JEGYZŐKÖNYV

Száma:

- 1./2013

Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. július 23.-án 16 órai
kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak:
•
•
•
•

Gál János polgármester
Hajdu József képviselő
Kelemen Károlyné képviselő
Nagy Béla képviselő

Távolmaradását előre bejelentette:
Kleszó Tibor alpolgármester
Brunner Éva képviselő
Kovács Béla képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:
•

Derekas Sándor kirendeltség-vezető

Az ülés jegyzőkönyvét Derekas Sándor kirendeltség-vezető 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 Kelemen Károlyné és Nagy Béla képviselőket,
akiket a testület 4 fő igen szavazatával elfogad. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, amit a
jelenlévő képviselők 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak
szerint fogadtak el:
NAPIREND
1. Bükk Kincsei Napközi Otthonos Óvoda magasabb vezetői munkakörére pályázat
kiírása
Előadó: polgármester
Referens: kirendeltség-vezető,
2. Döntés a 2/2013.(III. 14.) Önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előadó: polgármester
Referens: kirendeltség-vezető,
3. Döntés feladat ellátási megállapodás jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
Referens: kirendeltség-vezető,
4. Egyebek
Előadó: polgármester
Referens: kirendeltség-vezető,
Zárt ülés:
1. Szociális ügyek
Előadó: polgármester
Referens: kirendeltség-vezető,

Napirendi pontok tárgyalása
1. Bükk Kincsei Napközi Otthonos Óvoda magasabb vezetői munkakörére pályázat
kiírása
Előterjesztés:
Tisztelt Képviselő-testület!
A Bükk Kincsei Óvoda óvodavezetői munkakörére szóló határozott idejű megbízás 2013.
július 31. – én lejár. Ebből adódóan, mint az intézmény fenntartójának és működtetőjének
nyilvános pályázatot kell kiírnunk!
A Nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint:
67. § (1) Nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltétele:
a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3.
mellékletben felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában
mesterfokozat,
b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
c) legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre,
teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben
történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.
(7) Az intézményvezető kiválasztása – ha e törvény másképp nem rendelkezik – nyilvános
pályázat útján történik. A pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető ismételt megbízásával a
fenntartó és a nevelőtestület egyetért. Egyetértés hiányában, továbbá az intézményvezető
harmadik és további megbízási ciklusát megelőzően a pályázat kiírása kötelező.
(8) Az intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program, a
vezetési programmal kapcsolatosan – e törvény alapján véleményezésre jogosultak által –
kialakított vélemény és a vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás eredménye
közérdekből nyilvános adat, amelyet a köznevelési intézmény honlapján, annak hiányában a
helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.

Az 138/1992 MKM rendelet 5§ szerint új közoktatási intézmény kialakításakor a szervezési
feladatok ellátására nyilvános pályázat kiírása nélkül, vezetői beosztás ellátására szóló
helyettesi megbízás adható. A megbízás legfeljebb a tevékenység megkezdését követő évre
szólhat.
Kérem a T. képviselő-testületet ezek alapján írja ki a pályázatot az óvoda intézményvezetői
munkakörére, másrészt a pályázat elbírálásáig bízza meg a jelenlegi intézményvezetőt a
vezetői feladatok további ellátására.

A képviselőtestület az előterjesztést megvitatta, majd az ügyben magtartott szavazásán 4 igen
szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének
69 /2013. VII.23.) önkormányzati határozata
pályázat kiírása Bükk Kincsei Napközi Otthonos Óvoda
magasabb vezetői munkakörére
1. A képviselő-testület a Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvoda magasabb vezetői
munkakörére az alábbi pályázatot írja ki:
Pályázati kiírás
Tard Község Önkormányzata pályázatot hirdet a Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvoda
intézményvezetői munkakörének betöltésére.
Meghirdetett munkahely:
Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvoda
3416 Tard Rákóczi út 1.
Képesítési és egyéb feltételek:
•

A munkakör betöltéséhez szükséges főiskolai vagy egyetemi végzettség

•

5 éves pedagógiai gyakorlat

•

vezetői gyakorlat, jogszabályban előírt szakvizsga

A pályázathoz csatolni kell:
•

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt

•

Végzettséget igazoló oklevél másolatokat

•

Szakmai önéletrajzot

•

Az intézményre vonatkozó vezetési programot

Benyújtás határideje: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési
Központ internetes oldalán történő közzétételtől számított 30 nap
A megbízás időtartama: 5 nevelési év.
A megbízás megszűnésének időtartama: 2018 július 31
Illetmény és egyéb juttatások: A kjt szerint

A pályázat benyújtásának helye címe: Gál János polgármester
Önkormányzati Hivatal
3146 Tard Rózsa Ferenc út 1
2. A pályázat eredményes elbírálásáig, a képviselő-testület megbízza a vezetői feladatok
ellátásával, az eddigi óvodavezetőt Kelemen Károlynét.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Tard község Önkormányzatának képviselőtestülete a Bükk Kincsei napközi otthonos Óvoda
Intézményvezetői megbízására vonatkozó előterjesztést megvitatta, majd az ügyben
magtartott szavazásán 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének
70 / 2013. VII.23.) önkormányzati határozata
a Bükk Kincsei Napközi Otthonos Óvoda
Intézmény vezetői feladatainak ellátásáról
Tard Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvoda
intézményvezetői munkakörének betöltésére kiírt pályázat eredményes elbírálásáig a
feladatokat eddig is ellátó Kelemen Károlyné-t bízza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2. Döntés a 2/2013.(III. 14.) Önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztés:
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2013. március 13.-i ülésünkön rendelet formájában döntött arról a T. képviselő-testület,
hogy a szociális ellátások keretén belül eddig nyújtott méltányossági közgyógyellátást a
továbbiakban meg kívánja szüntetni. Felhívta a képviselő-testület a polgármestert, hogy a
döntésnek megfelelően a hatályos szociális rendeletünk módosításának tervezetét terjessze a
testület elé. Nem rendelkeztünk viszont arról, hogy amennyiben az elrendelt módosítás
megtörténik, úgy a rendelet hatályát veszti.
A 6/2013.(III. 14) számú rendeletével módosította a képviselő-testület aszociális igazgatósról
és egyes szociális ellátásokról szóló 7/2003. (VII. 09.) sz. Önkormányzati rendeletét, mely
rendelet 13.§.-a a módosított rendelet 18. §.-ának hatályon kívül helyezésével a korábban
szabályozott közgyógyellátást megszüntette.
Fentiek alapján a 2/2013.(III. 14.) Önkormányzati rendeletünk okafogyottá vált, ezért
hatályon kívül helyezését az alábbi rendelet – tervezet elfogadásával javaslom.

Tard község Önkormányzatának képviselőtestülete a méltányossági közgyógyellátás
megszüntetéséről szóló 2/2013.(III.14). rendeletének hatályon kívül helyezésére vonatkozó
előterjesztést megvitatta, majd az ügyben magtartott szavazásán 4 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát
Tard Község Önkormányzatának
12 / 2013.(VII. 24.) rendelete
a méltányossági közgyógyellátás megszüntetéséről szóló
2/2013.(III.14). rendeletének hatályon kívül helyezéséről
1.§.
Tard Község Önkormányzatának képviselő-testülete a méltányossági közgyógyellátás
megszüntetéséről szóló 2/2013.(III.14). sz. Önkormányzati rendeletét – tekintettel arra, hogy a
6/2013.(III. 14 ) önkormányzati rendelet hatálybalépésével az abban megfogalmazott cél
megvalósult – hatályon kívül helyezi.
2.§
E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. III. 14.- től
alkalmazni kell.
Dr. Jakab Orsolya Jegyző
távollétében és megbízásából:

Gál János
Polgármester

Derekas Sándor
Kirendeltség-vezető
Kihirdetés napja : 2013. július 24

Dr. Jakab Orsolya Jegyző távollétében és megbízásából:

Derekas Sándor
Kirendeltség-vezető

3. Döntés feladatellátási megállapodás jóváhagyásáról
Előterjesztés:
Tisztelt Képviselő-testület!
Önkormányzatunk Képviselő-testülete a 2013. június 25.i Cserépváralja község
Önkormányzatával közös testületi ülésén, majd az azt követő önálló testületi ülésén döntött

arról, hogy a Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvodásban feladat ellátási szerződés keretein
belül fogadja, illetve ellátja a Cserépváraljai Óvodáskorú gyermekeket.
A megállapodás részleteinek kidolgozásával a testületek az érintett polgármestereket, és a
feladat ellátási szerződés tervezetének elkészítésével a képviselő-testület engem bízott meg.
A megbízásnak megfelelően a szükséges egyeztetéseket a Cserépváraljai polgármesterrel
lefolytattuk, majd ennek eredményeként elkészítettem a feladat ellátási megállapodás
tervezetét, melyet mellékletként csatolok.
Kérem, hogy az itt csatolt megállapodás tervezetét áttanulmányozni és testületi ülésünkön az
alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen
Tard község Önkormányzatának Képviselő-testülete a cserépváralja Község
Önkormányzatával – Napközi otthonos Óvodai feladatok ellátására vonatkozó
megállapodásra tett előterjesztést megvitatta, majd az ügyben magtartott szavazásán 4 igen
szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének
71 / 2013. VII. 23.) önkormányzati határozata
feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról
Tard község Önkormányzatának képviselő-testülete a Cserépváralja község
Önkormányzatának kötelezően ellátandó feladatai körtébe tartozó - és a cserépváraljai
óvodáskorú gyermeknek óvodai ellátásának biztosítására vonatkozó – feladatok ellátására
a mellékelt tartalmú feladat-ellátási szerződést jóvá hagyja.
A szerződés aláírásával a képviselő-testület a polgármestert bízza meg.
Határidő : azonnal
Felelős: Polgármester
71 /2013. VII.23.) önkormányzati határozat
melléklete

FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
Óvodai ellátásra
amely létrejött egyrészt
Cserépváralja Község Önkormányzata,
székhelye: 3417 Cserépváralja, Alkotmány út 52
(a továbbiakban: megbízó önkormányzat)
képviseletében Dávid Zoltán polgármester
másrészt
Tard Község Önkormányzata,
székhelye: 3416 Tard Rózsa Ferenc út 1

(a továbbiakban: megbízott önkormányzat)
képviseletében Gál János polgármester;
továbbiakban együtt: felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:
1. Felek megállapodnak abban, hogy megbízó önkormányzat a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6.
pontjában meghatározott óvodai ellátásról, mint helyben biztosítandó közfeladatról, a
megbízott önkormányzattal kötött, jelen feladatellátási szerződés alapján gondoskodik.
2. A megbízó önkormányzat közigazgatási területéről az óvodás korú gyermekeket a
megbízott által fenntartott Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvoda (3416 Tard, Rákóczi
út 6) – mint kötelező felvételt nyújtó köznevelési intézmény,- az alapító okiratban
meghatározott létszámkerete terhére felveszi, és óvodai nevelésben részesíti.
3. Az óvodai ellátásban részesülő gyermekek által igénybe vett szolgáltatások után a
szülők (törvényes képviselők) az étkezési térítési díjon kívül egyéb díjat nem fizetnek.
4. Az óvodai ellátásban részesülő gyermekek a megbízott önkormányzat közigazgatási
területéről felvett gyermekekkel azonos módon részesülnek az óvodai
szolgáltatásokban.
5. A megbízó önkormányzat óvodai ellátásban részesülő gyermekeinek utaztatásáról a
megbízó önkormányzat gondoskodik.
6. A megbízó önkormányzat az e szerződés szerinti feladat ellátásáért a megbízott
önkormányzat által fenntartott óvodába járó gyermek után, az egy óvodásra jutó,
állami forrással és étkezési költségtérítéssel nem fedezett tervezett működési
kiadásokra a 2013. költségvetési évben hozzájárulást nem fizet. Felek a fizetendő
hozzájárulás mértékéről minden év költségvetésének elfogadásáig egyeztetést
folytatnak.
7. A nevelési évben Cserépváralja település közigazgatási területéről beiratkozott
gyermekek számáról, adatairól a megbízó önkormányzat tárgyév január 15-ig
tájékoztatást kap.
8. A megbízó önkormányzat tárgyév január 15-ig jogosult tájékoztatásra az óvodai
nevelésre (valamint az egy gyermekre) jutó állami forrás összegéről, a tényleges
bekerülési költségekről.
9. E szerződést a felek 2013. július 1. napjától 2014. augusztus 31. napjáig terjedő
határozott időtartamra kötik meg.
10. A felek a szerződést a nevelési évet megelőzően, az óvodai beiratkozás időpontja előtt
1 hónappal mondhatják fel.
11. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.
évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak.

12. E szerződésből fakadó jogvita esetére a felek a hatáskörrel rendelkező Mezőkövesdi
Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
A polgármesterek, mint az önkormányzatok képviselői a szerződést a szükséges egyeztetések
lefolytatása után, mint akaratukkal egyezőt, jóváhagyólag írják alá.
Tard, 2013. július 1..
Tard Község Önkormányzata
Képviselő-testülete nevében
Gál János polgármester
Dr. Jakab Orsolya jegyző

Cserépváralja Község Önkormányzata
Képviselő-testülete nevében
Dávid Zoltán polgármester
Farmosi Zoltán jegyző

Gál János Polgármester elmondja, hogy Nagy Béla Tard Petőfi út 17 szám alatti lakos
kérelmet nyújtott be arra vonatkozóan, hogy az általa, valamint többek által létrehozni kívánt
helyi szociális szövetkezet a tardi nevet viselhesse. Véleménye szerint a név viselés
engedélyezésének akadálya nincs. A Tard község Önkormányzata által a helyi címer és
zászló alapításáról és használatának rendjéről alkotott 6 / 2002 ( 04.13 ) számú rendelet a tardi
címer és zászló használatának engedélyezésére tér ki, tehát nem tér ki részleteiben a tardi név
használatának engedélyezésére, azonban mint Tard község Önkormányzata jogosult dönteni a
Tardi név engedélyezésének kérdésében.
Tekintettel arra, hogy a jelzett vállalkozás nonprofit szervként a Tardiak körében és a Tardiak
érdekében alakul, a név viselésének engedélyezését javasolja.
Tard község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Béla Tard Petőfi út 17 szám alatti
lakosnak a Tardi név viselésére vonatkozó kérelmét megvitatta, majd az ügyben magtartott
szavazásán 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatát
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének
72 / 2013. ( VII. 23.) önkormányzati határozata
a „tardi” név használatának engedélyezéséről
Tard Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Nagy Béla Tard Petőfi út 17 szám alatti
lakos kérelmének helyt ad, és az általa valamint többek által létrehozni kívánt Tardi Esély
Nonprofit Szociális Szövetkezet részére – tekintettel a Tard község Önkormányzata által a
helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről alkotott 6 / 2002 ( 04.13 )
rendeletében foglaltakra
a Tardi név használatához térítés mentesen hozzájárul
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

A képviselőtestületi ülésen a képviselők részéről egyéb indítvány, javaslat hozzászólás nem
érkezett Gál János polgármester a testület ülését bezárta.
kmf.
Dr. Jakab Orsolya Jegyző
távollétében és megbízásából

Gál János
Polgármester

Derekas Sándor
Kirendeltség vezető

Kelemen Károlyné képviselő
Jkv hitelesítő

Nagy Béla képviselő
Jkv hitelesítő

