint
3.3. Tárgyalásos eljárás
a Korm. r. 42.§ szerint

Egyeztetési szakasz
Előzetes
véleményezési
tájékoztatás
szakasz
part.e. van
part.e. van
part.e. nincs

part.e. van

part.e. van

part.e. van

part.e. nincs

part.e. van

part.e. nincs

part.e. nincs


A tájékoztatók megjelenésének időpontjáról hirdetményt kell megjelentetni a
település honlapján és az önkormányzat hirdetőtábláján a tájékoztató megjelenésével
egyidejűleg.

A hirdetményben közölni kell a tájékoztató megjelenésének tárgyát, időpontját
és a javaslatok, vélemények beadásának határidejét.

A tájékoztató az: önkormányzat honlapján ill. munkaidőben az önkormányzat
hivatalos helyiségében nyomtatott formában tekinthető meg az előzetes tájékoztatási
szakaszban legalább 21 nap, a véleményezési szakaszban legalább 30 nap időtartamig.
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III. A javaslatok, vélemények dokumentálásnak módja
3.§
 A javaslatok, vélemények benyújtásának módja, határideje: javaslatot, véleményt
írásos formában az önkormányzati hivatal titkárságán a tájékoztató megjelenésének
első napjától számítva az előzetes tájékoztatási szakaszban 21, a véleményezési
szakaszban 30 napon belül lehet benyújtani.
 A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja az iratkezelés
általános rendje szerint történik.
 A partner a 2.§ (1) bekezdésében meghatározott előzetes tájékoztatóval kapcsolatban
kifejtheti előzetes javaslatait a településrendezési eszköz készítésével kapcsolatban,
továbbá meg kell jelölje az eljárás további szakaszaiban való részvételi szándékát.
 Amennyiben a partner a tájékoztatási szakaszban a 3.§ (1) bekezdésében
meghatározott határidőn belül részvételi szándékát nem jelzi, az eljárás további –azaz
a véleményezési- szakaszban nem vesz részt és kifogást nem emelő véleményezőnek
kell tekinteni.
 A partner a véleményezési szakaszban a 3.§ (1) bekezdésben meghatározott határidőn
belül kifejtheti a dokumentummal kapcsolatos, indokolással alátámasztott véleményét,
észrevételét, jogszabályon alapuló véleményénél a jogszabályhelyet megjelöli.
 Valamennyi vélemény az adott településrendezési eszköz ügyiratának részét képezi, és
valamennyi véleményt a Korm. r. 39.§ (2) bekezdésében meghatározott döntés
meghozatalához a döntéshozó Képviselő-testülettel ismertetni kell.
IV. Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, dokumentálásuk,
nyilvántartásuk rendje
4. §

A javaslatok, vélemények elfogadására, illetve el nem fogadására, valamint
mindezek indokolására a polgármester - a tervezők és az illetékes Bizottság
közreműködésével - javaslatot tesz, amelyet a döntéshozó Képviselő-testülettel
ismertetni kell.

A beérkezett észrevételekre adott válaszokról, illetve a szükséges
intézkedésekről a Képviselő-testület a Korm. r. 39.§ (2) bekezdésében meghatározott
határozatával egyidejűleg dönt.

A nyilvántartás módja az iratkezelés általános rendje szerint történik.
V. Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszköz nyilvánosságát
biztosító eszközök
5. §

Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszköz az elfogadástól
számított egy hónapon belül nyomtatott formában olvasható a település Polgármesteri
Hivatalában lévő hirdetőtáblán, illetve felkerül a település honlapjára.
VI. Záró rendelkezések
6. §
 E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
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Gál János
polgármester

Dr. Jakab Orsolya
jegyző távollétében és megbízásából:
Derekas Sándor
kirendeltség-vezető

4.

Az Önkormányzat kormányzati funkcióinak meghatározásáról
Előterjesztés

Tisztelt Képviselőtestület!
A Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények
módosításáról szóló 2013. évi CCIII. Tv 8.§. (1). bekezdésének megfelelően a költségvetési
szervek gazdálkodási besorolása 2014. január 1.-től megszűnt.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) korm. Rendelet
167/B. §. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a törzskönyvi nyilvántartást vezető
szerv a törzskönyvi jogi személyek alaptevékenységének besorolására használt kódok a
kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről
szóló 68/2013. (XII. 29) NGM rendelet szerinti 2014. január 1.-től érvényes módosulása miatt
szükséges az adatváltozások átvezetése az NGM rendelet hatályba lépésekor érvényes adatok
tekintetében.
Tard Község Önkormányzata (Törzskönyvi nyt. Száma: 725877) a Magyar Államkincstár
által vezetett, közhiteles nyilvántartásba bejegyzett államháztartási szakfeladat kódjai fentiek
miatt 2013. december 31.-el lezárásra kerültek, ezért szükséges a fent említett okok miatt a az
Önkormányzat által ellátott kormányzati funkciók meghatározása. Az 2014. január 1.-től
érvényes kormányzati funkcióit a Magyar Államkincstár által közölt adatok alapján az alábbi
határozati javaslatban foglaltak szerint javaslom meghatározni
Kérem ezért, hogy az előterjesztésemhez csatolt határozati javaslatot, illetve az abban foglalt
kiegészítő okiratot elfogadni szíveskedjen.
Tard község önkormányzatának képviselőtestülete az előterjesztést megvitatta, majd a jelen
lévő, és szavazásban részt vevő 7 képviselő 7 igen szavazatával ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatát:
Tard Község Önkormányzat képviselőtestületének
21 / 2014.(III. 28) határozata
Az Önkormányzat által ellátott kormányzati funkciók
meghatározásáról
Tard Község Önkormányzatának képviselőtestülete az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) korm. rendelet 167/B. §. (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok
osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29) NGM rendeletben kihirdetett, 2014. január 1.től érvényes alaptevékenység besorolási kód változása miatt az Önkormányzat kormányzati
funkcióit az alábbiakban foglaltak szerint határozza meg:
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Tard község Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti
besorolása:
011130

011220
013320
013350
013360

045150
064010
066010
066020
072111
072112
072311
074031
081030
084070

086020
091220

096010
096020
102050
107051
107052
107055
107060
107080
900020
900080

Önkormányzatok és Önkormányzati
Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
Adó-, vám és jövedéki igazgatás
Köztemető- fenntartás és működtetés
Az Önkormányzati vagyonnal való
gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Más szerv részére végzett pénzügyi,
gazdálkodási, üzemeltetési, és egyéb
szolgáltatások
Egyéb szárazföldi személyszállítás
Közvilágítás
Zöldterület-kezelés
Város, és községgazdálkodási egyéb
szolgáltatások
Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Fogorvosi alapellátás
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és
fejlesztése
A fiatalok társadalmi integrációját segítő
struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése,
működtetése
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása,
működtetése
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók
nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési
feladatok
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Az időskorúak társadalmi integrációját célzó
programok
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni
ellátások, támogatások
Esélyegyenlőség elősegítését célzó
tevékenységek és programok
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható
bevételei államháztartáson kívülről
Szabad kapacitás terhére végzett nem
haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és
bevételei

Az itt meghatározott kormányzati funkciók besorolását 2014. január 1.-től kell alkalmazni
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Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

5.

A Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának kiegészítéséről
Előterjesztés

Tisztelt Képviselőtestület!
A Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények
módosításáról szóló 2013. évi CCIII. Tv 8.§. (1). bekezdésének megfelelően a költségvetési
szervek gazdálkodási besorolása 2014. január 1.-től megszűnt.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) korm. rendelet
180. §. rendelkezéseinek megfelelően a Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvoda 2013. június
25 napján kelt alapító okiratát a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és
szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29) NGM rendeletben kihirdetett,
2014. január 1.-től érvényes alaptevékenység besorolási kód változása miatt módosítani
illetve kiegészíteni szükséges.
Kérem ezért, hogy az előterjesztésemhez csatolt határozati javaslatot, illetve az abban foglalt
kiegészítő okiratot elfogadni szíveskedjen.
Tard község önkormányzatának képviselőtestülete az előterjesztést megvitatta, majd a jelen
lévő, és szavazásban részt vevő 7 képviselő 7 igen szavazatával ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatát:
Tard Község Önkormányzat képviselőtestületének
22 / 2014. (III. 28) határozata
A Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvoda
Alapító Okiratának kiegészítéséről
Tard Község Önkormányzatának képviselőtestülete az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) korm. rendelet 180. §. rendelkezéseinek megfelelően
a Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvoda 2013. június 25 napján kelt alapító okiratát a
kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről
szóló 68/2013. (XII. 29) NGM rendeletben kihirdetett, 2014. január 1.-től érvényes
alaptevékenység besorolási kód változása miatt az alábbi okiratban foglaltak szerint egészíti
ki:
Alapító okirat kiegészítés
A 2014. január 1.-től érvényes kormányzati funkció megadása miatt
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) korm.
rendelet 180§. rendelkezéseinek megfelelően a Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvoda 2013.
június 25 napján kelt alapító okiratát a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és
szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29) NGM rendeletben kihirdetett,
2014. január 1.-től érvényes alaptevékenység besorolási kód változás amiatt a következő
kiegészítéssel látom el:
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Az Alapító okirat 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép( a korábbi rendelkezés hatályát
veszt)i:
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:
091110
091140
091120
096010

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
Óvodai intézményi étkeztetés

A költségvetési szerv2013. június 25 napján kelt Alapító okirata jelen alapító okirat
kiegészítéssel – az AVR. 180.§. (5). Bek. értelmében – 2014. január 1.-től képezi a
költségvetési szerv hatályos alapító okiratát.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
6.

Egyebek

Gál János polgármester ismerteti a képviselőtestülettel Aspirián Barbara Tard, Béke út 337
szám alatti lakos kérelmét, melyben önkormányzati szolgálati, vagy bérlakás biztosítását kéri.
Elmondja ugyanakkor, hogy kérelmező nemrég költözött Tardra az édesapjához. Közhasznú
foglalkoztatásba is felvételre került, de a munkaviszonyát kérelmére pár nappal ezelőtt közös
megegyezéssel megszüntettük. Elmondása szerint Tiszaújvárosban kapott állást, ezért kérte a
munkaviszonyának megszüntetését.
Tard község önkormányzatának képviselőtestülete az előterjesztést megvitatta, majd a jelen
lévő, és szavazásban részt vevő 7 képviselő 6 igen szavazatával 1 fő tartózkodása mellett
ellenszavazat nélkül egyhangúlag meghozta az alábbi határozatát:
Tard Község Önkormányzat képviselőtestületének
23 / 2014. (III. 28) határozata
Aspirián Barbara Önkormányzati bérlakás kérelméről
Tard Község Önkormányzatának képviselőtestülete Aspirián Barbara Tard, Béke út 337 szám
alatti lakos kérelmét, melyben önkormányzati szolgálati, vagy bérlakás biztosítását kérte –
megfelelő kiadható önkormányzati lakás hiányában - elutasítja.
A határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs. Az azt sérelmesnek tartó
ügyfél a határozat ellen – jogsértésre hivatkozva - a kézhezvételtől számított 30 napon belül a
Miskolci törvényszéken ( Miskolc, Dózsa Gy. Út 2.sz.) keresettel élhet.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Gál János polgármester ismerteti a képviselőtestülettel dr. Linczenbold Levente plébános
levelét, melyben a tardi 70 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan megvásárlásának
engedélyezését kéri az Önkormányzattól. A levélben foglaltak szerint az említett
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Önkormányzati tulajdonú területen található az egyházi pince, mely a földhivatali
nyilvántartásba nincs bejegyezve. Szeretné a pincét rendbe hozni, használatra alkalmassá
tenni, és azt a földhivatali nyilvántartásba is bejegyezni. Tekintettel azonban arra, hogy a
pince körüli terület önkormányzati tulajdonú, de nem közterület, így annak megközelítése és
földhivatali nyilvántartásba vétele is igen bonyolult lenne, ezért kéri, hogy a területet az
önkormányzat adja el az egyház részére.
Tard község önkormányzatának képviselőtestülete az előterjesztést megvitatta, majd a jelen
lévő, és szavazásban részt vevő 7 képviselő 7 igen szavazatával ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyhangúlag meghozta az alábbi határozatát:
Tard Község Önkormányzat képviselőtestületének
24 / 2014. (III. 28) határozata
Önkormányzati tulajdonú ingatlan
értékesítéséről
Tard Község Önkormányzatának képviselőtestülete megvitatta dr. Linczenbold Levente Tard
község plébánosának kérelmét és úgy határozott, hogy a kérelemben foglaltakkal egyetértve a
tulajdonában lévő tardi 70. hrszú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlanát a Tardi Római
Katolikus egyházközösség részére 40.-Ft/m2 áron értékesíti. Az adásvételre vonatkozó
szerződés aláírásával a képviselőtestület a polgármestert bízza meg. Az eljárás költségei a
vevőt terhelik.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Gál János polgármester ismerteti a képviselőtestülettel dr. Linczenbold Levente plébános
levelének további részét, melyben az Önkormányzat együttműködését kéri az Egyházi
tulajdonú tardi 1671 hrsz-ú zártkerti szőlő művelési ágú úgynevezett „Pap szőlője” illetve a
vele határos és többek (közöttük az Önkormányzat is) tulajdonában lévő tardi 1672 hrsz-ú rét
művelési ágú elhagyott területek közös rendbetételében és későbbi közös művelésében.
Az ún „Pap szőlőjé”-nek rendbetételéhez helyi vállalkozóktól gépi munkára vonatkozó
segítségre kapott ígéretet, és a vele szomszédos és részben ön kormányzati tulajdonú terület
többi gazdája is együttműködne a közös művelésben. Tervei szerint a rendbetételt és a
művelés alá vonást követően szőlőt, és/vagy gyümölcsöst szeretne közösen telepíteni,
melynek hasznát a tulajdonosok közösen élvezhetnék, de elsődleges cél a terület rendbe tétele.
Tard község önkormányzatának képviselőtestülete az előterjesztést megvitatta, majd a jelen
lévő, és szavazásban részt vevő 7 képviselő 7 igen szavazatával ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyhangúlag meghozta az alábbi határozatát:
Tard Község Önkormányzat képviselőtestületének
25 / 2014. (III. 28) határozata
Önkormányzati tulajdonú ingatlan
értékesítéséről
Tard Község Önkormányzatának képviselőtestülete megvitatta dr. Linczenbold Levente Tard
község plébánosának kérelmét és úgy határozott, hogy a kérelemben foglaltakkal egyetértve
támogatja a jelzett tardi 1671 és 1672 hrsz-ú zártkerti ingatlanoknak a Római Katolikus
egyházzal közösen történő rendbetételét, majd esetlegesen azok közös hasznosítását.
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Kifejezi azon szándékát, hogy a későbbiek során személyes és egyéb fizikai közreműködés
útján az említett területek rendbetételében, majd közös hasznosításában a Tardi Római
Katolikus egyházközséggel együttműködik.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Gál János polgármester ismerteti a képviselőtestülettel Kürti Zoltán Tard Rózsa Ferenc út
59 szám alatti lakos kérelmét, melyben az ingatlanával határos, tardi 409 hrsz-ú,
Önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlására kéri az önkormányzat jóváhagyását.
Tard község önkormányzatának képviselőtestülete az előterjesztést megvitatta. A vita során
felvetődött, hogy a jelzett területen vízelvezető árok is, húzódik, valamint nem ismert, hogy a
felszíni vízelvezetési terv alapján esetlegesen nem-e bevonásra kerül a csapadékelvezető árok
bekötésénél a jelzett területen található pece.
Ezért úgy döntött, hogy az ingatlannal kapcsolatos körülmények pontos tisztázásáig az
ügyben való döntést elnapolja.
Gál János polgármester ismerteti a képviselőtestülettel Olasz József Tard, Rózsa Ferenc út
128 szám alatti lakos kérelmét, melyben a részben az Önkormányzat tulajdonában lévő tardi
152 hrsz.-ú belterületi ingatlan megvásárlását kérelmezi.
Tard község önkormányzatának képviselőtestülete az előterjesztést megvitatta, majd a jelen
lévő, és szavazásban részt vevő 7 képviselő 7 igen szavazatával ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyhangúlag meghozta az alábbi határozatát:
Tard Község Önkormányzat képviselőtestületének
26 / 2014. (III. 28) határozata
Önkormányzati tulajdonú ingatlan
értékesítéséről
Tard Község Önkormányzatának képviselőtestülete megvitatta Olasz József Tard, Rózsa
Ferenc út 128 szám alatti lakos részben Önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlására
irányuló kérelmét, és úgy döntött, hogy:
A tardi 152 hrszú - másokkal közös tulajdonú - ingatlan elővásárlási jogáról lemond, és az
ingatlan Önkormányzati tulajdonú tulajdonrészét Olasz József 3416 Tard, Rózsa Ferenc út
128 szám alatti lakos részére értékesíti 40.-Ft/m2 áron.
A döntésben foglalt ingatlanrészre vonatkozó adásvételi szerződés aláírásával a
Képviselőtestület a Polgármestert bízza meg. A tulajdon átruházás költségei a vevőt terhelik.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Gál János polgármester ismerteti a képviselőtestülettel Guba István Mezőkövesd, Kőrisfa út
37/A szám alatti lakos kérelmét, melyben a Tard Rózsa Ferenc út 42 szám alatti tardi 268, 269
és 273 hrsz.-ú részben az Önkormányzat tulajdonában lévő belterületi ingatlanok
Önkormányzati tulajdonú ingatlanrészletinek megvásárlását kérelmezi.
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Tard község önkormányzatának képviselőtestülete az előterjesztést megvitatta, majd a jelen
lévő, és szavazásban részt vevő 7 képviselő 7 igen szavazatával ellenszavazat és tartózkodás
nélkül egyhangúlag meghozta az alábbi határozatát:
Tard Község Önkormányzat képviselőtestületének
27 / 2014. (III. 28) határozata
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok
értékesítéséről
Tard Község Önkormányzatának képviselőtestülete megvitatta Guba István Mezőkövesd,
Kőrisfa út 37/A szám alatti lakos részben Önkormányzati tulajdonú ingatlanok
megvásárlására irányuló kérelmét, és úgy döntött, hogy:
A Tard Rózsa Ferenc út 42 szám alatti tardi 268, 269 és 273 hrsz.-ú részben az Önkormányzat
tulajdonában lévő belterületi ingatlanok elővásárlási jogáról lemond, és az ingatlanok
Önkormányzati tulajdonú tulajdonrészét Guba István Mezőkövesd, Kőrisfa út 37/A szám
alatti lakos részére értékesíti együttesen 130.000.-Ft vételáron.
A döntésben foglalt ingatlanrészekre vonatkozó adásvételi szerződés aláírásával a
Képviselőtestület a Polgármestert bízza meg. A tulajdon átruházás költségei a vevőt terhelik.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Gál János polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az idén három, vagy négy
esküvő várható, melyek megrendezésére kérnék az érintettek a faluházat, illetve edényzet
biztosítását. Korábban 300 fős rendezvény megszervezéséhez rendelkeztünk étkészlettel, de
ezek az eszközök az idők során elhasználódtak, ebből pótoltuk a konyhához tartozó és
elhasználódott edényeket is, így ezek száma jelentősen megcsappant. A lapos és mélytányérokból már csak fajtánként kb. 100 – 120 db áll rendelkezésre, és jelentősen csökkent az
evőeszközök száma is. A darabszámokat figyelembe véve utánaszámolt egy esetleges pótlás
költségeinek és úgy számolta, hogy amennyiben ezeket a készleteket 300 főre szeretnénk
ismételten kiegészíteni, ennek költsége kb 300 – 350 Ezer forint lenne. Kéri az ügyben a
képviselők véleményét. Ő személy szerint javasolja, hogy a készleteket 300 főre egészítsük
ki.
A képviselőtestület a polgármesteri tájékoztatást és javaslatot megvitatta és abban foglalt
egyhangúlag állást, hogy az eszközöket tételesen újból fel kell leltározni, majd 300 főig ki
kell egészíteni és ezt követően az eszközöket kezelésre leltárilag át kell adni a konyha
élelmezésvezetőjének.
Erre vonatkozóan a jelen lévő, és szavazásban részt vevő 7 képviselő 7 igen szavazatával
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag meghozta az alábbi határozatát:
Tard Község Önkormányzat képviselőtestületének
28 / 2014. (III. 28) határozata
A konyhai és rendezvényi evőeszközök pótlásáról
Tard Község Önkormányzatának képviselőtestülete az önkormányzati rendezvények
lebonyolításához rendelkezésre álló evőeszköz készletét 300 fős rendezvény lebonyolításához
15

szükséges mértékig kiegészíti. A tányérok és egyéb evőeszközök beszerzéséhez egyéb
pénzeszközei terhére 350.000.-Ft összeget biztosít.
A készletek kiegészítésére és további kezelésére vonatkozóan az eszközöket tételesen újból
fel kell leltározni, majd 300 főig ki kell egészíteni és ezt követően az eszközöket kezelésre
leltárilag át kell adni a konyha élelmezésvezetőjének.
Határidő: 2014. április 30
Felelős: Polgármester
Gál János polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy Tóth Gézáné szakács
további határozott idejű megbízására nincs lehetőség. A konyha adagszámai azonban
szükségessé teszik a 2 fő szakács és 1 fő élelmezésvezető főállásban történő foglalkoztatását,
ezért javasolja, hogy a múlt évben megüresedett álláshelyre Tóth Gézánét közalkalmazottként
nevezhesse ki.
A képviselőtestület a polgármesteri javaslatot megvitatta, majd azzal egyetértve támogatta az
üres álláshelyre 1 fő szakács kinevezését. Az ügyben – tekintettel arra, hogy a döntés nem
tartozik a hatáskörébe – a képviselőtestület a határozathozatalt mellőzte.
Az egyebek további tárgyalása során szó esett még arról, hogy idén talán utoljára van
lehetőség arra, hogy évi két alkalommal szervezzen az önkormányzat lomtalanítást.
Brunner Éva képviselő javasolta, hogy az eddigi őszi lomtalanításokon túl tavasszal is
szervezze meg az akciót az Önkormányzat. A javaslattal egyetértve a képviselőtestület úgy
döntött, hogy a lomtalanítást húsvét után, május hó elejére kell megszervezni.
A képviselő testület részéről a nyílt ülés keretein belül egyéb indítvány javaslat nem volt,
ezért Gál János polgármester a nyílt ülést bezárta.
kmf.
Gál János
Polgármester

Dr. Jakab Orsolya Jegyző
távollétében és megbízásából

Derekas Sándor
Kirendeltség vezető
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jkv. hitelesítő
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