
JEGYZŐKÖNYV 
 
Száma:          - 1./2013 
 
Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. szeptember 20.-án 14 órai 
               kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. 

 Jelen vannak: 
• Gál János polgármester 
• Kleszó Tibor alpolgármester 
• Brunner Éva képviselő 
• Hajdu József képviselő 14 óra 15 perctől 
• Kelemen Károlyné képviselő 
• Nagy Béla képviselő 

 
Távolmaradását előre bejelentette: 
Kovács Béla képviselő 
 

 Tanácskozási joggal jelen van:  

• Derekas Sándor kirendeltség-vezető 

• Jordánné Hajdu Katalin főelőadó a vonatkozó napirendi pontnál 
Az ülés jegyzőkönyvét Jordánné Hajdu Katalin főelőadó vezeti. 
Gál János polgármester köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy a megválasztott 7 fő 
testületi tag közül   6   fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes. A testület ülését 
megnyitja, jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Brunner Éva és Nagy Béla képviselőket, akiket a 
testület 5 fő igen szavazatával elfogad. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, amit a jelenlévő 
képviselők 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint 
fogadtak el: 

NAPIREND 

Zárt ülés: 
       1.  Szociális ügyek 
 Előadó: polgármester 

Referens:  kirendeltség-vezető, 
 
Nyílt ülés: 

1.) Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi költségvetés végrehajtásáról 
 Előadó: polgármester 

Referens:  kirendeltség-vezető, pénzügyi főelőadó 
2.) Döntés az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról 

 Előadó: polgármester 
Referens:  kirendeltség-vezető, pénzügyi főelőadó 

3.) Döntés a közterület használatáról szóló 6/2003. (V. 23.) ÖK rendelet módosításáról 
 Előadó: polgármester 

Referens:  kirendeltség-vezető, 
4.) Döntés A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 8/2003. ( VII. 09.) 

számú rendeletének módosításáról  



 Előadó: polgármester 
Referens:  kirendeltség-vezető, 

5.) Döntés Bursa Hungarica ösztöndíj pályázaton történő részvételről 
 Előadó: polgármester 

Referens:  kirendeltség-vezető, 
6.) Döntés vis maior kérdésben (közbeszerzési eljárás lefolytatásáról, terv elkészítéséről) 

 Előadó: polgármester 
Referens:  kirendeltség-vezető, 

7.) Egyebek 
 
A Zárt ülés jegyzőkönyve külön került rögzítésre. 
 
Nyílt ülés 
 

1.)  Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi költségvetés végrehajtásáról 
2.) Döntés az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról 

 
A napirendhez kapcsolódóan írásos előterjesztés készült. 
 
Tisztelt képviselő-testület! 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben  kapott felhatalmazás alapján a 
polgármester köteles beszámolni a testület felé a 2013. évi költségvetés végrehajtásának I. 
félévi állásáról, valamint az önkormányzat képviselő-testületének a költségvetés 
módosításáról rendeletet kell alkotnia. 
 
A rendelet módosításának oka előre nem tervezhető központi támogatások 
önkormányzatunkhoz érkezése, illetve a költségvetés tervezésekor még nem látható szükséges 
kiadások felmerülése, melyet a 56. számú melléklet mutat be. 
 
Tard község Önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezete folyamatosan 
biztosított volt, kötelező feladataink ellátásának folyamatosan eleget tettünk, a működési 
kiadások fedezete mindenkor a rendelkezésre állt. A személyi és intézményi hátteret a 
takarékos gazdálkodással biztosítottuk. 
 
Bankszámlának és pénztárunk nyitóegyenlege 2013. január 1.-én 20.379 ezer Ft., záró 
egyenlegünk 2013. június 30.-án 10.645 ezer Ft volt, valamint 17.172 e Ft érétkű 
tőkegarantált pénzpiaci befektetési jeggyel rendelkezett melyből  2.372 e Ft. értékű Euró 
alapú tőkegarantált befektetési jegy. 
 
Az Önkormányzatnak 2013. I. félévében 118.448 ezer Ft bevétele volt, mely az éves eredeti 
előirányzat 49,5 %-a, melyen belül a költségvetési bevételek 50,6 %-ban teljesültek, a 
működési bevételek pedig 48,6 %-ban. 
 
A saját bevételek teljesítése 59,4 %-os , az államháztartáson kívülről származó pénzeszköz 
átvétel előirányzat teljesítése 40,4%. A helyi adó bevételek közül a kommunális adó bevétel 
teljesítése az eredeti előirányzat 45,6 %-ában,  a helyi iparűzési adó bevétel 42,3 %-ban 
teljesült. 
 



A gépjármű adó befizetés 57,2 %-ban teljesült. A működési költségvetés támogatására érkező 
állami hozzájárulás 49,3 %-ban teljesült. 
 
A támogatás értékű bevételek között az OEP finanszírozás, központi költségvetési szervtől 
érkezett támogatásként a közfoglalkoztatás finanszírozása és helyi önkormányzattól érkezett 
támogatásként a cserépfalui óvoda működési kiadásainak finanszírozására érkezett támogatás. 
Eredeti előirányzatok között nem tervezett bevételként érkezett a központosított 
előirányzatként 4.375 E.Ft jövedelempótló támogatások kiegészítésére és 1.220 E.Ft. 
szerkezet átalakítási tartalékból illetve egyéb központi támogatásként 1.211 E.Ft. A működési 
kölcsön megtérülés előirányzat teljesítését a félév során nyújtott és törlesztésre kerülő 
kölcsönök nagysága is befolyásolja, jelenleg 31,1 %-os az eredeti előirányzathoz képest. 
 
A kiadási előirányzat teljesítése az első félév végére 53,6 %-ot tett ki, a költségvetési 
kiadások 46,7 %-on, ezen belül a működési kiadások finanszírozási kiadások nélkül 56,8 %-
on teljesültek. A személyi juttatások előirányzata 47,5 %-ban, a járulékok előirányzata 45,6 
%-ban, a dologi kiadások előirányzata 74,1 %-ban teljesült ez első félévben. A szociális 
ellátások előirányzat teljesítése 219,3 %-os az eredeti előirányzathoz, azonban ezek a 
juttatások nettó módon kerültek megtervezésre. A szociális kölcsönök nyújtásának 
előirányzata 8,7 %-os felhasználást mutat, Első lakáshoz jutók támogatására igény nem 
érkezett.  
    
Kérem, hogy a mellékelt, táblázatokat áttanulmányozni, azzal kapcsolatosan a testületi ülésen 
véleményt nyilvánítani, majd a rendelet tervezetét és a határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjen.  
 
A napirendi ponthoz kapcsolódó kérdéseket tesz fel Brunner Éva és Nagy Béla képviselő, 
melyre Jordánné Hajdu Katalin főelőadó válaszol. 
 
Tard község önkormányzatának képviselő testülete megvitatta az önkormányzat 2013. évi 
költségvetés végrehajtásának I. félévi állásához kapcsolódó kérdéseket és a jelenlévő 6 fő 
képviselő 6 igen szavazatával ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatát: 

            
78. / 2012. (IX. 20.) számú határozat 
  
Tárgy: az önkormányzat 2013. évi költségvetés végrehajtásának I. félévi állásáról. 
 
Tard Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 2013. évi Költségvetése 
végrehajtásának I. félévi állásáról szóló polgármesteri beszámolót az 1-55. számú 
mellékletben foglalt tartalommal elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Tard község önkormányzatának képviselő testülete megvitatta az önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 5/2013.(III.11.) rendelet módosításához kapcsolódó kérdéseket és a 
jelenlévő 6 fő képviselő 5 igen szavazatával, 1 fő képviselő nem szavazatával, tartózkodás 
nélkül meghozta a következő rendeletét: 
 



Tard község Önkormányzata Képviselő-testületének 
13. / 2013. (IX. 21.) rendelete 

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló  
5 / 2013. (III.11.) rendelet módosításáról 

 
Tard község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a), és (1) f) 
bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint 
egyes centrális alárendeltségű szervek feladat– és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 
138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § 
(1) bekezdésében, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott 368/2011. (XII.31.) kormány-
rendeletben kapott felhatalmazás alapján - a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - 
és figyelembe véve a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi 
CCIV. törvény rendelkezéseit, az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló  
5 / 2013. (III.11.) rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 
 

1.§ 
 
A rendelet 1.§ helyébe a következő rendelkezés lép 

 
1.§ A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 

a) Bevételi főösszegét 260.253  e.Ft-ban 
  
b) Kiadási főösszegét 260.253  e.Ft-ban 
  
állapítja meg.  

           A bevételi főösszeg az alábbi finanszírozási bevételeket tartalmazza: 

előző évek működési pénzmaradványa   0 eFt 
előző évek felhalmozási pénzmaradványa  0 eFt 
működési célú hitelfelvétel (forráshiány)  0 eFt 
felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshiány)  
központi irányítószervi támogatás 

0 eFt 
94.813 eFt 

 

2.§ 
(1) Az 1. § a) pontjában megállapított költségvetési bevételi főösszeg költségvetési 

címek és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 1, valamint a 56. 
számú melléklete tartalmazza 

 
(2) Az 1. § b) pontjában megállapított költségvetési kiadási főösszeg költségvetési címek 

és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 1., valamint az 56. számú 
melléklete tartalmazza.  

 
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen,  
önkormányzati szinten a  1 . számú melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület. 

 
3. § 

 



Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.  
 

    Gál János      Dr. Jakab Orsolya Jegyző 
Polgármester     távollétében és megbízásából:  

 
       
                 Derekas Sándor  
                        Kirendeltség-vezető 
Kihirdetés napja : 2013. szeptember 21.  
 
Dr. Jakab Orsolya Jegyző távollétében és megbízásából: 

     
 
       Derekas Sándor  
               Kirendeltség-vezető 
 

3.) Döntés a közterület használatáról szóló 6/2003. (V. 23.) ÖK rendelet 
módosításáról 

 
A napirendi ponthoz kapcsolódóan írásos előterjesztés került kiküldésre az alábbiak szerint: 

 
Az egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági 
nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi 
LXXXIV. törvény módosította a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényt (a továbbiakban: 
Mktv.), és a 98. § - ában előírta, hogy a települési önkormányzatok a tulajdonukban álló 
közterületek filmforgatási célú használatával kapcsolatos egyes feltételekről a kihirdetéstől 
számított 30 napon belül alkossanak rendeletet. 
 
A települési önkormányzat képviselő-testülete a települési önkormányzat tulajdonában álló 
közterületek filmforgatási célú használatát legfeljebb az Mktv. 3. mellékletének (6. és 7. sora) 
megfelelő mértékben meghatározott díj ellenében biztosíthatja, oly módon, hogy a közterület 
filmforgatási célú használata csak az elkerülhetetlenül szükséges mértékben korlátozza a 
közterülettel határos magántulajdonú ingatlanok használatát és a korlátozás ne jelentsen 
aránytalan terhet a tulajdonos számára. A közterület használatáért megállapított díj a 
tulajdonos települési önkormányzatot illeti. 
 
A díjak összege az Mktv.3. melléklete szerint: 
 
 
A városi, a megyei jogú városi, a fővárosi és a kerületi önkormányzat tulajdonában álló 
közterületek filmforgatási célú használatának díjai a használat célja szerint 
 



 
 
 
A települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletében mentességet vagy kedvezményt 
állapíthat meg a meghatározott időtartamot vagy területmértéket el nem érő, valamint a 
közérdekű célokat szolgáló (különösen oktatási, tudományos és ismeretterjesztő témájú) 
filmalkotások forgatásához szükséges közterület-használat díjával összefüggésben, valamint 
meghatározhatja a használat feltételeit. 
 
A települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatához 
kapcsolódó részletes szabályokról szóló 205/2013. (VI.14.) Korm. rendelet alapján a 
települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használata kapcsán a 
filmelőállító vagy filmgyártó vállalkozás (a továbbiakban együtt: kérelmező) közterület-
használat iránti igényét a fővárosi és megyei kormányhivatalhoz (a továbbiakban: 
Kormányhivatal) küldi meg, amely a települési önkormányzat képviselő-testületének 
rendeletében foglalt feltételek felhasználásával elkészíti a kérelmezővel kötendő hatósági 
szerződés tervezetét, és azt a kérelemmel együtt – annak beérkezésétől számított egy napon 
belül, sürgős eljárás esetén haladéktalanul – jóváhagyásra továbbít a települési 
önkormányzatnak, valamint tájékoztatásul megküld a kérelmező részére.  
A hatósági szerződés annak a települési önkormányzati képviselő-testületnek a 
jóváhagyásával válik érvényessé, amelynek tulajdonában a kérelemben megjelölt közterület 
áll. 



A közterület tulajdonosa az általa jóváhagyott hatósági szerződést vagy a jóváhagyást 
megtagadó nyilatkozatot egyeztetés hiányában a kérelemnek a települési önkormányzathoz 
érkezését követő 2 munkanapon belül, sürgős eljárás esetén pedig haladéktalanul, egyeztetés 
esetén az egyeztetést követő 1 munkanapon belül, sürgős eljárás esetén pedig haladéktalanul 
megküldi a fővárosi és megyei kormányhivatalnak.  
Amennyiben a települési önkormányzat a jóváhagyást megtagadja, a fővárosi és megyei 
kormányhivatal a megtagadó nyilatkozat megküldését követő munkanapon a kérelem 
elutasításáról határoz, és a döntést közli a kérelmezővel, valamint az ügyben érintett 
hatóságokkal. 
Ha a közterület tulajdonosa a jogszabályban előírt határidőn belül nem nyilatkozik a hatósági 
szerződés jóváhagyását illetően, jóváhagyását a hatósági szerződés tervezetében foglalt 
feltételeknek megfelelően megadottnak kell tekinteni. 
Az Mktv. alapján a közterület-használatról szóló, a települési önkormányzat által jóváhagyott 
hatósági szerződést olyan időben kell megkötni, hogy a filmforgatás a kérelemben tervezett 
időpontban megkezdhető legyen. A közterület-használat engedélyezésére és a hatósági 
bejelentések, kérelmek benyújtására vonatkozó részletes eljárási szabályokat e törvény 
végrehajtására kiadott kormányrendelet állapítja meg. 
A települési önkormányzat képviselő-testülete a fentiekre vonatkozó hatásköreit - a 
rendeletalkotás kivételével – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény alapján átruházhatja. 
Az ügyintézés rövid határidejére tekintettel javasolt a filmforgatással kapcsolatos hatáskörök 
polgármesterre történő átruházása, valamint a közterületen folytatott filmforgatás közterület-
használati díjainak az Mktv. 3. melléklete szerinti (maximális összeg) megállapítása. 
Végül szükséges az ún. kiemelt terület meghatározása, illetve kiegészítése is, amely az eredeti 
rendeletben újként kerülne megállapításra.  
Minderre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg 
és a rendelet-tervezetet fogadja el. 
 
Derekas Sándor kirendeltség vezető szóban kiegészíti az írásos előterjesztést, elmondja, 
hogy az Önkormányzatnak kötelező meghatározni a településen a filmforgatási célú 
területeket, ész azok használati díját.  
A napirendi ponthoz kapcsolódóan Hajdu József képviselő teszi fel kérdését, amire a 
kirendeltség-vezető válaszol. 
 
Tard község önkormányzatának képviselő testülete megvitatta a Közterület használatáról 
szóló 6/2003. (V.23.) rendelet módosításához kapcsolódó kérdéseket és a jelenlévő 6 fő 
képviselő 6 igen szavazatával ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
rendeletét: 
         
 

Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
14 / 2013. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 

 
 a közterület használatáról szóló 6/2003. (V. 23.) ÖK rendelet módosításáról 

 
Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. 
törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a mozgóképről szóló 2004. évi 



II. törvény 34. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

 
1. § 

 
A közterület használatáról szóló 6/2003. (V. 23.) ÖK rendelet (a továbbiakban: R.) 
preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 12.§.(2). bek.-
ben meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. 54.§. (1). bekezdésére figyelemmel Tard Község 
Önkormányzatának Képviselőtestülete a közterületek használatáról az alábbi rendeletet 
alkotja” 
 

2. § 
 

A közterület használatáról szóló 6/2003. (V. 23.) ÖK rendelet (a továbbiakban: R.) az alábbi 
3/A. § - al egészül ki : 
 
3/A.§.  Kiemelt terület: a Béke  útnak 45 sz. – tól a 187 sz.ig tartó szakasza, annak kétoldali 
járdája, a Rákóczi út 2 sz. – tól a 26 sz.ig tartó szakasza, annak járdája továbbá az  un.”Sándor 
völgyi pincesor”, valamin „Pelyhe oldali” és „Köles oldali” pincesor területe valamint e 
területhatároktól mért 50-50 méter mélységű sávokon belüli területek, közterület-csatlakozások,  
 

3. § 
 

A közterület használatáról szóló 6/2003. (V. 23.) ÖK rendelet (a továbbiakban: R.) az alábbi 
4/A. § - al egészül ki : 
 
 
.„ Közterület filmforgatási célú igénybevételének különös szabályai” 

 
4/A. § 

(1) Az önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatás céljából történő 
igénybevétele esetén a Kormányhivatal megkeresésére a hatósági szerződés 
jóváhagyására, vagy elutasítására, az esetleges egyeztetések lefolytatására a 
polgármester jogosult. 

(2) A filmforgatás esetében a közterület-használati díj megállapítása során a mozgóképről 
szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 3. mellékletében meghatározott 
díjtételeket kell alkalmazni. 

(3) Amennyiben a filmforgatást akadályozó, de a közterület használatot kérelmezőnek fel 
nem róható rendkívüli természeti esemény következik be, a közterület tulajdonosa a 
közterület használatát 30 napon belül biztosítja. A közterület használat új időpontja 
önkormányzati érdeket nem sérthet, különösen az 5. § (3) bekezdés g) pontjában 
meghatározott esetet. 

(4) A befizetett összeget az igénylő erről szóló nyilatkozatától számított 10 banki napon 
belül vissza kell fizetni, ha a szerződést megkötötték, de az igénybe vevő a 
közterületet önhibáján kívüli okból a (3) bekezdésben meghatározott időtartamon belül 
sem tudta igénybe venni.  



(5) A közterület filmforgatási célú igénybevételével összefüggő eljárásban az Mktv. 
valamint a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú 
használatához kapcsolódó részletes szabályokról szóló 205/2013. (VI.14.) Korm. 
rendelet előírásait kell alkalmazni.” 

 
4. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon 
hatályát veszti. 
 

    Gál János      Dr. Jakab Orsolya Jegyző 
Polgármester     távollétében és megbízásából:  

 
       
                 Derekas Sándor  
                        Kirendeltség-vezető 
Kihirdetés napja: 2013. szeptember 21.  
 
Dr. Jakab Orsolya Jegyző távollétében és megbízásából: 

     
 
       Derekas Sándor  
               Kirendeltség-vezető 
 

 
4.) Döntés a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló  
            8/2003. ( VII. 09.) számú rendeletének módosításáról  

 
 

Évek óta rendszeresen támogatást nyúlt az Önkormányzatunk a tardi iskoláskorú gyermekek 
szüleinek részére iskolakezdéssel kapcsolatos kiadásainak enyhítésére. 
Támogatásban az általános és középfokú oktatásban részt vevő gyermekek szülei részesülnek 
úgy, hogy az önkormányzattal szerződésben álló általános iskolába járó iskolások 
tankönyveinek költségeit az önkormányzat át vállalja, az önkormányzattal szerződésben nem 
álló általános iskolába járók szüleinek részére, valamint az alanyi jogon tankönyvekhez jutók 
szüleinek részére, valamint a középiskolába járó gyermekek szüleinek részére pedig a 
rendeletben meghatározott összegű támogatást biztosít.  
A felsőfokú oktatásban részt vevők részére azért nem nyújt támogatást, mert részükre a Bursa 
Hungarica rendszeren át nyújt rendszeres támogatást. 
Véleményem szerint az elmúlt években kialakult gyakorlat bevált. Sajnos a támogatás 
mértékének emelésére a szűkös önkormányzati költségvetés miatt nincs, lehetőség ezért a 
mellékelt rendeletmódosítás elfogadását javaslom. 
Tard község önkormányzatának képviselő testülete megvitatta a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 8/2003.(VII.09.) rendelet módosításához kapcsolódó kérdéseket 
és a jelenlévő  6 fő képviselő 6 igen szavazatával ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi rendeletét: 
 



Tard Község önkormányzatának 
15. / 2013. ( IX. 21.) rendelete 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 8/2003 ( VII. 09.) számú rendeletének módosításáról 

1.§. 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 8/2003 (VII. 09.) számú rendelet 
továbbiakban R. 8.§.- a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„R”. 8.§ Az önkormányzat hivatalból – jövedelemre tekintet nélkül – az iskolakezdéssel járó 
szülői terhek enyhítésére, a tardi lakos gyermekek után támogatást nyújt. 

2. §. 
 
A R 9. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
 (1) A tanévkezdés terheinek enyhítésére az önkormányzat jövedelemre tekintet nélkül – évi 
egy alkalommal a szeptemberi iskolakezdéssel kapcsolatos költségek csökkentésére 

- az önkormányzattal ellátási szerződésben álló általános iskolában tanuló tardi lakos 
gyermek szülei részére  
- az önkormányzattal ellátási szerződésben nem álló általános iskolákban tanuló tardi 
lakos gyermekek szülei részére,  
- a nappali tagozatos középfokú oktatásban résztvevő tardi lakos gyermekek szülei  
részére támogatást biztosít. 

 
 (2) A támogatás mértéke : 
 

- önkormányzattal ellátási szerződésben álló általános iskolás tanuló után:            10.000.- Ft / fő 
- önkormányzattal ellátási szerződésben nem álló általános iskolás tanuló után:   
 7.000.- Ft / fő 
- gimnázium, szakközép- és szakképző iskolai tanuló után :                                  10.000.- Ft / fő 

 
3. §. 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
    
 Gál János      Dr. Jakab Orsolya Jegyző 
Polgármester     távollétében és megbízásából:  

 
       
                 Derekas Sándor  
                        Kirendeltség-vezető 
Kihirdetés napja : 2013. szeptember 21.  
 
Dr. Jakab Orsolya Jegyző távollétében és megbízásából: 

     
 
       Derekas Sándor  
               Kirendeltség-vezető 



5.) Döntés Bursa Hungarica ösztöndíj pályázaton történő részvételről 
 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés 
érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú 
tanulmányainak támogatása. 
A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő 
hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén 
lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony 
keretében) teljes idejű képzésben vesznek részt.  
A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezetéül három forrás szolgál: a települési 
önkormányzati, a megyei önkormányzati, valamint – az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
finanszírozásával – a felsőoktatási intézményi költségvetésben megjelenő elkülönített forrás.  
 
Az önkormányzati csatlakozás határideje: 2013. október 11. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 15. 
 
Tard község önkormányzatának képviselő testülete megvitatta a Bursa ösztöndíjrendszerhez 
való csatlakozáshoz kapcsolódó kérdéseket és a jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen szavazatával 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát: 
 
79./2013. (IX.20.) határozat 
 
Tárgy: Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás 
 
Tard község Önkormányzatának képviselő testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a 
Bursa Hungarica 2013 ösztöndíjrendszerhez csatlakozik a pályázatban megjelölt feltételek 
mellett. 
 
A Bursa Hungarica rendszerhez való csatlakozáshoz szükséges nyilatkozat aláírásával , a 
támogatás feltételrendszereinek kidolgozásával és a testület elé terjesztésével, valamint a 
támogatást előkészítő munkálatokkal a képviselő testület a polgármestert bízza meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 

6.) Döntés vis maior kérdésben (közbeszerzési eljárás lefolytatásáról, terv 
elkészítéséről) 

 
Gál János polgármester ismerteti a temető partfal omlás helyreállítására beadott pályázat  
előrehaladottságát, a miniszteri döntést. Elmondja, hogy a döntést követően 1 év áll 
rendelkezésre a helyreállítás megvalósítására. A kivitelezésre csak a jövő év tavaszán lát 
reális lehetőséget, addig viszont el kell készítetni a terveket, le  kell bonyolítani a 
közbeszerzést. A partfal omlással kapcsolatban kikérte egy másik mérnök véleményét, 
szerinte a gabion fal nem képez megfelelő ellensúlyt, javasolja bordázott beton szögfal 
készítését is, ígéri, hogy a két mérnök csapatot összehozza. 
Közbeszerzési tanácsadóktól kért ajánlatokat az eljárás bonyolítási díjára. Szerinte a 
legolcsóbb ajánlatot kellene elfogadni. 
 



Tard község önkormányzatának képviselő testülete megvitatta a Temető partfal omlás 
helyreállítás közbeszerzési eljárás bonyolítójának kiválasztásához kapcsolódó kérdéseket és a 
jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen szavazatával ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát: 
 
80/2013. (IX.21.) határozat 
 
Tárgy: Temető partfal omlás közbeszerzési eljárás bonyolítójának kiválasztása 
 
Tard község önkormányzatának képviselő testülete egyetért abban, hogy a temető partfal 
omlás helyreállítás közbeszerzési eljárás bonyolítására a bekért árajánlatok alapján a 
polgármester a legolcsóbb ajánlattevővel kössön szerződést. 
 
Felelős:    polgármester 
Határidő:   rögzített határidők szerint 
 

7.) Egyebek 
 
Gál János polgármester tájékoztatja a képviselőket a Központi Főzőkonyha belső 
ellenőrzéséről készült jelentésről, a megállapított hiányosságokról, a hiányosságok 
megszüntetésére készült intézkedési tervről. Elmondja, hogy a konyha működését, a 
gyermekétkeztetést át kell szervezni, komplett leltárt kell készíteni, élelmezési programot kell 
vásárolni az anyagkiszabáshoz és a naprakész raktárkészlet nyilvántartásához. 
A konyha belső ellenőrzése 100 EFt.+ Áfá-ba került. 
 
Hajdu József képviselő kérdezi, hogy a gyermekek egészséges étrendjére való áttérés 
jelentősen megemeli-e az élelmezési költségeket, többe fog e kerülni az étkeztetés? 
 
Gál János polgármester szerint nem, mert most jelentős a kontrol ár feletti beszerzés. 
Továbbá tájékoztatja a képviselőket, hogy a Matyó Népművészeti Egyesület pályázata 
keretében hímző szakkört szeretne működteti 1 éven keresztül a településünkön. 
A Start közmunka program a végéhez közeledik, hátra van még a Dózsa György út 
aszfaltozása, az Arany János és a Petőfi út burkolat javítása , a padka zúzalékozások még nem 
teljesen készültek el. A Rózsa Ferenc úti pecék szintezése elkészült, 2 vízbevezető árok kerül 
burkolásra. A Disznóhegyről érkező csapadékvizet burkolt árokban kellene levezetni.  A 
kistérség folytatta le a közbeszerzési eljárást.  
Az október 12.-én megrendezésre kerülő Kakasfesztiválra a meghívók elkészültek, 
Csetnekivel történt megbeszélés alapján a zsűri 1+2 főből fog állni, a konyhának nem kell 
főzni értékesítésre, a vendégek ellátásáról ő gondoskodik. 
Az iskolával kapcsolatban elmondja, hogy a KLIK dolga szállítani a gyerekeket, jelenleg a 
tardi és a cserépváraljai tanulók utaztatása megoldott, Jelenleg a Katolikus iskolába járó 
gyerekek nem szállhatnak fel az iskolabuszra. Megpróbált egyeztetni a katolikus iskola 
igazgatójával, Nyeste Istvánnal, Dávid Zoltán cserépváraljai polgármesterrel és az Egri 
Érsekséggel a katolikus iskolába járó gyerekek bejárása miatt. 
 
Kleszó Tibor alpolgármester beszámol az Európai Futás élményeiről, a tardi csapat kitett 
magáért, elképzelhető, hogy ki fog alakulni németországi testvér települési kapcsolat. 
 



Derekas Sándor kirendeltség vezető elmondja, hogy az út költségeinek elszámolása 
folyamatban van, valamint egy pesti vállalkozó érdeklődött az önkormányzat autóbusza iránt. 
 
Brunner Éva képviselő érdeklődik a honlap üzemeltetője iránt, kérdezi, hogy mikor lesz a 
lomtalanítás. Az egészségüggyel kapcsolatban: Kókai doktornő miért ment el, ki a nővér, az 
új orvossal van e szerződés, mennyi az összeg, amiről a szerződés szól, mennyi Nagy Béla 
falugondnoki fizetése. 
 
A feltett kérdésekre Gál János polgármester válaszol, kivétel a Nagy Béla képviselőt érintő 
kérdésre, amire ő maga. 
 
A nyílt ülés keretein belül egyéb indítvány javaslat nem érkezett a képviselők részéről, ezért 
Gál János polgármester az ülést bezárja. 
 
                                                                        kmf. 
 
 
                   Gál János                                                  Dr. Jakab Orsolya Jegyző 
                 Polgármester                                            távollétében és megbízásából               
                            
          
                                                 Derekas Sándor 
                                               Kirendeltség vezető 
 
 
 
     Brunner Éva képviselő                                               Nagy Béla képviselő 
              Jkv hitelesítő                                                                       Jkv hitelesítő 
 
 
 


	Tard község Önkormányzata Képviselő-testületének
	Évek óta rendszeresen támogatást nyúlt az Önkormányzatunk a tardi iskoláskorú gyermekek szüleinek részére iskolakezdéssel kapcsolatos kiadásainak enyhítésére.
	Támogatásban az általános és középfokú oktatásban részt vevő gyermekek szülei részesülnek úgy, hogy az önkormányzattal szerződésben álló általános iskolába járó iskolások tankönyveinek költségeit az önkormányzat át vállalja, az önkormányzattal szerződ...
	A felsőfokú oktatásban részt vevők részére azért nem nyújt támogatást, mert részükre a Bursa Hungarica rendszeren át nyújt rendszeres támogatást.
	Véleményem szerint az elmúlt években kialakult gyakorlat bevált. Sajnos a támogatás mértékének emelésére a szűkös önkormányzati költségvetés miatt nincs, lehetőség ezért a mellékelt rendeletmódosítás elfogadását javaslom.
	Tard község önkormányzatának képviselő testülete megvitatta a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 8/2003.(VII.09.) rendelet módosításához kapcsolódó kérdéseket és a jelenlévő  6 fő képviselő 6 igen szavazatával ellenszavazat és tartó...
	Tard Község önkormányzatának
	15. / 2013. ( IX. 21.) rendelete
	A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
	szóló 8/2003 ( VII. 09.) számú rendeletének módosításáról
	2. §.
	(1) A tanévkezdés terheinek enyhítésére az önkormányzat jövedelemre tekintet nélkül – évi egy alkalommal a szeptemberi iskolakezdéssel kapcsolatos költségek csökkentésére
	(2) A támogatás mértéke :
	3. §.
	Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

