
JEGYZŐKÖNYV 
 
Száma:          - 2./2012 
 
Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án  
               17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében 
                megtartott  nyílt üléséről. 

 Jelen vannak: 

• Gál János polgármester  
• Brunner Éva 
• Kelemen Károlyné 
• Kovács Béla képviselő 
 
Távolmaradását bejelentette: Nagy Béla képviselő,  
Vajda Zoltán képviselő 17 óra 25 perckor érkezik. 
Kleszó Tibor alpolgármester 18 óra 10 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   4   fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes. A testület ülését 
megnyitja, jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Brunner Éva és Kovács Béla képviselőket, 
akiket a testület 4 fő igen szavazatával elfogad.  
 
Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogadására. Elmondja, hogy a kiküldött meghívóban 
szereplő napirendeken túl napirendként javasolja felvenni a helyi önkormányzatokról szóló 
törvény változása miatt a Polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítását, valamint az 
Önkormányzat alaptevékenysége keretében ellátandó feladatainak meghatározását.  
 
A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: 

 
NAPIREND 

ZÁRT ÜLÉS  
    

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

NYÍLT ÜLÉS 
 

1. Polgármesteri tájékoztató 
Előadó   : polgármester 
 

2. Önkormányzat alaptevékenysége keretében ellátandó feladatai 
Előadó: polgármester 
Referens: jegyző 



3. Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 
Előadó: polgármester 
Referens: jegyző  
 

4. Rendelet az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 
Előadó   : polgármester 
Referens:  költségvetési ea 

 
5. Döntés önkormányzati ingatlanok eladása ügyében  

Előadó   : polgármester 
Referens: jegyző 
 

6. Döntés alapítvány részére nyújtott átmeneti támogatás visszaigényléséről 
Előadó   : polgármester 
Referens: jegyző 

 
7. Döntés Tard Község Közbeszerzési szabályzatáról 

Előadó   : polgármester 
Referens:  jegyző  
 

8. Egyebek 
 
Mivel Vajda Zoltán képviselő megérkezett a zárt ülés ideje alatt a nyílt ülés kezdetén a 
jelenlévő képviselők létszáma 5 fő. 

1. Polgármesteri tájékoztató 
 
Gál János polgármester ismerteti az előző testületi ülés óta a településen történt 
önkormányzatot is érintő eseményeket: 
 

- Intézményeinkben, rendben lezajlottak a farsangi rendezvények. Az iskolában és 
az óvodában is sokan vettek részt a jelmezes felvonuláson. A szülői közösség 
tagjait és a dolgozókat köszönet illeti a színvonalas rendezésért! 

- Az óvodában rendkívüli szülői értekezlet volt közegészségügyi témában a szülők 
kezdeményezésére, mely során megállapítást nyert, hogy az óvodai egészségügyi 
vizsgálatokat az orvos és a védőnő részéről rendszeresebbé kell tenni, a szülők és a 
óvoda vezetése részéről a  felmerült közegészségügyi problémát azonnal jelezni 
kell az iskola orvos felé. 

- Megtartottuk a 8. Hurkatöltő fesztivált, melynek megint nagy sikere volt a 
megjelentek körében. Sajnos meg kell említeni, hogy a média időjárás előrejelzései 
elriasztották a látogatókat. Kísérő rendezvényként a vöröskereszt véradást 
szervezett. 

- Településünk megfelelően felkészült a téli időjárásra. A lakosságot értesítettük a 
katasztrófavédelem felhívásairól, a közutjaink a hóesés után megfelelően takarítva 
lettek. 

- A szociális tűzifa rendeletünknek megfelelően a beérkezett kérelmek elbírálásra 
kerültek, és 100 m3 fa kiosztásra került. 

- Befogadta a közreműködő szervezet a Rózsa Ferenc út felújítására beadott 
pályázatunkat. 



- Pályázatot adtunk be a francia testvértelepülések delegációjának részvételével 
megrendezésre kerülő testvérvárosi találkozó, és a Szabó Zoltán születésének 100 
évfordulója alkalmából szervezett rendezvénysorozat támogatására. 

- A Magyar Közút bejárást tartott a térségben melyről jegyzőkönyvet küldött. Ennek 
alapján megtudtuk, hogy bekötőút valamint a Béke úton az útburkolati jelek 
hiányosak nem jól láthatóak, az útpadkát részben vissza kell nyesni, illetőleg a 
kátyúkat ki kell javítani, mely feladatok mind a közútkezelő dolga elvégezni. Az 
önkormányzat feladata 3 útkereszteződésben "elsőbbségadás kötelező" jelzőtábla 
elhelyezése. 

- Ismét szépkorú lakost köszönthettünk a szeretetotthonban. 
- Csatlakoztunk az Erzsébet utalvány elfogadóhelyi hálózathoz. 
- Részt vett a hagyományőrző csoport az Utazás 2012 kiállításon. 
- Elindult a településrendezési terv felülvizsgálata. A lakosságot a jegyző úr a 

honlapon és a hirdetőtábláinkon informálja a tervezett változásokról. 
 
Derekas Sándor jegyző elmondja, hogy a tervező kérése, hogy a település fejlesztési 
koncepció előzetes javaslata is kerüljön a lakosság általi véleményezésre. Ez dupla 
közszemlét jelent. Egy ilyen település rendezési terv elkészítése költséges, de 10 évente 
kötelező felülvizsgálni és módosítani a meglévő terveket. 
 
Vajda Zoltán képviselő érdeklődik, hogy mikor fog közszemlére kerülni. 
 
Kovács Béla képviselő a patak két oldalának szabaddá tételével kapcsolatban tesz fel kérdést, 
valamint elmondja, hogy a csapadék víz lefolyása a fő útról nem biztosított, az elágazásnál a 
kontrás területtel semmi nem történt. 
 
 Gál János polgármester válaszában elmondja, hogy 2 hónapja elmúlt, hogy levelet írtunk a 
közút kezelőjének, válasz a mai napig nem érkezett. 
 
Brunner Éva képviselő a hó eltakarításról és a Start munkaprogram felől érdeklődik. 
 
Gál János polgármester válaszában elmondja, hogy a hó eltakarítást a helyi 
termelőszövetkezet és Czufor József volt képviselő, vállalkozó végezte, a múlt télen 
kialkudott teljesítménye alapuló óradíjak alkalmazásával. A költségek elszámolása még nem 
történt meg. A közmunkaprogrammal kapcsolatban elmondja, hogy 6 pillére volt, melynek 
tartalmát nem sikerült pontosan tisztázni. A pillérek tartalma ugyanis úgy volt meghatározva, 
hogy azok közül egyikbe sem tudtunk eredményesen pályázni. 
  
Kelemen Károlyné képviselő úgy halotta 3 féle munkát kell felajánlani a projekten belül a 
közmunkásnak. Szerinte az etnikum miatt létesült a program. 
 
Derekas Sándor jegyző elmondja 39 név van jelenleg a rendszerben 15 nő, 6 alkalmatlan 
férfi és nő, 2 fő elment dolgozni a Bükki Nemzeti Parkhoz, 14 fő csak átmenetileg, ők menni 
fognak dolgozni áprilisban a volt munkahelyükre. 
 
Brunner Éva képviselő kérdezi, hogy akinek nincs meg a 30 napja ellátatlan marad ? 
 
Derekas Sándor jegyző válaszában elmondja, hogy akinek nincs meg a 30 napja a segély 
folyósításához azért nem dolgozott, mert alkalmatlan a munkára Tömeges munkahelyi baleset 
történt az önkormányzatnál, mert 2 fő közmunkás a jövő évi segély megállapításához 



szükséges 30 munkanap letelte után elesett a Sándor-völgy takarítása közben. Jelenleg folyik 
a Munkaügyi felügyelőség ellenőrzése. 
 
Gál János polgármester elmondja, hogy van olyan ember közöttük, aki a gyerekének nem 
tud enni adni, de söpörni nem akar közterületen. 
 
Brunner Éva képviselő elmondja, hogy ezt ő is tapasztalta már. Továbbá a törvényességi 
észrevétel felől érdeklődik, valamint a belső ellenőr által javasolt SZMSZ módosítás nem 
történt meg december 31.-ig. 
 
Derekas Sándor jegyző válaszában elmondja, hogy a közmeghallgatással, a 
vagyonnyilatkozatok leadási idejével és a közüzemi díjakkal kapcsolatban írt a 
Kormányhivatal. 
 
Gál János polgármester tájékoztatja a testületet, hogy június 22.-én kihelyezett Társulási 
tanácsülés lesz Tardon. 2012. január 1-től új Államháztartási törvény és végrehajtási rendelet 
lépett életbe, az SZMSZ ez szerint fogjuk módosítani. 
 
Brunner Éva képviselő a Pelyhe Lászlóné ügyében érdeklődik, amelyre Derekas Sándor és 
Gál János polgármester válaszol. 
 
Vajda Zoltán képviselő az Erzsébet utalványok elfogadásával kapcsolatban tesz fel kérdést, 
amelyre megkapja a választ. 
 
Megérkezik Kleszó Tibor alpolgármester 18 óra 10 perckor. a jelenlévő képviselők létszáma 6 
főre emelkedett. 
 
2. Az önkormányzat alaptevékenysége keretében ellátandó feladatai 

 
Az új Államháztartási törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) számú 
kormányrendelet előírja a helyi önkormányzatok számára az alapító okiratok felülvizsgálatát. 
Lényeges változás, hogy nem szerepelhet a helyi önkormányzatok tevékenységéhez 
kapcsolódó szakfeladat a az önkormányzati hivatal alapító okiratában. A szakfeladatokat az 
alapító okirat módosításával törölni kell, és be kell jelenteni a törzskönyvi nyilvántartás felé. 
Tekintettel arra, hogy az önkormányzat nem rendelkezik alapító okirattal a tevékenységéhez 
kapcsolódó szakfeladatokat belső szabályzatokban, és határozatban kell rögzíteni, amit 
csatolni kell a változás bejelentéséhez. 
 
A fentiek alapján készítettük el a polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítását és a 
javaslatot az önkormányzat által ellátandó feladatokhoz. 
 
Tard község Önkormányzatának képviselő testülete megvitatta az önkormányzat által 
ellátandó feladatokhoz kapcsolódó kérdéseket és 6 fő igen szavazatával ellenszavazat, és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát: 
 

19/2012. (III. 06.)  határozat 
 
Tárgy: Tard község Önkormányzat alaptevékenysége keretében ellátandó feladatai 
 



Tard község Önkormányzatának képviselő testülete egyetért abban, hogy az 
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény, annak végrehajtási rendelete, az 56/2011 
(XII. 31.) NGM rendelet, valamint a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. Törvény alapján alaptevékenysége keretében az alábbi feladatokat látja el:  
 
 A településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a 
lakásgazdálkodás, a vízrendezés és vízelvezetés, csatornázás, köztemető fenntartása, a helyi közutak és 
közterületek fenntartása, a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elöl 
el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel 
történő várakozás (parkolás) biztosítása, helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és településtisztaság 
biztosítása; gondoskodás a helyi tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól; közreműködés a helyi 
energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában; az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, 
az egészségügyi, a szociális ellátásáról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás; 
a közösségi tér biztosítása; közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása; a 
nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása; az egészséges életmód közösségi 
feltételeinek elősegítése. 
 
 A települési önkormányzat köteles gondoskodni az egészséges ivóvíz ellátásáról, az óvodai 
nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről, az egészségügyi és a szociális alapellátásról, a 
közvilágításról, a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról, a helyi közutakon, a helyi 
önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elöl el nem zárt magánutakon, valamint tereken, 
parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosításáról; köteles 
biztosítani a nemzeti és az etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését. 
 A települési önkormányzat a feladatai körében támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek a 
tevékenységét, együttműködik e közösségekkel.  
 
Az ellátandó feladatokat az alábbi szakfeladatokon végzi: 

493909 M.n.s. szárazföldi személyszállítás  
559099 Egyéb M.n.s. szálláshely-szolgáltatás  
562912 óvodai intézményi étkeztetés  
562913 iskolai intézményi étkeztetés  
562917 Munkahelyi étkeztetés  
562919 Egyéb étkeztetés  
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
813000 Zöldterület kezelés  
811000 Építmény üzemeltetés  
841112 Önkormányzati jogalkotás  
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége  
841133 Adó és illeték kiszabása, beszedése  
841154 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok  
841401 Közvilágítás  
841402 Város és községgazdálkodási M. n.s.  
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai  
841907 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel  
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai  
851011 Óvodai nevelés ellátás  
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelés, oktatása 1-4 évf.  
862101 Háziorvosi alapellátás  
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás  



862301 Fogorvosi alapellátás  
869041 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás  
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás  
882116 Ápolási díj méltányossági alapon  
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás  
882122 átmeneti segély  
882123 Temetési segély  
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás  
882129 Egyéb önkormányzati pénzbeli ellátások  
882203 Köztemetés  
889921 Szociális étkeztetés  
889922 Házi segítségnyújtás  
889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás  
890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és 

programok  

890216 
Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok valamint 
támogatásuk  

890222 
Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint 
támogatásuk  

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás  
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkozatása  
890443 Egyéb közfoglalkoztatás  
890505 Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése  
890506 Egyházak közösségi  és hitéleti tevékenységének támogatása  
890509 Egyéb m.n.s. közösségi társadalmi tevékenységek támogatása  
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése  
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk  
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése  
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése  
931903 M.n.s. egyéb sporttámogatás  
960302 Köztemető fenntartás és működtetés  

 
Határidő: Törvény szerint 
Felelős: Polgármester 
 
3. A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 

 
Tard község Önkormányzatának képviselő testülete az előző napirendhez kapcsolódóan 
megvitatta a polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításához kapcsolódó kérdéseket 
és 6 fő igen szavazatával ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatát: 
 
20/2012.(III. 06.) határozat 
 
Tárgy: Polgármesteri Hivatal módosító okirata 
 
Tard község Önkormányzatának képviselő testülete az Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalának módosító okiratát az alábbiak szerint hagyja jóvá. 



TARD KÖZSÉGI  ÖNKORMÁNYZAT  KÉPVISELŐ  TESTÜLET 
 

POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 
M Ó D O S Í T Ó  OK I R A T 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
kormányrendelet kötelezte a helyi önkormányzatokat, hogy mint irányító szervek vizsgálják 
felül a közfeladat ellátásának módját. A felülvizsgálat eredményeként új besorolást 
készítsenek, amihez a korábbi alapító okiratokat módosítsák. A módosítás következtében az 
új alapító okirat tartalmában feleljen meg az Ávr.-ben rögzítetteknek. 
 
Ennek a kötelezettségnek eleget téve törvény hatálybelépés előtti alapító okirataiban az 
alábbi módosításokat kell átvezetni. Az átvezetés után külön alapító okirat készítendő a 
módosításokról és külön a módosítást követő egységes szerkezetbe foglalt  okiratokról. 
Mindkét felülvizsgálatot tartalmazó alapító okiratot törzskönyvezés céljából a MÁK –hoz fel 
kell terjeszteni. 
 
Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a felülvizsgálat során az alábbi módosítások érintik 
(az új egységes szerkezetbe foglalt számozások szerint ) 
 
Tardi Önkormányzat Képviselőtestülete 47./2009. ( V. 28.) számú határozatával elfogadott 
alapító okirata kerül módosításra. 
 
Az alapító okirat 6 pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
6.1 Alaptevékenység :   Alkalmazott szakfeladatok  
 
2012.  január 1-től: 
 
841112  önkormányzati jogalkotás. 
841114  országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek. 
841115  önkormányzati képviselő- választásokhoz kapcsolódó  
tevékenységek. 
841116  Országos és helyi nemzetiségi választáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841117  Európai parlamenti képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek. 
841118 országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek. 
841126  önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások általános végrehajtó igazgatási 
tevékenysége. 
841322  mezőgazdaság területi igazgatási és szabályozása. 
 
841339  munkanélküli ellátások finanszírozása. 
882111  rendszeres szociális segély. 
882112  időskorúak járadéka. 
882113  lakásfenntartási támogatás normatív alapon. 
882114  helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás. 
882115  ápolási díj alanyi jogon. 
882117  rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás. 
882118  kiegészítő gyermekvédelmi támogatás. 
882119  óvodáztatási támogatás. 
882125  mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása. 



882202  közgyógyellátás. 
692000 számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység. 
 
6.2 Kiegészítő tevékenység:  
  
Az alapító okirat 8. pontja a következők szerint módosul: 
8. A költségvetési szerv törzskönyvi  
    azonosító adatai :  
    
   8.2.  KSH statisztikai számjele :   15348829-8411-324-05 
   8.3. KSH. Területi számjel:    08165 
   8.5.  Szerv ( település ) típus, szektorszám: 94 illetve 1251 
 
18.    Z Á RA D É  K .  A kiegészítéssel és módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratot megtárgyalás után a Tardi Önkormányzat Képviselőtestülete  
20./2012. ( III. 06.) számú határozatával fogadta el. 
 
 Jelen okirat elfogadásával minden korábbi alapító okirat hatályát veszti 
 
Tard.  2012.    március 6. 
 

Derekas Sándor                      Gál János 
                    Jegyző      Polgármester 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Polgármester 
 

 
4.  Rendelet az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 

 
 Az önkormányzat képviselő-testülete a 2011. novemberi ülésén fogadta el a 2011. évi 
költségvetési koncepcióját, A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi  
CLXXXVIII. Törvény, és az elfogadott költségvetési koncepció, valamint az előző képviselő-
testületi ülésen elhangzott iránymutatások alapján került sor a költségvetés összeállítására. 
A 2012. évi költségvetési tervezetben az intézményeink működési kiadásokra vonatkozó 
igényei beépítésre kerültek. A személyi jellegű kiadásoknál az ide vonatkozó hatályos 
jogszabályok, valamint a helyi rendeletekben jóváhagyott juttatások, szociális ellátások 
kerültek számszerűsítésre. 
 
Kiadások tervezése 
 

Személyi jellegű kiadások tervezése:  
 A Képviselő-testület által engedélyezett létszámra – az érvényben lévő 
közalkalmazotti, köztisztviselői törvény alapján került megtervezésre. Külön került számításra 
a soros előrelépések, jubileumi jutalmak, pénzügyi hatásai.  

 
Munkaadókat terhelő járulékok: 

 A személyi jellegű kifizetéseknél 27%-os szociális hozzájárulási adóval számoltunk, a 
jogszabályi előírásoknak megfelelően.  
 



 Dologi jellegű kiadások 
  Ezen a kiadási nemen kerültek megtervezésre az élelmiszer beszerzések, irodaszerek, 
nyomtatványok, könyv folyóirat, hajtó- kenőanyagok, kis értékű tárgyi eszközök, 
tisztítószerek, festékek, karbantartási anyagok, karbantartások kiadásai, bútorok, textíliák, 
telefondíjak, postaköltségek, szállítási díjak, gáz, víz, villany közüzemi díjai, szemétszállítási 
díjak, reprezentáció költségei, kamatkiadások valamint az általános forgalmi adó.  

 
Pénzeszköz átadások 

  Ezen a kiadási nemen a rendszeres és nem rendszeres pénzbeli ellátások tervezése 
történt. Az ellátások összege, a jogszabályi előírások, és az önkormányzat jelenleg hatályos 
rendeletei alapján, az előző évi tényadatok figyelembevételével került meghatározásra. E 
soron kerül tervezésre az általános iskola működtetéséhez szükséges támogatás átadása, az 
óvodai étkezési normatíva átadása társönkormányzatoknak, a többcélú kistérségi társulás 
tagdíja, hozzájárulás az orvosi ügyelet működéséhez, hozzájárulás a szociális és 
gyermekvédelmi feladatokhoz, a Rendőrség, a polgárvédelem támogatása. 
Felhalmozási felújítási kiadások között a Sándor-völgyi rendezvénytér kialakítása és a Rózsa 
Ferenc út felújításának költségeit terveztük. 
 
Bevételek tervezése 
 

A személyi jövedelemadó 
 A személyi jövedelemadó lakóhely szerint kimutatott összegének 40 %-a illeti meg a 
helyi önkormányzatokat. A településre kimutatott személyi jövedelemadó 8%-a közvetlenül, 
míg a további 32% pedig a jövedelem-differenciálódás mérséklése címén illeti meg a 
települési önkormányzatokat.  
 
 Normatív támogatások 
 E költségvetési tervezet a megigényelt normatív állami támogatások összegét 
tartalmazza a költségvetési törvényben szereplő fajlagos támogatások figyelembevételével.  
A normatív támogatás fajlagos összegei többségében megegyeznek az előző év fajlagos 
összegeivel 
 
Az átengedett adóknál változás nem történt, az előző évek gyakorlatának megfelelően ezen a 
bevételi nemen került tervezésre a gépjárműadó bevétele.  
.  
A jövedelem-kiegészítés rendszere változott, a 2010. évi adóerő képesség alapján fix összeg 
szerint jár a támogatás, nincs év közben lemondás, illetve pótigénylés az adóerő képesség 
változása miatt. 
 

Saját bevételek tervezése 
 A 2011. évi bevételek alapján került számszerűsítésre. Az átvett pénzeszközök 
tervezésének alapjául a megkötött szerződések szolgáltak. A gazdasági helyzet romlásából 
adódóan a helyi adóbevételek terén nem várható el emelkedés.  
 
 A működési kiadásokat és a bevételeket vizsgálva, megállapíthatjuk, hogy 
önkormányzatunknak, 2012. évben is be kell nyújtani pályázatát az ÖNHIKI-re, mivel a 
működési forráshiány jelentkezik. 
 
A felhalmozási célú bevételek tervezésénél a már megítélt támogatásokat számszerűsítettük, 
illetve az érvényben lévő bérleti díjbevételek alapján készült a költségvetési tájékoztató. 



Gál János polgármester kiegészítésként elmondja, hogy az elmúl éveknek megfelelően az 
idén is lehet még Önhiki pályázatot benyújtani, amihez a következő testületi ülésre a 
határozati javaslatot beterjesztjük. 

Brunner Éva és Vajda Zoltán képviselő kérdéseket tesznek fel a 2012. évi költségvetés 
mellékleteivel kapcsolatban, amire Gál János polgármester, Derekas Sándor jegyző és 
Jordánné Hajdu Katalin gazdálkodási előadó válaszol. 

Tard község Önkormányzatának képviselő testülete megvitatta az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetési rendeletéhez kapcsolódó kérdéseket és 6 fő képviselő igen szavazatával 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletét: 

Tard Község Önkormányzatának 

2./2012. (III. 07.). számú rendelete 
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2012. évi pénzügyi tervéről 
(költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja. 

1. §  

2. A rendelet hatálya 

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és 
az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését: 

313  836 E Ft Költségvetési bevétellel 
330  310 E Ft Költségvetési kiadással 
16  474 E Ft

 16  474 E Ft
0 E Ft

Költségvetési hiánnyal 
ebből: működési 
            felhalmozási 

állapítja meg. 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési 
kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási 
célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. sz. melléklete alapján határozza meg a 
képviselő-testület. 

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű 
bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. 

(4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó 
fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása 
szükséges. 



(5) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 6. melléklet alapján 
hagyja jóvá. 

3. §  

A költségvetés részletezése 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését részletesen a következők 
szerint állapítja meg: 

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti 
részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg. 

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. 
melléklet szerint részletezi. 

(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 
kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. 

(4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből 
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.      

(5) Az önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet 
részletezi.       

 (5) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 9. melléklet szerint határozza 
meg. 

(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az 
önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet 
szerint hagyja jóvá. 

(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá 
költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a 
közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a       11. - 14. 
mellékletek szerint határozza meg. 

Az önkormányzat a kiadások között 1 000 E Ft általános, 1 500 E Ft céltartalékot állapít meg. 
A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának. 

A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület 
fenntartja magának. 

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évben engedélyezett létszámát 
26 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 12 főben állapítja meg a képviselő-
testület. 

4. §  

A költségvetés végrehajtásának szabályai 

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel 
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 

 (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell 
kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.  



 (3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja 
meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 3 %-át. Ennek fedezetére a 
személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának 
növelésére fordítható forrás szolgálhat. 

(4) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke 
eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a 
tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a 
költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki..  

(5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 15. mellékletében foglalt adatlapon köteles a 
tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert 
tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i 
állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére 
köteles adatszolgáltatást teljesíteni. 

(6) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 
költségvetési kereteken belüli takarékos gazdálkodást rendeli el. 

(7) A 2. § (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetének megteremtése 
érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő az 
önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás 
benyújtásához szükséges igénybejelentést. 

(8) A (6) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról a 
polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. 

5. §  

Az előirányzatok módosítása 

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok 
közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.  

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, 
a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját 
hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet 
harminc napon belül tájékoztatja. 

(3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, 
azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha 
az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert 
jogszabályváltozás miatt.  A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi 
tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási 
előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. 

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem 
ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a 
polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. 

(5) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti 
időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 
december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az 
Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások 
előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően 



haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet 
módosítását.  

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási 
megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési 
szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 

6. § 

 A gazdálkodás szabályai 

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett 
az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi 
juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival 
minden esetben, egyéb előirányzatokkal, a képviselő-testületi határozattal elfogadott 
munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. 

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és 
gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok 
fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban 
elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv 
érdekében használ fel. 

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai 
megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok 
takarékos felhasználását. 

(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a 
működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó 
szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a 
szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a 
mindenkori intézményvezetőt terheli. 

(6) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi 
előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész 
nyilvántartást vezeti. 

7. §  

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében 
valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az 
önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. 

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi 
Társulás útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség 
biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 

 

 



8. §  
 

Záró és vegyes rendelkezések 
(1) Ez a rendelet 2012. január 1.-én lép hatályba. 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetéséről szóló 5 /2011.( V. 11. ) Ök. rendelet 

 

Derekas Sándor  Gál János  
jegyző polgármester 

 
 
5.  Döntés önkormányzati ingatlanok eladása ügyében  

 
Az előző testületi ülésen tárgyalta a T. Képviselő-testület az un. Újhegyi zártkerti 1/1-es 
ingatlanok eladásának lehetőségét. Az eltelt időszakban több kérelem is érkezett tardi lakosok 
részéről, melyben Czufor József, Hajdu József és Hajdu Miklós vásárlási szándékukat jelölik 
meg, valamint Nagy Béla képviselő ki szeretné takarítani a 0186 és 1404 hrsz.-ú utakat, ehhez 
szükséges eszközökkel rendelkezik. 
 
Gál János polgármester név szerint részletesen ismerteti a megkereséseket és a tett 
ajánlatokat. 
 
Az ajánlatokkal kapcsolatban véleményt mond még Vajda Zoltán és Kelemen Károlyné 
képviselő és Derekas Sándor jegyző. 
 
Tard község Önkormányzatának képviselő testülete megvitatta az önkormányzati ingatlanok 
eladásával kapcsolatos kérdéseket és 6 fő képviselő igen szavazatával ellenszavazat, és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát: 
 
21./2012. (III. 06.) határozat 
 
Tárgy: Döntés önkormányzati ingatlanok eladása ügyében 

 
A képviselő-testület Hajdu Miklós által benyújtott kérelem alapján  részére az alábbi 
önkormányzati tulajdonú ingatlanokat értékesíti: 
 

Vevő Hrsz Terület m2 Ak Eladási ár 
Hajdu Miklós 1412 1661 2,03 24915
részére 1417 4528 7,88 90560
 1421 823 1 8230
 1423 960 1,67 9600
 
Az értékesítéssel kapcsolatos ügyintézéssel és az adásvételi szerződések aláírásával a 
képviselőtestület a polgármestert bízza meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Polgármester 
 



 
22./2012. ( III. 06.) határozat 
 
Tárgy: Döntés önkormányzati ingatlanok eladása ügyében 

 
A képviselő-testület Hajdu József által benyújtott kérelem alapján részére az alábbi 
önkormányzati tulajdonú ingatlanokat értékesíti: 
Hajdu József 1449 1583 1,93 31660
részére 1450 1917 3,34 28755
 1451 946*1/2 1,15*1/2 1419
 1452 1003 1,22 15045
 1453 950 1,16 14250
 1454 1173 1,43 17595
 1455 1386 1,69 20790
 1463 1525 1,86 22875
 1472 816 1 8160
 1473 140 0,17 700
 1474 757 0,92 3785
 1475 2482*1/3 12,09*1/3 16547
 1477 1054 1,29 15810
 1497 1018*1/2 4,96*1/2 2545
 1498 965*1/2 4,7*1/2 2413
 1500 1645 2,1 24675
 
 
Az értékesítéssel kapcsolatos ügyintézéssel és az adásvételi szerződések aláírásával a 
képviselőtestület a polgármestert bízza meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Polgármester 
 
23 / 2012. ( III. 06.) határozat 
 
Tárgy: Döntés önkormányzati ingatlanok eladása ügyében 

 
A képviselő-testület Czufor József által benyújtott kérelem alapján részére az alábbi 
önkormányzati tulajdonú ingatlanokat értékesíti: 
 
Czufor József 1447 3424 4,18 68480
részére 1506 896 1,09 8960
 1507 2607 3,18 52140
 1508 1237 1,51 18555
 1534 1708*10/20 2,97*10/20 2562
 1535 1230 2,14 18450
 1537 1561 7,6 4683
 1538 1536 7,48 7680
 1542 532 0,93 5320
 1543 532 0,93 5320
 1547 1061 1,29 15915



 1548 486 0,59 4860
 2345 684*1/2 3,33*1/2 1710
 2346 776*1/2 3,78*1/2 1940
 2349 753*2/3 0,92*2/3 2510
 2350 679*2/3 0,83*2/3 2263
 2363 2306*8/36 8,33*8/36 5124
 2389 2255 3,92 67650
 2429 1464 1,79 43920
 196 978 0 39120
 
Az értékesítéssel kapcsolatos ügyintézéssel és az adásvételi szerződések aláírásával a 
képviselőtestület a polgármestert bízza meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Polgármester 
 
24 / 2012. ( III. 06.) határozat 
 
Tárgy: Döntés önkormányzati ingatlanok bérbeadása ügyében 

 
A képviselő-testület Nagy Béla által benyújtott kérelem alapján hozzájárulását adja ahhoz, 
hogy kedvezményezett az Önkormányzat tulajdonában lévő tardi 0186 és 1404 hrsz.-ú út 
művelési ágú ingatlanokon az ott felnőtt növényzetet kivágva kitakarítsa, valamint a kivágott 
növényeket a helyszínről elszállítsa.  
 
Felhívja a képviselőtestület kedvezményezett figyelmét, hogy a munkálatokat csak a 
meghatározott helyrajzi számú területek határain belül és csak az állami erdészeti szolgálat 
véleményének kikérése után és engedélye alapján végezheti. A területhatárok pontosa 
meghatározásáért, valamint az említett hozzájárulás beszerzéséért kedvezményezett felel. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Polgármester 
 
6.  Döntés alapítvány részére nyújtott átmeneti támogatás visszaigényléséről 

 
 Tard Község Önkormányzata a 3/2001 / II. 05. / számú határozatával szennyvízközmű 
építés beruházás megvalósítását határozta el, részben lakossági önerő bevonásával. A 
lakossági önerő finanszírozása a beruházást bonyolító Tard Községi Csatorna Társulat által 
igényelt víziközmű hitel igénybevételével történt, amelynek fedezete a társulati tagok által, 
közműfejlesztési céllal megkötött Fundamenta Lakás előtakarékossági szerződés víziközmű 
társulatra engedményezett megtakarítási összege. A Fundamenta Lakás - előtakarékossági 
szerződés alapján a társulati tagokat terhelő havi törlesztő részlet befizetéséhez a Tard Község 
Fejlődéséért Közalapítvány az Önkormányzat által e célra biztosított fejlesztési 
pénzeszközeiből átmeneti támogatást nyújtott. A támogatási szerződésben az Önkormányzat 
és a víziközmű társulat tagjait támogató Közalapítvány megállapodtak abban, hogy az így 
biztosított támogatás kizárólag a társulati tagok lakás előtakarékossági szerződés alapján 
fizetendő havi törlesztő részleteinek támogatására használható fel. Megállapodtak továbbá 
abban is, hogy a támogatásra fel nem használt, illetve a társulati tagok által engedményezett 
összeg beruházásra fel nem használt részét az alapítvány az önkormányzat részére 
visszafizeti. 



 Tard Község Önkormányzat a 2002. februártól a 2003. júniusáig 138.053.-Ezer forint 
összegű támogatást nyújtott a Tard Község Fejlődésért Közalapítvány részére a társulati tagok 
által a Fundamenta Lakás előtakarékossági szerződés alapján fizetendő havi törlesztő 
részletek teljesítéséhez. Az alapítvány a Fundamenta szerződések lejártáig a kapott 
támogatásból 81.400.- Ezer forint összeget fizetett vissza az Önkormányzat részére, azonban a 
kapott és megtérült támogatások elszámolása a mai napig nem történt meg. 
 
 A fentiek alapján - tekintettel arra, hogy a megállapodások szöveg tartalma e 
vonatkozásban nem egyértelmű - javaslom, a T. Képviselő Testület határozatban deklarálja, 
hogy a fent hivatkozott megállapodások alapján a Tard Község Önkormányzat által a Tard 
Község Fejlődéséért Közalapítvány részére meghatározott fejlesztési céllal nyújtott támogatás 
vissza térítendő támogatás.  
 
Indítványozom, hogy keresse meg az önkormányzat a Tard Község Fejlődéséért 
Közalapítványt a Fundamenta Lakás előtakarékossági szerződések alapján ténylegesen 
befolyt megtakarítási összeg visszafizetése tárgyában.  
 
Javaslom továbbá, hogy az alapítvánnyal történő elszámolás terjedjen ki a beruházás 
befejezését követően, az Önkormányzat részére biztosított és az Önkormányzat által 
visszafizetett támogatások elszámolására is. 
 
Derekas Sándor jegyző elmondja, hogy a kimutatás az önkormányzat nyilvántartása és az 
alapítvány pénzintézeti kimutatása alapján készült, amely még további egyeztetést igényel. A 
csatorna beruházás befejezését követően az alapítvány által nyújtott és visszafizetett kölcsön 
összegét is tartalmazza a kimutatott mintegy 60 millió Ft körüli aktívum, amely az alapítvány 
számláján rendelkezésre áll, és ami az önkormányzat részére eddig vissza nem térített 
összegből illetőleg annak kamataiból tevődik össze. Szerinte az alapítványt nem kellene 
teljesen kiüríteni. Szükséges hozzá az alapítvány kuratóriumának döntése. A pénzeszközök 
elszámolásainak jogi körülményeit illetve lehetőségeit Dr. Joó Csaba egri ügyvéddel 
egyeztettük, mely egyeztetés tapasztalatait az előterjesztésbe beillesztettük. A pénzeszközök 
ilyen módon történő elszámolásának a megbízott ügyvéd szerint jogi akadálya nincs. 
 
Kovács Béla képviselő szerint kérdés, hogy az alapítvány az elszámolást követően a maradék 
pénzeszközeiből, illetve saját bevételeiből mennyi ideig tudja fenntartani önmagát. 
Véleménye szerint a nála maradt összeget rövid időn belül fel fogja élni. 
 
A vitát követően a képviselőtestület a megtartott szavazásán 5 fő igen és 1 fő nem 
szavazatával meghozta az alábbi határozatát. 
 
25 / 2012. (III. 06.) határozat 
 
Tárgy: Döntés alapítvány részére nyújtott átmeneti támogatás visszaigényléséről 
 
 Tard község Önkormányzat Képviselő Testülete megállapítja, hogy az Önkormányzat 
által a Tard Község Fejlődéséért Közalapítvány részére a 2002. február és 2003. júniusa 
között támogatási szerződések alapján nyújtott 138.053.-Ezer forint összegű támogatást 
visszatérítendő támogatásnak tekinti. Az Önkormányzat az Alapítvány részére azzal a céllal 
nyújtott támogatást, hogy az Alapítvány abból Tard község szennyvízhálózat kiépítés 
beruházás lakossági önrészét biztosító csatornamű társulati tagok által kötött Fundamenta 
lakás – előtakarékossági szerződések havi törlesztő-részleteit támogassa.  



A támogatás visszatérítendő támogatásként került nyújtásra és folyósításra azzal, hogy a 
támogatás összege a Fundamenta Lakás előtakarékossági szerződések lejártakor az azok 
alapján keletkezett és a Tard Község Fejlődéséért Közalapítványhoz ténylegesen befolyt 
megtakarításból kerül visszafizetésre az önkormányzat részére.  
 
A képviselő testület akként határozott, hogy Tard Község Önkormányzata megkeresi a Tard 
Község Fejlődéséért Közalapítványt annak pontosítása érdekében, hogy a támogatás 
tárgyában kötött szerződésekben a támogatás jellegét közösen visszatérítendő támogatásként 
deklarálják.  

Megkeresi az alapítványt, hogy az Önkormányzat által megállapodás alapján nyújtott, és 
részben megtérített fejlesztési célú támogatással, valamint az önkormányzat részére a 
beruházás befejezését követően biztosított és az önkormányzat által megtérített 
támogatásokkal számoljon el. Az elszámolásból eredő különbözetet az előtakarékossági 
szerződések lejártát követő engedményezés kapcsán ténylegesen befolyt összegből az 
önkormányzat részére fizesse vissza.  

E határozattal kapcsolatos egyeztetések lebonyolításával, valamint az elszámolás alapján 
történő megállapodás megkötésével a képviselőtestület a polgármestert bízza meg. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 
 
 

7. Döntés Közbeszerzési szabályzatról 
 

 
 A közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII törvény alapján módosítani kell az 
önkormányzatunk közbeszerzési szabályzatát.  
 
Brunner Éva képviselő kérdezi, hogy előző szabályzat alapján lefolytatott közbeszerzéssel 
mi történt, a Sándor –völggyel kapcsolatban mikor várható döntés valamint elmondja, hogy az 
október 25.-i ülésen elfogadott közbeszerzési szabályzat még a régi közbeszerzési törvény 
alapján készült, holott akkor már az nem volt hatályban.              
 
Gál János polgármester válaszában elmondja, hogy március végéig kell dönteni a kiírt 
pályázat ügyében.  
 
Derekas Sándor jegyző elmondja, hogy a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. Tv 
108.§.-a rendelkezik a törvény hatálybalépéséről. A képviselő asszony által megjegyzettekre 
vonatkozóan idézi a törvény szövegét. Eszerint a törvény ugyan az 1.) bekezdés szerint 2011. 
augusztus 21.-én hatályba lépett, de a 2.) szerint annak teljes tartalma tehát az 1.§ - tól a 
183.§.-áig valamint az 1-4 melléklete csak 2012. január 1.-én. A hatályba léptető 
rendelkezések teljes ismerete választ ad a képviselő asszony kérdésére. 
 
Gál János polgármester elmondja, hogy a szabályzat készítésével megbízott tanácsadó 
közbeszerzésben dolgozik már évek óta 
 
Tard község Önkormányzatának képviselő testülete az Önkormányzat közbeszerzési 
szabályzatához kapcsolódó kérdéseket megvitatta és 6 fő igen szavazatával ellenszavazat, és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát: 



 
26 / 2012. (III. 06.) határozat 
 
Tárgy: Döntés Közbeszerzési szabályzatról 
 
Tard Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. 
törvény (továbbiakban: Kbt.) 22. §- a értelmében az alábbi Közbeszerzési Szabályzatot 
(továbbiakban: Kbsz.) alkotja: 
 

1. § 
A Kbsz. célja és hatálya 

 
(1) Tard Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő a Kbsz- ben határozza meg a közbeszerzési 

eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében 
eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi körét és a 
közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. 

 
(2) A Kbsz. hatálya Tard Község Önkormányzata (a továbbiakban: ajánlatkérő) Kbt. hatálya alá 

tartozó árubeszerzéseire, szolgáltatás megrendeléseire, építési beruházásaira, építési és 
szolgáltatási koncesszióira, valamint tervpályázataira (a továbbiakban együttesen: 
közbeszerzéseire) terjed ki. Az ajánlatkérő közbeszerzései során- ha beszerzéseinek értéke a 
Kbt. szerinti értékhatárt eléri vagy meghaladja- köteles a Kbt., valamint a Kbsz. rendelkezései 
szerint eljárni. 

 
(3) Tard Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő a Kbt. és jelen Kbsz. rendelkezései szerint 

folytatja le a fenntartásában, illetve irányítása alatt álló intézmények közbeszerzéseit is. 
 

2. § 
Döntésre jogosultak 

 
(1) A Kbt. Harmadik Részének alkalmazásakor minden esetben a polgármester dönt 

a.) a közbeszerzési eljárást megindító ajánlat(tétel)i/részvételi/konzultációra szóló 
felhívásról/tárgyalási meghívóról (a továbbiakban: felhívás) és/vagy annak legfontosabb 
feltételeiről (különösen: beszerzés tárgya, beszerzés tárgyának mennyisége, fizetési feltételek, 
alkalmassági kritériumok, teljesítési véghatáridő, a beruházás teljesítéséhez biztosított forrás 
megjelölése, ajánlatkérő műszaki ellenőre [építési beruházás esetén], ajánlatkérő tervezője 
[építési beruházás esetén], bírálati szempont[rendszer], teljesítés helye, dokumentáció 
ellenértéke, becsült érték, meghívandó ajánlattevők),  
b.) az ajánlattételi dokumentációról és/vagy annak legfontosabb feltételeiről (különösen: 
beszerzés tárgya, beszerzés tárgyának mennyisége, fizetési feltételek, alkalmassági 
kritériumok, teljesítési véghatáridő, a beruházás teljesítéséhez biztosított forrás megjelölése, 
ajánlatkérő műszaki ellenőre [építési beruházás esetén], ajánlatkérő tervezője [építési 
beruházás esetén], bírálati szempont[rendszer], teljesítés helye, dokumentáció ellenértéke, 
becsült érték, meghívandó ajánlattevők),  
c.) a felhívás esetleges módosításáról, illetve visszavonásáról,  
d.) az eljárás eredményéről,  
e.) amennyiben arra a Kbt. szerint az ajánlatkérőnek lehetősége van a meghívandó Kbt- ben 
előírt számú ajánlattevőről, 
f.) amennyiben az ajánlatkérő nem maga akarja a közbeszerzési eljárást lefolytatni, úgy annak 
az ajánlatkérőnek a meghatalmazásáról, aki az ajánlatkérő javára a közbeszerzési eljárást 
lefolytatja, 



g.) amennyiben több ajánlatkérő közösen valósít meg egy közbeszerzést, akkor a 
közbeszerzési eljárás lefolytatásával maguk közül kiválasztott ajánlatkérő meghatalmazásáról. 
h.) amennyiben jogorvoslati eljárás indul a közbeszerzési eljárásban a Döntőbizottság 
végzésének, vagy határozatának bírósági felülvizsgálatáról. 
 

 
(2) A Kbt. Második Részének alkalmazásakor minden esetben a képviselő-testület dönt 

a.) a közbeszerzési eljárást megindító felhívásról és/vagy annak legfontosabb feltételeiről 
(különösen: beszerzés tárgya, beszerzés tárgyának mennyisége, fizetési feltételek, 
alkalmassági kritériumok, teljesítési véghatáridő, a beruházás teljesítéséhez biztosított forrás 
megjelölése, ajánlatkérő műszaki ellenőre [építési beruházás esetén], ajánlatkérő tervezője 
[építési beruházás esetén], bírálati szempont[rendszer], teljesítés helye, dokumentáció 
ellenértéke, becsült érték, meghívandó ajánlattevők),  
b.) az ajánlattételi dokumentációról és/vagy annak legfontosabb feltételeiről (különösen: 
beszerzés tárgya, beszerzés tárgyának mennyisége, fizetési feltételek, alkalmassági 
kritériumok, teljesítési véghatáridő, a beruházás teljesítéséhez biztosított forrás megjelölése, 
ajánlatkérő műszaki ellenőre [építési beruházás esetén], ajánlatkérő tervezője [építési 
beruházás esetén], bírálati szempont[rendszer], teljesítés helye, dokumentáció ellenértéke, 
becsült érték, meghívandó ajánlattevők),  
c.) az ajánlat(tétel)i/részvételi felhívás esetleges módosításáról, illetve visszavonásáról,  
d.) az eljárás eredményéről,  
e.) amennyiben arra a Kbt. szerint az ajánlatkérőnek lehetősége van a meghívandó Kbt- ben 
előírt számú ajánlattevőről, 
f.) amennyiben az ajánlatkérő nem maga akarja a közbeszerzési eljárást lefolytatni, úgy annak 
az ajánlatkérőnek a meghatalmazásáról, aki az ajánlatkérő javára a közbeszerzési eljárást 
lefolytatja, 
g.) amennyiben több ajánlatkérő közösen valósít meg egy közbeszerzést, akkor a 
közbeszerzési eljárás lefolytatásával maguk közül kiválasztott ajánlatkérő meghatalmazásáról. 
h.) amennyiben jogorvoslati eljárás indul a közbeszerzési eljárásban a Döntőbizottság 
végzésének, vagy határozatának bírósági felülvizsgálatáról. 
 

(3) Amennyiben az (1), vagy (2) bekezdés szerinti döntési jogosult az (1), vagy (2) bekezdés a- b) 
pontjai esetében a felhívás és dokumentáció legfontosabb feltételeiről dönt, külön döntés a 
felhívásról és dokumentációról már nem szükséges. 
 

(4) A (2) bekezdés esetében az elfogadott, jóváhagyott felhívást minden esetben a polgármester 
írja alá. 
 

(5) Az (1) bekezdés szerint a polgármester hatáskörébe tartozó döntés meghozatalának jogát a 
képviselő- testület magához vonhatja. 
 

(6) Abban az esetben, ha a közbeszerzési eljárás nem hirdetmény közzétételével indul, a 
polgármester az esetlegesen bevonásra kerülő hivatalos közbeszerzési tanácsadót írásban 
meghatalmazhatja az elfogadott felhívás aláírására és meghatározott ajánlattevők részére 
történő közvetlen megküldésére. 

 
(7) Halaszthatatlan döntés vagy rendkívüli sürgősség esetén a jegyző javaslata alapján a 

polgármester jogosult a képviselő- testület hatáskörébe tartozó ügyben a közbeszerzési 
felhívásról (ajánlat[tétel]i dokumentációról), a felhívás esetleges módosításáról, illetve 
visszavonásáról, az eljárás eredményéről, továbbá amennyiben arra a Kbt. szerint az 
ajánlatkérőnek lehetősége van a meghívandó Kbt- ben előírt számú ajánlattevőről dönteni. A 
javaslatban a jegyző köteles megjelölni a döntés halaszthatatlanságának okát vagy a 



rendkívüli sürgősségre okot adó körülményeket. Ebben az esetben a jegyző köteles a 
polgármester döntéséről a képviselő- testületet a soron következő ülésén írásban tájékoztatni. 

 
(8) A közbeszerzési eljárások lebonyolításához esetlegesen bevont hivatalos közbeszerzési 

tanácsadó, illetve amennyiben bármely jogszabály hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
bevonását kötelezővé teszi, úgy a hivatalos közbeszerzési tanácsadó kiválasztásáról a becsült 
értéktől függetlenül a polgármester dönt.  

 
(9) A közbeszerzési tervet minden év március 31. napjáig a Kbt- ben meghatározott feltételek 

szerint a jegyző készíti el és a polgármester hagyja jóvá. A közbeszerzési terv esetleges 
évközbeni módosítását a jegyző végzi oly módon, hogy a közbeszerzési tervet minden év 
június 30., szeptember 30., és december 31. napjáig felülvizsgálja és a módosítások, valamint 
a módosítások indokainak átvezetését követően haladéktalanul a polgármester elé terjeszti 
jóváhagyás végett. A közbeszerzési tervvel összefüggésben a Kbt. 31. §- ában foglalt 
kötelezettségek teljesítéséről a jegyző gondoskodik. 
Amennyiben a Közbeszerzési Hatóság, vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére 
feljogosított szervek kérik a közbeszerzési terv megküldéséről a jegyzőnek kell gondoskodni. 

 
(10)  Az éves statisztikai összegezés vonatkozó rendeletben meghatározott minta szerinti 

elkészítése, valamint határidőben (a tárgyévet követő év május 31. napjáig) történő 
megküldése, illetve a közzététele a jegyző feladata. Az éves statisztikai összegezést a 
képviselő- testület hagyja jóvá minden év április 30. napjáig. 

 
3. § 

Közbeszerzési Bíráló Bizottság 
 

(1) A Közbeszerzési Bíráló Bizottság (továbbiakban: KBB) jelen határozat 1. számú 
függelékében meghatározott legalább 3 tagból, illetve eseti jelleggel a polgármester által 
írásban felkért külső tag (ok) ból áll. A KBB tagjai a (3) bekezdésben foglalt feltétel 
teljesülését biztosító másik tagot jogosító előzetes írásbeli meghatalmazással helyettesíthetők. 
A KBB elnökét saját tagjai közül minden közbeszerzési eljárásban külön, egyszerű 
szavazattöbbséggel választja meg. 
 

(2) A KBB- nak a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel 
rendelkező tagjai vannak.  

 
(3) A KBB akkor határozatképes, ha ülésén a (2) bekezdésben meghatározott szakértelmek 

mindegyikének legalább egy- egy képviselője jelen van. A KBB határozatait egyszerű 
szavazattöbbséggel, nyílt szavazással hozza. 
 

(4) A képviselő- testület saját tagjai közül (beleértve a polgármestert is) kizárólag tanácskozási 
joggal rendelkező személyt delegálhat a KBB- ba. Az ilyen tag a KBB döntéshozatalában nem 
vehet részt. 

 
(5) A KBB írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az ajánlatkérő nevében a 

közbeszerzési eljárást lezáró döntést 2. § szerint meghozó személy vagy testület részére az 
ajánlat(ok) érvényességének/érvénytelenségének vizsgálatáról, valamint a bírálati szempontok 
szerinti értékeléséről (az ajánlatok eseteleges hiánypótlását, Kbt- ben foglalt javítását, 
megindokoltatását, tisztázását követően). 
 



(6) A KBB munkájáról jelen határozat 5. számú függelékében meghatározott tartalommal 
jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek részét képezik a tagok indokolással ellátott bírálati 
lapjai. 

 
4. § 

Polgármesteri Hivatal 
 

(1) Az ajánlatkérő közbeszerzéseinek lebonyolítását a Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: 
Hivatal) végzi. A Hivatal köteles ellátni mindazon szervezési, adminisztrációs, iratkezelési és 
döntés- előkészítési feladatokat, melyek- a Kbt. és jelen Kbsz. alapján- az Önkormányzat 
közbeszerzéseinek jogszabályok alapján előírt lebonyolításához szükségesek. 

 
(2) A Hivatal közbeszerzésekkel kapcsolatos feladat- és hatáskörei: 

a.) a közbeszerzési eljárás megindítása előtt meggyőződik arról, hogy fennállnak-e a 
megindítás feltételei (különös tekintettel a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékére, a 
becsült értékre, az egybeszámítás szabályaira); 

b.) elkészíti a felhívást; 
c.) összeállítja a közbeszerzési dokumentációt; 
d.) a felhívások megküldése (közzététele), illetve megjelentetése, javítása, módosítása, 

visszavonása, hiánypótlása; 
e.) amennyiben a Kbt. értelmében kötelező, úgy a szerződés módosításáról, illetve 

teljesítéséről szóló tájékoztató megjelentetése; 
f.) összeállítja és megküldi a kiegészítő tájékoztatást; 
g.) összeférhetetlenség vizsgálata az eljárás kezdetétől a jogerős befejezéséig; 
h.) a részvételi jelentkezések/ajánlatok átvétele, nyilvántartásba vétele, valamint a részvételi 

jelentkezési/ajánlat(tétel)i határidő lejártáig írásban és zártan beérkezett részvételi 
jelentkezések/ajánlatok felbontása; 

i.) a hiánypótlásokkal, felvilágosítás/indokolás kéréssel kapcsolatos intézkedések megtétele, 
a hiánypótlások megküldése; 

j.) a döntési javaslatok/előterjesztések, illetve a közbeszerzési eljárás iratainak 2. §- a szerinti 
döntéshozó, illetve KBB elé terjesztése; 

k.) kapcsolattartás a közbeszerzésekben érintett szervekkel, illetve személyekkel; 
l.) az egyes eljárási cselekmények során az adminisztrációs, iratkezelési, igazgatási 

szolgáltatási díj/közzétételi díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségek teljesítése; 
m.) szervezi és koordinálja az esetleges helyszíni bejárásokat; 
n.) a felhívásban meghatározott időpontban az eredmény kihirdetése; 
o.) a Kbt. előírásai betartásával az összegezésben észlelt bármely elírás (névcsere, hibás 

névírás, szám- vagy számítási hiba vagy más hasonló elírás) kijavítása és a kijavított 
összegezés összes részvételre jelentkező/ajánlattevő részére történő megküldése; 

p.) közbeszerzési szerződés aláírásra történő előkészítése, aláírásában való közreműködés; 
q.) a közbeszerzési dokumentumok tárolása, jogszabály által előírt ideig történő megőrzése 

oly módon, hogy azok azonosíthatóak, visszakereshetőek, és utólagosan ellenőrizhetőek 
legyenek; 

r.) koordinálja az eljárásban esetlegesen részt vevő szakértő(k), hivatalos közbeszerzési 
tanácsadó munkáját, részére a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó iratokat azonnal 
megküldi; 

s.) a KBB üléseit előkészíti (az ülés időpontjáról előzetesen tájékoztatja a tagokat, a 3. § (5) 
bekezdésben meghatározott feladatok teljesítéséhez szükséges dokumentumokat, illetve 
formanyomtatványokat eljuttatja a tagokhoz), az ülésről jegyzőkönyvet vezet; 

t.) eleget tesz a Kbt. nyilvánosság biztosítására, közzétételre és kommunikációra vonatkozó 
rendelkezéseiben foglalt kötelezettségeknek; 



u.) jogorvoslati eljárás esetén valamennyi szükséges dokumentumot a Döntőbizottság 
rendelkezésére bocsát határidőben, az előzetes vitarendezési és/vagy jogorvoslati kérelem 
esetén írásbeli észrevételt tesz, választ ad, szükség esetén a jogorvoslati tárgyaláson a 
személyes megjelenésről, képviseletről gondoskodik. 

v.) javaslatot tesz a 2. § szerinti döntési jogosultnak a Döntőbizottság végzésének, vagy 
határozatának bírósági felülvizsgálatára. 

 
(3) A Hivatal a (2) bekezdés a.) pontjában foglalt kötelezettségének írásban rögzített módon tesz 

eleget. 
 

(4) A Hivatal (2) bekezdésben meghatározott feladatainak ellátásáról a jegyző és a polgármester a 
3. § (2) bekezdésében meghatározott szakértelemmel rendelkező ügyintézők útján 
gondoskodik. Felelősséggel a jegyző és a polgármester tartozik.  

 
(5) Amennyiben a 2. § (8) bekezdése értelmében a közbeszerzési eljárásban hivatalos 

közbeszerzési tanácsadó működik közre, úgy a megbízási szerződésben ki kell kötni, hogy a.) 
a 4. § (2) bekezdés b.)- f.), h.)- i.), n.)- p.) pontjaiban foglaltak teljesítése, illetve az azokban 
való közreműködés a hivatalos közbeszerzési tanácsadó kötelezettsége; 
b.) a 4. § (2) bekezdés j.) pontjával összefüggésben döntéselőkészítő szakvéleményt készít; 
c.) a hivatalos közbeszerzési tanácsadóval megkötött megbízási szerződésben foglalt egyéb 
feltételek szerint az ajánlatkérőt a hivatalos közbeszerzési tanácsadó (ügyvéd) képviseli 
jogorvoslati eljárás esetén.  
 

(6) Az ajánlatkérő köteles hivatalos közbeszerzési tanácsadót (ügyvédet) bevonni 
a.) amennyiben az ajánlatkérő a Kbt- ben biztosított feltételek szerint nem kötött, önálló 

eljárási szabályokkal akar közbeszerzési eljárást lefolytatni. Ebben az esetben a hivatalos 
közbeszerzési tanácsadó kötelezettsége az önálló eljárási szabályok kialakítása és a 
közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása. 

b.) amennyiben az ajánlatkérő közbeszerzési eljárásával szemben jogorvoslati eljárás indul. 
 

(7) Amennyiben a közbeszerzési eljárás során  
a) a beszerzés megvalósításához az ajánlatkérő részben, vagy egészben támogatásban részesül, 
vagy támogatás iránti igényt nyújtott be, úgy a támogatás forrásának, illetve a támogatást 
nyújtó személyének függvényében a vonatkozó jogszabályok által előírt közbeszerzés eljárás 
előzetes, vagy utólagos ellenőrzésére, adatszolgáltatásra, bejelentésre stb. vonatkozó 
intézkedések megtétele, illetve határidők betartása, és/vagy 
b) a beszerzés megvalósítása jogszabályi előírásnál fogva más közigazgatási szerv, hatóság 
előzetes engedélyétől függ, illetve központi ellenőrzést ír elő, úgy az előzetes engedélyezésre, 
központi ellenőrzésre vonatkozó intézkedések megtétele, illetve határidők betartása 
a Hivatal feladata és felelőssége, azonban a bevont hivatalos közbeszerzési tanácsadó- a 
szükséges iratok rendelkezésre bocsátásával- a Hivatallal köteles együtt működni. 

 
5. § 

Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések 
 
(1) Az Önkormányzat közbeszerzési értékhatár alatti beszerzései során a versenyeztetést egyszerű 

szabályok alkalmazásával kell biztosítani. A beszerzés tárgyától és értékétől függően 
főszabályként legalább három ajánlat bekérése szükséges, amelytől árubeszerzés és 
szolgáltatás megrendelése esetén, illetőleg rendkívüli sürgősség esetén el lehet térni. Az 
ajánlatok bekéréséről a polgármester gondoskodik. A beérkezett ajánlatokat a polgármester 
értékeli, és bírálja el.  

 



6. § 
Felelősség 

 
(1) Valamennyi, a Kbsz. alapján a közbeszerzési eljárásokban részt vevő személy vagy szervezet 

köteles feladatait jogszerűen, a tőle elvárható legmagasabb szakmai színvonalon ellátni, a 
jogszabályi előírásainak megfelelően az eljárási cselekményeket határidőben elvégezni, a 
szükséges döntéseket határidőben és kellő körültekintéssel meghozni.  
 

(2) Az eljárások szabályszerűségéért, illetve jogszerűségéért a Kbsz- ben meghatározott 
feladatmegosztás szerint eljáró szervek, illetve személyek a felelősek.  

 
(3) Az eljárást lezáró döntésért a 2. § szerinti döntést hozó a felelős. 

 
(4) A közbeszerzési eljárásokban résztvevő köztisztviselők, ügyintézők a jelen Kbsz- ben 

meghatározott feladataik ellátása tekintetében fegyelmi felelősséggel tartoznak.  
 

(5) A Hivatal munkatársainak mulasztása esetén a jegyző köteles a mulasztást kivizsgálni, és 
munkáltatói jogkörében a szükséges intézkedéseket megtenni.  

 
7. § 

Záró rendelkezések 
 
(1) Jelen Kbsz- től eltérő, egyedi eljárási rend megalkotására a polgármester jogosult. 
 
(2) Jelen Kbsz. a kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit a kihirdetése után megkezdett 

közbeszerzések során kell alkalmazni. 
 
(3) Jelen Kbsz. kihirdetésével a korábbi Kbsz. hatályát veszti. 
 
Kelt Tard, 2012. március 6.-án. 
 
 

Gál János 
polgármester 

Derekas Sándor 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 

1. számú függelék (KBB tagjai) 
2. számú függelék (összeférhetetlenségi, titoktartási nyilatkozat) 
3. számú függelék (felelősségi nyilatkozat) 
4. számú függelék (egyéni bírálati lap) 
5. számú függelék (jegyzőkönyvek kötelező tartalmi elemei) 



1. számú függelék Tard Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatához 
 
Tard Község Önkormányzata Közbeszerzési Bíráló Bizottságának tagjai: 
 

1. Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tagok: 
- építési tárgyú közbeszerzéseknél: … 
- árubeszerzési tárgyú közbeszerzéseknél: … 
- szolgáltatási tárgyú közbeszerzéseknél: … 

 
2. Közbeszerzési szakértelemmel rendelkező tag: … 

 
3. Jogi szakértelemmel rendelkező tag: … 

 
4. Pénzügyi szakértelemmel rendelkező tag: …. 



2. számú függelék Tard Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatához 

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 
 
 
Alulírott  
 
Név: … 
 
Lakcím: … 
 
, mint a közbeszerzési eljárásban közszolgálati jogviszony alá tartozó közreműködő  
, mint a Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagja 
, mint külső megbízott közreműködő (pl. független hivatalos közbeszerzési tanácsadó, 
lebonyolító, jogi szakértő stb. ) 
, mint a képviselő- testület tagja 
 
……………………………………………………………………..….. tárgyú közbeszerzési 
eljárásban (A megfelelő szöveg aláhúzandó). 
 
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.)  24. §- a alapján  
 

kijelentem, 
 
hogy velem szemben a Kbt. 24. § -ában meghatározott összeférhetetlenségi ok, mint kizáró 
körülmény nem áll fenn. 
 
Egyben kötelezettséget vállalok arra, hogy a fenti tárgyú közbeszerzési eljárással 
kapcsolatban tudomásomra jutott a Ptk. 81.§ (3) bekezdésében meghatározott, közérdekű 
nyilvános adatnak nem minősülő adatot üzleti titokként kezelem, a közbeszerzési eljárással 
kapcsolatos tudomásomra jutott adatokat, tényeket, titkot megőrzöm, azt sem az eljárás 
befejezése előtt, sem pedig azt követően jogosulatlan személy tudomására nem hozom. 
 
Tudomással bírok az összeférhetetlenség fennállásának és a titoktartási kötelezettségem 
megszegésének jogkövetkezményeiről.  
 
Jelen nyilatkozatot a jogkövetkezmények ismeretében, minden befolyásolástól mentesen, saját 
kezűleg az alulírott helyen és napon írom alá. 
 
 
 
Kelt Tard, 2012. ... 

 
……………………………………… 

Aláírás 
 
 
 
 



 
3. számú függelék Tard Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatához 

 

 
FELELŐSSÉGI  NYILATKOZAT 

 
 
Alulírott 
 
Név: … 
 
Lakcím: … 
 
, mint a közbeszerzési eljárásban közszolgálati jogviszony alá tartozó közreműködő  
, mint a Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagja 
, mint külső megbízott közreműködő (pl. független hivatalos közbeszerzési tanácsadó, 
lebonyolító, jogi szakértő stb.) 
, mint a képviselő- testület tagja 
 
……………………………………………………………………..….. tárgyú közbeszerzési 
eljárásban (A megfelelő szöveg aláhúzandó) 
 
elismerem és tudomásul veszem, hogy az eljárás során a tevékenységemmel az 
Önkormányzatnak okozott kárért: 
 

- a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 57. §- a szerinti, 
- a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 339. §- a szerinti, 
- az ajánlatkérővel kötött szerződésben foglalt feltételek (külső megbízott 

közreműködő (pl. független hivatalos közbeszerzési tanácsadó, lebonyolító, jogi 
szakértő stb.) szerinti, 

 
kártérítési felelősséggel tartozom (A megfelelő szöveg aláhúzandó).  
 
Kelt Tard, 2012. ... 
 
 
 
       ……………………………. 
                                                        Aláírás  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. számú függelék Tard Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatához 
 
 

EGYÉNI BÍRÁLATI LAP 
 

Az Közbeszerzési Bíráló Bizottság 20… … napján tartandó ülésére 
 
 

I. Közbeszerzési Bizottsági tag neve: …  
 
II. Képviselt szervezet: Tard Község Önkormányzata  
 
III. Közbeszerzés tárgya (adott esetben részenként):  

1. … 
2. … 
3. … 

 
 
 
IV. Közbeszerzési Bíráló Bizottsági tag bírálata: 
 

1. Érvényes ajánlatot tett:  
 
………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Érvénytelen ajánlatot tett + érvénytelenség oka1:  
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 

- az összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatot tett:  
 
……………………………………………………………………………………… 

 
- az összességében második legelőnyösebb érvényes ajánlatot tett: 

                                                 
1 Az alábbi érvénytelenségi okok közül lehet választani:  
a) azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta után nyújtották be az ajánlatot; 
b) az ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy alvállalkozója vagy az ajánlatban, illetve részvételi jelentkezésben 
az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek ; 
c) az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt vagy alvállalkozóját, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő 
szervezetet az eljárásból kizárták; 
d) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági 
követelményeknek; 
e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a dokumentációban, 
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezések és az ajánlatok 
ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; 
f) aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz az ajánlat; 
g) lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetve kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást 
tartalmaz az ajánlat; 
h) az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb 
összegben bocsátotta rendelkezésre. 



 
……………………………………………………………………………………… 

 
- a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra érvényes ajánlatot tett:  

 
……………………………………………………………………………………… 
 

- a második legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra érvényes ajánlatot tett:  
 
……………………………………………………………………………………… 

 
3. Az előterjesztett döntéselőkészítő szakvéleményben foglalt határozati javaslattal: 

 
maradéktalanul egyetértek/nem értek egyet2. 
 

4. Az alábbi okból nem értek egyet az előterjesztett döntéselőkészítő szakvéleményben 
foglalt határozati javaslattal:  
 

………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Kelt Tard, 2012. ...                 ………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Megfelelő rész aláhúzandó. 



 … 
5. számú függelék Tard Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatához 

 

EGYES JEGYZŐKÖNYVEK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 
 
A részvételi jelentkezések, illetve az ajánlatok felbontásáról készült jegyzőkönyvnek 
tartalmaznia kell: 
 
a.) az ülés helye; 
b.) a közbeszerzési eljárás tárgya és fajtája; 
c.) a résztvevők neve; képviselt szervezetek neve 
d.) a bontás megkezdésének időpontja; 
e.) az ajánlattevők neve (székhelye, telephelye, lakóhelye); 
f.) az ajánlattevők által kért ellenszolgáltatás; 
g.) az ajánlatok azon főbb számszerűsíthető adatait, amelyek a bírálati szempont 

(részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. 
h.) az ajánlatokra vonatkozó esetleges egyéb körülményeket 
i.) a bontás berekesztésének időpontja; 
j.) a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítő aláírása, amennyiben a jegyzőkönyvet  
    nem közjegyző készíti. 
 
A KBB üléséről készült jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 
 
a) az ülés helye; 
b) az ülés megnyitásának időpontja; 
c) a közbeszerzési eljárás tárgya és fajtája; 
d) a résztvevők neve (jelenlétük minőségének, különösen szakértelmük, szavazati joguk 
feltüntetése); 
e) a felszólalók neve, és a hozzászólások lényege, illetve külön kérésre az elhangzottak szó 

szerinti rögzítése; 
f)  a bírálóbizottság javaslata az egyes ajánlatok/részvételi jelentkezések  
érvényességére/érvénytelenségére, az eljárás eredményességére/eredménytelenségére,  
g) az elbírálás szerinti értékelés; 
h) a határozatképesség megállapítása, a határozathozatalok módja és a szavazások számszerű 
eredménye; 
i) az ajánlatokra vonatkozó esetleges egyéb körülmények; 
j) az ülés berekesztésének időpontja; 
k) a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv hitelesítő aláírása. 

 
Határidő : azonnal 
Felelős : Polgármester 
 
 
 
 
 
 



8. Egyebek 
 
A Mezőkövesdi VG. Zrt. Kéményseprő szolgáltatást kínál olcsóbban mint a Borsodkomm. 
Javasolja a szerződés átkötését. 
 
Az önkormányzat képviselő testülete megvitatta az ajánlathoz kapcsolódó kérdéseket és 6 fő 
igen szavazatával ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát: 
 
27 / 2012. (III. 06.) határozat 
 
Tárgy: Kéményseprő ipari szolgáltatás  
 
Tard Község Önkormányzatának képviselőtestülete a mezőkövesdi VG. Zrt. Kéményseprő 
szolgáltatás nyújtására tett ajánlatát elfogadja. Megbízza a polgármestert, hogy az ajánlat 
alapján az új szolgáltatási szerződést kösse meg illetve a korábbi szolgáltató 
BORSODKOMM - mal a meglévő szerződést bontsa fel. 
 
Határidő : azonnal 
Felelős : Polgármester 
 
Gál János polgármester ismerteti a 2012. évi tervezett kulturális és közösségi programok 
tervezetét, a képviselők elmondják véleményüket. 
 
Kleszó Tibor alpolgármester a könyvtár működése iránt érdeklődik. 
 
Gál János polgármester és Derekas Sándor jegyző válaszol, melyben elmondják, hogy 
kistérségi mozgókönyvtár működik, viszont szükség lenne gépre és könyvtár programra. 
 
Derekas Sándor jegyző elmondja még, hogy pályázat keretén belül lehetőség van EÜ gép 
műszer beszerzésére. Ehhez szükséges a meglévő eszközök felmérése, amely érinti a 
háziorvost, a fogorvost, és a védőnőt. 
 
Kovács Béla képviselő az alábbiakat ismerteti a testülettel:  

1.) Tudomására jutott P József tardi lakos tájékoztatása alapján hogy a 
háziorvos rendelési időben, munkaidőben sem az orvosi rendelőben sem 
a lakásán nem elérhető.  

2.) Czufor József volt polgármestertől jutott tudomására, hogy dr. Keszthelyi 
Gyula az általa üzemeltetett web lapján nyilvánosságra, hozta, hogy 
Kovács Béla külföldön tölti a szabadságát, siel. Dr. Keszthelyi Gyulának 
semmi köze nincs hozzá, hogy ki hol van, azonban azzal, hogy 
nyilvánosságra hozz a tényt miszerint a lakása üres, lakását illetve 
értékeit, rablás veszélyének tette ki. 

3.) Tájékoztatja továbbá a képviselő testületet, hogy tudomása szerint 3 
etikai eljárás van dr. Keszthelyi Gyula ellen 

 
Vajda Zoltán képviselő úgy tudja, hogy a védőnői szolgálatnak mérlegre lenne szüksége és 
kérdezi van e a szolgálati lakásnak fűthető helyisége a nyugdíja klub részére és a játszóteret 
említi még, hogy baleset veszélyes. 
 



Gál János polgármester tájékoztatja még a képviselőket az utazás kiállításon való 
részvételről 
 
A képviselő testület részéről egyéb indítvány javaslat nem érkezett, Gál János polgármester az 
ülést bezárta. 
 

kmf. 
 
 
 

Gál János 
polgármester 

Derekas Sándor 
jegyző 

 
 
 
  
   
   Brunner Éva       Kovács Béla 
  jkv. hitelesítő      jkv. hitelesítő 
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