JEGYZİKÖNYV

Száma:

- 1./2012

Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2012. szeptember 25.-én
17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötı termében
megtartott ülésérıl.
Jelen vannak:
•
•
•
•
•
•

Gál János polgármester
Kleszó Tibor alpolgármester
Brunner Éva
Hajdu József
Kovács Béla
Nagy Béla képviselı

Távolmaradását bejelentette:
•

Kelemen Károlyné képviselı

Tanácskozási joggal jelen van:
•

Derekas Sándor jegyzı

•

Jordánné Hajdu Katalin

Az ülés jegyzıkönyvét Jordánné Hajdu Katalin vezeti.
Gál János polgármester köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy a megválasztott 7 fı
testületi tag közül 6 fı jelen van, a képviselı-testület határozatképes. A testület ülését
megnyitja, jegyzıkönyv hitelesítınek felkéri Kleszó Tibor alpolgármester és Kovács Béla
képviselıket, akiket a testület 6 fı igen szavazatával elfogad. Javaslatot tesz az ülés napirendi
pontjára, amit a jelenlévı képviselık 6 fı igen szavazatával ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbiak szerint
:
NAPIREND
ZÁRT ÜLÉS
1. Szociális ügyek
polgármester
Elıadó :
Referens:
szociális ea.
NYÍLT ÜLÉS
1. Polgármesteri tájékoztató az elmúlt idıszak eseményeirıl (szóbeli tájékoztató)
Ea: polgármester
2. Tájékoztató az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról
Ea: polgármester
Ref.: gazdálkodási ea.
3. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása
4. Szándéknyilatkozat közös hivatal létrehozása ügyében

Ea: polgármester
Ref.: jegyzı
5. Szándéknyilatkozat közoktatási intézmény mőködtetésérıl
Ea: polgármester
Ref.: jegyzı
6. Egyebek

1. Polgármesteri tájékoztató
Gál János polgármester ismerteti az elızı képviselı testületi ülés óta történteket. Elmondja, a
térfigyelı kamera rendszer kiépítésére benyújtott pályázatunkat a Belügyminisztérium támogatja
3.328.000.- Ft-tal, melyhez 837.000.- Ft önrészt kell biztosítania önkormányzatunknak.
Az Önhiki második fordulójára beadtuk igényünket. A társulási tanács kihelyezett ülését Tardon
tartotta, errıl majd a közös hivatal létrehozásáról szóló napirendi pontnál részletesebben beszámol.
Az óvoda és az iskola elindult rendben, az iskolában megkezdıdött a 10 napos úszás oktatás. A
Fundamentum iskolánál igazgató váltás volt, az új igazgató megkereste az iskolabusz indulásával
kapcsolatban, de az önkormányzatnak nem érdeke, mert korábbi indulás esetén a menetrend
szerinti járat közlekedését akadályozza.
Tájékoztatja a polgármester a képviselıket a folyamatban lévı önkormányzatot érintı peres
ügyekrıl: Svéda Lászlóné és Kleszóné Konfár Mónika által indított munkaügyi perrıl, a Tardi
Patak ügyében indult közigazgatási perrıl, a felmondott háziorvosi szerzıdés miatt indult
perekrıl.
Beszámol a Sándor-völgyben folyó beruházás és a temetı partfal omlás helyreállítás
munkálatainak állapotáról és készültségi fokáról.
Beszél a képviselı testület a Kakasfesztivál megrendezésével kapcsolatban felmerülı
problémákról.

2.

Tájékoztató az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról

3.

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása

A rendelet módosításának oka elıre nem tervezhetı központi támogatások
önkormányzatunkhoz érkezése, illetve a költségvetés tervezésekor még nem látható szükséges
kiadások felmerülése, melyet a 16. számú melléklet mutat be.
Tard község Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezete
folyamatosan biztosított volt, kötelezı feladataink ellátásának folyamatosan eleget tettünk, a
mőködési kiadások fedezete mindenkor a rendelkezésre állt. A személyi és intézményi
hátteret a takarékos gazdálkodással biztosítottuk.
Bankszámlának és pénztárunk nyitóegyenlege 2012. január 1.-én 2.499 ezer Ft., záró
egyenlegünk 2012. június 30.-án 7.512 ezer Ft volt, valamint 17.372 e Ft érétkő tıkegarantált
pénzpiaci befektetési jeggyel rendelkezett, melybıl 5.154 e Ft. a Sándor-völgyi rendezvénytér
megvalósításához utalt elıleg összege és 2.407 e Ft. értékő Euró alapú tıkegarantált
befektetési jegy, melyet az elızı franciaországi látogatás után kapott az Önkormányzat a
testvér településtıl. A munkabér hitelen kívül pénzintézettıl egyéb hitel felvételére nem
került sor.
Az Önkormányzatnak 2012. I. félévében 141.172 ezer Ft bevétele volt, mely az éves
eredeti elıirányzat 34,9 %-a, melyen belül a költségvetési bevételek 33,5 %-ban teljesültek, a
mőködési bevételek pedig 51,7 %-ban.
A saját bevételek teljesítése 55,8 %-os, az államháztartáson kívülrıl származó
pénzeszköz átvétel elıirányzat teljesítése 61,4%. A helyi adó bevételek közül a kommunális

adó bevétel teljesítése az eredeti elıirányzat 44,8 %-ában, a helyi iparőzési adó bevétel 53,
%-ban teljesült. Az átengedett központi adók közül a Személyi jövedelem adó részt 52,3 %ban kapta meg az Önkormányzat, a gépjármő adó befizetés 50,1 %-ban teljesült. A normatív
állami hozzájárulás szintén 52,3 %-ban teljesült.
A támogatás értékő bevételek közül a mezıkövesdi többcélú kistérségi társulástól
érkezett meg az idıarányos rész és az óvoda mőködéséhez Bükkzsérc község Önkormányzata
utalt 1 havi hozzájárulást, Cserépfalu és Cserépváralja önkormányzata az I. félévben nem utalt
hozzájárulást az óvoda mőködtetéséhez. Az OEP finanszírozás a háziorvosi feladatok
önkormányzaton keresztüli ellátása miatt megemelkedik, azonban az a kiadások emelkedését
is vonzza maga után. Eredeti elıirányzatok között nem tervezett bevételként érkezett a
központosított elıirányzatként 79 EFt és 1290 EFt. egyéb központi támogatásként. A
mőködési kölcsön megtérülés elıirányzat teljesítését az év során nyújtott és törlesztésre
kerülı kölcsönök nagysága is befolyásolja.
A kiadási elıirányzat teljesítése az elsı félév végére 32,5 %-ot tett ki, a költségvetési
kiadások 31,7 %-on, ezen belül a mőködési kiadások finanszírozási kiadások nélkül 47,2 %on teljesültek. A személyi juttatások elıirányzata 45,2 %-ban, a járulékok elıirányzata 42,1
%-ban, a dologi kiadások elıirányzata 56,8 %-ban teljesült ez elsı félévben. A szociális
ellátások elıirányzat teljesítése 46,7 %-os. A támogatás értékő kiadások teljesítése 25,9 % az
óvodai étkeztetés normatíva utalásának elmaradása és a mezıkövesdi TKT-nak szánt tagdíjak
és ügyeleti hozzájárulás második félévi utalása miatt. A szociális kölcsönök nyújtásának
elıirányzata 48 %-os felhasználást mutat, Elsı lakáshoz jutók támogatására igény nem
érkezett.
Gál János polgármester szóban kiegészíti az írásos elıterjesztést.
A képviselık által feltett kérdésekre Jordánné Hajdu Katalin gazdálkodási elıadó válaszol.
Tard község Önkormányzatának képviselı testülete megvitatta az önkormányzat 2012. évi
költségvetésérıl szóló 2. /2012. ( III. 07. ) rendelet módosításához kapcsolódó kérdéseket és 6
fı igen szavazatával ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következı rendeletét.
TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
8. /2012. ( IX. 26. ) rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 2 / 2012. ( III. 07. ) számú rendelet
módosításáról
Tard Község Önkormányzatának képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. Törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény kapott felhatalmazás alapján a 2012. évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet
alkotja.
1. §
A rendelet 2. §-a helyébe a következı rendelkezés lép
(1) A képviselı-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését
404.159 E Ft
419.164 E Ft
15.005 E Ft
állapítja meg.

bevétellel
kiadással
Mőködési
forráshiánnyal

(2) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti
megoszlását mérlegszerően, önkormányzati szinten, e rendelet
16 . számú melléklete
alapján határozza meg a képviselı-testület.
(3) A mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat mérlegszerően,
önkormányzati szinten a 1. számú melléklet szerint állapítja meg a képviselı-testület.
2. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Kihirdetés napja. 2012. szeptember 26.
Tard község önkormányzatának képviselı testülete megvitatta az önkormányzat 2012. I.
félévi gazdálkodásához kapcsolódó kérdéseket és 6 fı igen szavazatával ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatát:
71/2012. (IX.25.) határozat
Tárgy: az önkormányzat 2012. évi költségvetés végrehajtásának I. félévi állásáról.
Tard Község Önkormányzatának Képviselıtestülete az önkormányzat 2012. évi
Költségvetése végrehajtásának I. félévi állásáról szóló polgármesteri beszámolót az 1-16.
számú mellékletben foglalt tartalommal elfogadta.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester

4. Szándéknyilatkozat közös hivatal létrehozása ügyében
A napirendi ponthoz írásos elıterjesztés készült, amit minden képviselı megkapott.
Gál János polgármester szóban kiegészíti az elıterjesztést. Elmondja, hogy sok választási
lehetısége nincs a képviselıknek: Bogács vagy Mezıkövesd. A város mellett azért teszi le
voksát, mert a lakosság minden ügyet ott intéz, ott van iskola, egészségügyi ellátás. A bogácsi
csatlakozással kapcsolatban elmondja, hogy érdeklıdött a polgármester asszonynál, ık
egyenlıre önállóak szeretnének maradni, az iskolájukat is önállóan mőködtetik, ha kell akkor
a városhoz fognak ık is csatlakozni. A többcélú kistérségi társulás a legutóbbi kihelyezett
ülését Tardon tartotta, amelynek vendége volt Tállai András a Belügyminisztérium
államtitkára, aki ismertette az átszervezéshez kapcsolódó törvényeket, javaslatokat, a feladat
finanszírozás céljait. A mezıkövesdi városházán beszélt a városi jegyzıvel, aki elmondta,
hogy az ezer fı fölötti településeken mindenképpen hagynak kint 1 ügyintézıt.
Hajdu József képviselı véleménye szerint a szándéknyilatkozatot mindenképpen el kellene
fogadni a lakosság mezıkövesdi kapcsolatai miatt. Újabb információra a következı hónap
során esély nincs.
Nagy Béla képviselı nem ért egyet a Mezıkövesdi csatlakozással.
Brunner Éva képviselı véleménye szerint a döntések úgy is helyben maradnak, a
végrehajtáshoz meg megvan a szakértelem.
Kovács Béla képviselı szerint nem sok ügy marad helyben. Az adót elég kiküldeni a csekkel.

Tard község Önkormányzatának képviselı testülete megvitatta a szándéknyilatkozat a közös
hivatal létrehozásához kapcsolódó kérdéseket és 5 fı képviselı igen szavazatával 1 fı nem
szavazatával tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatát:
72/2012. (IX.25.) határozat
Tárgy: Szándéknyilatkozat Közös hivatal mőködtetésérıl
Tard Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény
Magyarország helyi önkormányzatairól 85. § (1) bekezdése meghatározottak alapján kifejezi
azon szándékát, hogy Mezıkövesd Város Polgármesteri Hivatalával kíván közös hivatalt
létrehozni és mőködtetni.
Felkéri Mezıkövesd Város polgármesterét hogy ezen kérés megvitatását, és
elfogadását terjessze a város képviselı-testülete elé.
Határidı: azonnal
Felelıs:polgármester
Gál János polgármester elmondja, hogy az új önkormányzati törvény alapján a Többcélú
kistérségi társulások megszőnnek, helyüket a feladatok ellátására létrehozott önkormányzati
társulások váltják fel.
Hajdu József képviselı kérdezi, hogy a jelenlegi települések közül jelezte e valaki, hogy nem
akar részt venni az új társulásban
Gál János polgármester válaszában elmondja, hogy nem, inkább még bıvülni fog a tiszai
vonal településeivel.
Tard község Önkormányzatának képviselıtestülete megvitatta a szándéknyilatkozat
Önkormányzati Társuláshoz történı csatlakozáshoz kapcsolódó kérdéseket és 6 fı képviselı
igen szavazatával ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatát:
73/2012. (IX.25.) határozat
Tárgy: Szándéknyilatkozat Önkormányzati Társuláshoz történı csatlakozásról
Tard Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény
Magyarország helyi önkormányzatairól 87. § -ban meghatározottak alapján kifejezi azon
szándékát, hogy a Mezıkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás jogutódjaként létrejövı
Önkormányzati Társuláshoz csatlakozni kíván és minden eddigi társulás által ellátott
feladatot 2013. január 1-tıl is ezen keretek között kívánja ellátni.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester

5. Szándéknyilatkozat közoktatási intézmény mőködtetésérıl
A napirendi ponthoz kapcsolódó kérdéseket megvitatta a képviselı testület, de a 3000 fı
alatti települések kérdését törvény rendezi így döntés nem szükséges.

Egyebek

Rendelet tervezet a tiltott, közösségellenes magatartásokról, az elkövetıkkel
szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól
Derekas Sándor jegyzı néhány szóban ismerteti a rendelet tervezetet valamint a település
honlapján meghirdetett elsı lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendelet tervezeteket. E
rendelet tervezetek napirendre tőzését késıbbi idıpontra javasolja Kéri a képviselıket,
hogy addig is véleményezzék azokat, tegyenek javaslatot az esetleges módosításokra.
Gál János polgármester ismerteti Hajdu Miklós Tardi lakos kérelmét, melyben
önkormányzati tulajdonú nem mővelt szılı terület megvásárlására tett ajánlatot.
Tard község Önkormányzatának képviselı testülete megvitatta Hajdu Miklós kérelméhez
kapcsolódó kérdéseket és 6 fı igen szavazatával ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi határozatát:
74./2012.(IX.25.) határozat
Tárgy: Terület értékesítés Hajdu Miklós részére
A képviselı-testület Hajdu Miklós által benyújtott kérelem alapján részére az alábbi
önkormányzati tulajdonú ingatlanokat értékesíti:
Vevı
Hajdu Miklós
részére

Hrsz
1442
1446
1447

Terület m2
338
52
3324

Tulajdoni arány
1/1
1/1
1/1

Eladási ár
5070.- Ft.
780.- Ft.
49860.- Ft.

Az értékesítéssel kapcsolatos ügyintézéssel és az adásvételi szerzıdések aláírásával a
képviselıtestület a polgármestert bízza meg.
Határidı: azonnal
Felelıs: Polgármester
Kovács Béla képviselı kérdezi, hogy a MOK-nál történt-e eljárás indítás a betegadatok
visszatartása miatt.
Gál János polgármester válaszában elmondja, hogy a B.-A.-Z. megyei orvosi kamaránál
indult, de nem ık fognak eljárni, hanem kijelölés alapján valamelyik megyei szerv.
Kleszó Tibor alpolgármester Brunner Éva képviselı munkájával kapcsolatban elmondja,
hogy közös célokért indultak, de folyamatosan azt látja, hogy a képviselı asszony és
háziorvos férje az önkormányzatot nem jó színben tünteti fel, a képviselıként kikért adatokat
önkormányzat ellenes célra használja fel. Ezt így gondolja, írásba is foglalta, kéri a
képviselıket, aki egyetért vele írja alá.
Derekas Sándor jegyzı közben felhívta a képviselı asszony figyelmét, hogy személyiségi
érintettség miatt zárt ülés elrendelését kérheti. a képviselı nem kérte a zárt ülés elrendelését.
Brunner Éva képviselı válaszában elmondja, hogy a választási kampányában benne volt,
hogy a legszélesebb körben tájékoztatja mindenrıl a lakosságot, szerinte semmi olyan dolgot
nem tett, ami az önkormányzat ellen lenne.

Kleszó Tibor alpolgármester elmondja, hogy a képviselı asszony honlapján téves adatok,
információk megjelenésére ad lehetıséget, szándékosan félinformációkat, rész információkat
közöl.
Gál János polgármester kéri a képviselı asszony döntését, hogy akar-e együtt mőködni a
testülettel vagy sem, mert egyes döntések után a fórumon részinformációkkal, a döntések
sajátságos értelmezésével lehetıséget ad a képviselı testületi döntések félreértelmezésére.
Brunner Éva képviselı válaszában elmondja, hogy igyekszik a falu embereiért dolgozni,
azonban nem akar leülni, illetve nem jó szájízzel ül le ezzel a testülettel.
Kovács Béla képviselı szerint semmi pozitív dolgot nem tett még le eddig.
Gál János polgármester közli a képviselıkkel, hogy az ıszi lomtalanítás november elején
várható
Nagy Béla képviselı munkahely teremtési lehetıséget lát a biodízel üzemanyag gyártásban.
Kovács Béla képviselı kérése, hogy ha a közüzemi szolgáltatók felbontják az utat, az
kerüljön helyreállításra is általuk. Valamint, hogy a falu elején, az önkormányzati telken lévı
út mikor fog megszőnni.
Gál János polgármester válaszában elmondja, hogy a terület Simon Gábornak van bérbe
adva.
Kleszó Tibor alpolgármester a játszótér veszélyességére hívta fel a figyelmet, mert kiálló
szögek elkorhadt fa részek vannak.
Derekas Sándor jegyzı elmondja, hogy valóban szükség van a csavarok besüllyesztésére, a
karbantartás sajnos elmaradt.
Az ülés keretein belül egyéb indítvány javaslat nem érkezett, Gál János polgármester az ülést
bezárta.

kmf.

Gál János
polgármester

Derekas Sándor
jegyzı

Kleszó Tibor
jkv. hitelesítı

Kovács Béla
jkv. hitelesítı

