JEGYZŐKÖNYV
Száma:

./2014

Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. április 29.-én 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:
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 Kovács Béla képviselő és Nagy Béla
képviselőket, 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. Beszámoló Tard Község
végrehajtásáról
Előadó: polgármester
Referens: kirendeltség-vezető

Önkormányzata

2013.

évi

költségvetésének

2. A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
módosításáról
Előadó: polgármester
Referens: kirendeltség-vezető
3. A szociális nyári gyermekétkeztetés igényléséről
Előadó: polgármester
Referens: kirendeltség-vezető
4. Egyebek
Előadó: polgármester

Napirendi pontok tárgyalása:
1. Beszámoló Tard
végrehajtásáról

Község

Önkormányzata

2013.

évi

költségvetésének

Előterjesztés:
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján a Tisztelt Képviselőtestületet elé terjesztem az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról készült beszámolót.
A község 2013. évi költségvetését a Képviselő-testület a 5./2013.(III.14) sz. rendeletével
fogadta el. Az elfogadott költségvetés módosítására az elmúlt évben - a központosított
előirányzat-módosításoknak, valamint a saját hatáskörű előirányzat változásoknak
megfelelően - több alkalommal is sor került. Ezek a módosítások tartalmazzák a pályázaton
elnyert támogatások összegének előirányzat növekményét, illetve a támogatásértékű
bevételként tervezett pénzösszegek központosított előirányzat engedélyezését követő
módosítását.
A rendelkezésre álló pénzeszközökkel szigorú, megfontolt gazdálkodást folytattunk, melyet
csak a pénzügyi teljesítések határozott rangsorolásával tudtunk biztosítani, bár így is
előfordultak likviditási gondok, amelyek nehezítették a napi gazdálkodási feladatok ellátását.
Bevételek alakulása:
Az önkormányzat 260.253 eFt-os módosított előirányzatából a beszámolási időszakban
229.452 eFt (88,1%) bevétel realizálódott.
Az intézményi működési bevételek teljesítése
pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 105%-os.

120,17%-os,

a

működési

célú

Felhalmozási bevételek között szerepel 366 eFt értékben föld értékesítés és 3132 eFt értékben
támogatás értékű felhalmozási bevétel.
Az önkormányzat által folyósított kölcsönök közül 522 eFt működési célú, és 371 eFt
felhalmozási célú kölcsön térült meg a beszámolási időszakban.
A normatív támogatások: a támogatás időarányosan, az önkormányzat normatív támogatás
igénylésének és lemondásának alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 6. számú melléklete szerint meghatározott
mértékben kerül finanszírozásra, a támogatások részletes alakulását a 6. sz. melléklet
tartalmazza
Az önkormányzatok működőképességét megőrzését szolgáló támogatása címén 8.643 eFt
utalására került sor a beszámolási időszakban.
A központi költségvetésből szociális feladatainak ellátására, egyes jövedelempótló
támogatásként 6.900 eFt érkezett az önkormányzat számlájára.
Közfoglalkoztatás támogatására átvett pénzeszköz: 6.508.- E.Ft

Védőnő, háziorvos és fogorvos finanszírozására átvett pénzeszköz: 12.817.- E.Ft
Felhalmozási célú központosított támogatásként: önkormányzatunk a beszámolási időszakban
Vis maior támogatásként önkormányzatunk 15.348.- E.Ft támogatásban részesült partfalomlás
helyreállítására
Kiadások alakulása:
A beszámolási időszakban 243.871 eFt-ot fordítottunk a képviselő-testület által jóváhagyott
feladatok ellátására, az alábbi megoszlásban:
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok a működési kiadásokon belül a
személyi jellegű kiadások és járulékai 24,2 %-ot képviselnek. Az előirányzatok teljesítése
önkormányzati szinten 93,7 %-os.
A dologi kiadások 93,3 %-ban realizálódtak. A kiadások teljesítésénél érezhető az
önkormányzat megszorító intézkedése, az eszközbeszerzések területén. A dologi kiadások
(fűtés, világítás, víz-és csatornaszolgáltatás, telefon, élelmiszer beszerzés, szakmai anyagok,
karbantartás, irodaszer postaköltség, szemétszállítás stb.) teljesítésénél törekedtünk a
takarékos gazdálkodásra, és csak a legszükségesebb eszközbeszerzésekre illetve
karbantartásokra került sor a beszámolási időszakban.
Egyéb működési kiadások között szerepel a támogatásértékű működési kiadások, a működési
célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, a társadalom- és szociálpolitikai
juttatások.
A támogatásértékű működési kiadások tartalmazzák a Mezőkövesdi közös önkormányzati
Hivatallal történő közös feladatellátáshoz vonatkozó pénzeszközátadását.
Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre:
Működési célú pénzeszköz átadás saját költségvetési szervnek soron a Bükk Kincsei
Napköziotthonos Óvodásnak átadott finanszírozás 37.364.- E.Ft
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre soron szerepel 11.496.- E.Ft,
amely a háziorvosi, fogorvosi szolgálatnak átadott pénzeszköz.
Az önkormányzat a szociálpolitikai feladatok végrehajtására 16.400 eFt-ot fordított.
Beruházási kiadások: A beruházási kiadások módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése
35,6 %, felújítási kiadásra pedig a beszámolási időszakban nem került sor.
Összességében megállapítható, hogy az önkormányzati intézmények bevételeiket az
időarányosnak megfelelően teljesítették, kiadásaikat a likviditási lehetőségek függvényében
rangsorolták. Takarékos gazdálkodással és igen szigorú pénzügyi munkával sikerült
biztosítani az intézményhálózat működését, fenntartani az önkormányzat fizetőképességét.
Gál János Polgármester kérdezi a képviselőtestületet, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan
észrevételt, indítványt kíván-e valaki tenni, illetve véleményt nyilvánítani.
A képviselők részéről észrevétel, indítván, hozzászólás nem volt, ezért a polgármester
szavazásra bocsátotta a rendelet tervezetét.

A képviselőtestület a megtartott szavazásán jelen lévő és szavazásban részt vevő 7 képviselő
6 igen és egy nem (Brunner Éva képviselő) szavazatával elfogadta az alábbi rendeletét
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4 / 2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról
Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. Törvény 91. § (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
Törvény 120. § (1) bekezdés a) pontja alapján a következőket rendeli el:
1. §.
A képviselő-testület a 2013. évi gazdálkodásról szóló beszámolót:
229.452 e.Ft költségvetési bevétellel
243.871 e.Ft költségvetési kiadással
jóváhagyja.
2.§.
Az 1.§-ban meghatározott költségvetési bevételeken belül az önkormányzat 17.400 eFt
értékpapír értékesítéséből származó és 6.600eFt felhalmozási célú hitel felvételből származó
bevételt realizált.
3.§.
Az 1.§-ban szereplő bevételek részletezését13-30. mellékletek, a kiadások részletezését az 112. számú mellékletek, a bevételek és kiadások alakulását mérlegszerűen a 1. számú melléklet
tartalmazzák.
4.§
A költségvetési szervek pénzmaradványát a képviselő-testület, a zárszámadási rendelet ... sz.
mellékletében meghatározott mértékben állapítja meg, és felhasználását a hivatkozott
melléklet szerint engedélyezi.
5. §.
(1) Az Államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a alapján tájékoztató jelleggel,
az önkormányzat által folyósított kölcsönök állományát a 47. sz. melléklet, az önkormányzat
által nyújtott közvetett támogatásokat a 45. sz. melléklet, az önkormányzat pénzeszközváltozását a 49. sz. melléklet, az önkormányzat vagyonát a ….... sz. melléklet, a Stabilitási
törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket a 39.sz. melléklet tartalmazza.
(2) Az európai uniós támogatással megvalósuló beruházásokat tájékoztató jelleggel a 38.
számú melléklet, tartalmazza.
6.§.
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

2. A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
módosításáról
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Törzskönyvi Kivonatában 2012. március 21-én bejegyzett
szakfeladatok meghatározásában és alaptevékenységi besorolásában 2014. január 01-től változások
történtek.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 180.§
rendelkezéseinek megfelelően a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás a törzskönyvi
nyilvántartásban 2013. december 31-én nyilvántartott, alaptevékenységére vonatkozó adatait a
kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló
68/2013. (XII.29.) NGM rendeletben kihirdetett, 2014. január 1-jétől érvényes alaptevékenységet a
következők szerint határozza meg:
Alaptevékenységi besorolás:
Államháztartási szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti
besorolása:
Kormányzati funkciók megnevezése:_____________________________________________
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
066020 Város-, község gazdálkodási egyéb szolgáltatások
072112 Háziorvosi ügyelet
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082044 Könyvtári szolgáltatások
082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása
102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások
107052 Házi segítségnyújtás
107054 Családsegítés
A felsorolt kormányzati funkciók a Társulási Megállapodás 1. számú függelékét képezik. Ezért újra
módosítani kell a Társulási Megállapodást, melyet a Társulásban lévő minden önkormányzatnak
határozatban kell elfogadnia.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a Mezőkövesdi
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását a kiegészített 1. számú függelékkel
elfogadni szíveskedjenek.

Derekas Sándor kirendeltség vezető szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a napirendi
pont írásos előkészítését Mezőkövesd Város Polgármestere készíttette. A társulási
megállapodás módosítására a szakmai feladatok helyébe lépő új kormányzati funkciók
meghatározása miatt került sor, ugyanúgy, mint a korábbi ülésünkön az Önkormányzat alapító
okiratában történt változások során tettük.
A napirendi ponttal kapcsolatosan a képviselőtestület részéről egyéb hozzászólás észrevétel
módosító javaslat nem történt. A polgármester szavazásra tette fel a határozati javaslatot.
A képviselőtestület a megtartott szavazásán jelen lévő és szavazásban részt vevő 7 képviselő
7 igen szavazatával elfogadta az alábbi határozatát
TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK
29 /2014 (IV.29.)
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodásának módosításáról
Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és a következő
határozatot hozza:
1./ Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Társulási Megállapodás módosítását az 1.
számú melléklete szerint elfogadja.
2./A Képviselő-testület felhatalmazza az Polgármestert a Társulási Megállapodás módosításával
kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
1. sz. melléklet

MEGÁLLAPODÁS
Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásáról és működtetéséről
Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A Borsod-Abaúj-Zemplén megye 3) pontban felsorolt települési önkormányzatai a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 87. §-ában foglaltak szerint, jogi személyiséggel rendelkező többcélú kistérségi
társulást hoz létre és működtet 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, képviselője, lakosságszáma (az adott évi költségvetési
törvényben meghatározott normatív támogatásoknál figyelembe vett lakosságszám az irányadó).
Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: Csendesné Farkas Edit
Bogács, Alkotmány u. 9.

2 073 fő

Borsodgeszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: Boncsér Zoltán
Borsodgeszt, Fő út 56.
Borsodivánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: Bogdán József
Borsodivánka, Szabadság u. 12.
Bükkábrány Község Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: Szalai Szabolcs
Bükkábrány, II. András tér 1.
Bükkzsérc Község Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: Vasas Csaba
Bükkzsérc, Petőfi u. 4.
Cserépfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: Kósik István
Cserépfalu, Kossuth u. 125.
Cserépváralja Község Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: Dávid Zoltán
Cserépváralja, Alkotmány u. 52.
Csincse Község Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: Lőrincz Imre
Csincse, Mátyás u. 45.
Egerlövő Község Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: Gordos Attila
Egerlövő, Dózsa Gy. u. 21.
Kács Község Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: Ostorházi István
Kács, Fő u. 60.
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: dr. Dózsa György
Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 30.
Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: dr. Fekete Zoltán
Mezőkövesd, Mátyás király u. 112.
Mezőnagymihály Község Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: Vályi László
Mezőnagymihály, Kossuth u. 56.
Mezőnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: dr. Horváth László
Mezőnyárád, Szent István király útja 105.
Négyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: Farkas Andrásné
Négyes, Rákóczi u. 45.
Sály Község Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: Fekete Jánosné
Sály, Kossuth u. 63.
Szentistván Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: Koncz József
Szentistván, Széchenyi u. 10.
Szomolya Község Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: Guczi István

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

274 fő

741 fő

1 672 fő

1 019 fő

1 025 fő

444 fő

605 fő

559 fő

531 fő

4 033 fő

16 866 fő

1 115 fő

1 680 fő

302 fő

1 934 fő

2 543 fő

1 631 fő

képviseli: Gál János
Tard, Rózsa F. u. 1.
Tibolddaróc Község Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: Harai Istvánné
Tibolddaróc, Széchenyi u.1.
Tiszabábolna Község Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: Hencz Zsolt
Tiszabábolna, Fő út 113.
Tiszavalk Község Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: Domonkos Józsefné
Tiszavalk, Templom út 2.
Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: Korán István
Vatta, Szemere B.u.20.

1 308 fő

1 476 fő

389 fő

330 fő

938 fő

4) A Társulás működési területe: Borsod-Abaúj-Zemplén megye 3) pontban felsorolt
települési önkormányzatának közigazgatási területe.
5) A Társulás jogállása: a többcélú kistérségi társulás jogi személy.
6) A Társulás által ellátott feladat-és hatáskörök:
a) biztosítani a Társulásban részt vevő települések összehangolt fejlesztését, a térség
gazdasági fejlődésének előmozdítását,
b) Személyes gondoskodás keretében:
ba) 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, közösségi ellátás ( közösségi pszichiátriai ellátás), nappali ellátás
(idősek klubja) valamint ápolást, gondozást nyújtó intézmény ( idősek otthona),
átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény (idősek gondozóháza),
bb) Gyermekjóléti szolgálat működtetése az 1997. évi XXXI. tv. 39-40.§-a alapján;
c) Egészségügyi alapellátás keretében
ca) védőnői szolgálat és
cb) központi orvosi ügyelet közös szervezése;
d) Településüzemeltetés, település-egészségügy keretében állati hulladékok gyűjtésének és
ártalmatlanításának közös szervezése;
e) A bűnmegelőzéssel kapcsolatos feladatok kistérségi koordinálása, szervezése, segítése;
f)

Közművelődési, idegenforgalmi és turisztikai tevékenység;

g) Kistérségi sporttevékenység;
h) 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.
8) A Társulás bélyegzője: Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás felirattal ellátott kör
alakú bélyegző, középen a Magyarország címerével.
9) A Társulás szervei:

Társulási Tanács

az elnök
az alelnök
pénzügyi-ellenőrző bizottság
eseti munkabizottság

10) A Társulás feladatkörébe tartozó pénzügyi, gazdálkodási, adminisztratív
(munkaszervezeti) feladatok a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban:
Hivatal) szervezetén belül kerülnek ellátásra a Hivatal Szervezeti- és Működési
Szabályzatában foglaltaknak megfelelően. A Társulás ügyintézői (pénzügyi, gazdálkodási,
adminisztratív) feladatait ellátó dolgozók köztisztviselői jogviszony keretében látják el
feladataikat. A Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó dolgozók felett a munkáltatói
jogokat a Hivatal Jegyzője látja el. Az ellátandó feladatokhoz igazodó foglalkoztatottak
létszámát a Társulási Tanács az éves költségvetésben határozza meg.
11) A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, mely a társult települési önkormányzatok
polgármestereiből áll. A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik.
12) A Társulási Tanácsot évente legalább 6 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.
13) A 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.
14) A alelnök személyére az elnök tesz javaslatot, akik - az önkormányzati választási ciklus
időtartamára - a Tanács tagjai közül titkos szavazással, minősített többséggel kerülnek
megválasztásra.
15) A Tanács elnöke képviseli a Társulási Tanácsot és hívja össze, s vezeti a Tanács ülését. Az elnök és
az alelnök együttes akadályoztatása esetén a Tanács ülését a korelnök hívja össze és vezeti.
16/1) A Tanács ülése nyilvános, határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve
az alábbi eseteket:

a) zárt ülést tart önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor, valamint fegyelmi büntetés
kiszabása esetén;
b) zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása,
annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy
tárgyalásakor;
c) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat
feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás a Társulás
vagy más érintett üzleti érdekét sértené.
16/2) A Tanács határozatképes, ha ülésén 11 település képviselője jelen van.
Az érvényes döntéshez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelenlévő
tagok szavazatainak felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát.
16/3) Minősített többség szükséges az Mötv. 50.§-ában foglalt rendelkezésein túl:
o A kistérség fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylő – pályázat benyújtásához, az
ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához,

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 Tanács ülésén jelenlévő tagok 2/3-a, de legalább annyi tag igen szavazata
szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatának több, mint felét és az általuk
képviselt települések lakosságszámának a felét.
17) A pénzügyi-ellenőrző bizottság három tagból áll. A Bizottság tagjait, illetve elnökét a Tanács, a
tagok sorából minősített többséggel hozott szavazással választja. A bizottság feladata a Társulás
költségvetési felügyeleti rendjének kialakítása és az ezzel kapcsolatos jogok gyakorlása.
18) Az eseti munkabizottság öttagú. A Bizottság tagjait, illetve elnökét a Tanács a tagok sorából
minősített többséggel hozott szavazással választja. A bizottság feladatát a tanács esetenként
határozza meg.
19) A Társulás szerveinek részletes feladatait és működésének szabályait a Társulás Szervezeti és
Működési Szabályzata tartalmazza.
20/1) Intézmény, más szervezet közös alapítása esetén az alapító jogokat a Társulási Tanács
gyakorolja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és a végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII.31.) Kormányrendelet, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet szabályainak
megfelelően.
20/2) A Társulás által fenntartott intézmény: Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti
Szolgálat.
20/3) A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa kijelöli Mezőkövesd Város
Önkormányzatát arra, hogy a Társulás által szolgáltatott személyes gondoskodást nyújtó szociális,
illetve gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról alkosson rendeletet. A rendelet tartalmazza a
fizetendő térítési díjakat, melyeket Mezőkövesd Város Önkormányzata minden évben a hatályos
jogszabálynak megfelelően köteles felülvizsgálni.
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 elfogadja, hogy saját pénzforgalmi szolgáltatójának, a beszedési megbízás
teljesítésére vonatkozó hozzájárulást, felhatalmazó nyilatkozatot ad, amely alapján a Társulás
beszedési megbízást nyújthat be a pénzforgalmi szolgáltatóhoz.
23) A Társulás gazdálkodására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, valamint az államháztartás szervezetei
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.)
Kormányrendelet vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
24) A Társulás szolgáltatásait külön megállapodás alapján a társult önkormányzatokkal azonos
feltételek szerint a társulás tagjain kívüli önkormányzat is igénybe veheti.
25) A Társulás működéséről a Társulás elnöke évente a gazdálkodási beszámolóval egy időben
beszámol a Társulási Tanács ülésén.
26) A Társulás működésével kapcsolatos ellenőrzési, adatszolgáltatási, beszámolási feladatok
ellátásáról a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.

27) Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást a Mötv. 88.§ (2) bekezdése alapján
módosíthatják.
28) Felek megállapodnak abban is, hogy jelen megállapodással létrehozott Többcélú Kistérségi
Társulásból kiválni csak a naptári év utolsó napjával lehet. A kiválásról legalább hat hónappal
korábban, minősített többséggel kell dönteni. Erről a társulási tanácsot értesíteni kell. A Társulásból
való kizárásra a Mötv. 89.§ (3) bekezdése alapján kerülhet sor.
29) A Többcélú Kistérségi Társulás saját vagyonnal rendelkezhet, amelyet a Társulás vagyonleltára
tartalmaz, melynek szaporulata a Társulást illeti meg. A társulás megszűnése, a társulásból történő
kiválás, kizárás esetén – eltérő megállapodás hiányában – a társulás vagyonát a társulás azon
tagjának kell visszaadni, amelyik azt a társulás rendelkezésére bocsátotta. Egyebekben a közös
tulajdonra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
A társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő kiadását a társulási
megállapodásban meghatározott időtartamra, de legfeljebb öt évre el lehet halasztani, ha annak
természetben történő kiadása veszélyeztetné a társulás további működését. Ebben az esetben a
kivált tagot – a társulással kötött szerződés alapján – használati díj illeti meg.
30) A Társulás a vitás ügyeket elsősorban tárgyalás útján rendezi. A felmerülő vitás kérdésekben az
illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt.
31) Ezen megállapodás az érintett települési önkormányzatok képviselő-testületeinek a
megállapodás megkötésére irányuló határozatával 2014. január 01. napján lép hatályba.

Mezőkövesd, 2014. év április hó 14. nap
A Képviselő-testületek a Megállapodás módosítását az alábbi határozatokkal fogadták el:
TELEPÜLÉS
BOGÁCS
BORSODGESZT
BORSODIVÁNKA
BÜKKÁBRÁNY
BÜKKZSÉRC
CSERÉPFALU
CSERÉPVÁRALJA
CSINCSE
EGERLÖVŐ
KÁCS
MEZŐKERESZTES
MEZŐKÖVESD
MEZŐNAGYMIHÁLY
MEZŐNYÁRÁD
NÉGYES
SÁLY
SZENTISTVÁN
SZOMOLYA
TARD
TIBOLDDARÓC
TISZABÁBOLNA
TISZAVALK
VATTA

HATÁROZAT SZÁMA

TELEPÜLÉS MEGNEVEZÉSE
Bogács Község Önkormányzata
Borsodgeszt Község Önkormányzata
Borsodivánka Község Önkormányzata
Bükkábrány Község Önkormányzata
Bükkzsérc Község Önkormányzata
Cserépfalu Község Önkormányzata
Cserépváralja Község Önkormányzata
Csincse Község Önkormányzata
Egerlövő Község Önkormányzata
Kács Község Önkormányzata
Mezőkeresztes Város Önkormányzata
Mezőkövesd Város Önkormányzata
Mezőnagymihály Község Önkormányzata
Mezőnyárád Község Önkormányzata
Négyes Község Önkormányzata
Sály Község Önkormányzata
Szentistván Község Önkormányzata
Szomolya Község Önkormányzata
Tard Község Önkormányzata
Tibolddaróc Község Önkormányzata
Tiszabábolna Község Önkormányzata
Tiszavalk Község Önkormányzata
Vatta Község Önkormányzata

POLGÁRMESTER NEVE
Csendesné Farkas Edit
Boncsér Zoltán
Bogdán József
Szalai Szabolcs
Vasas Csaba
Kósik István
Dávid Zoltán
Lőrincz Imre
Gordos Attila
Ostorházi István
Dr. Dózsa György
Dr. Fekete Zoltán
Vályi László
Dr. Horváth László
Farkas Andrásné
Fekete Jánosné
Koncz József
Guczi István
Gál János
Harai Istvánné
Hencz Zsolt
Domonkos Józsefné
Korán István
1. számú függelék

Alaptevékenységi besorolás:
Államháztartási szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti
besorolása:
kor.funk. megnevezés__________________________________________________________
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
066020 Város-, község gazdálkodási egyéb szolgáltatások
072112 Háziorvosi ügyelet
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082044 Könyvtári szolgáltatások
082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása
102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások
107052 Házi segítségnyújtás
107054 Családsegítés

3. A szociális nyári gyermekétkeztetésre támogatás igényléséről
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. évi támogatásáról szóló 20/2014. (III.20.) EMMI
rendeletben (a továbbiakban: rendelet) foglaltak értelmében Mezőkövesd Város
Önkormányzata az idei évben is támogatást igényelhet a szociális nyári
gyermekétkeztetés biztosítására.
A rendeletben foglaltak alapján a települési önkormányzat a területén lakóhellyel rendelkező
rászoruló gyermekek után pályázati úton igényelhet támogatást. A támogatásban csak a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermekek részesülhetnek.
Az étkeztetést az önkormányzatoknak a 2014. június 16. napja és 2014. augusztus 29. napja
között kell biztosítania legalább 44, legfeljebb 54 munkanapon keresztül napi egyszeri meleg
étkeztetés (ebéd) formájában.
Az igényelhető támogatás egy rászoruló gyermekre jutó napi összege legfeljebb 440
forint.
A rendelet eltérő feltételeket határoz meg a leghátrányosabb, valamint a hátrányos
helyzetűnek minősülő települési önkormányzatok számára.
Tard Község Önkormányzata nem tartozik egyik kategóriába sem, így a rászoruló gyermekek
létszámának legfeljebb 25 százaléka után saját forrás nélkül is igényelhet támogatást.
A nyári gyermekétkeztetés iránti igényeket 2014. május 2. napjáig méri fel a jegyző. A
települési önkormányzat a Magyar Államkincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben
rögzített, onnan kinyomtatott adatlapot és a vállalt feladat megvalósítására vonatkozó leírást
két eredeti példányban postai úton, 2014. május 7-éig nyújtja be a Magyar Államkincstár
illetékes területi szervéhez.
Az egyes önkormányzatokat megillető támogatás összegéről az emberi erőforrások minisztere
2014. június 4-éig dönt.
A miniszter a döntésről – a szociális és gyámhivatalok útján – 2014. június 6-áig értesíti a
támogatási kérelmet benyújtott települési önkormányzatokat.
A pályázati feltételek teljesítése nem jelent jogosultságot a települési önkormányzat által a
pályázatában megjelölt támogatási igény teljes összegének igénybevételére. A támogatás
pontos összegét a miniszter a beérkező igények, a rendelkezésre álló forrás, valamint az egyéb
szempontok figyelembevételével határozza meg.
A pályázati feltételeket teljesítő települési önkormányzat részére a miniszter legalább a
települési önkormányzat által a pályázatában megjelölt támogatási összeg 27%-nak megfelelő
összegű támogatást állapít meg. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
Amennyiben a települési önkormányzat az általa igényeltnél kisebb összegű támogatásban
részesül, az étkeztetésben részt vevő gyermekek számát az igényelt támogatási összeg
csökkentésének mértékével megegyezően arányosan csökkentheti.
A fentiekben meghatározott támogatásnál magasabb összegű támogatásban részesülhet –
figyelemmel arra is, hogy leghátrányosabb helyzetű vagy hátrányos helyzetű település
települési önkormányzata - az a települési önkormányzat, amely a következő feltételek
legalább egyikét teljesíti:

- támogatási kérelmében vállalja, hogy az étkeztetéshez kapcsolódóan szabadidős programot
biztosít a gyermekek számára, amelyek megvalósulását az elszámolásnál a gyermekjóléti
szolgálat igazolja,
- támogatási kérelmében vállalja a számára a rendeletben meghatározott keretek között
nagyobb arányú saját forrás biztosítását.
A Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetőjének
nyilatkozata szerint a gyermekek részére az étkeztetéshez kapcsolódóan megvalósítható a
szabadidős programok biztosítása.
A nyári gyermekétkeztetés támogatására a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján az alábbi
táblázatban foglaltak szerint igényelhető támogatás.
Rászoruló gyermekek
A rászoruló
Az igényelhető állami
A megállapítható
száma (rendszeres
gyermekek támogatás (saját forrás nélkül állami támogatás 27
gyermekvédelmi
25 %-a:
igényelhető):napi összeg *
%-a
kedvezményben részesülők
napok száma * rászoruló
száma):
gyermekek száma
(440.-Ft * 50 nap * 249 fő)
40 fő

10 fő

220.000.-forint

59.400.- -forint

A fentiekben leírtak alapján tehát az emberi erőforrások minisztere legalább az igényelt
támogatás 27 %-át, legjobb esetben pedig az igényelt támogatás 100 %-át állapíthatja meg
önkormányzatunk részére.
Javaslom továbbá, hogy amennyiben a képviselőtestület a nyári támogatott gyermekétkeztetés
biztosításáról dönt, biztosítson lehetőséget az ingyenes étkeztetésre nem jogosult, azonban a
nyári gyermekétkeztetésre igény tartók részére is nyári gyermekétkeztetésre, esetükben az
önkormányzat rendeletében elfogadott térítési díj megfizetése mellett.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megtárgyalni és a
szükséges érdemi döntést meghozni a határozati javaslat szerint.
A képviselőtestület a javaslatot megtárgyalta, majd az üggyel kapcsolatosan megtartott
szavazásán jelen lévő és szavazásban részt vevő 7 képviselő 7 igen szavazatával elfogadta az
alábbi határozatát
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének
30 /2014. (IV. 28) önkormányzati határozata
A szociális nyári gyermekétkeztetésre támogatás igényléséről
Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. évben is részt kíván venni a
szociális nyári gyermekétkeztetési programban, ezért támogatási kérelmet nyújt be a szociális
nyári gyermekétkeztetés biztosításához 220.000.-Ft összegben.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

4. Egyebek
Gál János polgármester tájékoztatja a képviselő testületet, hogy
 május hó közepéig valószínűleg nem lesz közfoglalkoztatás.
 Csütörtökön – május 1.-én a hulladékszállítás meg lesz tartva
 Jövő hét csütörtökön pedig lomtalanítás lesz a községünkben
Felhívja a képviselők, de leginkább Brunner Éva képviselő figyelmét a felelősség teljes
képviselői magatartásra. Azt tapasztalta ugyanis, hogy az önkormányzati segély bevezetése
óta a lakosság körében a képviselő asszony ezzel lobbizik. A lakosságot félre tájékoztatja és
azt a tévhitet kelti, hogy ez a támogatás lépett a méltányossági közgyógyellátás helyébe. Az
önkormányzati segélyt kérők 90-95 %-a aki gyógyszerekre kéri az önkormányzati segélyt. A
segélykérők csatolják a gyógyszerköltségekről készült gyógyszertári igazolást ami nagyrészt a
képviselő asszony férjének dr. Keszthelyi Gyulának egy úgynevezett terápiás lap nevű
dokumentumán alapul. Ezen a terápiás lapon szükséges gyógyszerként zömében olyan
készítmények vannak felsorolva melyek egyébként a közgyógyellátás során nem támogatottak
(vitaminok, krémek, stb) de viszonylag sok pénzbe kerülnek, így magát a kérelmezőt is
megtévesztik.
Mindannyian tudjuk, hogy az önkormányzati segély alapvetően krízis helyzet áthidalására –
így megélhetést veszélyeztető rendkívüli anyagi helyzet, haláleset, súlyos betegség miatti
rendkívüli költségek áthidalására, indokolt esetben szükségessé váló nagyméretű
gyógyszerköltségek finanszírozására is - kérhető, de nem egyezik meg a köz gyógy ellátással.
Sok esetben a képviselő asszony maga viszi a betegekhez az önkormányzati segély
nyomtatványt, és a beadásig maga is szponzorálja – ami ismerve a férje és az önkormányzat
között fennálló vitás viszonyt – igen kampány ízű.
Bejelenti továbbá, hogy minden ilyen segély ügyben a falugondnok a kérelmező portáján lévő
rendezettséget ellenőrizni fogja.
Kovács Béla képviselő kérdezi, hogy a képviselő asszonynak ugyan van-e engedélye arra,
hogy a faluban egészségügyi szakellátás körébe tarozó tevékenységet végezzen. Kéri, hogy
ezt a tevékenységét a polgármester jelezze az illetékes hatóságok felé, és kérjen vizsgálatot.
Gál János polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet az önkormányzatot érintő peres
ügyek állásáról:
A Nagy András által az önkormányzat ellen elbirtoklás megállapítására indított perben első
fokon a bíróság a keresetet elutasította és kötelezte Nagy Andrást a terület elhagyására és az
eredeti állapot helyreállítására. Nagy András az ítélet ellen fellebbezett, a másodfokú eljárás
folyamatban van.
A két volt közhasznú munkás által az önkormányzat ellen indított kártérítési perben az egyeik
felperes visszalépett, a másik felperessel a másodfokú tárgyalás május 8.-ra van kitűzve.
Az önkormányzat által dr. Keszthelyi Gyula ellen különleges személyes adatokkal való
visszaélés miatt indított ügyben a rendőrség a nyomozást lezárta és vádemelési javaslattal az
ügyészség részére továbbította.
Személyesen Gál János polgármester által dr. Keszthelyi Gyula ellen személyiségi jogok
megsértése miatt indult eljárásban a bíróság jogerősen dr. Keszthelyit marasztalta és 500.000.Ft kártérítés megfizetésére kötelezte.

Nagy Béla képviselő bejelenti, hogy a településen több helyen végzett hibaelhárítási
munkálatokat a Heves megyei Vízmű, mely munkálatok után az utat illetve az útpadkát nem
állította megfelelően helyre.
Derekas Sándor kirendeltség-vezető elmondja, hogy ilyen esetben jelezni kell a vízmű felé
és a helyreállítási munkálatokat elvégzik. Ez az észlelés és jelzés az ő tehát a településüzemeltetési munkatárs feladatkörébe tartozik.
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

Kovács Béla
jkv. hitelesítő

Nagy Béla
jkv. hitelesítő

