
JEGYZŐKÖNYV 
 
Száma:          - 2./2012 
 
Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. április 19.-én  
               17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében 
                megtartott  nyílt üléséről. 

 Jelen vannak: 

• Gál János polgármester  
• Brunner Éva 
• Kelemen Károlyné 
• Kovács Béla  
• Vajda Zoltán képviselő 
 
Távolmaradását bejelentette:  
 
Kleszó Tibor alpolgármester 17 óra 20 perckor érkezik. 

 
 Tanácskozási joggal jelen van:  

• Derekas Sándor jegyző 
• Jordánné Hajdu Katalin gazdálkodási és igazgatási főelőadó 

  Az ülés jegyzőkönyvét Jordánné Hajdu Katalin vezeti. 

Gál János polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 7 fő 
testületi tag közül 5 fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes. A testület ülését 
megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Kelemen Károlyné és Vajda Zoltán 
képviselőket, akiket a testület 5 fő igen szavazatával elfogad.  
 
Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogadására. Elmondja, hogy a kiküldött meghívóban 
szereplő napirendeken túl napirendként javasolja felvenni a bérhitel keret megállapításáról 
szóló döntést, és nem kerülne önálló napirendi pontként tárgyalásra a közbeszerzési eljárás 
megindításáról szóló döntés a temető partfal csúszásával kapcsolatban. 
A képviselő testület a napirendi javaslatot 5 fő igen szavazatával elfogadta az alábbiak szerint: 

 
 

NAPIREND 
 

ZÁRT ÜLÉS  
    

1. Szociális ügyek 
Előadó: szoc. ea. 
Referens: jegyző 
 

NYÍLT ÜLÉS 
 

1. Polgármesteri tájékoztató 
Előadó   :     polgármester 

2./1  Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása  



2/2. Döntés az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról 

Előadó   : polgármester 
Referens:     költségvetési ea 
 

3.  Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) helyi 
önkormányzatok támogatási pályázatához testületi nyilatkozat  

Előadó   :     polgármester 
Referens:     költségvetési ea 

4. Döntés bérhitelkeret igénybevételéről 

Előadó   :     polgármester 
Referens:     költségvetési ea 

5. Támogatási nyilatkozat elfogadása a Heves Megyei Vízmű Zrt. pályázati kérelméhez. 

Előadó   : polgármester 
Referens:  jegyző 

6. Nyilatkozat elfogadása a 4/2012 (III.1) BM rendeletben alapján benyújtott pályázati 
kérelemhez  

Előadó   : polgármester 
Referens:  jegyző 

7. Döntés Önkormányzati Ingatlanok ügyében  

Pelyhe József Tard hrsz: 389  

Nagy Dániel kérelme önkormányzati út megvásárlására, illetve területcserére 

Tardi 411 hrsz (Rózsa Ferenc út 59.sz. szolgálati lakás) ingatlan tulajdonjogának 
rendezéséről 

   Előadó   : polgármester 
Referens:  jegyző 

8. Bükk Kincsei Napköziotthonos óvoda csoportlétszámának emelése 

Előadó   : óvodavezető 
Referens:  jegyző 

9. Döntés Bogácsi rendőrőrs, és tardi római katolikus egyházközség, valamint a Tardi SE 
önkormányzati támogatásáról  

   Előadó   : polgármester 
   Referens:  jegyző 

10. Döntés Tard Széchenyi úti önkormányzati bérlakás felújítására benyújtott kérelem 
ügyében 

   Előadó   : polgármester 
   Referens:  jegyző 

11. Egyebek 
  Tájékoztatás a Sándor-völgy rendezvényközpont kivitelezéséről 
  Vízjogi engedély beszerzése  
  "Rendes Tardi Porta” faluszépítő program kihirdetése 
  Döntés a falunapi rendezvényekről  



Döntés közbeszerzés megindításáról (vis major beruházás) 
Telepy György emléktábla koszorúzása  
 

A zárt ülés jegyzőkönyve külön került rögzítésre. 
 
Nagy Béla képviselő a zárt ülés ideje alatt megérkezett, így a képviselő testület jelenlévő 
tagjainak létszáma 6 fő. 
 

1.) Polgármesteri tájékoztató 
 

A legutóbbi ülésünk óta az alábbi önkormányzatunkat is érintő események történtek: 
 

1. Az ÉMÁSZ megbízásából a Kossuth és a Petőfi úton kicserélték a fa 
villanyoszlopokat, valamint szigetelt hálózatot építettek ki.  

2. Aláírásra került önkormányzatunk részéről a jelenlegi utcai világító testek izzóinak 
energiatakarékos izzókra való kicseréléséről szóló szerződés. 

3. A Tardi-patak un tsz-híd körüli szakaszát kitakarítottuk. Ennek fő oka a feliszapolódás 
volt, másrészt a tavaly felhalmozott, kidepózott hordalék elhordása is időszerűvé vált. 

4. Részt vett a Hagyományőrző csoport az Utazás 2012 országos és megyei kiállításon, 
ahol népszerűsítették településünket. Több újságcikk is megjelent a faluról ennek 
apropóján. 

5. A Hír Tv a tájháznál forgatott kisfilmet településünkről, ill. a hímzésvilágunkat 
népszerűsítő vállalkozókról, melyet húsvétkor adásba is raktak.  

6. A Szabó Zoltán emlékév alkalmából megrendezésre kerülő eseményekre meghívtuk 
testvérvárosunk képviselőit. Előreláthatólag 14 fő fog érkezni Josselinből, illetve a 
másik két testvér településről. 

7. Az óvodában és az iskolában a tavasz folyamán több rendezvényt is lebonyolítottak. 
Az oviban végleges helyre kerültek az udvari játékok, az iskolában nyílt tanítási nap 
volt.  

8. A faluház előtti játszóteret a megbeszéltek szerint renováltuk. Szintén felújításra került 
a "katonai tábori kemence" is. 

9. Az idei rendőr-tűzoltó-mentő bált a sátrunk kölcsönadásával szponzoráltuk. 
10. A sportöltöző felső szintjén levő "bakancsosház"-at a tavaszi szünet ideje alatt 

néptáncosok bérelték ki. Jó esélyt látunk arra, hogy a nyár folyamán szintén bérbe 
tudjuk adni néptánccal foglalkozó csoportoknak. 

11. Pályázatot adtunk be a 4/2012 (III.1) BM rendeletben megfogalmazottak szerint 
térfigyelő rendszer kiépítésére. 

12. Az önkormányzat kontra Keszthelyi és Társa Bt. ügyében a Miskolci Törvényszék 
tárgyalás után meghozta végzését, melyet csatolva olvashatnak a T. képviselők. A 
mellékelt dokumentum tartalma teljesen más, mint amit a felperes publikál és terjeszt. 

13. Az ÉM-i Környezetvédelmi és Vízügyi felügyelőség a tardi patak Kossuth utcai 755 
hrsz-ú ingatlannal határos szakaszon lévő másodfokon is kötelezte önkormányzatunkat 
a"jogszerű állapot" helyreállítására. Az ügyet a T. képviselők jól ismerik, jelenleg 
közigazgatási per keretében támadtuk meg a határozatot mely szerintünk jogsértő, ill. 
egyáltalán nem megalapozott sem szakmailag, sem hatóságilag. 

14. A Magyar Közút megyei igazgatósága értesítette önkormányzatunkat, hogy a 3. sz 
főút csatlakozásánál felmerülő vízelvezetési probléma megoldásának ütemezése ez év 
áprilisára van betervezve. ( a munkálatok hétfőn 16.-án megkezdődtek) 

 



Gál János polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy problémák voltak a 
villanyoszlop cseréknél, mert az árokba akarták tenni az oszlopokat, ami a víz elvezetés 
akadályozása miatt nem jó, valamint az ÉMÁSZ jelezte, hogy a TSZ hídnál a föld magasra 
lett rakva az oszlop alatt, ezért el kellett hordani, mi közben kiderült, hogy az oszlop meg van 
törve. 
 
Megérkezik Kleszó Tibor alpolgármester 17:20-kor. 
 
Vajda Zoltán képviselő  az oszlopcserével és az izzócserével kapcsolatban kérdezi, hogy 
kinek a költsége és mikor jár le a szerződés, valamint hogy miért kellett a TSZ híd előtti 
szakaszt újra takarítani. 
 
Gál János polgármester válaszában elmondja, hogy az oszlopcsere az ÉMÁSZ költsége, az 
izzócsere szerződése 36 hóra szól, valamint a híd előtti szakasz a kishídig beiszapolódott, 
mert a Délborsodi Vízgazdálkodási Társulás nem szedte elég mélyre a patakot, illetve a 
patakból kiszedett földet magánterületre rakta ezért el kellett szállítani. 
 
Vajda Zoltán képviselő a térfigyelő kamera rendszer kialakításával kapcsolatban tesz fel 
kérdéseket, mint pl.: meddig őrzi a felvételeket, milyen szoftver lesz, hol lesz elhelyezve a 
rendszer, valamint a Miskolci Törvényszék végzéséről kérdez. 
 
Gál János polgármester válaszában elmondja, hogy a bíróság a végzésében megszünteti az 
eljárást, így a határozat végrehajtható. 
 
Vajda Zoltán képviselő kérdez a Kossuth úti patak jogszerű állapotával kapcsolatban. 
 
Derekas Sándor jegyző ismerteti a határozatot, ami a mosott bal partnyomvonalának 
kimérését és statikai állapot vizsgálatáról szól, szakértő véleményére alapozva ki kellene 
burkolni csak az érintett szakaszt. A közigazgatási határozatot ügyvéd útján megtámadtuk. 
 
Kovács Béla képviselő elmondja, hogy a patak két oldalán 5 méter szolgalmi sáv az 
önkormányzaté, szerinte jó lenne, ha a védősávból elbontanák az építményeket és a 
kerítéseket. 
 
Derekas Sándor jegyző elmondja, hogy az előző képviselő testület ülésén volt szó a 
szorgalmi sávról, de a testület nem tartott igényt rá. 
 
Az önkormányzat képviselő testülete megvitatta a polgármesteri beszámolóhoz tartozó 
kérdéseket és 7 fő igen szavazatával ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadta azt. 
 

2/1.)  Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása  
Az Önkormányzat képviselő testülete a 2.), 3.), 4.), napirendi pontokat együtt összevonva 
tárgyalta. 

 
Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
Törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. 
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2011. évi pénzügyi tervének 
(költségvetésének) módosításáról rendeletet kell alkotnia. 
 



A rendelet módosításának oka előre nem tervezhető központi támogatások, úgymint ÖNHIKI 
2. ütem 8.773 Ezer Ft, szociális célú tűzifa vásárláshoz támogatás: 1.524 E. Ft. 
Önkormányzatunkhoz érkezése, illetve a költségvetés tervezésekor még nem látható 
szükséges kiadások felmerülése. Az 1. számú mellékleten bemutatott módosítások nagyobbik 
része a kincstár által adott kötelező számokhoz és kötelező egyezőségekhez kapcsolódik: 
szociális feladatok kiegészítő támogatása, értékpapír vásárlás, normatív állami hozzájárulás, 
központi támogatások. 
 
2/2.)  Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról  
 
Gál János polgármester: Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. Törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. Törvény 82. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2011. évi 
költségvetési zárszámadásáról rendeletet kell alkotnia. 

- Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati 
szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően, 

- A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és 
kiadások mérlegét az 7. melléklet szerint, 

- Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 3. és a 4. melléklet szerint,  
- A polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a 1./c 

melléklet szerint, 
- Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és 

eszközök szerint a 12. melléklet szerint, 
- Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 13. melléklet 

szerint, 
- Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan működő és 

gazdálkodó, illetve önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási 
előirányzatainak teljesítését az 1/a. mellékletekben foglaltaknak megfelelően, 

- A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlegét, 
egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, 
valamint az egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatást a 15., 16., 17. 
mellékletekben foglaltak szerint, 

- A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak 
felhasználását a 18. mellékletnek megfelelően, 

- Az önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 19.   
mellékletek szerint,  

- A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 14. mellékletben 
szereplő adatok alapján, terjesztem elő. 

 
Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése 
 Tard község Önkormányzat 2011. évi zárszámadásának szöveges értékelésében 
megállapíthatjuk, hogy az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása az adott évben 
teljesült. Minden kötelező feladat ellátásra került az önkormányzat és intézményei teljes 
területén.  A települési önkormányzat lehetőségeihez mérten a nem kötelező feladatokat is 
ellátta. 
 Tard település tagja a Mezőkövesdi többcélú kistérségi társulásnak, valamint óvodai 
nevelési feladatait intézményi társulás keretében gesztorként látja el. Gazdasági szempontból 
a társuláshoz kapcsolódó normatívák igénylésével és felhasználásával bővíti anyagi 
lehetőségeit. A többcélú kistérségi társulás keretében látja el alapfokú oktatási, belső 



ellenőrzési, házi segítségnyújtási és gyermekvédelmi feladatait. Ez a feladat ellátás már több 
éve ilyen formában működik, melyet mindennapi munkánk során hasznosítunk. 
 
A bevételek és kiadások összetételének és teljesítésének értékelése 
 
A/  B E V É T E L E K 
 
Az alábbi táblázat a tervezett és ténylegesen befolyt bevételek főbb jogcímek szerinti 
megoszlásának alakulását mutatja  
 

 
Bevételi jogcím 

Megoszlás 
%-ban 

 Eredeti ei. Mód. ei. Teljesítés 
Működési bevételek 47,23 48,13 60,4 
Felhalmozási bevételek 16,33 15,16 0,9 
Támogatások, kiegészítések 24,4 27,15 34 
Véglegesen átvett pénzeszközök 1,43 4,94 4,1 
Előző évi pénzmaradvány    
Finanszírozási bevételek 10,61 4,62 0,6 
Összesen: 100,0 100,0 100,0 

 
 
 A bevételek megoszlásának alakulását nagyban befolyásolja a 2011 évben tervezett, 
beruházások elmaradása úgy, mint a Sándor-völgy projekt, iskola tető felújítás. Illetve 
átrendezi a kapott 16.492 ezer Forintos ÖNHIKI támogatás is a bevételi arányokat. 
A működési bevételeket befolyásolja a bérleti díj bevétel, ami a tervezettnél nagyobb 
összegben jelentkezik, a Tard Község Fejlődéséért Közalapítványtól kapott 5 milliós 
támogatási kölcsön és a tervezettnél nagyobb arányban jelentkező iparűzési adó bevétel. 
 
B/  K I A D Á S O K 
 
A következő táblázat a tervezett és tényleges kiadások főbb jogcímek szerinti megoszlásának 
alakulását és a struktúrájában bekövetkezett esetleges arányeltolódásokat mutatja 
 

 
Kiadási jogcím 

Megoszlás 
%-ban 

 Eredeti ei. Mód. ei. Teljesítés 
Működési kiadások 79,4 75,1 89,9 
Felhalmozási és felújítási kiadások 19,7 18,3 1,9 
Tartalékok 0,6 0,5  
Hitelek kamatai    
Egyéb kiadások   0,6 
Finanszírozási kiadások 0,3 6,1 7,6 
Összesen: 100,0 100,0 100,0 

 



A kiadások arányának eltolódását szintén okozzák az elmaradt beruházások, illetve a 
rendelkezésre álló pénzeszközök befektetési jegyekben való lekötése. 
 

- A mérleghez és pénzügyi-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 
- A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése 
- A vagyoni helyzet alakulása 

M e g n e v e z é s Előző évi 
E Ft 

Tárgyévi 
E Ft 

Változás 
%-a 

  I. Immateriális javak 312   
 II. Tárgyi eszközök 583381 563084 96,5 
III. Befektetett pénzügyi eszközök 2004 1380 68,9 
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök 397003 383352 96,6 
A. Befektetett eszközök 982700 947816 96,5 
   I. Készletek 116 440 379 
  II. Követelések 8522 3940 46,2 
 III. Értékpapírok 5990 21872 3,65 
 IV. Pénzeszközök 4068 2638 64,8 
  V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 688 1955 284 
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 19384 30845 159 
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B) 1002084 978661 97,66 
    
 1. Tartós tőke 59687 59687 100 
 2. Tőkeváltozások 926101 885830 95,7 
3. Értékelési tartalék    
  D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 985788 945517 95,9 
I. Költségvetési tartalék 10730 26465 246,6 
 II. Eredménytartalék     
  E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN 10730 26465 246,6 
  I. Hosszú lejáratú kötelezettségek    
 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 5550 6679 120 
 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 16   
  F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 5566 6679 120 
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F) 1002084 978661 97,66 

 
Vagyoni helyzetet tükröző mutatók  
 
M u t a t ó Előző év Tárgyév Változás 
Befektetett eszközök aránya     

100x
eszközÖsszes
eszközökBefektett

=
           

(I/1.) 98,06 96,84 98,75 

Forgóeszközök aránya     
Forgóeszközök

= x100
Összes eszköz                   

(I/2.) 1,93 3,15 163,21 

Kötelezettségek aránya 

=
Kötelezettségek

Mérleg főösszege
x100

 

(I/3.) 0,55 0,68 123,63 



Befektetett eszközök fedezete I.    

=
Saját tőke

Befektetett eszközök
x100

        

(I/4.) 100,3 99,75 99,45 

Befektetett eszközök fedezete II.   

=
Saját tőke +  Hosszú lej. köt.

Befektetett eszközök
x100

        

(I/5.) 100,3 99,75 99,45 

     
Tőkeerősség (saját tőke aránya) 

=
Saját tőke

Mérleg főösszge
x100

 

( I/7.) 98,37 96,61 98,21 

     
 
Pénzügyi helyzet értékelése 
Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók 
 
M u t a t ó Előző évi Tárgyév Változás 
Hitelfedezeti mutató 

=
Követelések

Rövid lejáratú kötelezettségek
x100

 

(I/12.) 153,5 59 38,4 

Vevő - szállítóállomány összemérési 
mutató 

100  
állomány Szállítói

állomány Vevő x=
 

(I/13)    

Adósságállomány aránya 

=
Adósságállomány

Adósságállomány + Saját tőke
x100

 

(I/14)    

Likviditás alakulása 
M u t a t ó Előző évi Tárgyév Változás 
Likviditási gyorsráta mutató 

=
Likvid pénzeszközök

Rövid lejáratú kötelezettségek  

(I/10.) 73 39,5 54,1 

Likviditási mutató 

=
Forgóeszközök

Rövid lejáratú kötelezettségek
x100

 

(I/11.) 349 461 132 
 

 
Kiegészítő adatok a mérlegsorokhoz: 
A mérleg sorok változását a befektetett eszközöknél az értékcsökkenés okozza. 
Kiemelendő változás a forgóeszközök között az értékpapírok állományának emelkedése. 
 
Könyvvizsgálati kötelezettség 
Az Áhsz., illetve más jogszabály előírása szerint az önkormányzatnál a könyvvizsgálat nem 
kötelező. 
Kérem a tisztelt képviselő testületet a táblázatokban szereplő adatok megtekintésére, ahhoz 
kapcsolódó véleményüket a testületi ülésen elmondani szíveskedjenek.  
 
Mivel az egyszerűsített költségvetési beszámolónak nincs kiegészítő melléklete, emiatt az 
önkormányzat a zárszámadás szöveges indoklásában tesz eleget jogszabályi 
kötelezettségének.  



3.) ÖNHIKI pályázat benyújtása 
 
 Az Önkormányzatnak lehetősége van a Magyarország 2012. évi központi 
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklete 2 pontjában és a 3/2012. 

atot benyújtani az önhibáján kívül hátrányos helyzetben 
vő önkormányzatok 2012. évi támogatására. 

sára. Az Óvoda forráshiánya kimutatható, a 

ez 
gy biztonságot nyújtott, 2011-ben többször is igénybe vettük. Nagyságrendileg az éves 

lehet a rendelkezésre tartott hitelkeret, de 
eg az aktuális havi kifizetendő nettó bér 

inek tételes adattartalmával kapcsolatban, amire Jordánné Hajdu Katalin 

sára, helyi civil szerveződések 

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 
5  

 

(III.1.) BM rendelet alapján pályáz
lé
 A pályázat beadási határideje április 30. támogatás igényelhető a kötelező 
feladatellátáshoz kapcsolódó működési forráshiány, elsődlegesen az oktatási és alapfokú 
nevelési intézmények fenntartásához kapcsolódó forráshiány, valamint a többcélú kistérségi 
társulás felé fennálló tartozások finanszírozá
Többcélú kistérségi társulástól folyamatban van az igazolás kiadása a tartozás összegéről. 
Kérem a javaslatot a képviselő testületi ülésünkön megvitatni, és elfogadni szíveskedjenek. 
 

4.) Döntés bérhitelkeret igénybevételéről 
Az Önkormányzatnak 2012. április 30.-án lejár a bérhitel kerete, ami a bérek kifizetéséh
e
személyi juttatás előirányzatának 1 hóra eső része 
az igénybe vehető hitel összege nem haladhatja m
összegét. 

Gál János polgármester néhány szóban kiegészíti az írásos előterjesztést. 

Vajda Zoltán képviselő kérdéseket tesz fel a költségvetési, a zárszámadási rendelet 
melléklete
gazdálkodási és titkársági előadó válaszol. 

A képviselő testület ülésére megérkezett dr. Linczenbold Levente helyi plébános, ezért a 
napirendi pontok tárgyalását felfüggesztette a képviselő testület és meghallgatta a vendéget, 
az elhangzottak lényege 9. napirendi ponthoz került rögzítésre. 

A képviselő testület megvitatta a 2011. évi ki nem fizethető tiszteletdíjak maradvány 
felhasználásának lehetőségeit, javaslat érkezett szociális célra átmeneti segélyként vagy 
gyermek étkeztetés keretében rászorultsági alapon történő felhasználásra, falunap 
rendezvényeire, templom festésére, fiatalok kulturális támogatá
céljainak támogatására. A polgármester ismertette a környező települések képviselői 
tiszteletdíj felhasználását. 

Tard Község Önkormányzatának képviselő testülete megvitatta a 2011. évi ki nem fizethető 
tiszteletdíjakhoz kapcsolódó kérdéseket és 5 fő igen 2 fő nem szavazatával tartózkodás nélkül 
úgy döntött, hogy a tiszteletdíj maradványt a Tardi Római Katolikus Templom karbantartási 
és felújítására ajánlja fel. 

A képviselő testület megvitatta az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 
5/2011.(V.11.) számú rendeletéhez kapcsolódó kérdéseket és 7 fő igen szavazatával 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletét: 

  
TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

3. /2012. (IV.20 ) számú rendelete   
 

. /2011. ( V. 11. ) számú rendelet módosításáról



Tard Község Önkor atokról szóló 1990. 
évi LXV. Törvény 9 992. évi XXXVIII. 

rvény  65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2011. évi költségvetéséről az 

a következő rendelkezés lép 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését 

269.419 E Ft bevétellel 

6.345 E Ft  Működési 
nyal   

mányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányz
1. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1

tö
alábbi rendeletet alkotja. 
 

1. § 
 

 rendelet 3. §-a helyébe A
 

 

275.764 E Ft kiadással 

forráshián
állapítja meg. 

 (2) Az (1) bekezdésében megállapított bevé enkénti 
érlegszerűen, önkormányzati szinten, e rendelet 1  alapján 
a képviselő-testület. 

elléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület. 

 Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
   Kihirdetés napja. 2011. április 20. 

mányzatának képviselő testülete megvitatta az Önkormányzat 2011. évi 
éseket és 7 fő igen szavazatával ellenszavazat és 

rtózkodás nélkül meghozta az alábbi rendeletét: 

) rendelete  
Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 Az önkormányzat képvi ról szóló, többször módosított 
1992. évi XX a 2011. évi 
költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
zárszámadást  

221 562 E Ft Költségvetési kiadással 
19 356 E Ft helyesbített pénzmaradvánnyal 

telek forrásonkénti, kiadások jogcím
megoszlását m
határozza meg 

 számú melléklete

 
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, 
önkormányzati szinten a 2  számú m
 

2. § 
 

(1)

 
Tard község Önkor
zárszámadásához kapcsolódó kérd
ta

 
Tard Község Önkormányzatának 

4. / 2012. (IV. 20.

selő-testülete az államháztartás
XVIII. Törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva 

 

1. § 

 
220 148 E Ft Költségvetési bevétellel 



 
hagyja jóvá. 

 (1) Az önkormányzat mér rmányzati szinten 
z 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.  

ési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások 

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 3. és a 4. melléklet szerint hagyja 

i hivatal kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a 1./c melléklet 

önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint 

zat által adott közvetett támogatások összegét a 13. melléklet szerint 

esteri hivatalának, valamint az önállóan működő és 

inak teljesítését az 1/a. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

vá  

  

sét a 14. mellékletben szereplő 

3. § 

ítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségve zervek vezetői a pénzmaradványnak a 2011. 

z a rendelet 2012. április 20.-án lép hatályba. 
 

Derekas Sándor Gál János 
polgármester 

legszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önko
a

(2) A működ
mérlegét az 7. melléklet szerint fogadja el. 

2. § 
A képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi zárszámadását részletesen a következők 
szerint fogadja el: 

jóvá.  

(2) A polgármester
szerint fogadja el. 

(3) Az 
a 12. melléklet szerint fogadja el. 

(4) Az önkormány
fogadja el. 

 (5) Az önkormányzat polgárm
gazdálkodó, illetve önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási 
előirányzata

 (6) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített 
pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített 
vállalkozási maradvány kimutatást a 15., 16., 17. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jó

(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 
18. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. 

 (8) Az önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 19. 
mellékletek szerint állapítja meg. 

(15) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezeté
adatok alapján hagyja jóvá. 

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő 
fizetési kötelezettségek teljes

tési s
évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 

 

4. § 
 
E

jegyző 
 



Tard község  képviselő testülete megvit HIKI pályázathoz 
kapcsolódó kérdése  igen szavazatával ellenszavazat  nélkül meghozta 
z alábbi határozatát:  

árgy: ÖNHIKI pályázat benyújtása 

1. Tard község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi 
vi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján 

(továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos 

vezetéséről döntött és 2012. évben 

kormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy módosított 

nyzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § 

einek megfelel. 
 
 
Felelő

atáridő: azonnal 

ányzatának képviselő testülete megvitatta az Önkormányzat által 
hitel keretéhez kapcsolódó kérdéseket és 7 fő igen szavazatával 

llenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát: 

árgy: Munkabér hitelkeret igénylése 

ard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft 

egfizetését - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat 
egelőzően - a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja. 

3. év április hónap 30 napjáig 
isszafizeti. 

Önkormányzatának atta az ÖN
ket, 7 fő és tartózkodás

a
 
30./2012. (IV. 19.) határozata 
 
T
 

költségvetéséről szóló 2011. é

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 be
ilyen jogcímen 13000 ezer forint összegű bevételt tervez.  

- Az ön
költségvetési rendeletét 16 574 ezer forint összegű működési célú hiánnyal 
fogadta el.  

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

- Az önkormá
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok 
követelmény

s: polgármester 
H
 
Tard község Önkorm
igényelt munkabér
e
 
31./2012. (IV. 19.) határozata 
 
T
 
T
munkabér hitel felvételével egyetért. 
 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének időtartama alatt a 
kért hitel törlesztését és járulékainak m
m
 
A futamidő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt eseti jelleggel 2012. 
év május hónap 1. napjától kívánja igénybe venni és 201
v



 
A munkabérhitel felvételére maximum a fenti összeg erejéig eseti jelleggel kerülhet sor
 

.  

 képviselő-testület a munkabérhitel biztosítékaként az OTP Bank Nyrt. részére felajánlja a 
yzat 

övedelemkülönbségek mérséklését szolgáló támogatást, a normatív hozzájárulást és egyéb 

i nyilatkozat elfogadása a Heves Megyei Vízmű Zrt. pályázati  
kérelméhez. 

s 
ráfordításainak csökkentésére a heves Megyei vízmű Zrt 2012. évben is be kívánja nyújtani 
pályázatát a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz. A 2011. évhez hasonlóan a támogatási igény 

tózkodás 
nélkül meghozta a következő határozatát: 

A
helyben maradó személyi jövedelemadó bevételeit, a települési önkormán
j
támogatások jogcímen (Központi támogatások) érkező bevételeit. 
 
A testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására. 
 

elelős: jegyző F
Határidő: azonnal 
 

5.) Támogatás

 A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan az ivóvíz- és csatornaszolgáltatá

benyújtásához szükség a szolgáltatást igénybevevő Önkormányzatok támogató nyilatkozatára 
melyben hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a szolgáltató a költségek csökkentésére irányuló 
pályázatot benyújthatja.  Fentiek alapján az alábbi határozat meghozatalát javaslom. 

Az Önkormányzat képviselő testülete megvitatta a Heves Megyei Vízmű Zrt pályázati 
kérelméhez kapcsolódó kérdéseket és 7 fő igen szavazatával ellenszavazat és tar

32./2012. (IV. 19.) határozat 
Tárgy: Támogatási nyilatkozat elfogadása a Heves Megyei Vízmű Zrt. pályázati kérelméhez. 

nyzata Képviselő-testületi döntése, hogy a lakossági víz- és 

ényt támogatja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási igény benyújtásához 

 
gadása a 4/2012 (III. 01) BM rendeletben alapján    

  benyújtott pályázati kérelemhez 
 

k fontos 
feladat  való gondoskodás. E feladatok ellátásának 
segítésére a korábbi években már több esetben adtunk be pályázatot térfigyelő kamerák 

lepíté

 
 Tard Község Önkormá
csatornaszolgáltatás támogatására a Heves Megyei Vízmű Zrt. által benyújtandó 2012. évi 
ig
szükséges önkormányzati nyilatkozatokat adja ki. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Polgármester 
 

6.) Nyilatkozat elfo

 A helyi Önkormányzatokról szóló törvény alapján az önkormányzat egyi
a a helyi közbiztonság fenntartásáról

te sére. E pályázataink azonban ezideig eredményre nem vezettek. A 4/2012 (III. 01) BM 
rendelet újabb lehetőséget nyújt a helyi közbiztonság ilyen irányú fejlesztésére. A pályázatban 
foglaltak szerint a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a pályázathoz szükséges önerőt 
biztosítja.  



 
Az Önkormányzat képviselő testülete megvitatta az benyújtott pályázati kérelemhez 
kapcsolódó kérdéseket és 7 fő igen szavazatával ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta 
 következő határozatát: 

Tárgy

a
 

33. / 2012. (IV. 19.) határozat  
 

: Nyilatkozat elfogadása a 4/2012 (III. 01) BM rendeletben alapján benyújtott pályázati 

ati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások 
énybevételének részletes szabályiról szóló 4/2012.(III. 1) Bm. rendeletben meghatározott 

olgármester 
 

ányzati Ingatlanok ügyében  
 

Gál János Polgármester: A napirend keretében – mint ahogyan azt a napirendi javaslatok
n ügyében kellene döntenünk. 

 

ére 
vonatkozóan. Az egyezségünk alapján a tardi patak mederkotrásából kikerült iszapot 

zi számú ingatlan eladásához kapcsolódó kérdéseket. 

kérelemhez 
 
 Tard község Önkormányzatának képviselőtestülete nyilatkozik, hogy az 
Önkormányz
ig
„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:    P

7.) Döntés Önkorm

 
közt is említettem – három önkormányzati tulajdonú ingatla

1. Mint ahogyan a korábbiakban arról már szót ejtettünk Pelyhe József mezőkövedi 
lakossal egyezséget kötöttünk a tardi patak medréből kikerült iszap elhelyezés

annak megtisztítása után elhelyezhetjük a tulajdonában lévő Tard Rákóczi út 42-44 sz. 
alatt található ingatlanán úgy, hogy az elhelyezést és tereprendezést követően a kert a 
továbbiakban is művelési ágának megfelelően hasznosítható legyen. Az elhelyezés 
fejében hozzájárulását adta az önkormányzat ahhoz, hogy a fent említett kert 
szomszédságában található – többek, köztük az Önkormányzat – tulajdonában lévő 
389 hrsz.-ú kert Önkormányzati tulajdonjogának Pelyhe József által történő 
megszerzéséhez hozzájárul. A tulajdonjog átruházásáról a képviselőtestület 76/2011. 
(IX. 06) sz. Ök határozatában döntött. A határozat szerint „Tard község 
Önkormányzatának képviselő testülete egyetért abban, hogy az 389  hrsz.-ú,   598 m2 
térmértékű terület Önkormányzati tulajdonban lévő 1/3-ad része  Pelyhe József , 
Mezőkövesd Diófa út 30 szám alatti lakos részére értékesítésre kerüljön 30- Ft./m2 
áron.”Pelyhe József 2012. 03. 25.-én hozzám írt levelében arról tájékoztat, hogy a 
határozatunkban engedélyezett vásárlást nem tudja lebonyolítani, mert az ingatlan 
társtulajdonosai a tulajdonjog megszerzéséhez nem járulnak hozzá, ezért kéri, hogy a 
korábbi határozatunkat módosítva és a korábbi megállapodásnak megfelelően az 
önkormányzatnak nyújtott segítsége fejében az ingatlanhányad tulajdonjogát adja 
részére ajándékba az önkormányzat, így a tulajdonszerzéshez nem szükséges a 
társtulajdonosok hozzájárulása.  

 
Tard község Önkormányzatának képviselő testülete megvitatta az 1/3 részben 
önkormányzati tulajdonú 389 helyraj



Vajda Zoltán képviselő javaslatára úgy döntött, hogy az ajándékozás semmi képen nem 

34.
 
Tárgy: Önkormányzati ingatlantulajdon eladásáról 

Tard község Önkormányzatának képviselő testülete Pelyhe József, Mezőkövesd Diófa 
tulajdonában lévő tardi 389  hrsz.-ú, 598 

2 térmértékű terület 1/3-ad részét a kérelmező részére az általa ajánlott 300.000.-Ft-os 

 egyéni vállalkozó Tard, Rózsa Ferenc út 73. szám alatti lakos kérelmet 
rint a Szentistváni Mg. Szövetkezet tanyájával szemközti területen 

szeretne telephelyet létesíteni és erre a területre szeretné a gabonaszárítóját is 

agy 
ndrás erről a területről mihamarabb elpakolna Javasolja ezt a megegyezés feltételéül 

javasolt, hanem inkább – különválasztva a szolgáltatást és az ellentételezést – a Pelyhe 
József által engedélyezett telekhasználatot, átjárást és iszapelhelyezést megállapodásban 
rögzítve napi értéken fizesse ki az Önkormányzat a részére, Pelyhe József pedig az általa 
ajánlott 300.000.-Ft vételáron vásárolja meg az ingatlant. A képviselőtestület a javaslattal 
egyetértve az ingatlan értékesítésére vonatkozóan  7 fő igen szavazatával ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát. 
 
/2012. (IV. 19.) határozat 

 
 
út 30 szám alatti lakos kérelmének helyt adva a rész
m
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  
 

2. Nagy Dániel
nyújtott be misze

áthelyezni. A szárító elhelyezéséhez azonban a jelenleg hatályos környezetvédelmi 
szabályok szerint a védőtávolságok miatt a meglévő területe nem elegendő ezért kéri, 
hogy részére az önkormányzat a tulajdonában lévő és a kérelmező területével hatályos   
056/13 hrsz-ú önkormányzati utat értékesítse. Kérelmezővel közöltem, hogy az 
önkormányzati út az önkormányzat el nem idegeníthető – un törzs - vagyonának a 
része. Problémájának megoldása lehet esetlegesen, ha az önkormányzat az út 
áthelyezéséhez hozzájárul és a kérelmező tulajdonában lévő szomszédos területet 
megosztva az út művelési ágát átminősítve a területet a kérelmezővel, elcseréli, és az 
új utat az elcserélt területre helyezi át. Az itt leírtak természetesen az érintett földügyi 
hatóságok hozzájárulásához és eljárásához kötöttek, melynek megítélésünk szerint 
költségei vannak. Ami a fenti cseréből előnye lehet az önkormányzatnak az, hogy a 
csere útján kialakított új út a tardi patak ún. Tsz hídjával közel szemben alakítható ki, 
így a tardi bekötőút jobb - és baloldalán lévő mezőgazdasági földterületek a település 
belterületén kívül átjárhatóvá válnak. A kérelem kedvező elbírálása esetén a 
képviselő-testületnek szándéknyilatkozat meghozására van lehetősége, melyben 
kérelmező szándékát milyen feltételekkel támogatja és felhívja figyelmét, hogy az 
előszítő eljárást abban az esetben kezdi meg, ha azok költségeinek viselése tisztázott. 
Ezt követően nyílik lehetőség az előkészítő eljárás lefolytatására, így a művelési 
ágváltozás kezdeményezésére, a törzsvagyonból történő törlésre, majd a cserére.   

 
Kovács Béla képviselő szerint már 10 éve van vita az Önkormányzat és Nagy András 
között, az általa jogalap nélkül használt önkormányzati területről. Jó lenne, ha N
A
szabni 
 



Kelemen Károlyné képviselő szerint a telkek a Nagy András által jelenleg használt 
telephely környékén el fognak értéktelenedni. 

val 1 fő tartózkodása mellett ( nem lehet 
sszevonni a két személyt) ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatát: 

 
35.
 

Tárgy: Nagy Dániel kérelme 

Tard község Önkormányzatának képviselő testülete Nagy Dániel Tard Rózsa Ferenc út  
     ének részben helyt adva kijelenti, hogy a megvásárlásra 

kért terület az Önkormányzat törzsvagyonának része, így az nem értékesíthető.  

mennyiben kérelmező: 

égén: 
osztatja, úgy hogy a terület belterület felé lévő részén a 

cserébe kért 056/13 hrsz.-ú önkormányzati területtel azonos 

etve 

c.)  út és az önkormányzati út 

 
2.) 

llakozásai által jogtalanul 
használt 845/3 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan jogtalan 

 
Az itt
teljesítésév
 

 
 
3.  a tardi 411 hrsz.-ú természetben a Tard, 

alatti önkormányzati szolgálati lakás telkének tulajdonjoga a 
korábbiakban nem került bejegyzésre, így az mások tulajdonában van. Az ügyben 

 
Tard község Önkormányzatának képviselő testülete megvitatta Nagy Dániel kérelméhez 
kacsolódó kérdéseket és 6 fő igen szavazatá
ö

/2012. (IV. 19.) határozat 

 
 

      73. szám alatti lakos kérelm

 
A kérelem további részében alternatívaként megfogalmazottak szerint az  
Önkormányzatnak lehetősége van az Önkormányzati út áthelyezésére 
a
 

1.) Az általa cserébe felajánlott 053/1 hrsz.-ú területét saját költs
a.) meg

térmértékű területrész alakuljon ki  
b.) az így kialakított területrészt a művelés alól kivonatja, ill

annak úttá történő átminősítéséről gondoskodik 
az így kialakított magánhasználatú
cseréjére vonatkozóan az önkormányzattal kötött szerződés 
alapján saját költségén gondoskodik 

A kérés teljesítésének további előfeltételéül szabja az önkormányzat, 
hogy a kérelmező, illetve családjának vá

használatát szüntessék meg, illetve az ott tárolt gépeket, eszközöket 
használaton kívüli mg. szerszámokat szállítsák el.  

 felsoroltak együttes teljesítése esetén az önkormányzat a kérelemben foglaltak 
el egyetért. 

Határidő: a határozatban foglaltak szerint 
Felelős:    Polgármester

Elmúlt testületi ülésünkön említettük, hogy
Rózsa Ferenc út 59 sz. 

korábban említett hagyatéki eljárás befejeződött, így a teleknek jelenleg két 
tulajdonosa van: Hajdú Dezsőné Tard, Béke út 217 sz. és Baracza Miklósné Tard, 
Béke út 77 sz. alatti lakosok 50 – 50 % arányban. A tulajdoni viszonyok rendezése 
érdekében az Önkormányzat részéről a vásárlás útján történő tulajdonszerzést 
javaslom. A tulajdonviszonyok rendezésével a tulajdonosok is egyetértenek. 
Vételárról ugyan nem beszéltünk, és véleményem szerint a tulajdonosok erre 



vonatkozó igényt nem is terjesztenek elő, de úgy gondolom, hogy egy jelképes – 
javaslatom szerint 50-60.000.-Ft – vételárat meg kellene határoznunk, hiszen a mai 
helyzetet nem a tulajdonosok idézték elő.  

 
Tard község Önkormányzatának képviselő testülete megvitatta a Tard 411 hrsz.-ú ingatlan 
megvásárlásához kapcsolódó kérdéseket és 7 fő igen szavazatával ellenszavazat és 

rtózkodás nélkül meghozta a következő határozatát: 

árgy

ta
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T : Telek (Tard 411 hrsz) tulajdonjogának megszerzése vásárlás útján 

 Tard község Önkormányzatának képviselő testülete az Önkormányzati 
tardi 411 hrsz-ú, 

rmészetben a Tard, Rózsa Ferenc út 59 szám alatti, önkormányzati szolgálati lakás 

val, illetve a döntés szerinti további 
ljárás lefolytatásával a képviselőtestület a polgármestert bízza meg. 

 

öziotthonos óvoda csoportlétszámának emelése 

Kelemen Károlyné Óvodavezető képviselő Azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, mint a 
rdi székhely 

vodában csoportlétszám emelést engedélyezzen 25-ről 30 főre, melynek indoka, hogy 2012. 

ortba felvett 
yermekek létszáma ne lépje túl a törvény által meghatározott maximális létszámot. Az 

további kisgyerek óvodai elhelyezésének megoldására. Ezért a törvény 
hetőséget ad az előírt 25 fő túllépésére. Saját hatáskörben erről az óvodavezető nem 

 új gyerek felvétele, átvétele 
dokolja, a fenntartó saját hatáskörben 20 %-al megemelheti a törvény által előírt maximális 

 

tulajdonviszonyok rendezése érdekében meg kívánja vásárolni a 
te
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 aláírásá
e
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Polgármester  

8.) Bükk Kincsei Napk
 

: 
Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvoda fenntartójának képviselőjéhez, hogy a ta
ó
márciusig 25 óvodást vettünk föl. Időközben újabb gyerek jelentkezett felvételre, aki 
betöltötte a harmadik életévét és április 10-től igénybe venné az óvodai ellátást. 
 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény (továbbiakban Kt.) kimondja, hogy az 
óvodai csoportokat oly módon kell megszervezni, hogy az óvodai csop
g
óvodai csoport maximális létszáma a Kt. 3. számú mellékletének I. részében foglaltak 
szerint 25 fő.  
 
Az életben azonban adódhatnak olyan helyzetek, amikor a körültekintő szervezés ellenére is 
szükség lehet 
le
rendelkezhet. A Kt. 102.§ (2) bek. c) pontja értelmében engedélyezésre 2010. január 1-től 
az intézmény fenntartója kapott teljes körű felhatalmazást. 
 
Abban az esetben, amikor a nevelési év indításánál még nem volt szükség a maximális 
csoportlétszám túllépésére, viszont a nevelési év során ezt az
in
csoportlétszámot, tehát azt felemelheti 30 főre. Ehhez a szülői szervezet egyetértése nem 
szükséges. 



 
A maximális csoportlétszám túllépésének emelése nevelési évenként történhet, és 
végrehajtásához elég a fenntartói határozatba foglalt engedély. 

és 7 fő képviselő igen 
zavazatával ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát: 

árgy

 
Tard község Önkormányzatának képviselő testülete megvitatta a Bükk Kincsei Napköziottho-
nos óvoda csoportlétszámának emeléséhez kapcsolódó kérdéseket   
s
 
37./2012. (IV. 19.) határozat  

 
T : Bükk Kincsei Napköziotthonos óvoda csoportlétszámának emelése 

Tard Község Önkormányzatának képviselő-testülete, mint a Bükk Kincsei 
nyzata, a 2012. 

evelési évben a tardi székhely óvoda maximális csoportlétszámát 30 főig engedélyezi. 

9.) rendőrőrs, és tardi római katolikus egyházközség és a 
rmányzati támogatásáról  

ása esetén mindhárom támogatás jó 
élt szolgál, ezért azok odaítélését elszámolási kötelezettség kikötésével javaslom A 

hatékonyabb fellépés érdekében a rendőri intézkedést dokumentáló mobil kép és 

en szavazatával ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát: 

Tárgy

 

Napköziotthonos Óvodát fenntartó önkormányzatok gesztorönkormá
n
 
Határidő: azonnal 
Felelős: óvodavezető 

 Döntés Bogácsi 
sportegyesület önko

 
Gál János polgármester: Önkormányzati támogatás iránt az elmúlt időszakban 3 megkeresés 
érkezett. Megítélésem szerint a kérelmek kedvező elbírál
c
támogatások fedezete az önkormányzat fejlesztési célú pénzeszközei között rendelkezésre áll.  
 

1. A mezőkövesdi Rendőrkapitányság Bogácsi Rendőrőrse a közrend, közbiztonság 
javítása céljából a közterületen előforduló jogellenes cselekmények elleni 

hangrögzítő eszközök, beszerzését tervezi. Az eszközök beszerzésének költségeire 
kér támogatást az őrs ellátási körzetébe tartozó önkormányzatoktól. A kért támogatás 
lakosságszám arányosan 20.-Ft/ fő mértékben Önkormányzatunk esetében 26.000.-Ft 
támogatást jelentene, melynek kedvező elbírálása esetén azt önkormányzati 
támogatásokat a bogácsi Önkormányzat által e célra nyitott számlára kellene átutalni.  

 
Tard község Önkormányzatának képviselő testülete megvitatta a Bogácsi Rendőrőrs 
eszközbeszerzésének önkormányzati támogatásához kapcsolódó kérdéseket és 7 fő képviselő 
ig

 
38./2012. (IV. 19.) határozat 

 
: Döntés Bogácsi rendőrőrs eszközbeszerzésének önkormányzati támogatásáról 

Tard község Önkormányzatának képviselő-testülete, a Mezőkövesdi Városi 
tonság 

vítása céljából a közterületen előforduló jogellenes cselekmények elleni hatékonyabb 

 

Rendőrkapitányság Bogácsi Rendőrőrs kérésének helyt adva, részére a közrend, közbiz
ja
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 

ódosítja. Az erre vonatkozó rendeletmódosításról a más egyéb okból szükségessé vált 

ás felhasználásának ellenőrzésével a 
letve további szükséges intézkedések megtételével, a képviselőtestület a Polgármestert bízza 

dő: azonnal 
elelős:     polgármester 

tolikus Egyházközség nevében a Dr. Linczenbold Levente Plébános 
úr nyújtott be kérelmet a templom belső karbantartásának, felújításának, festésének, 

i a jelenlévőket és elmondja, hogy ismét kéréssel 
fordul az önkormányzat képviselő testületéhez. A Római Katolikus Plébánia felújítása és 

s templom 
első felújításának támogatásához kapcsolódó kérdéseket és 7 fő igen szavazatával 

m
rendeletmódosítással egyidejűleg a következőkben dönt. 
 
 A támogatási szerződés megkötésével, illetve a támogat
il
meg.  
 
Határi
F
 

2. A tardi Római Ka

ablakok cseréjének támogatására. A kérelemhez csatolt költségvetés szerint a felújítás 
várható költsége 6.472.680.-Ft, mely költségek viseléséhez a tardi hívek 2 millió, az 
egri Érsekség 2 millió forint támogatást nyújt, és ugyancsak 2 millió forint összegben 
kéri az önkormányzat támogatását.  
 

Dr. Linczenbold Levente plébános köszönt

rendbetétele után az egyháztanács és a hívek döntésével egyetértésben a Római Katolikus 
Templomot szeretné belülről rendbe tenni. Ez 7,5-8 millió Ft.-os beruházás, melyből 2 millió 
Ft az állványozás, 4 millió Ft a festés és a freskók rendbetétele, 750 ezer a villanyszerelés, 
600 ezer az ablak csere. a kiadások fedezetéül 2 millió Ft megtakarított pénze van a 
Rózsafűzér Társulatnak, melyet a templom belső felújítására szeretne fordítani, 2 millió Ft.-tal 
támogatná a beruházást az Egri Érsekség, 2 millió Ft.-ot szeretne kérni a felújításra az 
Önkormányzattól, hiszen a templom meghatározó épülete a falunak, a többit pedig az 
egyházközség tagjainak támogatásából, adományiból reméli.  Elmondja, hogy dolgozni jött 
ide, nem pihenni, az őt idehelyező érsek kérése is az volt, hogy amit tud, tegyen rendbe. 
Szeretné, ha nem csak a plébánia lenne szép, hanem a község többi egyházi épülete is. 
Elmondja továbbá, hogy folyamatban van az egyházi iskola épületének felújítása, amiből 
táborhelyet szeretne kialakítani, már 4 csoport jelentkezett a táborozásra. A felújítást részben 
az árvízkárért kapott összegből kívánja megoldani. Ha az önkormányzat támogatja a falu 
egyik legpatinásabb épületének felújítását, nem fog csalódni, hiszen ez közügy. Az 
egyházmegyében 20 fölötti az egyházi iskolák száma, reméli a kihasználtságot is. 
 
Tard község Önkormányzatának képviselő testülete megvitatta a Római Katoliku
b
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát: 
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Tárgy: Döntés a tardi Római Katolikus Egyházközség támogatásáról 

atolikus Egyház Tardi 
gyházközsége kérésének helyt adva – utólagos elszámolási kötelezettséggel - 2. 000,.000.- 

Ft, azaz  kettőmillió Forint vissza nem térítendő támogatást nyújt, a római katolikus templom 

 
 Tard község Önkormányzatának képviselő-testülete a Római K
E



b arbantartásának, 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 szüksé

első k

ges intézkedések megtételével, a képviselőtestület a Polgármestert bízza 
eg.  

elős: polgármester 

yesület megkeresett, hogy működésükhöz illetve számláik  
0.000.- Ft vissza nem térítendő támogatásra lenne szükségük 

elszámolási kötelezettség mellett. 

Kovács
spor

esület  
tám lódó kérdéseket és 7 fő képviselő igen szavazatával ellenszavazat és  

rtózkodás nélkül meghozta a következő határozatát: 

árgy

m
 
Határidő: azonnal 
Fel
 
3. A Tardi Sporteg

kiegyenlítéséhez 5

 
 Béla képviselő véleménye szerint az Alapítvány is tudná támogatni a 
tegyesületet. 

 
Tard község önkormányzatának képviselő testülete megvitatta a Tardi Sportegy

ogatásához kapcso
ta
 
40./2012. (IV. 19.) határozat 
 
T : Döntés a  Tardi Sportegyesület támogatásáról 

ard község Önkormányzatának képviselő testülete a Tardi sportegyesület kérésének helyt 
s elszámolási kötelezettséggel a 

működéshez kapcsolódó ki nem fizetett számláinak kiegyenlítésére.  

A k ak  
elle

rd Széchenyi úti önkormányzati bérlakás felújítására benyújtott  
en 

ön ítási munkálatait végeztessük el, vagy ha nem, akkor felajánlja, 
ogy 

 
T

adva részére 50.000.- Ft támogatást biztosít utólago

 
épviselő testület a támogatási szerződés megkötésével és a támogatás felhasználásán
nőrzésével a polgármestert bízza meg. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:    polgármester 
 

10.)  Döntés Ta
        kérelem ügyéb

 Gál János polgármester: Dr. Keszthelyi Gyula 2012. április 12.-én éreztetetten 
lev nkba. A levélben kéri, hogy az általa lakott Széchenyi úti elet juttatott el hivatalu

kormányzati bérlakás felúj
h Ő e szükséges munkálatokat saját költségein elvégezteti és kéri a tulajdonos 
hozzájárulását ahhoz, hogy a felújítási munkálatok költségeit a lakásbérleti díjba a tulajdonos 
tudja be. 

A levélhez kapcsolódóan a következőket kívánom előterjeszteni: 



 Tard község Önkormányzatának képviselőtestülete a 84/2011. (X.25.) ÖK számú 

si műszaki 

lsődleges árajánlatot kértünk annak eldöntése 

ll arról, hogy a lakást : 

tában értékesítjük 

esetveszély miatt nem javaslom)  

 tulajdonában 

an még nincs, egyenlőre folyik a 

 önkormányzatának képviselő testülete megvitatta a Széchenyi út 2/b szám alatti 

A polg képviselőket a Sándor-völgy rendezvényközpont 

y a korábban elkészített felszíni vízelvezetési terv 
éges.  

artfal omlásának megállítására megítélt vis maior támogatásból megvalósuló 

határozatában döntött arról, hogy dr. Keszthelyi Gyulával érvényben lévő lakásbérleti 
szerződést felmondta. Az erről szóló döntést 2011. november 4.-én a bérlő részére 
kézbesítettem. A felmondásban 3 havi felmondási idő kikötése mellett felhívtam a bérlő 
figyelmét, hogy a felmondási határidő lejártát követően a lakást hagyja el és azt a tulajdonos 
részére adja át. A felmondási határidő 2012. február 4.-én lejárt, de a bérlő a lakást a mai 
napig nem hagyta el. A lakás elhagyására az ügyvédi felszólítás folyamatban van. 

 Fenti ténytől függetlenül, mint tulajdonos Önkormányzat 2011. évben építé
szakértőt kértünk fel a lakás műszaki állapotának megállapítására, aki véleményét 2011. 
november 11.-én készítette el és adta át részünkre. A szakvélemény a Polgármesteri 
Hivatalban azóta megtekinthető. A szakvélemény összefoglalásként megállapítja, hogy az 
évek során a lakás műszaki állapota – szakértő által nem említett okokból – leromlott, több 
helyen balesetveszélyes, teljes felújítását – beleértve a teljes külső hőszigetelést is - a 
közeljövőben a tulajdonosnak terveznie kell. 

 A felújítás költségeire szakértőtől e
érdekében, hogy e költségeket tervezni tudjuk, illetve ennek ismeretében dönteni tudjunk a 
lakás további sorsáról. A felújítás várható költsége a tervező  által készített előzetes 
költségvetés alapján 4 és 5 millió Ft  körül tervezhető. 

A felújítás várható költségeinek ismeretében dönteni ke

1.) Felújítjuk 

2.) Jelen állapo

3.) Hagyjuk jelen állapotában (bal

Kovács Béla  képviselő véleménye szerint maradjon az önkormányzat
egyenlőre lakatlanul, az után döntünk majd, hogy a bérleti díjból származó bevétel mennyire 
haszon a bérbeadónak, vagy pedig időszakonként rá kell költeni a felújítások miatt. 

Kérdezi, hogy a hűtlen kezelés miatt indított eljárás hol tart. 

Brunner Éva képviselő elmondja, hogy a bírósági szakaszb
nyomozás. 

Tard község
szolgálati lakáshoz kapcsolódó kérdéseket és 6 fő igen szavazatával ellenszavazat nélkül 1 fő 
képviselő tartózkodása mellett úgy döntött, hogy a kérdésben a döntést elnapolja.  

11.) Egyebek 
   
ármester tájékoztatta a 

kivitelezésének várható kezdéséről.  
 

ájékoztatja a képviselőtestületet, hogT
érvényessége lejárt a terv megújításához szükséges vízjogi engedély beszerzésének szüks
 

zeretné, ha meghirdetésre kerülne a "Rendes Tardi Porta” faluszépítő program ebben az S
évben is.  
 

 temető pA
beruházás megkezdéséhez közbeszerzési eljárást megindítását javasolja. Elmondja, hogy 



ezzel kapcsolatban megkeres közbeszerzési tanácsadót, akitől a közbeszerzési eljárás 
lefolytatására kér árajánlatot.  
 
Telepy György  hozzátartozói szeretnék  az emléktáblát megkoszorúzni a hivatal falán, illetve 
szeretnének elhelyezni koszorút a Római Katolikus temetőben lévő síron. Kéri a képviselő 
testület tagjait, hogy aki tud, legyen jelen az ünnepségen.  
 
 Javasolja továbbá, hogy az augusztus 18.-án megrendezendő falunap kapcsolódjon össze a 
Sándor-völgyi Rendezvényközpont átadásával. Megegyezett a képviselő testület a költségek 
összegében, hogy a rendezvényre kb. 1 millió Ft-ot kíván fordítani, ebédre töltött káposztát 
javasolják főzni a falu lakóinak, a gyerekeknek esetleg más is főzhető.  
 
Nagy Béla képviselő elmondja, hogy a hulladék szállítás során az autó tönkre teszi a kis 
utcákat. 
 
Kovács Béla képviselő javasolja a Fundamentum iskola szállítási díjának felülvizsgálatát a 
magas üzemanyag árra való tekintettel. Javasolja továbbá a szociális rendelet módosítását, 
hogy a rendezett lakókörnyezet esetén kerüljön folyósításra a szociális jellegű támogatás, 
valamint a közterületes rendelet módosítását azért, hogy a gáz és vízszolgáltatók által 
elvégzett út felbontások után az eredeti állapot kerüljön visszaállításra.  
 
Elmondja továbbá, hogy a falugondnok munkájával nincs megelégedve, mert nem veszi észre 
a problémákat, pl.: az óvoda előtti kátyút, Bogácsi út útpadkája stb. 
 
Kelemen Károlyné képviselő a Faluház székeinek takarítását javasolja, mert igen koszosak.     
 
Vajda Zoltán képviselő kérdezi, hogy mi lesz az orvosi ellátás sorsa ez után.  
 
Gál János polgármester elmondja, hogy az elfogadott határozat végrehajtásra kerül, 
tájékoztatni fogják az ÁNTSZ-t, az OEP-et, megkeresik a helyettesítést előzőekben vállaló 
doktornőt, hogy elvállalja-e a helyettesítést vagy új helyettesítő orvost kell keresni, és leltárral 
megtörténik az átadás-átvétel. 
 
Brunner Éva képviselő elmondja, hogy polgári pert indítottak a Mezőkövesdi Bíróságnál a 
tulajdonuk védelmére, és kérdezi a polgármestertől, hogy miért és kitől kapott meghívót az 
április 11-i MOK etikai bizottságának tárgyalására, amire a polgármester válaszol. 
 
Kovács Béla képviselő javasolja tűzgyújtási nap meghatározását, illetve hulladék udvar 
létesítését. 
 
Vajda Zoltán képviselő elmondja, hogy a képviselőknek különböző elveik vannak és 
különböző eszközök állnak a rendelkezésükre. Közötte és a képviselő testület többi tagja 
között lévő konfliktust próbálta mérsékelni, megpróbált idomulni a közösséghez, de nem volt 
hozadéka. Szerinte sodródás szerű az önkormányzat tevékenysége, nem látta a kitűzött 
célokat. A testületi munka 2 fő folyamatos küzdelme, ezért a képviselői mandátumáról a 
holnapi nappal lemond. 
 
Gál János polgármester nagyon sajnálja a képviselő lemondását, de tudomásul veszi. 
 



Az önkormányzat képviselő testülete részéről egyébindítvány javaslat nem érkezett, ezért a 
polgármester az ülést bezárta. 

 
 

kmf. 
 
 
 
  Gál János       Derekas Sándor 
  polgármester             jegyző 
 
 
 
 
  Kelemen Károlyné     Vajda Zoltán 
  jkv. hitelsítő      jkv. hitelesítő 
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