
JEGYZŐKÖNYV 
 
Száma:          - 1./2012 
 
Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. december 11.-én  
               19 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében 
                megtartott üléséről. 

 Jelen vannak: 

• Gál János polgármester 
• Kleszó Tibor alpolgármester  
• Brunner Éva 
• Hajdu József 
• Kelemen Károlyné  
• Kovács Béla képviselő 
• Nagy Béla képviselő 
 
Távolmaradását bejelentette: 
 

 Tanácskozási joggal jelen van:  

• Derekas Sándor jegyző 

• Juhász Jánosné főelőadó 

• Jordánné Hajdu Katalin főelőadó 

Az ülés jegyzőkönyvét Jordánné Hajdu Katalin 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 Nagy Béla és Kelemen Károlyné képviselőket, 
akiket a testület 7 fő igen szavazatával elfogad. Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjára, amit 
a jelenlévő képviselők 6 fő igen szavazatával 1 fő képviselő nem szavazatával tartózkodás 
nélkül az alábbiak szerint: 

 
NAPIREND 

 
ZÁRT ÜLÉS 

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

2. Döntés 3013. évi Bursa Hungarica támogatások odaítéléséről 
Előadó: polgármester 
Referens: szoc. ea. 

 

3. Döntés első lakáshoz jutók támogatásáról 
      Előadó: szoc. ea. 
      Referens: jegyző 



 
NYÍLT ÜLÉS 

1. Polgármesteri tájékoztató 

2. Tájékoztató az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I – III. negyedévi állásáról 
Előadó: polgármester 
Referens: pénzügyi ea. 

3. Határozat az önkormányzat 2013. évi költségvetésének koncepciójáról 
Előadó: polgármester 
Referens: pénzügyi ea. 

4. Rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő vezetékes ivóvíz hálózaton szolgáltatott 
víz-és csatornaszolgáltatás legmagasabb hatósági árának megállapításáról szóló 
rendelet hatályon kívül helyezéséről  
Előadó: polgármester 
Referens: jegyző 

5. Rendelet a 2013. évi hulladékszállítási díj megállapításáról 
Előadó: polgármester 
Referens: jegyző 

6. Döntés talajterhelési díj bevezetéséről, illetve mértékéről 
Előadó: polgármester 
Referens: jegyző 

7. Döntés Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosításáról  
Előadó: polgármester 
Referens: jegyző 

8. Tájékoztatás a hivatali átszervezéssel kapcsolatos intézkedésről. Közös hivatal 
létrehozására vonatkozó megállapodás tervezetről. Döntés hivatali létszám kérdésében 
Előadó: polgármester 
Referens: jegyző 

9. Döntés az ünnepekkel összefüggő és december havi önkormányzati programokról 
a. Adventi hétvégék 
b. Idősek napja 
c. Karácsonyi csomagok megvásárlása 
d. Felkészülés a téli hó eltakarításra, síkosság mentesítésre 

Előadó: polgármester 
Referens: jegyző 

10. Egyebek 
 
A zárt ülés jegyzőkönyve külön került rögzítésre. 
 
 

1. Polgármesteri tájékoztató 
 
Gál János polgármester ismerteti a képviselőkkel az előző testületi ülés óta történteket. 
Beszámol a Sándor-völgyben és a Temető partfal omlás helyreállítási munkálatok 
befejezéséről, a várható garanciális javításokról. 
 



Hajdu József képviselő kérése, hogy a javítások ne márciusban, hanem májusban vagy 
azután történjenek a tavaszi talajmozgások miatt. 
 
Nagy Béla képviselő a temető kérdéshez kapcsolódóan mondja el, hogy elég nehézkes a 
halottak kivitele a sírok között, jó lenne kezdeni a problémával valamit. 
 
Kelemen Károlyné képviselő elmondja, úgy tudja, hogy a temető rendje szabályozásra kerül 
a Mezőkövesdi temető szabályzata alapján. 
 
Az önkormányzat képviselő-testülete a polgármesteri beszámolót elfogadta. 
 

2. Tájékoztató az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I – III. negyedévi 
állásáról 

 
Tard község Önkormányzat 2012. I-III. negyedévi gazdálkodásának pénzügyi fedezete 
folyamatosan biztosított volt, kötelező feladataink ellátásának folyamatosan eleget tettünk. A 
működési kiadások fedezete mindenkor a rendelkezésre állt. A működés személyi és 
intézmény finanszírozás pénzügyi hátterét a takarékos gazdálkodással biztosítottuk. 

Bankszámlának és pénztárunk nyitóegyenlege 2012. január 1.-én 2.499 ezer Ft., záró 
egyenlegünk 2012. szeptember 30.-án 7.555.- ezer Ft volt. Van továbbá 2.407 e Ft. értékű 
Euró alapú tőke garantált befektetési jegyünk. Pénzintézeti hitel felvételére nem került sor. 

Az Önkormányzatnak 2012. Szeptember 30-ig 206.644 ezer Ft bevétele volt, mely az éves 
eredeti előirányzat 51,1 %-a, melyen belül a költségvetési bevételek 201.144.E Ft-ban 49,9 
%-ban teljesültek, a működési bevételek pedig 60. 717Ft-ban 76,4 %-ban. 
A saját bevételek teljesítése 70,8 %-os , az államháztartáson kívülről származó működési célú 
pénzeszköz átvétel előirányzat teljesítése 75,86%. A helyi adó bevétel teljesítése az eredeti 
előirányzat 51,8 %-ában,  melynek teljesítése a 3. negyedév során jelentősen nem változott. 

Az átengedett központi adók közül a Személyi jövedelemadó részt 75,7 %-ban kapta meg az 
Önkormányzat, a gépjárműadó befizetés 53,1 %-ban teljesült. A normatív állami hozzájárulás 
szintén 75,7 %-ban teljesült. 

A támogatás értékű bevételek közül a mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulástól érkezett 
meg az időarányos rész és az óvoda működéséhez Bükkzsérc község Önkormányzata az 
időarányos hozzájárulást átutalta, Cserépfalu község önkormányzata a III. negyedév végéig az 
I. félév végéig időarányos hozzájárulást utalt és Cserépváralja önkormányzata nem utalt 
hozzájárulást az óvoda működtetéséhez.. Az OEP finanszírozás a háziorvosi feladatok 
önkormányzaton keresztüli ellátása miatt megemelkedett, azonban az a kiadások emelkedését 
is vonzza maga után.  

A kiadási előirányzat teljesítése az I.-III. negyedév végére 201.599 E Ft 48 %-ot tett ki, a 
költségvetési kiadások 198.749 E Ft-ot 47,5%-on, ezen belül a működési kiadások 
finanszírozási kiadások nélkül 71,2 % - on teljesültek. A személyi juttatások előirányzata 72,7 
%-ban, a járulékok előirányzata 67,3 %-ban, a dologi kiadások előirányzata 77,4 %-ban 
teljesült ez első három negyedévben. A szociális ellátások előirányzat teljesítése 62,7 %-os. A 
támogatás értékű kiadások teljesítése 25,9 % az óvodai étkeztetés normatíva utalásának 
elmaradása és a mezőkövesdi TKT- nak szánt tagdíjak és ügyeleti hozzájárulás második félévi 
utalása miatt. A szociális kölcsönök nyújtásának előirányzata 100 %-os felhasználást mutat, 
Első lakáshoz jutók támogatására igény nem érkezett.  



Gál János polgármester kiegészítésként elmondja, hogy a kistérségi ülésen az orvosi ügyelet 
mellett szóba került a védőnői ellátás kérdése is, más településeken is problémát jelent az 
alacsony gyermek létszám.  

A képviselők kérdéseket tettek fel a költségvetés I-III. Negyedévi állását bemutató táblázat 
számaival kapcsolatban, amire Jordánné Hajdu Katalin válaszolt. 

Tard község önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat költségvetésének I-III. 
Negyedévi végrehajtásához kapcsolódó kérdéseket megvitatta és 7 fő igen szavazatával 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát: 

           
   
108 / 2012. (XII. 11.) számú határozat  
  
Tárgy: az önkormányzat 2012. évi költségvetés végrehajtásának I.- III. negyedévi állásáról. 
 
Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi 
Költségvetése végrehajtásának I.-III negyedévi állásáról szóló polgármesteri beszámolót  
az 1-15. számú mellékletben foglalt tartalommal elfogadta. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 
 

3. Határozat az önkormányzat 2013. évi költségvetésének koncepciójáról 

 
A Kormány az év közepén terjesztette a parlament elé Magyarország 2013. évi költségvetési 
törvényének sarokszámait. Ismeretes, hogy a nemzetközi gazdasági hatások miatt a tervezetet 
ismételten felül kellett vizsgálni, így annak végleges elfogadása nem várható az esztendő 
utolsó napjai előtt. Az önkormányzatokat érintő költségvetési előirányzatok várhatóan a 
lehetséges legszigorúbbak lesznek. Ehhez járul az Európában egyedülállóan magas infláció, a 
2013. évben várható jelentős áremelkedés. 

Mindenki előtt ismert, hogy az önkormányzatok nagyon nehéz helyzetben vannak. Sok 
esetben fizetésképtelen helyzetük, működési problémáik minden tekintetben teherként 
nehezednek az Államra illetve az adott település lakosságára. 

Tard község önkormányzata hosszú éveken keresztül bizonyította, hogy a ráruházott 
hatalommal - amelyet a választóitól kapott – a lehető legteljesebb mértékig betartva a szigorú 
gazdálkodási elveket, megfelelt az elvárásoknak. Vagyis, minden esetben ellátta a feladatait, 
biztosította a település működőképességét. 

A 2013. évi költségvetési koncepciót úgy kellett elkészíteni, hogy semmit, vagy nagyon 
keveset tudunk a mindennapi életünket alapvetően befolyásoló átalakításokról, jogszabályok 
tucatja hiányzik, vagy hiányos és gyakorlatilag csak irányelveiben ismert az önkormányzatok 
finanszírozásának új rendszere. 

Azzal a nehezen követhető és kiszámítható helyzettel, amely a világban zajló gazdasági 
folyamatokat illeti, és amelyet általános értelemben „válság” kifejezéssel illetünk, valahogy 
kénytelenek leszünk alkalmazkodni. Azonban nehezen viseltük de viseljük a nemzeti 
társadalompolitikai intézkedések következményeit. Ebben a folyamatosan változó 
környezetben kell megalkotnunk majd a 2013-as költségvetésünket úgy, hogy nagyobb törés 
nélkül átvészelhessük a recesszió több évre is áthúzódó negatív hatásait. 



Tudjuk jól, hogy azok a megszorítások, amelyek a központi költségvetés hiányainak 
csökkentésére irányulnak, nem hagyják érintetlenül az önkormányzatunkat.  A feladatellátás 
tervezési számainak minden szegmensére hatással lesz. 2013. évtől az un. feladat-
finanszírozás valójában egy központilag elgondolt irányszám alapján meghatározott 
költségvetési támogatási rendszert jelent és valószínűsíthető, hogy kevesebb állami 
támogatásra számíthatunk. Maradnak a helyi bevételek és minden a kiadásokat csökkentő 
intézkedés megtétele, valamint a gazdálkodás további szigorítása érdekében hat. 

Mindenki előtt ismert, hogy 2012-ben működhetnek utoljára és igényelhetnek támogatást a 
többcélú kistérségi társulások.   

Kiemelt figyelmet érdemel, hogy Tard lakosságszáma folyamatosan csökken. Fontos lenne a 
település lakosság megtartó képességét biztosítani. Nem vitatható senki által, hogy mennyire 
szükséges az út-, járda-, közterületek korszerűsítése, a közvilágítás-, közbiztonság-, az 
egészségmegőrzés-, vagy valamennyi területen a prevenció technikájának kimunkálása. 
Kiemelt helyet kell, hogy elfoglaljon a gondolkodásunkban a helyi környezetszennyezés 
problémája, az illegális szemétlerakás elterjedésének megakadályozása és számos más fontos 
feladat. 

Az elvégzendő feladatok közül a prioritásokat élvező területek konkrét céljait a koncepció 
nem nélkülözheti. Ilyenek a teljesség igénye nélkül: 
•    a község működőképességének legalább a jelenlegi szinten történő megtartása.  
•    az óvoda  fenntartása,  
•    környezetvédelem terén az illegális szemétlerakások megelőzése,  
•    zöldhulladék lerakó, település szintű komposztáló, 
•    járda-, és útépítés, (korszerűsítés) prioritási sorrend alapján  
•     eszközfejlesztés,  
•     a település közbiztonságának fokozása, (kamerarendszer, a polgárőrség)  
•     a csapadék elvezető árkok kiépítése és folyamatos tisztántartása,  
•     zártkerti (külterületi) önkormányzati tulajdonú dűlőutak karbantartása  
•     civil szervezetek részére célhoz kötötten forrás biztosítása a költségvetésben a 
támogatásra, 
•     egészségügyi korszerű diagnosztikai eszközökkel való ellátása  
és még sorolhatnánk az évek óta forráshiány miatt elmaradt, vagy részben megvalósult 
fejlesztéseket. 

Az Önkormányzat várható bevételei: 
Jelenleg még nem ismert a központi költségvetés 2013. évi önkormányzati támogatás 
szerkezete és a hozzá rendelt előirányzat nagysága, ezért ezzel pillanatnyilag nem tudunk 
konkrétan tervezni.  

A feladatfinanszírozás viszont számos területen további kiadás-csökkentést prognosztizál és 
fog kényszerű módon előirányozni az önkormányzatok részére. Ez érinteni fogja a 
Polgármesteri Hivatal személyi állományát - mert a járások megalakulásához átvett 
feladatokkal arányosan köztisztviselők is átkerülnek a járási hivatal állományba, valamint a 
közös önkormányzati hivatalok létrehozása is nagymértékben kihat a köztisztviselői állomány 
létszámára. A megmaradó feladatok racionális átszervezése, illetve a funkcionális területek 
feladatcsoportjainak átgondolása indokolt. 

Az önkormányzat több éve nem változtatott a helyi adók mértékén, tekintettel a lakosság és a 
helyi vállalkozások évek óta folyamatosan romló anyagi helyzetére. Még mindig jelentős 
mértékűnek tekintendő az adóhátralékosok száma és összegszerűsége annak ellenére, hogy a 
kintlévőségek folyamatosan csökkenek.  



•   Célszerű előirányozni az adóbevételek növelését, amely a felderítéssel és a kintlévőségek 
csökkentésével érhető el. Fokozni kell a behajtások eredményességét, és különös hangsúlyt 
kell fektetni az adóellenőrzésekre. 

A település megtartó képességét fokozni kell, azonban indokolt számot vetni azzal a 
szükségességgel, amely a helyi rendeletekben meghatározott díjtételek szerény mértékű 
emelését irányozza elő. Ez legfeljebb az infláció terheit csökkentheti, de önmagában a hiányt 
megszűntetni nem fogja. 
•    Ennek érdekében felül kell vizsgálni mindazon rendeleteket, határozatokat, amelyek az 
Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások díjtételeit tartalmazzák.  

A működési bevételeket az infláció mértékével arányosan indokolt emelni. 
Melyek ezek? 
- ingatlanok bérbeadása (Önkormányzati lakások, Faluház, Teleház, stb.) 
- élelmezési nyersanyag norma felülvizsgálata (2013. III. 1-től, 
- talajterhelési díj  
- a közterület igénybevételének díja  
- gépjárművek  igénybevétele  
- szociális étkeztetés térítési díja, 
- saját konyha étkezési térítési díja, 
- a használatban lévő fénymásoló gépek, faxok lakossági szolgálata 
- Az ingatlan értékesítés. Javaslom értékesíteni azokat az ingatlanokat, amelyek a 
vagyonrendeletben a forgalomképes vagyontárgyak körébe tartoznak és nélkülözhetőek az 
önkormányzat számára. Ezeket az ingatlanokat megfelelő adatokkal részletezve a 2013-as 
költségvetési rendelethez csatolt mellékletben tételesen célszerű felsorolni. 

A központi döntésektől függően kell majd, várhatóan évközben a járási hivatalok 
létrehozásával, és egyéb szervezési intézkedésekkel összefüggésben további intézkedéseket 
tenni, amely érinteni fogja a 2013-as költségvetést, legalább is az első időszakban. 

Összességében: várható, hogy az ellátandó feladatok költségei nem állnak arányban a 
központi finanszírozással. Az önkormányzatnak továbbra is jelentős forrásokat kellene 
biztosítani a kötelező feladatai ellátásához. 

 Az Önkormányzat kiadásai és azok csökkentésének lehetőségei: 

- valamennyi meglévő szerződésünket felül kell vizsgálni indokoltság, díj, szolgáltatás 
színvonala tekintetében, (ahol indokolt ott önkormányzati szintű egységes szolgáltatási 
igénybevételre kell törekedni a takarékosság és a célszerűség érdekében) 
- meg kell szüntetni azokat a megállapodásokat, amelyek célszerűtlen, párhuzamos – és 
hasznosságában alacsony hatásfokúak, valamint törekedni kell arra, hogy a legkedvezőbb 
árajánlatot vegye figyelembe az önkormányzat, 
- a szolgáltatási megállapodások lehetőleg költségvetési évre szóljanak, de legfeljebb a 
következő költségvetés elfogadásáig terjedjenek. Ennek célja, hogy ne húzódjanak át a 
kiadások a következő költségvetési időszakra, nem adva lehetőséget a döntéshozónak, hogy 
felülvizsgálja azokat. 
- a költségvetési rendelet tartalmazza mindazon fékeket, amelyek a kiadások alakulásának 
folyamatos elemzését teszik lehetővé a döntéshozó részére, 
- figyelemmel kell kísérni a közműveink fogyasztási helyeinek havonkénti felhasználási 
mutatóit és elemzés alapján vizsgálni kell az indokolatlan, vagy kiugró felhasználások okait, 
- valamennyi költségvetési szervnél elvárás kell, hogy legyen az energiával való 
takarékoskodás akként, hogy az ne menjen a hatékonyság-, illetve az egészség rovására, 
- az energiafelhasználás csökkentése indokolt, hisz az energiaárak növekedését valamilyen 
módon kompenzálni kell (a fogyasztást havonta rendszeresen figyelemmel kell kísérni és, 



ahol indokolatlan emelkedést tapasztalunk ott intézkedés szükséges, illetve az eddigi 
önkormányzati mérőórákat a fogyasztó nevére kell íratni a felelősség növelése érdekében) 
- a fejlesztéseket akként kell meghatározni, hogy azok a szolgáltatásaink minőségének 
javítását, kismértékű korszerűsítést és célszerűséget tartalmazzanak, 
- legyen kiemelt cél a pályázatokon való folyamatos részvétel és ennek eredményessége a 
kiadások csökkenését eredményezze, 
- továbbra is vizsgálni kell, hogy a többcélú kistérségi társulás 2012. december 31-i 
megszűnése (amennyiben az megszűnik) milyen módon befolyásolja település azon 
ellátásainak terheit, amelyet eddig a társulás keretei között biztosítottunk. 
- az állami támogatás drasztikus csökkenését, az önkormányzat bevételi forrásainak hihetetlen 
szűkülését figyelembe véve, ismételten át kell tekinteni, a kötelező- és nem kötelező feladatok 
körét, az intézményi struktúrát, az ésszerűsítés lehetőségeit, a szolgáltatások elhagyását, vagy 
más módon való ellátását, illetve a térítésmentes és eddig ingyenesen ellátott feladatok 
költségesítését. 

A végleges költségvetés összeállításához a személyi kiadásoknál alapvetően csak a 
jogszabályi kötelezettségek biztosítását lehet célként megfogalmazni. Az ésszerűség határain 
belül a leghatékonyabb közszolgálati szervezetek létrehozására kell törekedni mind a humán 
erőforrás, mind a dologi kiadások tekintetében. Elsődleges feladat természetesen minden 
intézménynél a folyamatos üzemeltetés biztosítása. 

A 2013. évi előrejelzések alapján a szociális pénzbeli és természetbeni ellátások körében 
számíthatunk változásokra. A legtöbb ellátási formában az igénylők számának emelkedése 
prognosztizálható. A legkomolyabb változás az aktív korúak ellátására jogosultak körében 
várható a központi támogatások felső határának szabályozásával 
Nem tolerálható továbbra sem azok körének passzív életvitele, akik csak a támogatásból 
élnek.  

Gál János polgármester néhány szóban kiegészíti az írásos  előterjesztést. 

Tard község önkormányzatának képviselő-testülete megvitatta az önkormányzat 2013 évi 
költségvetésének koncepciójához kapcsolódó kérdéseket és 7 fő igen szavazatával 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát: 

109./2012. határozat  
Tárgy: Tard község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének koncepció 

A teljesen átalakuló jogi környezet, a szinte követhetetlen jogszabályi változások, a 
végrehajtáshoz hiányzó megfontolt útmutatások hiánya, a települési önkormányzatok 
helyének, szerepének újra fogalmazása, járási hivatalok kialakítása, az oktatás 
működtetésének az oktatási év közbeni átszervezése mind-mind olyan tényező, amely a 
költségvetés tervezését jelentős mértékben megnehezíti, sőt bizonytalanná teszi. A gazdasági 
válság, a nemzeti nehézségek, a recesszió eddig soha nem tapasztalt hátrányos helyzetbe 
sodorta az önkormányzatokat. 

A csökkenő normatív támogatás mellett várják el, hogy az önkormányzatok a helyben 
képződő bevételek növelésével lássák el feladataikat.  

A jövőbeni feladatok költségigénye messze meghaladja a település pénzügyi lehetőségeit. A 
végleges költségvetés összeállításánál ezért alapvető szempontként kell figyelembe venni az 
önkormányzat kötelező alapfeladatainak ellátását, az önkormányzat teherbíró képességét, 
hitelfelvételi korlátait. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az önkormányzat az 
önhibáján kívül bekövetkezett hiánynövekedést központi pénzek igénybevétele útján 
biztosítsa. 



Az önkormányzat a továbbiakban is törekszik a gazdálkodó szervezetekkel, a 
településkörnyéki önkormányzatokkal fennálló kapcsolatának javítására, a terhek kölcsönös 
előnyökön alapuló megosztására. 

Az itt megfogalmazottak figyelembevételével Tard község Önkormányzatának 
képviselőtestülete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezésére vonatkozóan az 
alábbi elveket – koncepciót – fogalmazza meg:  
 

Az elvégzendő feladatok közül a prioritásokat élvező területek konkrét céljai: 
 •    a község működőképességének legalább a jelenlegi szinten történő megtartása.  
•    az óvoda  fenntartása,  
•    környezetvédelem terén az illegális szemétlerakások megelőzése,  
•    zöldhulladék lerakó, település szintű komposztáló, 
•    járda-, és útépítés, (korszerűsítés) prioritási sorrend alapján  
•     eszközfejlesztés,  
•     a település közbiztonságának fokozása, (kamerarendszer, a polgárőrség)  
•     a csapadék elvezető árkok kiépítése és folyamatos tisztántartása,  
•     zártkerti (külterületi) önkormányzati tulajdonú dűlőutak karbantartása  
•     civil szervezetek részére célhoz kötötten forrás biztosítása a költségvetésben a 
támogatásra, 
•     egészségügyi korszerű diagnosztikai eszközökkel való ellátása  
 

Az Önkormányzat várható bevételei: 
Jelenleg még nem ismert a központi költségvetés 2013. évi önkormányzati támogatás 
szerkezete és a hozzá rendelt előirányzat nagysága, ezért ezzel pillanatnyilag nem tudunk 
konkrétan tervezni.  

A feladatfinanszírozás viszont számos területen további kiadás-csökkentést prognosztizál és 
fog kényszerű módon előirányozni az önkormányzatok részére. Ez érinteni fogja a 
Polgármesteri Hivatal személyi állományát - mert a járások megalakulásához átvett 
feladatokkal arányosan köztisztviselők is átkerülnek a járási hivatal állományba, valamint a 
közös önkormányzati hivatalok létrehozása is nagy mértékben kihat a köztisztviselői 
állomány létszámára. A megmaradó feladatok racionális átszervezése, illetve a funkcionális 
területek feladatcsoportjainak átgondolása indokolt . 

Az önkormányzat több éve nem változtatott a helyi adók mértékén, tekintettel a lakosság és a 
helyi vállalkozások évek óta folyamatosan romló anyagi helyzetére. Még mindig jelentős 
mértékűnek tekintendő az adóhátralékosok száma és összegszerűsége annak ellenére, hogy a 
kintlévőségek folyamatosan csökkenek.  
•   Célszerű előirányozni az adóbevételek növelését, amely a felderítéssel és a kintlévőségek 
csökkentésével érhető el. Fokozni kell a behajtások eredményességét, és különös hangsúlyt 
kell fektetni az adóellenőrzésekre. 

A település megtartó képességét fokozni kell, azonban  indokolt számot vetni azzal a 
szükségességgel, amely a helyi rendeletekben meghatározott díjtételek szerény mértékű 
emelését irányozza elő. Ez legfeljebb az infláció terheit csökkentheti, de önmagában a hiányt 
megszűntetni nem fogja. 
•    Ennek érdekében felül kell vizsgálni mindazon rendeleteket, határozatokat, amelyek az 
Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások díjtételeit tartalmazzák.  



Az alábbi működési bevételeket az infláció mértékével arányosan indokolt emelni. 
- ingatlanok bérbeadása (Önkormányzati lakások, Faluház, Teleház, stb.) 
- élelmezési nyersanyag norma felülvizsgálata (2013. III. 1-től, 
- talajterhelési díj  
- a közterület igénybevételének díja  
- gépjárművek  igénybevétele  
- szociális étkeztetés térítési díja, 
- saját konyha étkezési térítési díja, 
- a használatban lévő fénymásoló gépek, faxok lakossági szolgálata 
- Az ingatlan értékesítés. Javaslom értékesíteni azokat az ingatlanokat, amelyek a 
vagyonrendeletben a forgalomképes vagyontárgyak körébe tartoznak és nélkülözhetőek az 
önkormányzat számára. Ezeket az ingatlanokat megfelelő adatokkal részletezve a 2013-as 
költségvetési rendelethez csatolt mellékletben tételesen célszerű felsorolni. 

A központi döntésektől függően kell majd, várhatóan évközben a járási hivatalok 
létrehozásával, és egyéb szervezési intézkedésekkel összefüggésben további intézkedéseket 
tenni, amely érinteni fogja a 2013-as költségvetést, legalább is az első időszakban. 

Összességében: várható, hogy az ellátandó feladatok költségei nem állnak arányban a 
központi finanszírozással. Az önkormányzatnak továbbra is jelentős forrásokat kellene 
biztosítani a kötelező feladatai ellátásához. 

 Az Önkormányzat kiadásai és azok csökkentésének lehetőségei: 

- valamennyi meglévő szerződésünket felül kell vizsgálni indokoltság, díj, szolgáltatás 
színvonala tekintetében, (ahol indokolt ott önkormányzati szintű egységes szolgáltatási 
igénybevételre kell törekedni a takarékosság és a célszerűség érdekében) 
- meg kell szüntetni azokat a megállapodásokat, amelyek célszerűtlen, párhuzamos – és 
hasznosságában alacsony hatásfokúak, valamint törekedni kell arra, hogy a legkedvezőbb 
árajánlatot vegye figyelembe az önkormányzat, 
- a szolgáltatási megállapodások lehetőleg költségvetési évre szóljanak, de legfeljebb a 
következő költségvetés elfogadásáig terjedjenek. Ennek célja, hogy ne húzódjanak át a 
kiadások a következő költségvetési időszakra, nem adva lehetőséget a döntéshozónak, hogy 
felülvizsgálja azokat. 
- a költségvetési rendelet tartalmazza mindazon fékeket, amelyek a kiadások alakulásának 
folyamatos elemzését teszik lehetővé a döntéshozó részére, 
- figyelemmel kell kísérni a közműveink fogyasztási helyeinek havonkénti felhasználási 
mutatóit és elemzés alapján vizsgálni kell az indokolatlan, vagy kiugró felhasználások okait, 
- valamennyi költségvetési szervnél elvárás kell, hogy legyen az energiával való 
takarékoskodás akként, hogy az ne menjen a hatékonyság-, illetve az egészség rovására, 
- az energiafelhasználás csökkentése indokolt, hisz az energiaárak növekedését valamilyen 
módon kompenzálni kell (a fogyasztást havonta rendszeresen figyelemmel kell kísérni és, 
ahol indokolatlan emelkedést tapasztalunk ott intézkedés szükséges, illetve az eddigi 
önkormányzati mérőórákat a fogyasztó nevére kell íratni a felelősség növelése érdekében) 
- a fejlesztéseket akként kell meghatározni, hogy azok a szolgáltatásaink minőségének 
javítását, kismértékű korszerűsítést és célszerűséget tartalmazzanak, 
- legyen kiemelt cél a pályázatokon való folyamatos részvétel és ennek eredményessége a 
kiadások csökkenését eredményezze, 
- továbbra is vizsgálni kell, hogy a többcélú kistérségi társulás 2012. december 31-i 
megszűnése (amennyiben az megszűnik) milyen módon befolyásolja település azon 
ellátásainak terheit, amelyet eddig a társulás keretei között biztosítottunk. 
- az állami támogatás drasztikus csökkenését, az önkormányzat bevételi forrásainak hihetetlen 
szűkülését figyelembe véve, ismételten át kell tekinteni, a kötelező- és nem kötelező feladatok 



körét, az intézményi struktúrát, az ésszerűsítés lehetőségeit, a szolgáltatások elhagyását, vagy 
más módon való ellátását, illetve a térítésmentes és eddig ingyenesen ellátott feladatok 
költségesítését. 

A végleges költségvetés összeállításához a személyi kiadásoknál alapvetően csak a 
jogszabályi kötelezettségek biztosítását lehet célként megfogalmazni. Az ésszerűség határain 
belül a leghatékonyabb közszolgálati szervezetek létrehozására kell törekedni mind a humán 
erőforrás, mind a dologi kiadások tekintetében. Elsődleges feladat természetesen minden 
intézménynél a folyamatos üzemeltetés biztosítása. 

A 2013. évi előrejelzések alapján a szociális pénzbeli és természetbeni ellátások körében 
számíthatunk változásokra. A legtöbb ellátási formában az igénylők számának emelkedése 
prognosztizálható. A legkomolyabb változás az aktív korúak ellátására jogosultak körében 
várható a központi támogatások felső határának szabályozásával 
Nem tolerálható továbbra sem azok körének passzív életvitele, akik csak a támogatásból 
élnek.  

Határidő : 2013. évi költségvetés elfogadásáig 
Felelős   :  polgármester 

 
4.  Rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő vezetékes ivóvíz hálózaton szolgáltatott 
     víz-és csatornaszolgáltatás legmagasabb hatósági árának megállapításáról szóló 
     rendelet hatályon kívül helyezéséről  
 
Az elmúlt év július 13.-án lépett hatályba az egyes Víziközmű szolgáltatásról szóló törvények 
módosításáról szóló 2012. évi CVI. Tv.  A  törvény a lakossági ivóvíz díját, valamint a 
szennyvízszolgáltatásért fizetendő díjakat a hatósági árassá tette melynek értemében a módosító 
rendelkezések hatálybalépését követően e díjak megállapítására az érintett szakminiszter jogosult. E 
módosításnak megfelelően módosultak a Víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény 62 
– 66 §.-aiban foglalt rendelkezések. E döntésnek megfelelően mind az árak megállapításáról szóló 
törvény, mind a Magyarország Helyi Önkormányzatiról szóló törvény is módosult, mely módosítások 
értelmébe a helyi Önkormányzatok e témában eddigi ármegállapításra irányuló jogköre és feladatköre 
megszűnt. 

Tekintettel arra, hogy Önkormányzatunk a 2012. évre vonatkozó legmagasabb hatósági vízár 
megállapítására vonatkozó hatályos rendelettel rendelkezik, de ár megállapításra vonatkozóan már 
hatáskörrel nem rendelkezik,  a rendelet hatályon kívül helyezése indokolt. 

Tard község önkormányzatának képviselő testülete megvitatta a vízszolgáltatásról szóló rendelet 
hatályon kívül helyezéséhez kapcsolódó kérdéseket és 7 fő képviselő igen szavazatával ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletét: 

 
 

TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 
9. /2012.  (XII. 12.) RENDELETE 

az önkormányzat tulajdonában lévő vezetékes ivóvíz hálózaton 
szolgáltatott víz-és csatornaszolgáltatás   

legmagasabb hatósági árának megállapításáról szóló  
18/2011.  (XII. 01.) rendeletének hatályon kívül helyezéséről 

1.§ 

 Tard Község Önkormányzatának képviselőtestülete az önkormányzat tulajdonában lévő 
vezetékes ivóvíz hálózaton szolgáltatott víz-és csatornaszolgáltatás legmagasabb hatósági árának 
megállapításáról szóló 18/2011.  (XII. 01.) rendeletét az egyes Víziközmű szolgáltatásról szóló 



törvények módosításáról szóló 2012. évi CVI. Tv. –ben foglalt módosítások miatt hatályon kívül 
helyezi. 

2.§. 

E rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. 

Kihirdetés napja : 2012. december 12. 

 

5.   Rendelet a 2013. évi hulladékszállítási díj megállapításáról 
Derekas Sándor jegyző elmondja, hogy a Remondis Tisza Hulladékgazdálkodási Kft. 
Taggyűlése megállapította a 2013 januárjától alkalmazandó kommunális hulladékszállítás 
díjait. A számításuk alapjait a társaság pénzügyi helyzete, stabilitása, a meglévő és jövőbeni 
kötelezettségek teljesítéséhez szükséges források biztosítása képezte. 
Az előzetesen kiküldött előterjesztésben a szolgáltató által összeállított javaslat alapján 
javaslatot tettünk. Előterjesztésünkben, az alábbi táblázatban tettünk javaslatot a 
hulladékszállítás 2013. évben alkalmazandó díjának mértékére. Az elfogadásra javasolt díj az 
akkor érvényben lévő szabályok alapján került megállapításra. 
 
 2011 évi 2012. évi 2013. évi tervezett  
Gyűjtőedény Ft + ÁFA / ürítés Ft + ÁFA /ürítés Ft + ÁFA /ürítés 
60 literes 300 304 319 
80 literes  330 348 
110,120 literes 365 378 399 
240 literes  740 771 
1100 literes 3552 3680 3835 
120 literes zsák 400 445 464 

 
Az erre vonatkozó előterjesztés elkészítését, majd kiküldését követően jutott tudomásunkra, 
hogy 2012. november 30.-án kihirdetésre került a Hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. 
Tv. ami a hulladékgazdálkodásra vonatkozó szabályokat lényegesen módosította, és annak 
2013. január 1.-i hatálybalépésével hatályát vesztette a korábbi, a Hulladékgazdálkodásról 
szóló 2000. évi XLIII. Tv. 

A január 1.-én hatályba lépő törvény 47.§. (4) bekezdése alapján a „hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díjat a Magyar Energia Hivatal javaslatának figyelembevételével a Miniszter 
rendeletben állapítja meg. A közszolgáltatási díjra vonatkozóan az Önkormányzatnak csak 
korlátozott rendeletalkotási jogosultsága van, mivel a Ht. 88.§. (4). Bek. d-.) pontja 
értelmében a Ht. 88.§. (3) bek. b.) pontja bb.) alpontja szerinti miniszteri rendeletben nem 
szabályozott díjalkalmazás és díjfizetési feltételek megállapítására kapott felhatalmazást. 

Fent leírtak miatt a hulladékszállításra vonatkozó közszolgáltatási díj is 2013. január 1.-től a 
hatósági áras kategóriába esik, tehát annak megállapítására nem a helyi Önkormányzat, 
hanem az illetékes szakminiszter lesz jogosult. A törvényi változás miatt a rendeletünk 
módosítása a javasolt rendelet tervezet szerint szükséges: 

Az előterjesztést követően Tard község önkormányzatának képviselő-testülete megvitatta a 
hulladék szállítási díj megállapításához kapcsolódó kérdéseket és 7 fő igen szavazatával 
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletét: 

 

   



Tard Község Önkormányzatának 
10 / 2012. (XII. 12.) számú rendelete 

a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, 
valamint a közterületek tisztántartásáról szóló 

3/2006. (VI. 22.) sz. rendeletének 
módosításáról 

 
Tard Község Önkormányzatának képviselőtestülete a települési hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról szóló 3/2006. (VI. 22) sz. 
rendeletét (továbbiakban „R”) az alábbiak szerint módosítja 

1. §. 
A „R” 3. §. (10) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép : 

3.§.10) „Közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért 
fizetendő, díjfizetési időszakra vonatkozóan megállapított díj.”  

2. §. 
A „R” 16. §. (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép : 

16.§. (1) bek. „A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar Energia Hivatal (a 
továbbiakban: Hivatal) javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja 
meg”. 

3. §. 
A „R” 16. §. (7) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép : 

 (7) A hulladékról szóló 2012 évi CLXXXV. Törvény 52. § (1) bek. szerint a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő 
díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás 
egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek. 

4. §. 
A „R” 16. §. (8), (9), és (10) bekezdései, a 17.§, valamint a „R” 3.sz. melléklete hatályukat 
vesztik 

5. §. 
E rendelet a kihirdetése napját követő 30. napon lép hatályba. A szolgáltatási díjakra 
vonatkozó rendelkezéseit azonban 2013. január 1.-től kell alkalmazni. 
 
Kihirdetés napja: 2012. december 12. 
 

6.   Döntés talajterhelési díj bevezetéséről, illetve mértékéről 

Az elmúlt év február 1.-én lépett hatályba az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő 
módosításáról szóló 2011. évi CCI. Törvény. A törvény 234.§.- a módosította a Környezetterhelési 
díjról szóló 2003.évi LXXXIX. Tv.- t is, melynek 12.§. (3) bekezdésében a talajterhelési díj mértékét 
120.-Ft/m3 – ről 1.200.-Ft/m3-re emelte. 

Mint azt mindannyian tudjuk Tard község Önkormányzata 10/2004.(XII. 08) számon rendeletet 
alkotott a talajterhelési díjról, azonban a díjak kivetésétől annak csekély mértéke, a kivetés költségei és 
az ebből várható bevételek aránya, valamint a magas vízdíjak miatt akkor határozatlan időre 
eltekintett. 



Tekintettel arra, hogy az elmúlt évben a lakossági ivóvíz ára a hatósági áras kategóriába 
került, így annak megállapítása kikerült az Önkormányzat hatásköréből, a talajterhelési díj 
viszont - szintén hatósági úton megállapított díjként - jelentősen meg növekedett, javaslom, 
hogy Önkormányzatunk 2013. évtől alkalmazza a korábbi rendelete által megállapított 
talajterhelési díjat és a mértékét a fent már említett törvényi kötelezettség miatt, módosítsa.  
Derekas Sándor jegyző néhány szóban kiegészíti az előterjesztést és válaszol a képviselők által feltett 
kérdésekre. 

Tard község önkormányzatának képviselő-testülete megvitatta a talajterhelési díj megállapításához 
kapcsolódó kérdéseket és 7 fő igen szavazatával ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő rendeletét: 

Tard Község Önkormányzatának 
11 /2012.  (XII. 12.) rendelete 

a talajterhelési díjról szóló 
10/2004. (XII. 08 ) rendeletének módosításáról 

 Tard Község Önkormányzatának képviselőtestülete Környezetterhelési díjról szóló 
2003. évi LXXXIX. Tv 12.§. -ában foglalt módosítás, valamint az ivóvíz és 
szennyvízszolgáltató személyében bekövetkezett változások miatt a talajterhelési díjról szóló 
10/2004. (XII. 08 ) rendeletét (a továbbiakban „R”) az alábbiak szerint módosítja. 

1.§ 
A „R” 5.§.-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

5.§. A Talajterhelési díj mértéke 1.200.-Ft/m3 

2.§. 

A „R” 12.§. (1) bek. helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

12.§. (1) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a víz-és csatornamű üzemeltetését végző 
szolgáltatót a rendelet hatálya alá tartozó kibocsátókra vonatkozóan; kibocsátónként a 
szolgáltatott víz mennyisége, és a locsolási célú víz mennyisége, valamint az ivóvíz 
vezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyisége tekintetében. 

3.§. 

A „R” 14. – 17.§ -a hatályát veszti. 

4.§. 
E rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. 

Kihirdetés napja : 2012. december 12. 
 

7.   Döntés Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosításáról  
 
Kelemen Károlyné képviselő óvoda vezető ismerteti az alapító okirat módosításának 
szükségességét. 
 
Tard  község önkormányzatának képviselő-testülete megvitatta a Bükk Kincsei Napköziotthonos 
Óvoda alapító okiratának módosításához  kapcsolódó kérdéseket és 7 fő igen szavazatával 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát: 
 
 
 



110 / 2012. (XII. 11.) számú határozata 
 
Tárgy: Bükk Kincsei Napköziotthonos óvoda alapító okiratának a módosítása 
 
 Tard Község Képviselő-testülete a Bükk Kincsei Napköziotthonos óvoda alapító 
okiratának a módosítását az alábbiak szerint elfogadta. 
 

Tard – Bükkzsérc – Cserépfalu – Cserépváralja községek 
Önkormányzata által fenntartott 

 
„BÜKK KINCSEI „ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 

 
A L A P Í T Ó O K I R A T 

(Egységes szerkezetben ) 
 

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. és a Nemzeti Köznevelésről  szóló 2011. évi 
CXC.  Törvény valamint a kapcsolódó rendeletek alapján a 
Tard - Bükkzsérc - Cserépfalu  - és Cserépváralja Községek Önkormányzatai a 
 „ BÜKK KINCSEI „NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA alapító-okiratát a módosítások 
figyelembevételével, egységes szerkezetben az alábbiak szerint határozza meg. 
 
1. A költségvetési szerv neve:   „ BÜKK KINCSEI „ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 
 
2.A költségvetési szerv székhelye: 3416 Tard Rákóczi út 6 szám 
 
3. Létrehozásáról rendelkező jogszabály   a 2011. évi CXC törvény a Nemzeti 

Köznevelésről valamint, 
  28/2007 (V.08) ÖK .határozat TARD, 
  25/2007 ( V.08) ÖK. határozat BÜKKZSÉRC, 
  32/2007 ( V.08) ÖK. határozat CSERÉPFALU, 
  22/2007(V.08)ÖK.határozat CSERÉPVÁRALJA, 
  határozatok.  
 
4. Közvetlen jogelődjének nevei és Bükkalja Napköziotthonos Óvoda 
    székhelyei : 3416 TARD, Rákóczi út 6 szám 
 „ÓDORVÁR”Általános Iskola és 

Napköziotthonos Óvoda 
 3414 BÜKKZSÉRC, Petőfi út 1 szám. 
 Napköziotthonos Óvoda 
 3413 CSERÉPFALU, Kossuth út 115 szám. 
 Bükkalja Napköziotthonos Óvoda 
 3417 CSERÉPVÁRALJA, Jókai út 20-21 szám. 
 
5. A jogszabályban meghatározott  A gyermekek három éves kortól a 
     közfeladatai :                                  tankötelezettség kezdetéig terjedő nevelési 

tevékenység, amely magába foglalja a gyermekek 
napközbeni ellátását biztosító feladatokat is. 

 
5.1. Alaptevékenység : Az óvodai nevelés alapelvei, célkitűzései alapján 

ellátni azokat a nevelési feladatokat, 



tevékenységeket, amelyek biztosítják a 
gyermekek személyiségének fejlődését, közösségi 
életre történő felkészítését. 

  a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek 
differenciált fejlesztését, fejlődését. 

  
 A gyermek és ifjúság védelemmel összefüggő 

pedagógiai feladatok ellátása. 
  
  A gyermekek életkori sajátosságaihoz kapcsolódó 

művészeti, sport, nyelvi és egyéb foglalkozások 
szervezése és ellátása. 

 
 Óvodáskorú gyermekek közétkeztetése. 
  
  851011  Óvodai nevelés, ellátás. 
 851012  Sajátos nevelési igényű gyermekek 

                 óvodai nevelése, ellátása 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés 

fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés 

fejlődésének súlyos rendellenessége, ezen belül 
motoros diszfázia 

 
  562912  Óvodai intézményi étkeztetés. 

562917  Munkahelyi étkeztetés. 
 
5.2. Vállalkozási tevékenység: Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
6. Működési köre : TARD –BÜKKZSÉRC-CSERÉPFALU-

CSERÉPVÁRALJA Községek közigazgatási 
területe. 

7.    Az intézmény törzskönyvi 
       azonosító adatai :  
 
    7.1. OM azonosító 200989 
 
    7.2. Törzskönyvi azonosító : 635527 
 
    7.3. KSH. Statisztikai számjele: 16679838-8510-322-05 
 
    7.4. KSH. Területi számjele: 05-08165 
    7.5 Szakágazati besorolása:  851020 
 
    7.6. KSH. Gazdálkodási forma : 322 Helyi Önkormányzat által felügyelt 

költségvetési szerv 
   7.7. Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő  
      
    7.8. Szerv ( település) típus,  
            szektorszám : 94, illetve 1251 



   7.9. Az alapítás ideje : 2007.év július hó. 
 
8. Irányító szerve és székhelye : TARD Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 
 3416 Tard, Rózsa Ferenc út 1. 
9. Alapító joggal felhatalmazott 
     irányító szerv neve és székhelye : TARD Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 
 3416 Tard, Rózsa Ferenc út 1. 
  
 BÜKKZSÉRC Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete  
 3414 Bükkzsérc, Petőfi út 4 szám. 
  
 CSERÉPFALU, Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete 
 3413 Cserépfalu, Kossuth út 125.szám. 
 
 CSERÉPVÁRALJA Községi Önkormányzat 

Képviselőtestület 
 3417 Cserépváralja, Alkotmány út 52 szám. 
 
10. Felügyeleti szerve és székhelye: TARD Községi Önkormányzat Képviselőtestület 
 3416 Tard, Rózsa Ferenc út 1. 
 
11. Típus szerinti besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv, szakmai 

célú költségvetéssel rendelkezik. 
 Az intézmény dologi előirányzatai feletti jogokat, 

számviteli, informatikai feladatait az  Ám. 
rendelet alapján, megállapodás szerint az alapítók 
és fenntartók hivatalai látják el : 

 Polgármesteri Hivatalok : 
 3416 Tard, Rózsa Ferenc út 1 szám. 
 3414 Bükkzsérc, Petőfi út 4 szám. 

3413 Cserépfalu, Kossuth út125 szám. 
 3417 Cserépváralja, Alkotmány út 52 szám. 

 
12. Vezetőjének kinevezési rendje : Megbízása az önkormányzatok képviselő 

testületei által, pályázat útján, a törvényben előírt 
meghatározott időtartamra szól. 

 Egyéb munkáltatói jogokat a magasabb vezető 
beosztás fölött a gesztor ( Tard ) önkormányzat 
polgármestere gyakorolja. 

 Magasabb vezetői munkakörének megnevezése : 
 „ Óvodavezető” 
 Jogviszonya a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló törvényen alapszik, besorolása 
közalkalmazott.  

 Képviseli a költségvetési szervet harmadik 
személlyel szemben, mely jogát esetenként 
írásban átruházhatja 

 



13. Alkalmazottjaira vonatkozó Az óvoda vezető. Mint magasabb vezető  
      foglalkoztatási jogviszony(ok)               besorolású- valamint a tagintézmények vezetői  
      megjelölése                                              és az alkalmazottak jogviszonyai : 

Közalkalmazotti jogviszony. 
 A költségvetési intézmény teljes körben 

foglalkoztathat vezényelt munkavállalókat. 
 
14. Alapítók és fenntartók                          TARD Községi Önkormányzat 
      nevei és címei :  3416 Tard, Rózsa Ferenc út 1 szám. 
 BÜKKZSÉRC Községi Önkormányzat 
 3414 Bükkzsérc, Petőfi út 4 szám. 
  CSERÉPFALU, Községi Önkormányzat 
 3413 Cserépfalu, Kossuth út 125.szám. 
 CSERÉPVÁRALJA Községi Önkormányzat 
 3417 Cserépváralja, Alkotmány út 52 szám. 
 
15. Az intézmény típusa : Óvoda, mint közoktatási nevelő és  
        oktatóintézmény. 
 
16. Tagintézményei és  Napköziotthonos Tagóvoda 
       azok telephelyei :                                   3414 Bükkzsérc, Petőfi út 1 szám. 
 Napköziotthonos Tagóvoda 
 3413 Cserépfalu, Kossuth út 115 szám, 
 Kihelyezett Óvodai csoport 
 3417 Cserépváralja, Jókai út  20-21 szám. 
 
17. A feladat ellátását szolgáló  Az alapító és fenntartó önkormányzatok  
       vagyon :                                                 tulajdonában telekkönyvileg bejegyzett 

ingatlanok és az alapításkor leltárilag felmért 
ingóságok ( eszközök , készletek, anyagok ) 
mennyisége. 

 A vagyon tulajdonjoga és mennyisége a 
településeken lévő gesztor és tagintézményi 
szinteken leltárilag dokumentált. 

 
18. A vagyon feletti rendelkezési joga: A vagyon-ingatlan és ingóságok- fölött az a 

települési önkormányzat rendelkezik, akinek 
illetékességi területén a gesztor vagy a – 
tagintézmény működik. A vagyont az 
önkormányzat csak használatra bocsátja 
rendelkezésre, a kezelő ( óvodai gesztor és 
tagintézmények ) nem jogosultak elidegeníteni, 
illetve biztosítékként azt felhasználni. 

 
  Az ingóvagyon visszapótlásáról illetve 

fejlesztéséről ( az eszköz fejlesztési terv alapján) 
 minden önkormányzat az illetékességi területén 

működő gesztor, illetve a tagintézmények 
vonatkozásában kötelesek gondoskodni. 

 



19. Maximális gyermeklétszám   175 fő ( férőhely ) 
  Tardi telephely: 50 fő 
  Bükkzsérci telephely: 50 fő 
 Cserépfalu telephely: 50 fő 
 Cserépváralja kihelyezett csoport: 25 fő 
 
20. ZÁRADÉK : A kiegészített és módosított alapító-okiratot 

megtárgyalás után: 
 A Tard község Önkormányzatának 

Képviselőtestülete 110 / 2012. (XII. 11.) számú, 
 A Bükkzsérc község Önkormányzatának 

Képviselőtestülete ...............  számú, 
 A Cserépfalu község Önkormányzatának 

Képviselőtestülete ..................számú, 
 A Cserépváralja község Önkormányzatának 

Képviselőtestülete  ........... számú határozataikban 
elfogadták. 

 
Jelen alapító okirat elfogadásával minden korábbi Alapító Okirat hatályát veszti. 
 
 

 
Derekas Sándor                         

jegyző 
 
 

Gál János 
polgármester 

 
Határidő: elfogadást követően 
Felelős:     Polgármester 
 

8. Tájékoztatás a hivatali átszervezéssel kapcsolatos intézkedésről. Közös hivatal 
      létrehozására vonatkozó megállapodás tervezetről. Döntés hivatali létszám  
      kérdésében.  

A Képviselő-testület 2012. szeptember 25-i ülésén tárgyalta a közös önkormányzati hivatal 
létrehozására vonatkozó szándéknyilatkozat kérdését, és a 72/2012.(IX. 25.) határozatában 
döntött a Mezőkövesd Város Önkormányzatával közös Önkormányzati Hivatal 
létrehozásának szándékáról.  

Tard Község Önkormányzatán kívül a Mezőkövesd város Önkormányzatával közös 
Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó szándékát tudomásunk szerint az alábbi 
települések is jelezték: Borsodivánka, Egerlövő, Négyes, Szomolya, Tiszabábolna Tiszavalk.  

Mezőkövesd Város Önkormányzata a csatlakozásról szóló szándéknyilatkozatokat 
megtárgyalta - és azzal egyetértve - elfogadta. 

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d.) pontja rögzíti, hogy a képviselő-testület 
törvény keretei között meghatározza szervezeti és működési rendjét, 33. cikkének (3) 
bekezdése pedig kimondja, hogy a testület törvényben meghatározottak szerint hivatalt hozhat 
létre.  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban: 
Mötv.) 84.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat képviselő-testülete az 



önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe 
tartozó ügyek döntésre való előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri 
hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. 2013. január 01. napjától. A törvény 
értelmében a 2000 fő lakosságszámot el nem érő településeken nem működhet önállóan 
polgármesteri hivatal. A közös hivatalt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. Törvény (Mötv) alapján 2013. január 01-ét követő 60 napon belül kell 
kialakítani. 

A Mötv. 84.§ (5) bekezdése szerint az Önkormányzatok által létrehozandó közös 
önkormányzati hivatal elnevezése Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal lenne.  

A Mötv. 85.§-a szabályozza a közös hivatal létrehozásának feltételeit, amely szerint: 
Abban az esetben, ha a közös önkormányzati hivatalt működtető települések egyike város, 
akkor a város a székhelytelepülés.  

A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodásban meghatározottak szerint 
minden érintett településen biztosítani kell az igazgatási munka folyamatos vagy időszakos 
ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket. A megállapodás tervezetben ezért 
valamennyi csatlakozó település vonatkozásában ügyfélszolgálati megbízott tevékenykedik a 
helyszínen, amennyiben nincs az adott településen kirendeltségi központ. Az önkormányzatok 
által a feladatellátásra átadott személyek, illetve tárgyi eszközök felsorolását az elfogadásra 
javasolt megállapodás melléklete tartalmazza. 

Amennyiben a közös önkormányzati hivatalt város működteti, úgy a hivatal létszámát az 
érintett települések képviselő-testületeinek megállapodásával határozzák meg, különös 
tekintettel a feladatfinanszírozás nyújtotta lehetőségekre.  

A Mötv. IV. fejezete rendelkezik az önkormányzatok társulásainak szabályairól. A 95. § (4). 
bekezdése értelmében a társulási tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, 
végrehajtás szervezése) eltérő megállapodás hiányában a társulás székhelyének polgármesteri 
hivatala látja el. 2013. január 01. napjától, tehát megszűnik a kistérségi társulás 
munkaszervezete, mint önálló jogi személy és a munkavállalók jogviszonyát a hivatal 
alkalmazottainak jogviszonyához kell igazítani. A társulási megállapodásban azonban 
rendelkezni kell arról, hogy a volt munkaszervezet dolgozóinak költségeihez milyen arányban 
járulnak hozzá a társult önkormányzatok.  

A fentiekre tekintettel a közös önkormányzati hivatal létszáma 68 fő, mely létszám 
tartalmazza a megszűnő kistérségi munkaszervezettől hivatalhoz kerülő 4 fő (pénzügyi 
ügyintéző, közfoglalkoztatási ügyintéző, 2 fő gépkocsivezető) létszámát is. 

A köznevelési, egészségügyi intézmények átadásával együtt pedig kizárólag a közneveléssel 
kapcsolatos feladatok mentek át az államhoz a 3000 fő feletti településeken a működtetés 
továbbra is az önkormányzatok dolga lesz. Az önkormányzati vagyon az állam ingyenes 
használatába kerül, de a vagyonkezeléssel, vagyon nyilvántartásával kapcsolatos feladatok 
továbbra is az önkormányzatoknál maradnak.  

 A 84.§ (4) bekezdése értelmében a hivatal működési költségét az állam – az adott évi 
központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben, és a hivatal által ellátott 
feladataikkal arányban – finanszírozza, amelyet a székhelytelepülés részére folyósít.  

A közös önkormányzati hivatal szervezeti felépítését is az érintett települések képviselő-
testületei határozzák meg.  
 
A január 01. napjától bekövetkező változások miatt szükséges a mellékelt, megállapodás és 
alapító okirat tervezet, elfogadása valamint az önkormányzatoknak ki kell mondaniuk, hogy a 



feladatokat jelenleg ellátó Polgármesteri Hivatalok, mint önálló költségvetési szervek 
megszűnnek.  

A 2012. évi CXC törvény 6. §-a szerint A polgármesteri hivatalt működtető önkormányzat 
polgármestere dönthet arról, hogy a polgármesteri hivatal jegyzőjét, aljegyzőjét – annak 
egyetértésével – pályázat kiírása nélkül tovább foglalkoztatja, illetve a megszűnő 
körjegyzőség körjegyzőjét a polgármesteri hivatal jegyzőjeként, foglalkoztatja. Ebben az 
esetben a jegyző, aljegyző közszolgálati jogviszonya folyamatosnak minősül. Információim 
szerint Mezőkövesd Város Polgármestere a jegyző és aljegyző személyében a Közös 
Önkormányzati Hivatal létrehozását követően változtatni nem kíván. 

A közös hivatal működőképességének biztosítása érdekében javaslom, hogy a képviselő-
testület hatalmazza fel a Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a kiadmányozási, 
gazdálkodási szabályzatot 2012. december 30-ig készítse el.  

Gál János polgármester ismerteti a jelenlévő képviselőkkel a kiküldött írásos előterjesztés 
alapján a közös hivatal létrehozásának lépéseit úgy, mint: megállapodás, közös hivatal alapító 
okirata, helyi hivatal megszüntetése, SZMSZ elfogadása. Ismerteti a tervezett szervezeti 
felépítést, a tervezett létszámot.  

A képviselők kérdéseket tesznek fel a tervezettel kapcsolatban, és megállapodnak abban, hogy 
a megállapodás részletesebb megismeréséig a döntést elhalasztják. 

9.   Döntés az ünnepekkel összefüggő és december havi önkormányzati programokról 
a. Adventi hétvégék:  

Gál János polgármester elmondja a képviselőknek, hogy a vasárnapi 
gyertyagyújtások alkalmával a résztvevőket forralt borral, teával, naranccsal, 
szaloncukorral kínálják. Az utolsó adventi gyertya meggyújtására a koszorú 
közepébe be lesz állítva a falu karácsonyfája. 
 

b. Idősek napja 
Az idősek napjával kapcsolatban elmondja, hogy a december 21.-én pénteken 
kerül megrendezésre, akkorra a tornaterem a gyerekek karácsonyi műsora 
miatt már fel lesz díszítve, és a karácsonyfa is állni fog. Az időseket műsorral 
köszöntjük, és vacsorával várjuk. 
 

c. Karácsonyi csomagok megvásárlása 
A 0-14 éves korú gyermekek részére karácsonyi csomagok készítését javasolja 
az előző évekhez hasonlóan, azonban az egy csomagra jutó értéket 1.000.- Ft-
ban javasolja megállapítani, amivel a képviselő testület egyet ért. Ugyanis így 
minőségi termékek kerülhetnek a gyermekekhez. 
 

d. Felkészülés a téli hó eltakarításra, síkosság mentesítésre. 
Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy nagyobb mennyiségű hó esetén 
megbeszélte Czufor Józseffel az utak hó eltakarítását, illetve Tóth András 
falugondnokkal a közmunkások közreműködésével az intézmények előtti 
járdák és a buszmegállók hó és síkosság mentesítését. 
Szükség esetére Nagy Béla képviselő segítségét kéri.  

 
11. Egyebek 

 
Gál János polgármester: - tájékoztatja a képviselőket arról, hogy Tóth Viktor kéri a néhai 
Bodzán István hagyatékából megörökölt ingatlan bérleti szerződés felbontását. 



- Ismerteti Dusza Miklósné és Kántor Béláné   levelét Gomány Balázs hagyatékával 
kapcsolatban. 

- A Borsod volán tájékoztató levelét is ismerteti, amit a reggeli első autóbusz korábbi 
indulásával kapcsolatban írt. 

- Továbbá dr. Keszthelyi Gyula volt háziorvos megkeresését szerződéskötés miatt. 

- Elmondja továbbá, hogy a közös iskolákra létrehozott intézmény fenntartó társulás 
megszűnik. A 3000 főnél alacsonyabb lakosság számú településeken a közoktatási 
intézményeket a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fogja működtetni, ezért január 1.-
vel át kell adni a tankerület részére a dolgozókat, takarítót, karbantartót.  Természetesen a 
rezsi és egyéb működési kiadásokat is ez a központ fogja fizetni. 
 
Tard Község Önkormányzatának képviselő testülete megvitatta a Klebelsberg Intézmény 
fenntartó Központ részére átadásra kerülő általános iskolával kapcsolatos kérdéseket és 7 fő 
igen szavazatával ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát: 
 
111./ 2012.(XII. 11.) Határozata  
Tárgy: Általános iskola átadása KIK részére 

Tard község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szabó Zoltán tagiskola átadásához 
kapcsolódó kérdéseket megtárgyalta. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 
202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése c) pontja  és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§ (1) bekezdése alapján az  intézménnyel kapcsolatos 
fenntartói, működtetői valamint egyes irányító jogokat átadja. 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás határidőben történő aláírására. 

Tard község Önkormányzatának Képviselő testülete ingyenesen használatra átadja  a Szabó 
Zoltán tagiskola  önkormányzat tulajdonát képező Tard Béke tér 3. szám  alatti    361 Hrsz-on 
található 13 helyiségből álló …….. m2 nagyságú köznevelési feladatok ellátására alkalmas 
iskola épület részét a szokásos berendezési és felszerelési tárgyakkal. 
 
Határidő: 2012. december  31. 
Felelős: Polgármester 
 

A nyílt ülés keretein belül a képviselő testület részéről egyéb indítvány javaslat nem érkezett, 
ezért Gál János polgármester az ülést bezárta. 

 

kmf. 

 

   Gál János    Derekas Sándor  
                      polgármester            jegyző 

 

 

 

   Kelemen Károlyné    Nagy Béla  
         jkv. hitelesítő             jkv. hitelesítő 
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