JEGYZŐKÖNYV

Száma:

- 1./2013

Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. március 13.-án
17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében
megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak:
•
•
•
•
•
•
•

Gál János polgármester
Kleszó Tibor alpolgármester jelezte, hogy később fog érkezni
Brunner Éva
Hajdu József
Kelemen Károlyné jelezte, hogy később fog érkezni
Kovács Béla képviselő
Nagy Béla képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:
•

Dr. Jakab Orsolya jegyző

•

Balogh Lászlóné kincstári Irodavezető

•

Derekas Sándor kirendeltség-vezető

•

Jordánné Hajdu Katalin gazdálkodási főelőadó

Az ülés jegyzőkönyvét Jordánné Hajdu Katalin vezeti.
Gál János polgármester köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy a megválasztott 7 fő
testületi tag közül 5 fő jelen van, két képviselő jelezte, hogy később fog érkezni. A
képviselő-testület határozatképes. A testület ülését megnyitja, jegyzőkönyv hitelesítőnek
felkéri Nagy Béla és Hajdu József képviselőket, akiket a testület 5 fő igen szavazatával
elfogad. Javaslatot tesz az ülés napirendjére. A napirendi pontok kiegészítésére és
sorrendjének megváltoztatására tesz javaslatot amit a jelenlévő képviselők 4 fő igen
szavazatával 1 fő nem szavazatával tartózkodás nélkül az alábbiak szerint elfogad:
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NYÍLT ÜLÉS
I.

Az önkormányzat 2013.évi költségvetését megalapozó döntések

1. Iskolabusz
Gál János Polgármester elmondja, hogy a napirenddel kapcsolatos írásos előterjesztést a
képviselők kézhez kapták, eszerint:
Az önkormányzat az iskolabuszt több évvel ezelőtt azért vásárolta illetve működteti,
mert az iskolafenntartó társulás létrejötte után Mezőkövesdre járó felső tagozatos diákokat
szállítani kellett, melyről az önkormányzatnak kötelezően kellett gondoskodnia. Ehhez éveken
keresztül a mindenkori költségvetés normatívát biztosított. Az iskolabuszon a képviselőtestület döntése értelmében nemcsak azok a diákok utaztak, akik az önkormányzati
fenntartású iskolába járnak, hanem az egyházi fenntartású iskolában tanuló gyerekeket is
szállítja a buszt. Sőt voltak olyan tanévek, amikor a Cserépváraljai diákokat is szállítottunk. A
busz megvásárlása után a kapacitás kihasználtsága megfelelő volt, hiszen egyrészt 40 fő fölött
volt a szállítottak száma, másrészt a Fundamentum iskola diákjainak szállításával is tudtuk
növelni a kapacitás kihasználtságot.

Jelenlegi helyzet:
Az iskolabusz sajnos veszteségesen (2012 évben - 1.415.071.Ft ) működik melynek
okai a következők:
•
•
•
•
•

az üzemanyagárak folyamatos emelkedése
a szállított diákok számának csökkenése, és így a normatíva csökkenése
a buszra egyre többet kell költeni a jármű „életkora” miatt
2013-tól megszűnt az iskolabuszokra igényelhető állami normatíva
a Fundamentum iskola diákjait 2013 április 1-től már a Borsod Volán szállítja

A MÁAMIPSZ Szabó Zoltán Tagiskola fenntartását és működtetését 2013 január 1-től az
állam a KIK –en keresztül biztosítja. Így értelemszerűen a gyerekek szállításáról is a KIKnek kell gondoskodnia. Jelenleg az önkormányzatunk a KIK-el kötött megállapodás
alapján a jelenlegi tanév szorgalmi időszakának a végéig szállítja a tanulókat, de a
következő tanévtől a KIK előre láthatóan nem köt velünk szállítói szerződést az alacsony
tanulói létszám miatt.
A bejáró tanulók létszámának alakulása 2013 évben:
Bejáró Tanulók
Cserépváraljáról
Tardról

Tardra
6
-

Mezőkövesd MÁAMIPSZ
2
16

Katolikus Iskolába
9
17

Mint a táblázatból látható Tardról és Cserépváraljáról összesen 18 fő jár jelenleg állami
fenntartású iskolába és ez a szám előre láthatóan, csökkeni fog. Így érthető hogy a működtető
KIK megpróbálja a jövő tanévtől költséghatékonyabban megoldani a Tardi gyerekek
utaztatását.
Önkormányzatunk számára így nem marad más lehetőség, mint a fentiek figyelembe vételével
az iskolabusz működését leállítani, és a buszt eladni.
Az értékesítésig is célszerű az autóbusz üzemeltetési szabályzatában az igénybevételért
fizetendő díjaknak az üzemeltetési költségekhez igazodó, alábbi táblázatban foglaltak szerinti
módosítása

Km díj

Gépkocsiv
ezető díja

Kategória
Tard Község Önkormányzata, az általa fenntartott intézmények (belső
elszámolás alapja) illetve vele tartós megállapodásban lévő szervezetek
számára.
Egyéb intézmény, szervezet, egyesület, személy számára
A gépkocsi napi 8 órát meghaladó igénybevétele esetén a gépkocsivezető túlóra
költségtérítésének összege – munkanapokon.
A gépkocsivezető túlóra költségtérítésének összege – pihenőnapokon.

Díj
200 Ft/km
250 Ft/km
1.500.-Ft/óra
1.800.-Ft/óra

Kovács Béla képviselő kérdezi, hogy a busz eladását követően a gépkocsivezetői állás is meg
lesz-e szüntetve
Brunner Éva képviselő kérdezi, hogy a következő tanévben a KIK hogyan fog gondoskodni
a bejáró gyermekek szállításáról
Gál János polgármester a képviselői kérdésekre válaszolva elmondja, hogy az autóbusz
értékesítését követően természetesen a gépkocsivezetői álláshelyet is meg kell szüntetni.
Indokolja a javasolt költség és díjkalkulációt. Elmondja továbbá, hogy a KIK szeptembertől
várhatóan autóbuszt üzemeltető magánvállalkozók megbízásának útján fog gondoskodni az
általa fenntartott intézményekbe bejáró gyermekek szállításáról.

Tard község Önkormányzatának képviselőtestülete a javaslat megvitatását követően
megtartott szavazásán 5 igen szavazattal ellenszavaz és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatát.
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10 / 2013. (III. 13.) önkormányzati határozata
az Ikarus típusú iskolabusz eladásáról
Tard község Önkormányzatának képviselőtestülete a tulajdonában lévő és általa
üzemeltetett IKARUS típusú iskolabusz üzemeltetését a 2012 - 2013 iskolai tanév szorgalmi
időszakának utolsó napjától – az általános iskolai oktatási feladatnak a KIK részére történő
átadása miatt – megszünteti. Elhatározza, hogy a feladatot ellátó autóbuszt a feladat
megszűnését követően értékesíti, az autóbuszvezetői álláshelyet megszünteti.
Az IKARUS 250 / 59 típusú JOB - 745 forgalmi rendszámú autóbusz igénybevételéért
fizetendő üzembetartási hozzájárulás 2013. évben

Km díj

Gépkocsiv
ezető díja

Kategória
Tard Község Önkormányzata, az általa fenntartott intézmények (belső
elszámolás alapja) illetve vele tartós megállapodásban lévő szervezetek
számára.
Egyéb intézmény, szervezet, egyesület, személy számára
A gépkocsi napi 8 órát meghaladó igénybevétele esetén a gépkocsivezető túlóra
költségtérítésének összege – munkanapokon.
A gépkocsivezető túlóra költségtérítésének összege – pihenőnapokon.

Díj
200 Ft/km
250 Ft/km
1.500.-Ft/óra
1.800.-Ft/óra

Felkéri a polgármestert, hogy e döntésben foglaltaknak megfelelően az autóbusz
értékesítéséről, valamint az álláshely megszüntetéséről illetve az üzemeltetési szabályzat
módisításáról intézkedjen.
Határidő: 2013. június 15.-ét követően lehetőség szerint
Felelős: Polgármester
2. Közgyógyellátás
A társadalmi szolidaritás elve alapján lehetőség van az ún. közgyógyellátás terhére
igénybe venni egyes gyógyító ellátásokat. A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy
részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak
csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. Közgyógyellátás keretében gyógyító ellátás
csak hatályos közgyógyellátási igazolvánnyal vehető igénybe.
A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező személy – főszabály szerint térítésmentesen jogosult a társadalombiztosítási támogatásba befogadott gyógyító ellátásokra.
Kizárólag hatályos közgyógyellátási igazolvány bemutatása esetén lehet közgyógyellátás
terhére rendelni gyógyító ellátást, a beteg személyes szükségletének kielégítéséhez szükséges
mértékben.
Közgyógyellátás jogcímen a következő orvosok rendelhetnek gyógyszert:
• a háziorvos,
• azon gyógyszerek esetében, amelyeket csak szakorvos írhat fel, a kezelést végző
szakorvos,
• sürgős szükség esetén a tartózkodási hely szerint illetékes kezelőorvos statim jelzéssel
legfeljebb egy, eredeti legkisebb gyári csomagolásban,

• a fekvőbeteg-gyógyintézet orvosa a beteg elbocsátásakor legfeljebb egy, eredeti
legkisebb gyári csomagolásban,
• a járóbeteg-szakellátás szakorvos

Közgyógyellátásra jogosultak köre
Alanyi jogon megállapított jogosultság
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

az átmeneti gondozott, az átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú;
a rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodott személy;
a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott;
a központi szociális segélyben részesülő;
a rokkantsági járadékos;
az, aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban
részesül.
az, aki rokkantsági ellátásban részesül és az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság
komplex minősítése alapján nem haladja meg a 30%-os mértéket,
az, aki a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (Mmtv.) 30. § (4) bekezdés b) pont ba)
alpontjának vagy 32. § (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásával rokkantsági
ellátásban részesül és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti
rokkantsági nyugdíjra volt jogosult,
az, aki rokkantsági ellátásban részesül, de nem tartozik az előző két pont hatálya alá és
a közgyógyellátásra való jogosultságát 2012. április 15-éig megállapították,
az, aki az Mmtv. 31. §-ának alkalmazásával öregségi nyugdíjban részesül és 2011.
december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt
jogosult
az, aki öregségi nyugdíjban részesül, és a nyugdíjra való jogosultságának
megállapítását megelőző napon a 7. vagy 8. pont hatálya alá tartozott;

Az alanyi jogon megállapított közgyógyellátási jogosultság időtartama két év, normatív és
méltányossági alapon pedig egy évre állapítható meg a közgyógyellátási jogosultság.
Normatív alapon megállapított jogosultság
Normatív alapon jogosult közgyógyellátásra az a személy, akinek a havi rendszeres gyógyító
ellátásának – az egészségbiztosító által szakhatósági állásfoglalásban elismert – költsége
meghaladja az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegének 10%-át [2012-ben 2.850 Ft-ot],
feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj
legkisebb összegét [2012-ben 28.500 Ft], egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 150%-át [2012-ben a 42.750 Ft-ot].
Méltányossági alapon megállapított jogosultság
A települési önkormányzatnak lehetősége van arra, hogy önkormányzati rendeletben
meghatározott feltételek mellett, méltányosságból is megállapítson közgyógyellátásra való
jogosultságot.
A méltányossági alapon kiállított igazolvány után azonban a települési önkormányzat a
betegnek megállapított egyéni és eseti gyógyszerkeret éves összeg 30%-ának megfelelő
összegű térítést fizet az Egészségbiztosítási Alap javára egy éves időtartamra. Ez az összeg az
egyéni gyógyszerkeret mértékének függvényében személyenként 23.400.- és 45.000.-Ft
között változik.

Tardon jelenleg 116 fő kap valamilyen jogcímen támogatást, és ebből a 51%-ának
méltányossági alapon van megállapítva a jogosultsága. Ez az önkormányzatunknak éves
szinten 1.200.000 – 1.750.000.- Ft kiadást jelent.
A méltányosságból történő közgyógyellátás biztosítása, illetve helyi önkormányzati
rendeletben történő szabályozása az önkormányzat részére nem kötelező. A jelenlegi
gazdasági helyzetben megítélésem szerint nincs lehetősége Önkormányzatunknak arra, hogy
ilyen jogcímen - meg nem térülő - többlet kötelezettséget vállaljon, ezért javaslom az ellátási
forma megszüntetését, illetve ennek megfelelően a hatályos önkormányzati rendeletünkből
történő kivezetését.
Mivel a méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság az évek során különböző
időpontokban lett megállapítva, így azok éves felülvizsgálatára is ennek megfelelően kerül
sor. Azt javaslom, hogy az ellátási forma esetleges kivezetésről szóló döntésünk
hatálybalépését követően újabb jogosultság megállapítására, illetve az éves felülvizsgálatok
során a további jogosultság megújítására már ne kerüljön sor. Javaslom, hogy a jelenleg
érvényes, illetve a módosító döntés hatálybalépéséig megállapított jogosultságokat e
döntésünk ne érintse.
Brunner Éva képviselő elmondja, hogy a hatályos rendeletünkben a méltányossági alapon
megállapítható jogosultságon túl szabályoztunk egy úgynevezett Különös méltányosságból
megállapítható jogosultságot is, ami a – kifejezetten előrehaladott, súlyos betegségekben
szenvedők, illetve időskorú - gyógyíthatatlan súlyos betegek részére tette lehetővé
önkormányzati támogatással az állapotromlást késleltető és egyéb szükséges gyógyszerekhez,
gyógyászati segédeszközökhöz és szolgáltatásokhoz való hozzájutást.
Derekas Sándor kirendeltség vezető: Véleménye szerint amennyiben a méltányossági
ellátási formát a képviselőtestület meg kívánja szüntetni, az magával vonja a különleges
méltányosságból történő ellátás megszüntetését is. Amennyiben a képviselő asszony által
említett súlyos betegségekre, különleges élethelyzetre vonatkozó esetekre szeretné megtartani
a képviselőtestület a támogatást akkor az ellátási forma újraszabályozásában és nem a
megszüntetésében kell gondolkodnia.
Kovács Béla képviselő véleménye szerint a képviselő asszony által említett eseteket, az
alanyi és a normatív közgyógyellátás rendezi.
Gál János polgármester javasolja, hogy a képviselőtestület a méltányossági közgyógyellátás
jelenlegi formáit szüntesse meg, és amennyiben a testület a későbbiek során úgy látja
szükségesnek, akkor indítványozhatja a méltányossági ellátás újraszabályozását.
Tard község Önkormányzatának képviselőtestülete a javaslat megvitatását követően
megtartott szavazásán 4 igen és 1 nem szavazattal tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatát.
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2 / 2013. (III. 14.) önkormányzati rendelete
a méltányossági közgyógyellátás megszüntetéséről
Tard község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és az egyes
szociális ellátásokról szóló hatályos helyi önkormányzati rendeletében megállapított
méltányossági közgyógyellátást – az ellátásai forma finanszírozásához szükséges 2013. évi
fedezetének hiányában – a helyi rendeletének módosításával megszünteti.

Felkéri a polgármestert, hogy e döntésben foglaltaknak megfelelően a helyi rendelet
módosításának előkészítéséről és a testület elé terjesztéséről soron kívül intézkedjen.
Gál János s.k
polgármester

dr. Jakab Orsolya s.k.
jegyző

3. Bérleti díjak
Önkormányzatunk a tulajdonába lévő különböző ingó és ingatlanvagyonának egy részét
az igénye szerint bérbe bocsájtja, valamint az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások
igénybevételéért térítési díjat kér. Ezeket a 53/2008 (VIII. 07.) számú határozat szabályozza,
melyet a jelenlegi gazdasági helyzet miatt véleményem szerint újra kell gondolni, ill. évente
felül kell vizsgálni. Ennek értelmében javaslom:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

a munkahelyi étkezés térítési díját 500ft –ról 550 ft +áfa ra növelni
a vendégétkeztetés gyermek napi egyszeri díját 460 ft-ról 472 ft+áfa-ra növelni
a vendégétkeztetés gyermek napi háromszori díját 833 ft-ról 1180 ft+áfa-ra
növelni
a felnőtt napi egyszeri térítési díját 500ft-ról 590 ft+áfa-ra növelni
a felnőtt napi háromszori térítési díját 1304ft-ról 1400 ft+áfa-ra növelni
az I/3és I/4 pontot törölni
a Faluház kezelésében lévő evőeszközök bérleti díját 110ft/fő ről 120 ft+áfa/főre
növelni
a faluház előterének és egészségügyi vizes-blokkjának bérbeadási díját javaslom
2400ft+áfa-ról 3000 ft+áfa-ra növelni
A faluház valamennyi helyisége kiszolgáló részeivel és a konyha igénybe vételével
történő igénybe vétele során a bérlet időtartama 24 órára 40000 ft ról javaslom
növelni 78.740. Ft + áfa-ra . Mérés alapján a közüzemi díjak megfizetése a bérleti
díjon felül történik.
Közétkeztetés étterme konyha használattal bérbe vétele esetén a bérleti díjat
javaslom megemelni 12000ft +afa-ra
A faluház valamennyi helyisége kiszolgáló részeivel, csak szállás céljára történő
igénybe vétele során a bérleti díjat 1000 Ft/fő/éj + ÁFA-ról 1500 ft +áfa-ra
javaslom emelni.
Sportpálya öltöző emeleti szintjének szállás céljára történő igénybevétele
nyári időszakban 1.700.- Ft./fő + ÁFA,-ról 2000 ft +áfa-ra
téli időszakban 2.100.- Ft./fő + ÁFA -ról 2500 ft +áfa-ra

Tard község Önkormányzatának képviselőtestülete a javaslat megvitatását követően
megtartott szavazásán 4 igen és 1 nem szavazattal tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatát.
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének
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Tard Községben az önkormányzat által nyújtott ellátások és szolgáltatások
igénybevételéért fizetendő térítési díjakról, valamint az önkormányzat tulajdonában
lévő ingatlanok, és ingóságok igénybevétele esetén fizetendő bérleti díjakról
Tard Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által nyújtott
ellátások és szolgáltatások igénybevételéért fizetendő térítési díjakat, valamint az

önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok, és ingóságok igénybevétele esetén fizetendő
bérleti díjakat az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg.
1. Munkahelyi étkeztetés
2. Vendégétkeztetés
a. Gyermek napi egyszeri
b. Gyermek napi háromszori
c. Felnőtt napi egyszeri
d. Felnőtt napi háromszori
3. Faluház kezelésében lévő evőeszközök 1
4. A faluház bérleti díjai
a. A faluház előterének és egészségügyi vizesblokkjának bérbeadása
b. A faluház előterének és nagytermének
egészségügyi kiszolgáló helyiséggel való
bérbeadása 2
c. A faluház valamennyi helyisége kiszolgáló
részeivel és a konyha igénybe vételével 24 óra
időtartamra 3
d. A faluház valamennyi helyisége kiszolgáló
részeivel, csak szállás céljára történő igénybe
vétele során
5. A konyha bérleti díjai 4
a. 6 órai igénybevétel esetén
b. 6 órán túli igénybevétel esetén
6. Teleház szolgáltatás díjai 5
7. Sportpálya öltöző emeleti szintjének szállás céljára
történő igénybevétele
a. nyári időszakban
b. téli időszakban
8. Mobilkemence
9. Sátor
10. Sándor-völgyi rendezvénycentrum 6
11. Hagyományőrző központ 7
12. Bérkaszálás

530 Ft + Áfa

675 Ft

472 Ft +Áfa
1180 Ft+Áfa
590 Ft +Áfa
1260 Ft +Áfa
120 Ft/fő +Áfa

600Ft
1500Ft
750 Ft
1600 Ft
152 Ft

3000 Ft +Áfa

3810 Ft

12000 Ft+Áfa

15240 Ft

78740 Ft+Áfa

100000 Ft

1500 FT+Áfa

1905 Ft/fő

10000 Ft+Áfa
16000 Ft+Áfa
7874 Ft +Áfa

12700 Ft
20320 Ft
10000 Ft

1700Ft/fő+ Áfa
2500Ft/fő+ Áfa
80000+Áfa
100000+áfa
10000+áfa
10000+áfa
5.-Ft + Áfa/m2

2160 Ft
3175 Ft
101600
127000
12700
12700
6,35.Ft/m2

A bérleti díjakról szóló táblázatot a honlapon közzé kell tenni.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, kirendeltség-vezető, intézményvezetők

1

A kölcsön során keletkezett sérült, vagy törés és egyéb úton megsemmisült tárgyi eszközök térítési díját az újbóli beszerzési ár
figyelembevételével a bérleti díjon felül kell megtéríteni
2
A felmerült közüzemi díjak leolvasás alapján megtérítendők.
3
A felmerült közüzemi díjak leolvasás alapján megtérítendők
4
A felmerült közüzemi díjak leolvasás alapján megtérítendők
5
5 órát meghaladó rendezvény esetén további 1.000 Ft+áfa./óra. A felmerült közüzemi díjak leolvasás alapján megtérítendők
6
5 órát meghaladó rendezvény esetén további 1.000 Ft+áfa./óra. A felmerült közüzemi díjak leolvasás alapján megtérítendők
7
5 órát meghaladó rendezvény esetén további 1.000 Ft+áfa./óra. A felmerült közüzemi díjak leolvasás alapján megtérítendők

4. Fundamentum óvoda, iskola gyermekeinek étkeztetése
Mint azt a T. képviselők bizonyára tudják a mezőkövesdi telephellyel működő Fundamentum
óvodába és iskolába járó gyermekek étkeztetését az önkormányzatunk konyhája biztosítja. Ez
a gyakorlatban úgy működik, hogy az óvodásoknak a reggelit az iskolabusz, az ebédet és az
uzsonnát külön gépkocsi szállítja óvodai napokon Mezőkövesdre. Az iskolások a konyhán
kapnak napi 1 v. 2 szeri étkezést igénytől függően. Jelenleg átlag 20 fő óvodásra, ill. 75 fő
iskolásra-gyermekre főzünk napi szinten. A Fundamentum iskolának utoljára 2009.ben volt
megállapítva térítési díj. Az akkori díjak megemelését javaslom 10 %-al. Ennek legfőbb oka
az azóta bekövetkezett nyersanyagárak növekedése ill. az infláció.
Megnevezés
Óvodai étkeztetés
Iskolai napközi (3*)
Iskolai menza
Felnőtt ebéd

2009 nettó díjak Ft
356
433
395
530

Javasolt nettó díj Ft
392
476
434
583

Tard község Önkormányzatának képviselőtestülete a javaslat megvitatását követően
megtartott szavazásán 5 igen ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatát.
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének
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az önkormányzat által a Fundamentum Óvodának és Iskolának nyújtott étkezés
igénybevételéért fizetendő térítési díjakról
Tard Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Fundamentum Óvodának és
Iskolának 2013. évben az önkormányzat által biztosított étkezés igénybevételéért fizetendő
térítési díjakat az alábbiakban határozza meg:
Megnevezés
Óvodai étkeztetés
Iskolai napközi (3*)
Iskolai menza
Felnőtt ebéd

2013 évi díj (Ft)
392 +áfa
476+áfa
434+áfa
583+áfa

A térítési díjat 2013 április 1-től kell alkalmazni. A havi térítési díjat előre kell megfizetni!
A térítési díj változásáról a Fundamentum Iskolát írásban értesíteni kell!
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, élelmezésvezető
5. Településüzemeltetési munkatárs álláshelyének betöltése
Mint az a T. képviselők előtt ismert idén január 1-től a falugondnok a KIK alkalmazásába
került. Így a munkáltatója és a munkavégzésének a helye is megváltozott. Az álláshely azóta
nincs betöltve, és a napi munkavégzés során meglátszik ennek hiánya. Gyakorlatilag a
település napi gondnoki munkái nincsenek ellátva, és jelenleg közcélú foglalkoztatottunk
sincs.
A településen a Gamesz megszűnését követően a tanyagondnoki szolgálatot kezdtük el
működtetni, melyre állami normatív támogatást is kaptunk, és így létesítettünk egy

falugondnoki álláshelyet. Azonban maga a támogatás 2010-től megszűnt. Így a falugondnoki
álláshelyen történő foglalkoztatást az önkormányzatnak saját forrásból kell kigazdálkodnia.
Mindezek ellenére javaslom a T. képviselő-testületnek, hogy az álláshelyet – az
ellátandó feladatok miatt - március 18-tól töltse be a munkáltató.
Brunner Éva képviselő kérdezi, hogyan lehet az, hogy az önkormányzat március 13.-án dönt
az álláshely meghirdetéséről, az állás elfoglalásának határideje pedig március 18.
Kovács Béla képviselő szerint szükségtelen felsőfokú végzettség előírása, illetve a
munkahelyi gyakorlat helyett munkaviszonyt javasol megfogalmazni.
Gál János polgármester válaszában elmondja, hogy az előterjesztés során az alkalmazási
feltételek előírását javasolta, azonban – mivel munka törvénykönyve szerinti foglalkoztatási
jogviszonyra gondolt – nem javasolná pályázat kiírását. Kéri, hogy Ő dönthessen a
foglalkoztatott személyéről
Tard község Önkormányzatának képviselőtestülete a javaslat megvitatását követően
megtartott szavazásán 4 igen és 1 nem szavazattal tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatát.
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének
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Településüzemeltetési munkatárs álláshely betöltéséről
1. Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013 január 1 .től megüresedett falugondnoki
álláshelyet 2013 március 18-tól be kívánja tölteni.
2. Megbízza a polgármestert a szükséges munkajogi és egyéb intézkedések megtételére.
3. Az álláshely betöltésének a feltételeit az alábbiakban szabja meg:
Betölthető álláshely:
Tard önkormányzat Településüzemeltetési munkatárs
3416 Tard Rózsa F 1.
Képesítési és egyéb feltételek:
• A munkakör betöltéséhez szükséges legalább középiskolai végzettség
• 5 éves munkaviszony
• Elbírálásnál előnyt jelenthet magasabb végzettség megléte
A jelentkezéshez csatolni kell:
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
• Végzettséget igazoló oklevél másolatokat
• Szakmai önéletrajzot
Az állás elfoglalásának határideje: 2013. 03. 18.
A megbízás időtartama: Három hónap próbaidő után határozatlan jogviszony.
Illetmény és egyéb juttatások: A Mtv. szerint
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

6. Bükk Kincsei Napközi otthonos Óvoda
Gál János polgármester: Az óvoda költségvetésének tárgyalása előtt javasolja áttekinteni az
óvodai működés szerkezetét különös tekintettel a társulásos formára.
1. Jelenlegi állapot
Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról szabályai szerint (továbbiakban: Kt.)
Bükkzsérc
Cserépfalu
Cserépváralja
Tard
Napi
Nyitvatartási
9 óra
10 óra
8 óra
10 óra
idő
Gyermekek
Kt. 3. mell.
száma
Átlag
24 fő
27 fő
létszám 20
27 fő
11 fő
(1 fő Sni.)
(1 fő Sni.)
fő
Maximális
lét. 25 fő
Csoportok
2
A maximális
száma
(Délelőtt 2
létszám
1
csoportban,
1
1
fenntartói
délután
engedéllyel
összevontan)
átléphető.
Óvodavezető
Kt. 1. mell.
1 fő
Heti 6 óra
Tagóvoda
Kt. 1. mell.
1 fő
1 fő
vezető
Heti 30 óra
Óvónők
Kt. 1.mell.
1 fő
2 fő
1fő
2 fő
száma
Heti 32 óra
Dajkák
2 fő
Heti 40 óra
2 fő
száma
(1 fő 40
1 fő
(1 fő 40 órás,
1 fő
órás,
közfoglalkoztatott
1 fő 30 órás)
1 fő 30 órás)
Jól látható, hogy a nyitvatartási idők különbözőek, valamint a cserépváraljai csoport
kihelyezettként működik.
2. Óvodai társulás megléte esetén szeptembertől
A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban: Nkt.) 2013.
szeptember 1-től érvényes mellékletei szerint.
Bükkzsérc Cserépfalu Cserépváralja Tard
Napi
9 óra
10 óra
8 óra
10
Nkt. 6. mell.
nyitvatartási idő
Finanszírozott
időkeret:
heti 61 óra
Gyermekek
22 fő
26 fő
7 fő
24 fő Nkt. 4. mell.
várható létszáma
minimum 13 fő
maximum 25 fő
átlag
20 fő

Csoportok
száma
Óvodavezető

1

1

1

1

Óvónők száma

1 fő

1 fő

1 fő

1 fő

Dajkák száma
Tagintézményvezető

1 fő
1 fő

1 fő
1 fő

1 fő

1 fő

Pedagógiai
asszisztens

0,25 fő

0,25 fő

0,25 fő

0,25 fő

1 fő

Intézményvezető
helyettes

1 fő

Nkt. 5. mell.
Kötelező órája:
heti 10 óra
Nkt. 62.§ (5) bek.
Heti 32 óra
Heti 40 óra
Nkt. 5. mell.
Kötelező órája:
heti 26 óra
Nkt. 2. mell.
3 óvodai
csoportonként
1 fő
Nkt. 5. mell.
(51-200 gyermek)
Kötelező órája: heti
24 óra

Az Nkt. 1. számú melléklete az alkalmazott vezetők kötelező létszámát, míg a 2. számú
melléklete a nevelő- és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak finanszírozott
létszámát szabályozza. Mivel az alkalmazotti létszám tekintetében áttért az állam a
feladatfinanszírozásra, ezért azt is megmondja ezzel, hogy a meglévő paraméterekhez mennyi
létszámot finanszíroz. (2013-ban 8 óvónőt, 4 dajkát, jelenleg összességében 9 óvónő és 4
dajka van alkalmazásban.)
2012. évben a 2011. évi CLXXXVIII. költségvetési törvény alapján:
• az intézményi társulás óvodájába járó gyermekek támogatása: 32.000.-Ft/fő/év, 2013ban megszűnt.
• tagintézményi támogatás 70.000.- Ft/fő/év, 2013-ban megszűnt.
• kistelepülési intézményi támogatás 16.710.-Ft/fő/év, 2013-ban megszűnt.
Ezekből adódóan semmi nem indokolja a társulás fenntartását. Jól látszik, ha marad a társulás,
akkor pedagógiai asszisztenst és intézményvezető helyettest kell alkalmazni.
3. Önálló óvodák esetében az Nkt. szabályai szerint (társulás megszüntetése)
Napi
nyitvatartási
idő
Gyermekek
várható
létszáma

Bükkzsérc
9 óra

Cserépfalu
10 óra

Cserépváralja Tard
8 óra
10 óra

22 fő

26 fő

7 fő

24 fő

Nkt. 6. mell.
Finanszírozott
időkeret:
heti 61 óra
Nkt. 4. mell.
minimum 13
fő
maximum 25
fő
átlag
20
fő

Csoportok
száma

1

1

Óvodavezető

1 fő

1 fő

Óvónő

1 fő

1 fő

Dajka

1 fő

1 fő

1
(Nem
indulhat 8 fő
alatt.)
1 fő

1

1 fő
jogosítvány

1 fő
nyugdíj előtt

1 fő

Nkt. 5. mell.
Heti kötelező
óra:
12 óra
Nkt.
heti 32 óra
heti 40 óra

A társulás megszüntetésének várható előnyei:
• A nyitvatartási időt a pénzügyi helyzetnek, és az (igényeknek megfelelően) le lehet
csökkenteni napi 8 órára.
• Nem kötelező pedagógiai asszisztenst alkalmazni.
• Nem kötelező intézmény-vezető helyettest alkalmazni.
• Az intézményvezető kötelező óraszáma fölemelkedik 12 órára
• A cserépváraljai csoportot be kell integrálni valamelyik óvodába.
• Amennyiben a nyitvatartási idő minden óvodában 8 óra, és minden óvodában van
intézményvezető, (pótlékalapja 20 e ft/ hó + járulék) és Tardon valamint Bükkzsércen
1-1 csoport működik akkor elég 2-2 óvónőt alkalmazni, napi 1 órás átfedési idő
biztosításával.
• Elég óvodánként 1-1 dajka alkalmazása
• Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatására 600
millió forintot különített el az állam.
Tard esetében a várható személyi kiadások alakulása:
• Amennyiben nem történik szerkezeti változás úgy várhatóan 10. 839 E ft személyi
kiadás lesz
• Ha a kiválás mellett dönt a képviselő-testület, akkor
o ha július 1-el történik a kiválás a megtakarítás kb. 1.478 E ft
o ha szeptember 1 dátummal akkor a megtakarítás 985.774 ft! ( ITT MINDKÉT
ESETBEN LÉTSZÁMLEÉPÍTÉSRE VAN SZÜKSÉG AMINEK ANYAGI
VONZATA VAN)
• Ha szeptembertől 2 csoportban megyünk, a cserépváraljai gyerekeket fogadjuk akkor
kell 2 fő hat órában foglalkoztatott óvónő, akkor a Tard esetében a megtakarítás
246.446 ft.
A társulás megszüntetésének várható hátrányai:
• Minden intézményben óvodavezetőt kell kinevezni.
• Cserépváralján óvodai csoport nem indulhat 8 fő alatt. Javaslom a gyerekeket
beintegrálni a társulás valamelyik óvodájába. Bármelyik községhez csatlakozik
azonban, mindháromnál jelentkezik az a probléma, hogy maximális csoportlétszám
túllépése esetén 2 csoportot kell indítani, amelyhez az alkalmazotti létszámot is
biztosítani kell. (Tehát 2 csoportra 4 óvodapedagógus és 2 dajka.)A cserépváraljai
gyerekek integrálását a 2012. évi CCIV. tv. Magyarország 2013.évi központi
költségvetéséről szóló törvénye ismeretében is javaslom, mert e szerint egy
óvodaintézménynek kell tekinteni az anyaóvodát és tagintézményeit együttesen akkor

•
•

•
•

is, ha az utóbbiak a fenntartótól eltérő településen vannak. Könnyebb és
gazdaságosabb megszervezni is az óvodai nevelést, ha egy helyen több gyermek, több
óvónő és dajka dolgozik.
Amennyiben Tardon 2 csoport (16 fős és 15 fős) indul és a cserépváraljai gyerekeket
ide utaztatjuk, szükséges 4 óvodapedagógus és 2 dajka szükséges, a meglévő tardi
dajka mellé kell egy főt felvenni.
Másik változat, ha Cserépfaluba utaztatjuk a cserépváraljai gyerekeket. 2 csoport
indulna, (17 fős és 16 fős) melyhez szükséges 4 óvodapedagógus (A meglévő 1
tagóvoda vezető és 2 óvónő mellé át kell venni a cserépváraljai óvónőt.) és 2 dajka
szükséges. (Itt is megoldható 8 órással és 6 órással.)
(Amennyiben egy óvónő Cserépfaluból nyugdíjba megy augusztusban, Tardról fél
állásban át kell irányítani egy óvónőt ide.)
Bükkzsérc községbe való integrálással 2 csoport indulna, (15 fős és 14 fős) melyhez
szükséges 4 óvodapedagógus (A meglévő 1 tagóvoda vezető és 1 óvónő mellé át kell
venni a cserépváraljai óvónőt és át kell irányítani fél állásban egy óvodapedagógust
Tardról.) és 2 dajka (A meglévő 8 órás és 6 órás dajka megfelelő.)

Fentiek során igyekezett mind a kedvező, mind a hátrányos oldalát bemutatni a társulás
formájában történő további ellátásnak. Megítélése szerint a társulásos formában történő
további működtetés egyik település számára sem kedvező azonban most Tard község nevében
kell döntenünk.
Brunner Éva képviselő: érdeklődik, hogy a társulás esetleges megszűnését követően mi lesz
a cserépváraljai gyerekekkel?
Gál János polgármester: szerinte valamelyik szomszédos településnek kell befogadnia a
gyerekeket, hiszen 8 gyerekkel nem indulhat szeptembertől csoport Cserépváralján. Ha egyik
település sem fogadja a cserépváraljai gyereket akkor elhelyezésükről kijelölés útján a
Kormányhivatal dönt
Tard község Önkormányzatának képviselőtestülete a javaslat megvitatását követően
megtartott szavazásán 5 fő igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát.
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14 / 2013. (III. 13.) önkormányzati határozata
Bükk Kincsei Óvoda működésében bekövetkező változtatásokról
Az önkormányzat képviselő-testülete figyelembe véve a település 2013. évi
költségvetésének alakulását az alábbi döntést hozta:
Az önkormányzat képviselő-testülete kezdeményezi 2013. augusztus 31.-ével a társulási
megállapodás közös megegyezéssel való megszüntetését. A tardi óvodában a napi
nyitvatartási időt 8 órára csökkenti. A cserépváraljai óvodás korú gyermeket az intézmény
külön szerződésben foglalt feltételekkel fogadja. A tardi óvodában az indítható csoportok
létszámát 2 csoportban határozza meg. Az álláshelyek számát 3 fő óvónői és 1 fő dajkai
státuszban határozza meg. Megbízza az óvoda vezetőjét a szükséges munkajogi, tanügyi
igazgatási, szervezési feladatok lebonyolításával.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester, intézményvezető

7. Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról
Gál János polgármester elmondja, hogy Önkormányzatunk 2011-ben fogadta el a
képviselők tiszteletdíjáról szóló rendeletét. A rendeletben megfogalmazottak szerint a
képviselői és bizottsági tagok tiszteletdíja 31.000 ft/hó +járulék. A rendelet 4.-5.pontja szerint
a képviselő tiszteletdíjáról lemondhat ill. közcélra felajánlhatja.
Jelenleg 5 képviselőnek és a 3 bizottsági tagnak az éves juttatása
31.000*8*12*1,27 = 3.779.520 Ft.
Kéri a képviselőket e tárgyban nyilatkozzanak a költségvetés elfogadásáig.
A képviselők nyilatkozata szerint a képviselői tiszteletdíjról szóló hatályos rendeletet nem
kívánják módosítani.
8. Rendezvényszervező díjazásának felülvizsgálata
Írásos előterjesztés: Önkormányzatunk a település rendezvényeinek megszervezésével,
az önkormányzatnál a rendszergazdai feladatok ellátásával kapcsolatosan alkalmaz
szakembert. A január 1-től bekövetkezett hivatali átszervezés miatt át kell gondolni a
rendezvényszervező feladatkörét, juttatásait.
• A rendszergazdai feladatok ellátását a közös hivatal rendszergazdájának a feladata
ellátni január 1-től.
•
•
•

A honlap szerkesztése, és karbantartása továbbra is feladata kell, hogy maradjon a
rendezvényszervezőnek.
Az újság szerkesztését szintén ellátja, azonban a benne megjelenő cikkeket, nem a
rendezvényszervező írja.
Rendezvények szervezését nem ő intézi, koordinálja csak az egyes rendezvények
hangosítását, levezetését oldja meg.

Gál János polgármester: mindezekre tekintettel javasolja a képviselőknek a rendszergazdairendezvényszervezői juttatás mértékének csökkentését.
Tard község Önkormányzatának képviselőtestülete a javaslat megvitatását követően
megtartott szavazásán 5 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát.
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15 / 2013. (III. 13.) önkormányzati határozata
a rendezvényszervezői feladatok ellátásáról
Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendezvényszervezői álláshelyhez
kapcsolódóan az alábbi feladatokat határozza meg:
• a település egyes önkormányzati rendezvényeinek hangosítása, „házigazdai” feladatok
ellátása külön egyéni szerződés alapján történjen
• az újság és a honlap szerkesztése továbbra is feladatköre maradjon
• a feladatok csökkenése miatt a havi juttatásának mértékét 30.000 Ft-ban állapítja meg.
• a rendszergazdai feladatok ellátása közös hivatal rendszergazdájának feladatköre
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

9. Önkormányzat által biztosított szociális, és gyermekétkeztetést igénybevevők
által fizetendő térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés hatálya alá nem eső
felnőtt étkeztetés során alkalmazandó nyersanyagnormák megállapításáról
Az írásos előterjesztésben megfogalmazottak szerint: az étkeztetés az
önkormányzat központi konyháján keresztül történik. A konyha biztosítja a szociális és
gyermekétkeztetést, az alkalmazott, valamint az üzleti alapon értékesítésre kerülő ételek
elkészítését.
A szociális étkeztetés során alkalmazott térítési díjakat a jelenleg is hatályos és a
szociális étkezést igénybe vevők által fizetendő térítési díjakról szóló rendeletünk határozza
meg. A rendelet a szolgáltatást igénybevevő egy főre jutó havi jövedelmét alapul véve a
fizetendő térítési díjakat sávosan határozza meg. A térítési díj alapja minden esetben az
önköltség, mely a az étel elkészítéséhez szükséges élelmiszer nyersanyagköltségéből és az
elkészítés során ráfordított egyéb költségekből, közüzemi költség, rezsi, munkabér, járulék,
szállítás és egyéb költségekből áll.
Az önköltség kiszámításához ezért először is szükség van a nyersanyagnorma
megállapítására. Gyermekétkeztetés esetén a nyersanyagnorma meg kell hogy egyezzen a
fizetendő térítési díj összegével. Szociális étkezés esetén az intézményi térítési díj az
önköltséggel egyezik meg, ami a nyersanyagnorma és a ráfordított egyéb költség összege.
Azért tartottam szükségesnek előterjesztésemben a fentiek előrebocsátását, hogy bemutassam,
miért is javaslom egy előterjesztésben tárgyalni a nyersanyagnormák és térítési díjak
megállapításának kérdését. A felnőtt és gyermekétkeztetés nyersanyagnormájának
megállapítása során a ráfordítási tapasztalatokat, valamint a korábbi normához képest egy 6
%-os inflációs növekedést vettünk figyelembe. Az így megállapított nyersanyagnorma alapján
tettünk javaslatot a gyermekétkeztetés igénybevételéért fizetendő térítési díjak
megállapításáról szóló rendelet tervezetére. A felnőtt étkeztetés rezsivel emelt nyersanyag
normáját, tehát önköltségét javasoljuk megállapítani a szociális étkezést igénybe vevők által
fizetendő térítési díjakról szóló rendelet tervezetünkben magállapítandó intézményi étkeztetés
térítési díjaként. A jelenleg hatályos 8/2008. (IX.24.) számú Önkormányzati rendeletünkben
megállapított, és az egy főre jutó jövedelemhez igazodó kedvezmények megváltoztatását nem
javaslom.
A rendelet módosítására két verziót készítettünk. Az első verzióban térítési díjemelés nem
történt, csupán a kiszállítási díj 45.- Ft/ alkalomról 50.-Ft/alkalomra emelését javasoljuk. A
második verzió a díjak 6 %-os emelését is tartalmazza.
Ugyancsak az önköltség alapján javaslom meghatározni az alkalmazottak által a
munkahelyi étkeztetés igénybevételért fizetendő térítési díjakat is. E díjak esetleges enyhítése
a munkáltató által biztosított cafetéria összegével csökkenthető.
Természetesen minden, az Önkormányzat által biztosított szolgáltatás ÁFA körébe esik, ezért
a díjakat az általános forgalmi adóval növelt összegben kell megállapítani.
Fentiek alapján Gál János polgármester a 2013. évtől alkalmazandó étkeztetés
nyersanyagnormák megállapításáról szóló határozati javaslatot, a szociális étkezést igénybe
vevők által fizetendő térítési díjakról szóló rendelet tervezetet, valamint a közoktatási
intézményeknél alkalmazandó gyermekétkeztetés intézményi térítési díjak megállapításáról
szóló rendelet tervezetét együttesen bocsátja vitára illetve javasolja elfogadásra.
Hajdú József képviselő: érdeklődik, hogy az elfogadásra javasolt költségek és díjak össze
lettek-e hasonlítva a környező településen alkalmazottakkal.

Derekas Sándor kirendeltség-vezető: Az összehasonlítás megtörtént, és nincs jelentősebb
mértékű eltérés a környező településen alkalmazottakhoz képest.
Kovács Béla képviselő: javasolja az étel kiszállításának díját emelni azok esetében akik
képesek lennének maguk is elvinni, vagy elfogyasztani az ételt a konyháról azonban ezt
kényelmi okok miatt nem teszik
Gál János polgármester: a kiszállítási díjak több mint 10 %-os egyöntetű emelésére tettünk
javaslatot, ezért a képviselő úr által javasolt szelekcióval nem ért egyet.
Tard község Önkormányzatának képviselőtestülete a javaslat megvitatását követően
megtartott szavazásán 5 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát.
Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének
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a 2013. évtől alkalmazandó étkeztetés nyersanyagnormák megállapításáról
Tard Község Önkormányzatának képviselőtestülete az általa fenntartott központi konyhán
keresztül biztosított közétkeztetésben 2013. évben alkalmazandó közétkeztetési
nyersanyagnormákat az alábbiak szerint állapítja meg:
1. 2013. április 1 - től alkalmazandó a gyermekétkeztetés szabályai alá nem tartozó
étkezési nyersanyagnormák (Áfa és rezsiköltség nélkül):
Reggeli

153 Ft/nap

Tízórai

117 Ft/ nap

Ebéd

297 Ft/nap

Uzsonna

117 Ft/nap

Vacsora

236 Ft/nap

2. Az étkezésnél a napi fizetendő térítési díjat a nyersanyagköltség általános forgalmi
adóval növelt összegével és az ételkészítés rezsi költségének felszámításával kell
meghatározni.
Felelős: Polgármester, élelmezésvezető
Határidő: 2013. április 1
Tard község Önkormányzatának képviselőtestülete a közoktatási intézményeknél
alkalmazandó gyermekétkeztetés intézményi térítési díjak megállapításáról szóló
a javaslat megvitatását követően megtartott szavazásán 5 fő igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi rendeletét.
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3 /2013. (III.14.) önkormányzati rendelete
A közoktatási intézményeknél alkalmazandó gyermekétkeztetés intézményi térítési
díjak megállapításáról

Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § - ban kapott felhatalmazás
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. § (1)
8.pontja bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
A napközi-otthonos óvodai gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának napi összege:
2013. április 1-jétől

237.- Ft+Áfa/fő
2.§

Az általános iskolai menzás gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának napi összege:
2013. április 1-jétől

225.- Ft+Áfa/fő
3.§

Az általános iskolai napközi (napi háromszori) gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának
napi összege:
2013. április 1-jétől

273.- Ft+Áfa/fő
4.§

A személyi térítési díjat az önkormányzati fenntartású intézmény vezetője az intézményi
térítési díj szerinti napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének, az igénybe vett
étkezések számának, valamint az 1997. évi XXXI. Tv (Gyvt.) 148.§-ában megjelölt és egyéb
kedvezmények figyelembevételével állapítja meg.
A személyi térítési díjjak kivetésével és beszedésével kapcsolatos eljárást a fenntartó az
önkormányzati fenntartású intézmény élelmezésvezetőjére ruházza át.
5.§
Ez a rendelet 2013. április 1-jén lép hatályba.
E rendelet hatálybalépésének napján hatályát veszti a 7/2011.(V. 11.) számú rendelet.
Gál János s.k
polgármester

dr. Jakab Orsolya s.k.
jegyző

Kihirdetés napja: 2013. március 14.
Tard község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális étkezést igénybe vevők által
fizetendő térítési díjakról szóló javaslat megvitatását követően megtartott szavazásán 4 fő igen
és 1 fő nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi rendeletét.
Tard Község Önkormányzatának
4 /2013. (III.14.) önkormányzati rendelete
a szociális étkezést igénybe vevők által fizetendő térítési díjakról
Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. Törvény (továbbiakban: Szt.) 92. §. (1) bek.-ben
kapott felhatalmazás alapján, és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési
díjáról szóló 29/1993.(II. 17.) Kormányrendeletben foglaltakra is figyelemmel, Magyarország

Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13.§ (1) bekezdésének 8.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1.§.
Szociális étkeztetés keretében kell gondoskodni az Szt. 62.(1) bekezdésében felsorolt
személyekről.
2.§.
A napi egyszeri (ebéd) szociális étkeztetés élelmezési szolgáltatást igénybe vevők által
fizetendő a térítési díjakat a kérelmező szociális helyzetének figyelembevételével a 3.§.-ban
foglaltak szerint állapítja meg:
3.§.
(1) Az intézményi étkeztetés térítési díja:

530,- Ft / fő /nap + Áfa

(2) Ha a kérelmező havi rendszeres jövedelme a mindenkori nyugdíjminimum ősszegének:
kevesebb mint 100%
150 %- alatt van
150 % és 300 % közé esik
301 % és 500 % közé esik
501% fölött van

az étkeztetés ingyenes
247.- Ft + Áfa
292.- Ft + Áfa
363.- Ft + Áfa
530.- Ft + Áfa

(3) Szociális étkezés kiszállítási díja 50.- Ft + ÁFA / alkalom (lakáscím)
4.§.
Ez a rendelet kihirdetését követő hónap 1 napján lép hatályba
E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 8./2008. (IX.24.) számú
Önkormányzati rendelet.
Gál János
Polgármester

Dr. Jakab Orsolya
jegyző

Kihirdetés napja: 2013. március 14
10.

Önkormányzati tulajdonú bérlakások bérleti díjának megállapításáról

Gál János polgármester: a napirendre vonatkozó írásos előterjesztést a képviselők az ülés
megkezdése előtt kapták kézhez, ezért annak szóbeli kiegészítését is szükségesnek tartja.
Elmondja, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, valamint a lakbérek
mértékéről a képviselőtestület a 31/2011. (II. 22.) ÖK. Határozatában döntött. A határozat
szerint: „ a lakásbérleti díjak módosításáról a képviselőtestület az éves költségvetési
rendeletének megelőzően évente dönt.” A jelenleg megállapított bérleti díj legalább 200.Ft/m2 . Javasolja a képviselőtestület felé a bérleti díjak 10%-os mértékű emelését.
Hajdu József képviselő: a vagyongazdálkodási rendelet tervezett módosítása, valamint a
vagyongazdálkodási terv szerint a megállapított díjaknak fedeznie kell a vagyon állagának
illetve értékének megőrzéséhez szükséges költségeket. Javasolja ennek szem előtt tartása
mellett a díjak megállapítását.
Kovács Béla képviselő: nevetségesen alacsonynak tartja mind a korábban alkalmazott, mind
a jelenleg javasolt bérleti díj mértékét. Ha a javasolt díj figyelembevételével kiszámoljuk egy

80 - 120 – vagy 130 m2 alapterületű lakás bérleti díját, havi 20 – 25.000.-Ft-ra jön ki.
Véleménye szerint Mezőkövesden egy garzon lakásért többet kell fizetni.
Dr. Jakab Orsolya jegyző: Valóban Mezőkövesden egy 25 m2 alapterületű garzonlakásért
kell havi 25.000.-Ft-ot fizetni. Figyelembe kell azonban venni, hogy az Mezőkövesd.
Derekas Sándor kirendeltség-vezető: Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások közül
jelenleg két lakás lakott. Sajnos mind a kettővel problémák vannak. Az egyikre vonatkozó
bérleti szerződést – mindannyiunk által tudottan – a tulajdonos önkormányzat felmondta, így
az azért fizetett bérleti díjat a felmondás óta használati díjként kezeljük illetve könyveljük.
Sajnos probléma van a másik lakás bérlőivel is, ugyanis jelentős bérleti díj, illetve rezsi
elmaradásuk van. Részükre a második felszólítást küldtük ki. Ha továbbra sem fizetnek, akkor
a bérleti szerződést fel kell mondanunk. A bérleti díjak megállapítása során valóban
figyelembe kell venni a helyi viszonyokat, valamint a környező településeken alkalmazott
bérleti díjak mértékét is.
Kleszó Tibor alpolgármester 18.00 órakor megérkezik, így a képviselőtestület tagjainak
száma 6 főre egészül ki.
A vita során a képviselőtestület abban foglalt állást, hogy a tulajdonában lévő lakások bérleti
díját 205.-Ft/m2-ben határozza meg. Ezt követően a képviselőtestület megtartott szavazásán 5
fő igen és 1 fő nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát.
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17 / 2013. (III. 13.) önkormányzati határozata
Önkormányzati tulajdonú bérlakások bérleti díjának megállapításáról
Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati tulajdonú bérlakások
bérleti díját 2013.április 1.-től az alábbiak szerint határozza meg: a település egyes
önkormányzati rendezvényeinek hangosítása, „házigazdai” feladatok ellátása külön egyéni
szerződés alapján történjen
1. Az alkalmazandó bérleti díj a lakás célját szolgáló alapterületre vonatkozóan legalább
250.-Ft/m2 + Áfa
2. A lakásbérleti díjak megállapításáról a képviselőtestület az éves költségvetési
rendeletének elfogadását megelőzően évente dönt.
3.

Új bérlővel történő új bérleti szerződés megkötése esetén a bérleti szerződésben 3
havi kaució előre történő megfizetését kell előírni

4. Az Önkormányzat mint tulajdonos a lakáshoz kapcsolódó, nem lakás célú
helyiségekre bérleti díj megállapítását nem kezdeményezheti.
Határidő: 2013. április 1.
Felelős: polgármester

II

Az önkormányzat 2013. évi költségvetése

A képviselők részére megküldött írásos előterjesztés szerint:

Az önkormányzat képviselő-testülete a 2012. novemberi ülésén fogadta el a 2013. évi
költségvetési koncepcióját. A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012.
évi CCIV. törvény, és az elfogadott költségvetési koncepció alapján került sor a költségvetés
összeállítására.
A 2013. évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is
alapjaiban megváltozik. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az
államhoz került. Ehhez igazodóan a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak
átengedett források nagyobb része, illetve egyéb, feladathoz szorosan nem kötődő
támogatások tekintetében is megteremtésre került a feladatok és források telepítésének
egységessége.
A változásokkal párhuzamosan, a megmaradó feladatok tekintetében a
forrásszabályozás átalakítása is megtörtént. Új finanszírozási struktúra került kialakításra,
mely elszakad az eddigi jellemzően normatív támogatási rendszertől. E szempontból
kiemelkedő szerepe van az ágazati feladatok meghatározásának, a kötelező önkormányzati
feladatok és helyi közügyek szétválasztásának. Jellegükből fakadóan ugyanis az egyes
közszolgáltatások eltérő finanszírozási technikát igényelnek, így a költségvetési törvény az
önkormányzati támogatásokat a szakmai törvények (illetve az ezek módosítására vonatkozó
kormányzati döntések) logikáját követve határozza meg.
A feladatátrendeződés megjelent mind a közoktatásban, mind a szociális és az
igazgatási ágazatban. A módosítások célja a mainál korszerűbb és hatékonyabb hatósági
ügyintézés kialakítása, megszüntetve ezzel a korábban létező túlzottan bürokratikus, lassú és
töredezett struktúrát.
A változások miatt az eddig az önkormányzatokat megillető normatív hozzájárulások, az
általános üzemeltetési normatíva egy része, a KIM fejezetébe kerül át a járási és fővárosi
kerületi kormányhivatalok fenntartása céljából.
A közoktatás új alapokra helyezése és az oktatás színvonalának emelése a társadalom évek óta
jelentkező jogos elvárása. Ennek kívánt megfelelni a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény azzal, hogy a nemzeti köznevelés biztosításában az elsődleges felelősség az
államot terheli. Az új rendszerben a feladatellátás az eddigi állami-önkormányzati
feladatmegosztás jelentősen megújuló formáját jelenti, függetlenítve az oktatás színvonalát a
települések pillanatnyi anyagi helyzetétől.
Az ágazatban az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás lesz, amelyhez a központi
költségvetés több elemű támogatással járul hozzá. A jogszabályi előírások alkalmazásával
biztosítja az óvodapedagógusok illetményét, ami a Magyar Államkincstár központi
illetményszámfejtésén alapul. Figyelembe veszi továbbá a közoktatási/köznevelési törvény
óvodai nevelésszervezési paramétereit (csoportátlag létszám, foglalkozási időkeret,
gyerekekkel töltendő kötött idő, stb.), valamint a kereseteket meghatározó törvények
kötelezően elismerendő elemeit. Emellett támogatás illeti meg az óvodát fenntartó
önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez,
valamint a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működéséhez. A megigényelt
támogatás és a tervezett kiadások között a jelen számítások szerint (ha figyelembe vesszük a
céltartalékban szereplő 2013. szeptembertől esedékes növekedéseket is) 5,5 millió Ft-tal kell
önkormányzatunknak hozzájárulni az óvoda működéséhez a saját bevételei terhére.
Az iskolai oktatás területén az állam jelentős terhet vesz le az önkormányzatok válláról,
hiszen a pedagógusok és a szakmai munkát közvetlenül segítők bérének finanszírozását
átvállalja. Állami feladat továbbá az iskola működési kiadásainak a biztosítása is.

Az önkormányzatok kulturális feladatainak – ezen belül a kulturális javak védelme, a
muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás – biztosításához a
központi költségvetés 2013. évben (a korábbi évektől eltérően) önálló előirányzaton biztosít
támogatást. Ennek célja, hogy a rendelkezésre álló források az eddigieknél célzottabban
jussanak el e területhez. Ezen feladatok támogatására 1.491 eFt központi támogatás áll az
önkormányzat rendelkezésére.
Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett
önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi
adóztatás, stb.) teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását egy - az önkormányzatok
jövedelemtermelő képességétől függő - általános jellegű támogatás szolgálja 2013-tól. A helyi
önkormányzatokat megillető, helyben maradó személyi jövedelemadó részesedés, valamint a
jövedelemkülönbség mérséklésére fordított forrás 2013-tól megszűnik. A beszedett
gépjárműadó 40 %-a illeti meg a települési önkormányzatokat a 60%-ot a központi
költségvetésbe be kell fizetni.
Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amit a költségvetés az előző évhez
képest 102 ezer Ft/fő összeggel támogat, figyelemmel a rászoruló gyermekek szociális
helyzetére.
A Járási Hivatalok létrejöttével a szociális juttatások egy része is már nem jegyzői
hatáskörben kerül megállapításra.
Az önkormányzati költségvetés tervezésénél alkalmazott eljárások:
A 2013. évi költségvetési kiadási előirányzatok összeállítása az elfogadott költségvetési
törvény szerint készült, amely már számos reformelemet tartalmaz, így például, a
közszférában nem is emelkednek az illetmények, csak a jogszabályi előírásoknak megfelelő
soros előrelépések, és a garantált bérminimumra történő kiegészítés került beépítésre a
költségvetésbe. Ettől az évtől az önkormányzati hivatal kiadásait átadott pénzeszközként
tartalmazza önkormányzatunk költségvetése.
Kiadások tervezése
Személyi jellegű kiadások tervezése: A Képviselő-testület által engedélyezett létszám,
valamint az érvényben lévő közalkalmazotti, köztisztviselői bérek alapján került
megtervezésre. Külön került számításra a soros előrelépések, jubileumi jutalmak, pénzügyi
hatása.
A Tardi önkormányzat intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottak részére továbbra is
lehetőség nyílik, dolgozónként nettó 6.500 Ft/hó összegben béren kívüli juttatási elemek
igénybevételére, az alábbiakban részletezett juttatások közül. A béren kívüli juttatások járulék
terhe jelentősen megnövekedett. 2013. évtől jelentős változás történt a béren kívüli
juttatásoknál, melyek a teljesség igénye nélkül a következők:
•
•

•

a béren kívüli juttatásokat a juttatás értékének 1,19-szerese után 16 százalék
személyi jövedelemadó-, és további 14 százalékos mértékű egészségügyi
hozzájárulás-fizetési kötelezettség terheli,
béren kívüli juttatásnak minősül a munkáltató által a Széchenyi Pihenő Kártya
(SZÉP Kártya) számlára utalt támogatás, mely három egymástól elkülönített,
célt szolgáló alszámlákból áll, így a szálláshely-szolgáltatásra, a vendéglátásra,
étkezési szolgáltatásra, valamint a szabadidő eltöltésére használható fel az
alszámlákra átutalt összeg,
az Erzsébet-utalvány havi 8 ezer forint értékben adható.

További juttatásként lehet igénybe venni, az iskolakezdési támogatást, valamint az önkéntes
nyugdíjpénztári és egészségpénztári munkáltatói befizetéseket a személyi jövedelemadó
törvény által meghatározott mértékben.
A költségvetési törvény a költségvetési szerveknél biztosítható cafetéria juttatás felső határát
továbbra is 200 eFt-ban maximálta.
Munkaadókat terhelő járulékok: A személyi jellegű kifizetéseknél 27%-os szociális
hozzájárulási adóval számoltunk, a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
Dologi jellegű kiadások: Ezen a kiadási nemen kerülnek megtervezésre az élelmiszer
beszerzések, irodaszerek, nyomtatványok, könyv folyóirat, hajtó- kenőanyagok, kis értékű
tárgyi eszközök, tisztítószerek, festékek, karbantartási anyagok, út-járda karbantartás kiadásai,
bútorok, textíliák, telefondíjak, postaköltségek, szállítási díjak, gáz, víz, villany közüzemi
díjai, szemétszállítási díjak, hirdetés, reklám költségei, kamatkiadások valamint az általános
forgalmi adó és az intézményi karbantartási (nyári tisztasági festés) kiadások.
Egyéb működési kiadások: Ezen a kiadási nemen kerül tervezésre 2013. évtől a támogatás
értékű működési kiadások, a működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre,
valamint a működési célú kölcsönnyújtás, a működési tartalék. A szociális ellátások
tervezésére 2013. évtől az ellátottak pénzbeli juttatása soron kerül sor, melyek összege, a
jogszabályi előírások, és az önkormányzat jelenleg hatályos rendeletei alapján, az előző évi
tényadatok figyelembevételével kerültek meghatározásra. Az önkormányzat által folyósított
főbb ellátások a következők:








Lakásfenntartási támogatások,
Átmeneti segélyek,
Temetési segély,
BURSA HUNGARICA Ösztöndíj,
Rendkívüli és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás,
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
55 év felettiek, egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye stb.

A szociális ellátásokra a jelen számítási anyag 3,8 millió Ft-ot tartalmaz, melyet részletesen a
8. számú melléklet tartalmaz.
A foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz, a rendszeres szociális segélyhez és az egyéb
önkormányzati ellátásokhoz szükséges hozzájárulásokat a korábbiakhoz hasonlóan, pénzbeli
szociális juttatásként, valamint egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéseként biztosítja
a költségvetés.
A támogatás értékű működési kiadások között került megtervezésre a Többcélú Kistérségi
Társulásnak az orvosi ügyeleti ellátásra, illetve a szociális feladatok ellátására átadandó
összeg. A kiadást részletesen a 6. számú melléklet tartalmazza.
Az önkormányzati rendezvények lebonyolítására 1 millió Ft került tervezésre, melyet 7.
számú melléklet tartalmaz.
Felhalmozási, felújítási kiadások: A beruházási, felújítási kiadások az előző évek döntésének
áthúzódó kiadásait, illetve az elnyert és tervezett pályázatok megvalósítását tartalmazzák.
Az önkormányzat által tervezett beruházásokat a 33. sz. melléklet tartalmazza.
Felhalmozási felújítási kiadásokat a Képviselő-testület döntésének megfelelően a
felhalmozási egyensúly biztosításával terveztük. A központi, vagy európai uniós támogatással

megvalósuló felhalmozási kiadások között, azok a feladatok szerepelnek, melyre van aláírt
támogatási szerződése önkormányzatunknak. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló
kiadásokat részletesen a 38. számú melléklet tartalmazza.
Az önkormányzati intézmények engedélyezett létszámát a 35. számú melléklet, a
közfoglalkoztatottak létszámát a 36. sz. melléklet tartalmazza.
Bevételek tervezése

A központi költségvetés által nyújtott támogatások rendszere és fajtája jelentősen
megváltozott. A feladatfinanszírozás került előtérbe, és megszűnt a közoktatási
intézményekhez kapcsolódó normatív támogatás. A normatív támogatások közül kikerült a
lakott külterülethez kapcsolódó támogatás, ezeket a központi forrásokat központosított
támogatásként kapja meg önkormányzatunk. A központi támogatások alakulását a 17-19.
számú mellékletek tartalmazzák.
Saját bevételek tervezése: a 2012. évi bevételek alapján került számszerűsítésre. Az átvett
pénzeszközök tervezésének alapjául a megkötött szerződések szolgáltak.
A tervezés során különösen figyelembe kellett venni az Mötv. 2013. január 1-től hatályos 111.
§ (4) bekezdését, mely szerint: „A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.”
A hatályos Áht. 23. § (4) bekezdése megállapítja, hogy az Mötv. hivatkozott rendelkezésében
szereplő „működési hiány” fogalom alatt a külső finanszírozású működési célú költségvetési
hiány értendő, és ez az, ami a költségvetésben az Mötv. alapján nem tervezhető.
A település pénzügyi lehetőségeit a központi támogatások és a saját bevételek mértéke
határozza meg. Tekintettel arra, hogy a működési bevételek nem nyújtanak fedezetet a
működési kiadásokra – működési hitel felvételt pedig nem lehet tervezni -, ezért a
működőképesség fenntartása érdekében a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő
támogatásra igényt kell benyújtani.
A fenti szabályozás betartása mellett is csak nagyon takarékos, megfontolt, fegyelmezett
gazdálkodással biztosítható az önkormányzat zavartalan működése.
A rendelet tervezethez a jegyző asszony elkészítette a hatásvizsgálati lepot, mely annak
melléklete kell hogy legyen.
HATÁSVIZSGÁLATI ADATLAP
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési
rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás
várható következményeit.
A költségvetési rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:
I. A végrehajtás feltételei
A költségvetés végrehajtásának feltételei a jelenlegi hatályos szabályozásra való tekintettel
biztosítottak, következetes, szigorú gazdálkodással a költségvetés tartható. Módosítási igénye
esetenként a tervezés során figyelembe nem vehetett tényezőkből adódhat.
II. A társadalmi hatások összefoglalása
1.Elsődleges, célzott hatások
A tervezetben foglalt önkormányzati rendelet a hazai vonatkozó előírásoknak megfelelő,
terminológiájában és tartalmában a hazai jogszabályi környezethez igazodó.

Mindemellett kiemelt célja az önkormányzat elvárt működtetése, illetve a rendeletben foglalt
követelmények a korábbinál szigorúbb betartása, a költségvetési koncepcióban megjelent
irányelvek szellemében történt megalkotása az eltérések hatékony, arányos és visszatartó
szankciókkal történő szabályozása. Mindezek elősegítésére a rendelet-tervezet olyan jogi,
számviteli megoldások alkalmazását írja elő a gazdálkodók részére, amelyekkel hatékonyan
mérsékelhető a rendelet hatálya alá tartozó intézmények rendeleti előírásoktól eltérő, vagy azt
meg nem tartó gazdálkodásából eredő szabálytalanság és egyben ösztönöz a jogkövető
magatartás gyakorlására. A rendelet-tervezet az új jogi szabályozók által bevezetett néhány új
elem átültetésén túl, a jelenlegi előírások következetesebb betartását célozza.
III. Társadalmi költségek
a) A civil szervezetek és sport szervezetek pénzügyi terhei
Az előterjesztés a civil szervezetek és sport szervezetek számára többletkiadásokat nem jelent.
b) A háztartások pénzügyi terhei
Az előterjesztés a háztartások pénzügyi helyzetét érinti. Az érintettség magasabb szintű
jogszabályok által determinált. (Áfa tv., a hulladékról szóló 2012. CLXXXV. törvény, a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben (Vksztv.) a költségvetési
rendeletet megalapozó önkormányzati rendeletek).
c) Hatékonysági és versenyképességi költségek
Az előterjesztésnek elsősorban társadalmi hasznai vannak, mivel eredményeképpen az
önkormányzat működése stabilizálódhat, ésszerűsödhet, forrásai bővülhetnek, melyek révén a
közszolgáltatások színvonala javulhat, a település lakosságának komfortérzete növekedhet.
d) Az előterjesztés adminisztratív terhei
Az előterjesztés nem számottevő adminisztratív tehernövekedést eredményez az
önkormányzat és az intézmények oldalán, amelyet egyrészt az ellenőrzési, egyeztetési
kötelezettségek gyakoriságának növekedése, másrészt a jogszabályi követelmények
megtartásában közreműködő intézmények közötti intenzívebb együttműködés eredményezi.
További feladatnövekedést eredményez az egyeztetések dokumentálása, jegyzőkönyveinek
nyilvántartása. Az adminisztratív tehernövekedés finanszírozási alapja biztosított.
IV. Költségvetési hatások
Az előterjesztésben foglalt tervezet az önkormányzat egészének költségvetését meghatározza.
V. Egészségügyi hatások
Az előterjesztés a háztartások egészségügyi ellátását – az intézményi finanszírozás okán –
érinti.
VI. Környezeti hatások
Az előterjesztés a környezeti tényezőket - az intézményi finanszírozás, valamint a
környezetvédelmi célzatú beavatkozások, továbbá a beruházások okán – érinti.
VII. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszik az Mötv. és az Áht. előírásai,
melynek elmaradása, törvényességi mulasztásnak számít, ami a központi támogatás
megvonásával jár.
VIII. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi
feltételek rendelkezésre állnak.
Gál János polgármester: a jelenleg távol lévő Kelemen Károlyné képviselő, Óvodavezető
kérését tolmácsolja, miszerint kéri, hogy a közalkalmazottak részére biztosított étkezési
hozzájárulás összege a javasolt 6.500.-Ft/fő/hó helyett 8.000.-Ft/fő/hó összegben legyen
megállapítva.
A javaslattal a képviselőtestület egyetértett
Balogh Lászlóné kincstári irodavezető: a tervezés metodikájáról, a hatályba lépett új
szabályokról tájékoztatja a képviselőtestületet
Brunner Éva képviselő: kérdezi, hogy az egészségügyi ellátásra miért van 8 millió forint
beállítva.
Gál János polgármester elmondja, hogy ez a fenntartás költségein túl a helyettes megbízási
díját is tartalmazza.
A rendelet tervezet és annak mellékletei tartalmára vonatkozó kérdések megtárgyalását és
pontosítását követően a képviselőtestület megtartott szavazásán 5 fő igen és 1 fő nem
szavazattal, tartózkodás nélkül az önkormányzat 2013. évi költségvetésére vonatkozóan
meghozta az alábbi rendeletét.

Tard község Önkormányzata Képviselő-testületének
5 / 2013. (III.11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Tard község Önkormányzata Képviselő-testülete 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 Alaptörvény
32. cikk (1) a), és (1) f) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
23. § (1) bekezdésében, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott 368/2011. (XII.31.)
kormányrendeletben 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, a következőket rendeli el:
A költségvetés bevételei és kiadásai
1.§
A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
a) Bevételi főösszegét

239.128 eFt-ban

b) Kiadási főösszegét

239.128 eFt-ban

állapítja meg.
A bevételi főösszeg az alábbi finanszírozási bevételeket tartalmazza:
előző évek működési pénzmaradványa
előző évek felhalmozási pénzmaradványa
működési célú hitelfelvétel (forráshiány)
felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshiány)
központi irányítószervi támogatás

0 eFt
0 eFt
0 eFt
0 eFt
74.391 eFt

2.§
(1) Az 1. § a) pontjában megállapított költségvetési bevételi főösszeg költségvetési
címek és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 1, valamint a 13 – 31.
számú melléklete tartalmazza. A költségvetési intézmények és az önkormányzat
bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az
54. – 55. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Az 1. § b) pontjában megállapított költségvetési kiadási főösszeg költségvetési címek
és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 1., a 2 -12. valamint a 32-34.
számú melléklete tartalmazza. A költségvetési intézmények és a Közös Önkormányzati Hivatal kiadását kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti
bontásban az 52., az önkormányzat kiadásait pedig az 53. sz. melléklet tartalmazza.
3.§
(1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat célonkénti
részletezését e rendelet 32. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat
feladatonkénti részletezését e rendelet 33. számú melléklete tartalmazza.
4.§
(1) A képviselő testület a költségvetési kiadási főösszegen belül 2.500 e.Ft összegű
általános (kockázati) tartalékot állapít meg.
(2) Az általános tartalék felhasználását esetenkénti 500 EFt-ig a polgármester
engedélyezheti, melyről a képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosításakor
tájékoztatja, a 0,5 millió Ft feletti felhasználásra csak a képviselő-testület döntését
követően kerülhet sor.
5.§
(1) A működési bevételek növelése érdekében pályázatot kell benyújtani a
Belügyminisztérium felé működési támogatás igénylésére.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi pénzmaradványát a 2013. évi
költségvetés feladatai finanszírozásába bevonja. Az intézményi pénzmaradvány
elszámolás során az Önkormányzatot illeti meg a végleges feladatelmaradás miatti
összeg, a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott összegek maradványa.
(3) A Képviselő-testület a 2012. évi gazdálkodás intézményi pénzmaradványát a
gazdálkodási helyzetének ismeretében az intézményétől elvonhatja.
6.§
A Képviselő-testület a költségvetési szervek létszámkeretét e rendelet 35. számú
melléklet, a közfoglalkoztatottak éves létszámkeretét a 36. számú melléklet szerint
határozza meg.
7.§
Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási
előirányzatokat - tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten,
de –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a
rendelet 37. számú melléklete tartalmazza.

8.§
A Képviselő-testület Európai Uniós forrásból finanszírozott feladatait e rendelet 38.
számú melléklete tartalmazza.
9.§
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban e rendelet 51
számú melléklete tartalmazza.
10.§
Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségének bemutatását e rendelet 40. sz. melléklet tartalmazza.
11.§
A 2013. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülésére vonatkozó
előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 41. számú melléklete tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
12.§
(1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeretek
közötti átcsoportosítás és előirányzat-módosítás jogát minden esetben fenntartja
magának.
(2) Évközben felmerülő kötelezettségvállalásra csak a költségvetési rendelet egyidejű
módosításával és a fedezet megjelölésével kerülhet sor.
13.§
(1) A Képviselő-testület - az önkormányzati bevételek növelése érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként
elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt, vagy „optima” , illetve „prémium”
nyílt végű befektetési jegyet, illetve tőkegarantált pénzpiaci befektetési jegyet
vásároljon, illetve deviza ügyleteket bonyolítson.
(2) Az önkormányzat, a kötvénykibocsátásból származó bevétel fel nem használt
részének lekötése során realizált hozamokat, kamatokat felhalmozási bevételként
számolja el, tekintettel arra, hogy ez a bevétel csak felhalmozási kiadások (felújítás,
beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás) finanszírozására, illetve a kötvény
kamatkiadására, valamint felhalmozási hitel és kamatának törlesztésére fordítható.
(3) Az önkormányzat felhalmozási bevételként veszi számba az önkormányzati vagyon
bérbeadásából származó bérleti díjbevételeket tekintettel arra, hogy azt a bevételt
ugyanazon vagyontárgyak felhalmozási és felújítási célú felhasználására fordítja.
14.§
(1) A költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében az
önállóan működő és önállóan gazdálkodó, valamint az önállóan működő
költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek.
(2) A karbantartási feladatokat döntően a II. félévben kell elvégezni - kivéve a
közvetlen életveszély, balesetveszély elhárítására vonatkozó kiadásokat-, melyet az
intézményvezetőknek a kötelezettségvállalást megelőzően a polgármesterrel
egyeztetni szükséges.

(3) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel,
számla ellenében történő igénybevételére a dologi kiadások között eredeti
előirányzatként elkülönítetten megtervezett összeg, csak a személyi juttatások
egyidejű átcsoportosításával növelhető az irányító szerv engedélyét követően.
(4) A költségvetési szervek esetén a jutalmazásra kifizethető együttes összeg –
beleértve a jutalom előirányzatának felhasználását is -, nem haladhatja meg az
eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve az 5 %-ot.
(5) Az intézményen belüli jutalmazás feltételeit (differenciálás szabályait) a
költségvetési szerv vezetője határozza meg.
(6) A nem rendszeres személyi juttatások között kell megtervezni – a
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban:
Kjt.) 77.§-ának (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén – a Magyarország
2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 54. § (2)
bekezdésében meghatározott kereset-kiegészítést, melynek alapja a keresetbe
tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a. Az előirányzat
felhasználására az irányító szerv vezetőjével történt egyeztetést követően kerülhet
sor.
(7) Illetményelőleg
engedélyezhető
évente
egy
alkalommal,
annak
a
közalkalmazottnak, akinek családi, egészségügyi, illetve más szociális ok alapozza
meg kérelmét, és munkaviszonya legalább 1 éve fennáll.
(8) Az illetményelőleg összege maximum 60 ezer Ft-ig terjedhet, melyet 6 havi
egyenlő részletben kell visszatéríteni. Az illetményelőleg még vissza nem fizetett
része egy összegben és azonnal esedékessé válik, ha a közalkalmazott
munkaviszonya a törlesztési idő alatt megszűnik.
(9) A Tardi önkormányzati intézmények a munkavállalóik részére havi nettó 8.000.- Ft
értékű béren kívüli juttatást biztosíthatnak Széchenyi Pihenő Kártya illetve Erzsébet
utalvány formájában, a jogszabályban meghatározott előírások szerint.
15.§
(1) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan
működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv köteles
betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(2) A költségvetési szervek az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök, illetve a
támogatásértékű bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó
többletbevételeket intézményi hatáskörben felhasználhatják.
(3) A költségvetési szervek által - az (1) - (3) bekezdés szerint - saját hatáskörben
végrehajtott előirányzat-változtatása, valamint a személyi juttatások előirányzatának
év közbeni módosítása során, az államháztartási törvény végrehatásáról szóló
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36. §-a alapján kell eljárni.
16.§
(1) A feladat elmaradásból származó - kiemelt - kiadási előirányzat megtakarítások
felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(2) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó
jogszabályokban, valamint az alapító okiratban meghatározott követelmények és
feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a

hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási,
számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak
biztosítása mellett.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben
előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(4) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja
automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a
tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem
teljesíthetők.
(5) A költségvetési szervek készpénzt vehetnek fel a házipénztárba. A házipénztárból
felvett készpénzelőleggel a készpénzt felvevőnek el kell számolnia a költségvetési
szerv belső szabályzatában meghatározottak szerint.
(6) A következő készpénzes kifizetésekre lehet előleget felvenni, illetve kerülhet sor
készpénz kifizetésére: a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a
kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, továbbá segélyek, egyes kisösszegű
szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére a költségvetési szerv
pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára
figyelemmel
17. §
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.
18.§
(1) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az
intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról
folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben akkor, a
költségvetési évről, december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegben
kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi
elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő kétévenként végrehajtani.
(2) Kötelező a megszűnés napjával azonos fordulónappal a leltározást végrehajtani,
amennyiben az intézmény átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés
következtében megszűnik.
19.§
A tárgyévben képződött pénzmaradvány felhasználásáról a Képviselő-testület az
adott évről készült zárszámadási rendeletében rendelkezik.
20.§
Az önkormányzat Képviselő-testülete - amennyiben a helyi önkormányzatok
adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. §-a szerinti
adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha
az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli
tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a
100 millió forintot és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

21.§
(1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a
tartozásállományukról e rendelet 39. számú melléklete szerinti formában és
tartalommal kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a költségvetési szervnek az általa elismert
tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta, a tárgyhó utolsó
naptári napjának megfelelően a tárgyhót követő hó 5-ig kell a Közös Önkormányzati
Hivatal jegyzője – vagy megbízottja - részére teljesíteni.
22.§
(1) A jóváhagyott kiemelt előirányzatok felhasználására, a rendszeresen jelentkező
személyi jellegű kiadásokat, azok járulékait, és a közüzemi díjakat kivéve – az
önkormányzat likviditásának biztosítása érdekében -, csak az irányító szerv
vezetőjével történt előzetes egyeztetést követően kerülhet sor.
(3) Az intézmények önkormányzati támogatásának rendelkezésre bocsátása az
intézményi saját bevételek képződésére, valamint a pénzellátási (finanszírozási)
tervben foglaltakra is figyelemmel, a tényleges szükséglethez igazodik.
(4) A jóváhagyott felhalmozási előirányzatokra csak a II. félévben lehet kötelezettséget
vállalni, kivéve a folyamatban lévő, már megkezdett felújításokat, beruházásokat.
23.§
A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami normatív
hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért,
a normatív támogatások elszámolásához szükséges dokumentumok helyességéért.
Kötelesek a normatív támogatás igénylésének és elszámolásának alapját képező
nyilvántartásokat naprakészen vezetni.
Egyéb rendelkezések
24.§
(1) A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek,
klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére a költségvetésben
meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás
folyósításának feltétele, hogy a szervezet az önkormányzat által meghatározott
pályázati kiírásban rögzítetteket vagy a szervezettel megkötött támogatási
szerződésben foglaltakat vállalja.
(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel
az Önkormányzat nevében a polgármester „Megállapodás”-t köt a támogatási összeg
rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan.
(3)A Megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet, írásban
nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb
szervezetek felé fennálló tartozása nincs, valamint, hogy megfelel a közpénzekből
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt
feltételeknek.
(4) A támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról,
amennyiben az általa vállat feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható
meg.

(5) Amennyiben a pénzeszközátvevő az átvett támogatást vagy annak egy részét
jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra
használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a
támogatást az önkormányzat fizetési számlájára köteles egy-összegben visszafizetni.
(6) A kapott támogatással a civil szervezet a pályázatában megfogalmazott cél, illetve a
támogató nyilatkozatban megfogalmazott tevékenység megvalósulását követően 30
napon belül, de legkésőbb a következő költségvetési év január 31-éig köteles elszámolni.
(7) A támogatott szervezetek elszámolását (amely szöveges beszámolóból, a felhasználást
igazoló számlamásolatokból és a támogatási szerződés mellékletét képező számadásból
áll) a revizori feladatok ellátásával megbízott személy ellenőrzi.
(8) Újabb támogatási igény benyújtásának előfeltétele, hogy a támogatott szervezet
hiánytalanul eleget tett számadási kötelezettségének és a beszámoló ellenőrzésével
megbízott nem talált szabálytalanságot.
(9) A Képviselő-testület által nyújtott, nem normatív, céljellegű működési és fejlesztési
támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét - a kettőszázezer
forint alatti támogatások kivételével - az önkormányzat honlapján kell közzétenni.
25.§
(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) előírásai
alapján :
a) az önkormányzat 2013. év január 1-ji hitelállományát - lejárat szerinti
bontásban - e rendelet 42. számú melléklete,
b) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből, kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének
végéig a 40. számú melléklete,
c) az önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) 2013. év január 1-ji
állományát - lejárat szerinti bontásban - e rendelet 43. számú melléklete,
d) a közvetett támogatások 2013. évre tervezett összegét e rendelet 45. számú
melléklete,
e) az önkormányzat - tervezett - pénzeszköz változását e rendelet 44. számú
melléklete tartalmazza tájékoztató jelleggel.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt és tájékoztató jelleggel a képviselő-testület részére
bemutatott mellékleteket ugyanilyen szerkezetben - az adott évre vonatkozó
tartalommal - kell benyújtani a következő évek költségvetésének előterjesztésekor is.
(3) Az Áht. előírásai alapján az évenkénti zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor
a) az önkormányzat adósságának állományát e rendelet 46. számú melléklete,
lejáratszerinti bontásban a 48. számú melléklete, valamint a 40. számú
melléklete,
b) az önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományát e rendelet 47.
számú melléklete,
c) a közvetett támogatások összegét - szöveges indokolással - e rendelet 49. számú
melléklete,
d) az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 50. számú melléklete
szerinti táblázatokban, míg

e) az Áht. 91. §-ának (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat
képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatást az
államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek
sajátosságairól szóló többszörösen módosított 249/2000. (XII.24.)
Kormányrendelet 44/A. § szerint meghatározott szerkezetű és tartalmú
mérlegséma szerint kell bemutatni - tájékoztató jelleggel -, azt tovább nem
kell részletezni;
f) a költségvetési szervek elemi beszámolóikat a Magyar Államkincstár Területi
Igazgatósága által közölt átvételi határidőt megelőző 15 nappal kötelesek a
jegyző részére megküldeni. A jegyző a beszámoló elfogadásáról a beküldést
követő 10 napon belül értesíti a költségvetési szervek vezetőit.
Záró rendelkezés
26.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013.
január 1-től kell alkalmazni.
Dr. Jakab Orsolya sk.
jegyző

Gál János sk.
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma:
2013. március 14.
A képviselőtestület megtárgyalta és 6 fő igen szavazatával, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül elfogadta az alábbi, - a 2013. évi költségvetési rendelethez kapcsolódó - határozatát
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének
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az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségének költségvetési évet követő három évre vonatkozó bemutatásáról
A Képviselő-testület az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29.§. (3) bekezdése
alapján Tard Község Önkormányzatának az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő
hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1)
bekezdésében meghatározott saját bevételeit, valamint a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése
szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési
évet követő három évre várható összegét a határozat melléklete szerint állapítja meg.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint
Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetéséről
Dr. Jakab Orsolya jegyző: a testületi ülés előtt a képviselők részére kiosztásra került a közös
önkormányzati hivatal költségvetésében megállapított és a Tardi kirendeltségre vonatkozó
költségvetés. Az Önök elé tárt költségvetés Tard község Önkormányzatának költségvetését
jelen formájában nem érinti, ugyanis az a Mezőkövesd Város Önkormányzata 2013. március
6.-án elfogadott költségvetésének része és az itt bemutatott költségek a létszámarányosan
Tardra, illetve a Tardi kirendeltség működésére jutó költségvetési kereteken belül maradnak.

A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodásunk tartalmazza, hogy a
hivatal költségvetésével kapcsolatosan az érintett önkormányzatokat egyetértési jog illeti.
Kéri ezért, hogy a képviselőtestület a Tardot érintő költségvetést vitassa meg és hagyja jóvá.
Tekintettel arra, hogy a mai napon még egyéb sürgős dolguk van kéri, hogy az itt említett
határozaton túl előrehozottan tárgyalja a képviselőtestület a 8. napirendi pontként tervezett és
a közös önkormányzati hivatal alapító okiratának módosításától szóló előterjesztést is.
Balogh Lászlóné kincstári iroda vezetője: Az ülés előtt kiosztott írásos előterjesztés szóbeli
kiegészítéseként elmondja, hogy ebben a közös hivatali felállásban első alkalom, hogy 8
önkormányzatot érintő hivatalra vonatkozóan kellett költségvetést tervezni. Emiatt persze
több olyan kérdés is merült fel, melyet a tervezés időszakában nem lehetett pontosan
megválaszolni illetve tervezni.
A tervezés során a rendelkezésre álló normatív finanszírozási keretből kellett indulni, a
költségvetésnek e kereteken belül kell maradnia. Azt hogy ez az éves működés során
elegendő lesz-e, majd az év során kiderül. Minden esetre a társult települések esetén a
lakosságszám alapján ki lett számolva a településen foglalkoztatható hivatali létszám. A
létszámhoz kapcsolódó bérek tervezve lettek. A közösen foglalkoztatott informatikus bére és
járulékai az érintett önkormányzatok között település lélekszám arányosan kerültek
felosztásra. A bérekhez tartozó járulékok, és egyéb juttatások (betegszabadságra járó bér,
utazási, kiküldetési költség, cafetéria, stb.). A dologi kiadások között kerültek megtervezésre
az irodaszer, kommunikációs és posta költségek, adók, és kis értékű tárgyi eszköz
beszerzésének költségei. Mint az az öszz. Hivatali költségvetés esetében, mind a Tardi
kirendeltség esetében látszik dologi kiadásokra viszonylak kevés költség került tervezésre. Ez
a költség nem valószínű, hogy elegendő lesz az évek kiadásokra, azonban ha nem, akkor
költségvetést kell módosítanunk, és az önkormányzatoknak hozzá kjell járulniuk a közös
hivatal költségeihez.
Dr. Jakab Orsolya jegyző: szerinte is indirekt módon lett tervezve a hivatali költségvetés.
Tehát nem a várható valós működési kiadások lettek megtervezve, hanem a rendelkezésre álló
keretből kellett gazdálkodni a tervezés során. Első ilyen típusú költségvetés, majd a
végrehajtás során meglátjuk. Már most is látszanak olyan problémák, amelyek majdan az éves
költségvetésre kihatással lehetnek.
Többek között azért juttatta el a képviselőtestület részére a Tiszai kirendeltség
Önkormányzatinak levelét, mert a megállapodásunk szerint ezt így kell tenni. E települések
önkormányzati között vita van arról, hogy a kirendeltség területén a kirendeltség-vezető és
még egy kolléga több településen lát el feladatokat, ezért Borsodivánka Község
Önkormányzata kezdeményezte, hogy személyi juttatásuk kiadásai is e települések között
kerüljenek felosztásra, tehát ahhoz a többi önkormányzat is járuljon hozzá. E kérdésben kéri
az önkormányzatok véleményét és döntését.
Gál János polgármester: Tekintettel arra, hogy a közös hivatal költségvetése Mezőkövesd
város költségvetésének része, valamint Mezőkövesd az éves költségvetését már el is fogadta,
túlságosa nagy mozgásterünk nincs. Jóváhagyási jogunk van amit véleménye szerint tegyünk
is meg. Látszik, hogy mind a közös hivatal költségvetése, mind annak részeként a Tardi
kirendeltségre vonatkozó költségvetés a feladatra biztosított támogatás keretein belül van.
Mivel első ilyen típusú költségvetés a tervezés helyességhét csak a gyakorlat fogja
megmutatni.
A Tiszai kirendeltség által felvetett problémát sem lehet véleménye szerint addig kezelni, míg
a költségvetés és annak végrehajtási rendszere be nem áll

Mindezek alapján javasolja a képviselőtestületnek, hogy mind a Mezőkövesdi Közös
Önkormányzati Hivatal, mind azon belül a Tardi kirendeltségre vonatkozó költségvetést
hagyjuk jóvá. És majd meglátjuk. A Borsodivánka által javasolt megállapodás módosítását
nem javasolja. Részint azért, mert a kezdeményezés az érintett többi település véleményét
nem tartalmazza, másrészt pedig azért, mert még egy be nem járatott költségvetési és
finanszírozási rendszerről van szó.
A képviselőtestület megtárgyalta és 6 fő igen szavazatával, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül elfogadta az alábbi, határozatait
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének
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a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évi költségvetésének jóváhagyásáról
Tard Község Önkormányzatának képviselőtestülete a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati
Hivatal – azon belül a Tardi Kirendeltség – 2013. évre vonatkozó költségvetését jóváhagyja.
Megbízza a polgármestert, hogy e döntését Mezőkövesd Város Polgármestere felé továbbítsa
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
VIII. Határozat Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosításáról
A képviselőtestület megtárgyalta Borsodivánka Község képviselőtestületének a Mezőkövesdi
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítására tett javaslatát,
és úgy döntött, hogy míg a hivatal működésének és finanszírozásának rendje nem igazolható
megfelelő gyakorlattal, addig a megállapodás módosítását nem javasolja.
Erre vonatkozó szavazásán 6 fő igen szavazatával, tartózkodás és ellenszavazat nélkül
elfogadta az alábbi, határozatát
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének
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a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának módosításáról
Tard Község Önkormányzatának képviselőtestülete megtárgyalta Borsodivánka Község
képviselőtestületének a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló
megállapodás módosítására tett javaslatát, és úgy döntött, hogy a megállapodás módosítását –
tekintettel arra, hogy a többi érintett önkormányzat ezzel kapcsolatos véleménye nem ismert,
másrészt azért mert a közös hivatal működésére illetve finanszírozhatóságára vonatkozó
gyakorlati tapasztalat még nem áll rendelkezésre – nem támogatja.
Megbízza a polgármestert, hogy e döntését Mezőkövesd Város Polgármestere felé továbbítsa
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

III.

A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 7/2003.(VII. 09.)
rendelet módosításáról

Gál János polgármester írásos előterjesztésében foglaltak szerint a méltányossági
közgyógyellátás megszüntetésén túl a szociális rendeletünk utolsó módisítása óta több olyan
szervezeti és törvényi változás történt melyek átvezetése szükséges a rendeletünk
szövegezésében. Ezeket részletesen az alábbiakban foglalja össze:
A járások kialakításáról valamint egyes ezzel összefüggő feladatokról szóló 2012. évi
XCIII. Tv 2013. január 1.-től jelentős változásokat hozott a hatósági eljárások, hatósági ügyek
intézésével kapcsolatos hatáskörök tekintetében. A tv. alapján többek között a szociális
ellátásokkal kapcsolatos ügyek közül az alanyi jogon biztosított, valamint a normatív
közgyógyellátás, az ápolási díj (a méltányossági ápolási díj kivételével), valamint az
időskorúak járadéka a járási kormányhivatalok hatáskörébe került. A törvény
hatálybalépésével egyidejűleg több centrális szerv megnevezése is változott.
A Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv alapján
2013. január 1.-től a 2000 főt meg nem haladó lélekszámú települések önálló polgármesteri
hivatalt nem tarthatnak fenn, ezért Tard Község esetében a helyi rendeletben a polgármesteri
hivatal elnevezés Közös Önkormányzati Hivatal elnevezésre kell, hogy módosuljon.
Szervezeti változás, hogy az elmúlt évek kistérségi stratégiája kapcsán bizonyos
feladatokat (így például s a szociális ellátások körében a családsegítés, házi segítségnyújtás
gyermekjóléti szolgáltatás stb.) az önkormányzatok kistérségi társulások útján láttak el.
A méltányossági közgyógyellátás helyi szabályozásból történő kivezetése véleményem
szerint magával vonja az ellátás különös méltányosságból történő biztosításának lehetőségét
is.
Fentiekben foglaltak alapján az alábbi módosító rendelet elfogadását javaslom!
Tard község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és az egyes
szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására tett a javaslat megvitatását követően
megtartott szavazásán 5 fő igen szavazattal, 1 fő nem szavazattal tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi rendeletét.
Tard Község Önkormányzatának
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a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátásokról szóló
7/2003.(VII. 09.) rendeletének módosításáról
Tard Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §.
A „R” 4. §.(1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) Az e rendeletben szabályozott ellátások megállapítására irányuló kérelmet a Mezőkövesdi Közös
Önkormányzati Hivatal Tardi Kirendeltségéhez - szóban vagy írásban - kell benyújtani.

2. §.
A „R” 4. §.(4) bek. c.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

a) A Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási
Kormányhivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének igazolását a foglalkoztatás
elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1997. évi IV. törvény alapján
folyósított pénzbeli ellátásról a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó
jövedelmére vonatkozóan,

3. §.
A „R” 4. §.(5) bek. negyedik francia bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
-

vállalkozó esetében a NAV felé tett adóbevallás a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év
személyi jövedelemadó alapjáról,

4. §.
A „R” 5. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Tardi Kirendeltsége a beérkezett kérelmeket
döntésre előkészíti, a támogatásra való jogosultság fennállását folyamatosan figyelemmel
kíséri, indokolt esetben javaslatot tesz a támogatás megszüntetésére. A Mezőkövesdi Közös
Önkormányzati Hivatal Tardi Kirendeltsége jogosult a kérelmező által benyújtott igazolások,
adatok valódiságát vizsgálni, illetve előre be nem jelentett módon környezettanulmányt
végezni.

5. §.
A „R” 7. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A havonta rendszeresen folyósított pénzbeli ellátások a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati
Hivatal Tardi Kirendeltsége házipénztárából vehetők fel a tárgyhót követő hónap 2.- 5. közötti
napokon.

6. §.
A „R” 9. §. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
9. §. Az önkormányzat a következő pénzbeli ellátásokat állapítja meg:
- aktívkorúak ellátása,
- lakásfenntartási támogatás,
- átmeneti segély,
- temetési segély
- kelengyesegély

7. §.
A „R” 11. §. (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2)

Az aktív korú ellátásra jogosult, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő
egészségkárosodottnak nem minősülő személy az ellátás folyósításának feltételeként
együttműködésre köteles, melyet nyilatkozatban vállal.

8. §.
A „R” 19. §. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
19.§ Az önkormányzat a szociálisan rászorulók részére az alábbi alapellátást biztosítja:
a./ étkeztetés,
b./ házi segítségnyújtás,
c./ családsegítés

9. §.
A „R” 22. §. (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A 20. § - ában szabályozott ellátásért külön rendeletben megállapított térítési díjat kell fizetni.

10. §.
A „R” 24. §. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
24.§. A 21.- és 23.§-ban szabályozott ellátásokat az önkormányzat a Mezőkövesdi Családsegítő és
Gyermekvédelmi Szolgálat útján biztosítja.

11. §.
A „R” 26. §. (1). bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) E rendeletben szabályozott ellátások közül: a 11, 12, 15, 16, 20. § - aiban szabályozott ellátás
megállapítására átruházott jogkörben a polgármester jogosult.

12. §.
E rendelet a kihirdetését követő hó 1 napján lép hatályba
13.§.
E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a „R” 10, 13, 18 és 25. §. – ai hatályukat vesztik.
Gál János s.k
polgármester

dr. Jakab Orsolya s.k.
jegyző

Kihirdetés napja : 2013. március 14
IV.

Rendelet a tanyagondnoki szolgálatról szóló 4/2003. (IV. 11.) rendelet hatályon
kívül helyezéséről

Gál János polgármester elmondja, hogy az előző napirendi pontban említettekhez
hasonló szervezeti változásként értékelendő, hogy 2010. évtől az engedélyező hatóság
törvényi feltételek hiányában a falugondnoki szolgálat működését nem engedélyezte. Ezt
konkrétan a finanszírozás megvonását jelentette. Az önkormányzat döntése alapján azonban a
feladatot továbbra a mai napig ellátta. Tekintettel arra, hogy a falugondnoki feladat biztosítása
az engedély megvonását követően nem kötelező feladat, valamint a falugondnok a szociális
feladatkörén túl egyéb, nem a klasszikus értelemben vett falugondnoki feladatot is ellát,
javaslom, hogy e kötelezettséget a helyi szabályozásból vegyük ki és a falugondnok
feladatkörét az eddigi rendeleti szabályozás helyett munkaköri leírásában, illetve a későbbiek
során, szükség esetén szabályzat formájában határozzuk meg. Ennek végrehajtására mind a
szociális rendeletünk módosítását, mind a falugondnoki (pontosabban tanyagondnoki)
szolgálatról szóló helyi rendeletünk hatályon kívül helyezését javaslom.
Tard község Önkormányzatának képviselőtestülete a tanyagondnoki szolgálatról szóló
rendeletének hatályon kívül helyezésére tett a javaslat megvitatását követően megtartott
szavazásán 6 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
rendeletét.
Tard Község Önkormányzatának
7 / 2013. (III. 14.) önkormányzati rendelete
a tanyagondnoki szolgálatról szóló 4/2003. ( IV. 11. ) számú
önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről
Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §.
Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tanyagondnoki szolgálatról szóló
4/2003. (IV. 11.) számú rendeletét hatályon kívül helyezi
2.§.
E rendelet a kihirdetését követő hónap 1. napján lép hatályba

Gál János s.k
polgármester

dr. Jakab Orsolya s.k.
jegyző

Kihirdetés napja: 2013. március 14

V.

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló1
3/2011.(IX.. 07.) rendelet módosításáról, valamint a Tard község
Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének
elfogadásáról

A megküldött írásos előterjesztés szerint: Magyarország Alaptörvénye rögzíti,
hogy az állam és a helyi önkormányzatok tulajdona a nemzeti vagyon része. A nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 9. § (1) bekezdése előírja,
hogy a helyi önkormányzat a vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a 7. § (2)
bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából közép- és hosszú távú
vagyongazdálkodási tervet köteles készíteni.
Az Nvtv. 7. § (2) bekezdése alapján „A nemzeti vagyongazdálkodás feladata a nemzeti
vagyon rendeltetésének megfelelő, az állam, az önkormányzat mindenkori teherbíró
képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi
szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és
költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő
használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá az állam vagy a helyi önkormányzat
feladatának ellátás szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése.”
A Nvtv. a nemzeti vagyon kezelője részére közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási
terv elkészítését írja elő, azonban sem a vagyongazdálkodási tervekre vonatkozó kötelező
tartalmi elemeket, sem a terv elkészítésének határidejét jogszabály nem írja elő. Az Nvtv.
megalkotásán és hatálybalépésén túl több olyan jogszabály lépett életbe a vagyoni rendeletünk
megalkotása óta ami szükségessé tette a rendelet módosítását, a vagyongazdálkodási terv
megalkotását, valamint annak vagyoni rendelettel történő összhangjának kialakítását
1. Jogi és társadalmi környezet bemutatása
1.1. Jogi szabályozás változásai:
Magyarország Alaptörvényének 2012. január 1-i hatálybalépésével egyidejűleg
jelentős jogszabályi változások történtek, amelyeknek a nagy része érinti és lényegesen
meghatározza az önkormányzat gazdálkodását.

Hatályba lépett a Magyarország helyi Önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX.
Tv. Mely 106 -. 110.§.- ban határozza meg a nemzeti vagyon kezelőjének jogait és
kötelezettségeit, a nemzeti vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával az önkormányzati
közfeladat átadásához kapcsolódva vagyonkezelői jog létesítésével, átadásával, a vagyon
állagának és értékének megőrzése, védelme, továbbá értékének növelésével kapcsolatos jogait
és kötelezettségeit. Az Nvtv. 7. § (1)-(2) bekezdése szerint a nemzeti vagyon, ezen belül az
önkormányzati vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása. Az Nvtv.
előírja a közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv elkészítését, melyben az
önkormányzatnak meg kell jelölnie a vagyon-gazdálkodás irányvonalát, stratégiát kell
felállítania, hogy a célkitűzések végrehajthatóak legyenek.
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény a lakás és helyiséggazdálkodás szabályait
tartalmazza azzal, hogy rendelkezik egyes részletszabályok önkormányzati rendeletben
történő meghatározásáról is.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
megfogalmazza az önkormányzatok számára az átláthatóság követelményét. E törvény
végrehajtására kiadott Kormány rendelet új szabályokat határoz meg az önkormányzatok
számára, miszerint elkülönülten kell tervezni és kezelni az önkormányzat és költségvetési
szervei költségvetési bevételeit és kiadásait.
1. 2 Helyi szabályozás:
A vagyongazdálkodásra vonatkozó helyi önkormányzati rendeletnek meg kell felelnie
a magasabb szintű jogszabályokban meghatározott elveknek, rendelkezéseknek. Tard Község
Önkormányzatának Képviselőtestülete a 13 /2011 (IX. 07.) sz. rendeletében döntött az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről. A rendelet megelőzte a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény hatálybalépését, ezért a később hatályba lépett
törvényi szabályozásnak megfelelően a rendeletünk módosítása szükséges
Az önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek bérletére, valamint
elidegenítésére vonatkozó rendeletét a képviselőtestület korábban hatályon kívül helyezte,
ezért e kérdésben a továbbiakban határozat formájában kell döntenie.
1. 3 Társadalmi-gazdasági környezet változása:
A közfeladat ellátási rendszer folyamatban lévő átalakítása az önkormányzati rendszert
is érinti. Önkormányzati szinten felmértük azokat a vagyonelemeket melyek közvetlenül az
önkormányzati feladat ellátáshoz szükségesek, és melyek azok, amelyek a közös
önkormányzati hivatal és a kormányhivatalok működéséhez szükségesek.
2. Vagyonelemek csoportosítása
2. 1. Forgalomképtelen törzsvagyon:
A Nvtv. meghatározza a forgalomképtelen törzsvagyon körében tartozó vagyonelemek
csoportját:
a./ kizárólagos tulajdonban lévő dolgok (helyi közutak és műtárgyaik, a helyi önkormányzat
tulajdonában álló terek, parkok)
b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő
műemlékek és műemlék együttesek:
•

tájházak

TARD Béke u. 55. és 57

c./ helyi döntés alapján forgalomképtelen vagyon: Az önkormányzat Képviselő-testületi
döntés alapján is forgalomképtelennek minősíthet bizonyos vagyonelemeket.
A forgalomképtelen törzsvagyont az önkormányzatnak meg kell tartani, és a megfelelő
fenntartásról gondoskodni kell. A forgalomképtelen törzsvagyon felett a rendelkezési jog
gyakorlását jogszabály feltételhez köti. A törzsvagyon forgalomképtelen része nem
idegeníthető el, vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló használati jog vagy szolgalom
kivételével nem terhelhető meg. Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonának
felsorolását az önkormányzati vagyonról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13 /2011
(IX. 07.) sz. önkormányzati rendelet 2 § sorolja fel.
2. 2. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon
Az önkormányzati törzsvagyon második eleme az a vagyonrész, melyet törvény, vagy
önkormányzati rendelet korlátozottan forgalomképes vagyonként állapít meg. Az
önkormányzati vagyonról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2011 (IX.07.) sz.
önkormányzati rendelet (továbbiakban vagyonrendelet) 2 § b.) pontja sorolja fel. A
korlátozottan forgalomképes vagyont elidegeníteni vagy rendeltetésétől eltérő célra
hasznosítani a képviselő-testület minősített többségű döntése alapján csak akkor lehet, ha az
önkormányzati feladat ellátásához már nem szükséges vagy a feladat ellátása más módon is
biztosítható, és a vagyontárgy értékesítése, más célú hasznosítása nem veszélyezteti az
önkormányzat kötelező feladatainak ellátását.
2. 3. Üzleti vagyon
A forgalomképes üzleti vagyon mindaz a vagyonelem, mellyel az önkormányzat
meghatározott keretek között szabadon rendelkezik. Az üzleti vagyonkörbe sorolt
vagyonelemek tételes felsorolását jelen vagyongazdálkodási terv melléklete tartalmazza.
2.3.1. Lakás- és nem lakás célú helységgazdálkodás
Törekedni kell arra, hogy a helyiségeket maradéktalanul hasznosítsuk bérbeadás útján.
A fizetési kötelezettségüknek maradéktalanul eleget tevő bérlőket meg kell tartani, átmeneti
fizetési nehézség esetén az infláció mértékétől történő bérleti-díj csökkentést alkalmazzuk.
Azon helyiségeket, melyeket bérbeadással, vagy ingyenes használatba adással sem tudunk
hasznosítani, azokat értékesíteni kell. A bérleti díjakat differenciáltan kell meghatározni,
figyelembe véve a piaci viszonyokat is.
Tard község Önkormányzatának középtávú vagyongazdálkodási terve
1) Az önkormányzati vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.
2) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó,
elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek
kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos
működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása,
gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése.
3) Az önkormányzati vagyonfejlesztés céljait a Képviselő-testület döntései és az éves
költségvetési rendelet határozza meg.
4) Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái:
a) A feladat ellátásához nem szükséges vagyon értékesítése: a rendelkezésre álló szabad
vagyon értékesítését forgalmi értékbecsléssel megalapozva, nyilvános pályázati kiírás alapján,
a vagyonrendelet előírásai szerint, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
alapján kell lefolytatni.

b) Használatba-adás, bérbeadás: A lakás és nem lakáscélú helyiségek hasznosítása elsősorban
bérleti szerződés keretében tehető meg. A bérlet útján nem hasznosított ingatlan esetében
törekedni kell arra, hogy minél rövidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban, ezért
folyamatos pályáztatás szükséges. A bérleti díjakat a piaci viszonyoknak megfelelően kell
megállapítani. Törekedni kell arra, hogy a bérleti díjak, lakbérek fedezetet nyújtsanak az
ingatlan karbantartására, felújítására és az üzemeltetési költségekre.
Tard Község Önkormányzatának hosszú távú vagyongazdálkodási terve:
1) A középtávra meghirdetett feladatok ellátása.
2) A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkentés mellett szem előtt
kell tartani azt, hogy a vagyonnal történő gazdálkodás ne vagyonfelélést eredményezzen. A
piaci helyzet ismeretében évente felül kell vizsgálni az értékesítendő, valamint a más módon
hasznosítható vagyonelemeket.
3) A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban a megmaradó vagyontárgyak
megóvására, felújítására kell fordítani.
4) A vagyonhasznosítás célja, Tard Község területén további ipari, idegenforgalmi, kulturális,
munkahelyteremtő beruházások lehetőségeinek megteremtése elsődlegesen pályázati
forrásból.
A vagyonelemek tételes felsorolását a vagyongazdálkodási terv melléklete tartalmazza, mely
jelen határozat mellékletét képezi.
Derekas Sándor kirendeltség vezető: Sajnálatos módon a vagyoni rendeltünket a Nemzeti
Vagyonról szóló törvény megalkotását és hatálybalépését megelőzően pár hónappal fogadtuk
el. A törvényi változások miatt a rendelet módosítására és a helyi vagyongazdálkodási terv
megalkotására van szükség. A döntések részletes indoklását a írásos előterjesztés tartalmazza.
Az előterjesztett rendeletmódosítást, valamint a vagyongazdálkodási tervre vonatkozó
határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Brunner Éva képviselő: a vagyongazdálkodási tervben az önkormányzati tulajdonú
ikerlakás címének pontosítását kéri.
A vita során szó esik az un „cigány oldali” terület rendezéséről, az iker szolgálati lakás alatti
telek tulajdonjogának rendezéséről, valamint a törzsvagyon illetve üzleti vagyont érintő egyéb
kérdésekről.
A képviselőtestület a vagyoni rendeletének módosításáról szóló javaslat megvitatását
követően megtartott szavazásán 6 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi rendeletét.
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8 / 2013. (III.14.) rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló
13/2011. (IX. 07.) sz. rendeletének módosításáról
Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás
alapján – figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 6. § (5)
bekezdésére, a 13. § (1) bekezdésére, és a 18. § (1) bekezdésére – az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:”

1.§.
A „R” 1.§.-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
1.§. A rendelet hatálya:
(1.) az önkormányzat tulajdonában lévő – a Nemzeti vagyon részét képező - ingatlan és ingó
dolgokra, értékpapírokra, immateriális javakra, (továbbiakban: önkormányzati vagyon)
(2.) az (1) bekezdésben foglaltakat törvény, e rendelet, valamint szerződés alapján
használókra, Tard község önkormányzatára, továbbá az önkormányzat által alapított és
tulajdonosi irányítása alatt működő nemzeti vagyont kezelő költségvetési szervekre (a
továbbiakban: intézményekre); terjed ki.
(3) A rendelet alkalmazása szempontjából, az e rendeletben szabályozott módon és esetekben
tulajdonosi joggyakorlók:
a) a Képviselő-testület,
b) a polgármester,
c) az önkormányzati intézmény vezetője,
2.§.
A „R” 2.§.-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
2.§. Az Önkormányzat vagyona
(1) Az önkormányzati vagyon rendeltetése szerint forgalomképtelen és korlátozottan
forgalomképes törzsvagyonból és forgalomképes üzleti vagyonból áll.
(2). A törzsvagyon az Önkormányzati kötelező feladatok ellátására szolgáló vagyon, amelyet a
számvitelben a többi vagyontárgytól elkülönítve kell nyilvántartani.
a.) Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona körében kizárólagos önkormányzati
tulajdonba tartoznak az Nvtv. 5. § (3) bekezdésében meghatározott vagyontárgyak
- helyi közutak, járdák és műtárgyaik,
- terek és parkok,
- köztéri műalkotások,
- levéltári anyagok,
- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő műemlékek
és
műemlék együttesek, közül a Tardi tájházak TARD Béke u. 55. és 57 valamint
- mindazon vagyontárgy, amelyet jogszabály, vagy a képviselő-testület rendeletével annak
nyilvánít.
b.) Az önkormányzat törzsvagyona körében korlátozottan forgalomképes vagyonnak
minősülnek:
- közművek,
- intézményi ingatlanok, középületek,
- egészségügyi és szociális célt szolgáló ingatlanok,
- sportlétesítmények,
- a képviselő-testület által korlátozottan forgalomképessé nyilvánított további ingatlanok,
ingóságok.
(3) A forgalomképes vagyon, ha jogszabály másként nem rendelkezik, mindazon
önkormányzati tulajdonú vagyontárgy, amely nem tartozik az (1) – (2) bek. szerinti
törzsvagyon körébe.
3.§.
A „R” az alábbi 7/A.§.-al egészül ki:

7/A.§.- Az önkormányzat közép- és hosszú távú Vagyongazdálkodási Terve
(1) A képviselő-testület az önkormányzat közép- és hosszú távú Vagyongazdálkodási Tervét
a megalkotást követően évente, az éves költségvetésről szóló rendelet megalkotásáig
felülvizsgálja, és erről határozatot hoz. A Vagyongazdálkodási Tervben meghatározott
irányelveket az éves költségvetési rendelet megalkotása és elfogadása során figyelembe kell
venni.
(2) A Vagyongazdálkodási Terv tartalmazza - a vagyon minősítésének megfelelő bontásban az önkormányzat teljes vagyonának kezelésére, hasznosítására, értékesítésére, gyarapítására
vonatkozó több évre szóló célkitűzéseket.
(3) A Vagyongazdálkodási Terv a képviselő-testület által elfogadott ciklusprogram
célkitűzéseinek megfelelően tartalmazza az adott költségvetési évre vonatkozóan

a kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő vagyon körében a hasznosítás fő célját és
jellegét;

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon hasznosításának fő
célját és jellegét;

a korlátozottan forgalomképes vagyoni körbe tartozó vagyonelemek körét a jelen
rendelet szabályainak megfelelő bontásban, megjelölve kategóriánként a lehetséges és
indokolt kezelés, hasznosítás célját;
d) az üzleti vagyon körébe tartozó
da) azon stratégiai vagyonelemeket, melyek értékesítése, hasznosítása az adott évben
lebonyolítandó, megjelölve azt, hogy a vagyon hasznosítása, értékesítése mely különös
érdekeket – így különösen városképvédelmi, környezetvédelmi szempontokat is - figyelembe
véve történhet meg;
db) azon egyéb üzleti vagyonelemeket, melyek értékesítése, hasznosítása az adott év
távlatában indokoltnak látszik, s a vagyon jellegénél fogva az értékesítésüknek akadálya
nincs;
dc) ingatlan, értékpapír vagy vegyes portfolió csomag képzésének elveit,
e) azt a vagyoni kört, melynek önkormányzati hatáskörbe tartozó átminősítése az adott
évben indokolt.
4.§.
1.)
2.)

E rendelet a kihirdetését követő hónap 1 napján lép hatályba
A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Gál János
Polgármester

Dr. Jakab Orsolya
jegyző

Kihirdetés napja : 2013. március 14
A képviselőtestület az Önkormányzat vagyongazdálkodási tervéről szóló javaslat megvitatását
követően megtartott szavazásán 6 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi határozatát.
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének
21 /2013. (III.13.) önkormányzati határozata a
Tard Község Önkormányzata közép-és hosszú távú
vagyongazdálkodási tervéről

Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából
Tard Község Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az
alábbiak szerint fogadja el:
Tard Község Önkormányzatának középtávú vagyongazdálkodási terve:
1) Az önkormányzati vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.
2) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó,
elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek
kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos
működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása,
gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése.
3) Az önkormányzati vagyonfejlesztés céljait a Képviselő-testület döntései és az éves
költségvetési rendelet határozza meg.
4) Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái:
a) A feladat ellátásához nem szükséges vagyon értékesítése: a rendelkezésre álló szabad
vagyon értékesítését forgalmi értékbecsléssel megalapozva, nyilvános pályázati kiírás alapján,
a vagyonrendelet előírásai szerint, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
alapján kell lefolytatni.
b) Használatba-adás, bérbeadás: A lakás és nem lakáscélú helyiségek hasznosítása elsősorban
bérleti szerződés keretében tehető meg. A bérlet útján nem hasznosított ingatlan esetében
törekedni kell arra, hogy minél rövidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban, ezért
folyamatos pályáztatás szükséges. A bérleti díjakat a piaci viszonyoknak megfelelően kell
megállapítani. Törekedni kell arra, hogy a bérleti díjak, lakbérek fedezetet nyújtsanak az
ingatlan karbantartására, felújítására és az üzemeltetési költségekre.
Tard Község Önkormányzatának hosszú távú vagyongazdálkodási terve:
1) A középtávra meghirdetett feladatok ellátása.
2) A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkentés mellett szem előtt
kell tartani azt, hogy a vagyonhasznosítás ne vagyonfelélést eredményezzen. A piaci helyzet
ismeretében évente felül kell vizsgálni az értékesítendő, valamint a más módon hasznosítható
vagyonelemeket.
3) A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban a megmaradó vagyontárgyak
megóvására, felújítására kell fordítani.
4) A vagyonhasznosítás célja, hogy Tard Község területén további ipari, idegenforgalmi,
kulturális, munkahelyteremtő beruházások valósuljanak meg. Törekedni kell arra, hogy a
megvalósuló beruházásokat elsődlegesen pályázati forrásból tudja biztosítani az
Önkormányzat.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal összefüggő szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint

Tard Község Önkormányzat vagyongazdálkodási tervének 1. számú melléklete
I. Törzsvagyon
A./Forgalomképtelen vagyon, mely az Nvtv. 5 § (4) bekezdése alapján nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon
1./Helyi közutak, műtárgyak:
kiépített /km/
4
2,8
0
8
10 db
3870 m2

a./Belterületi gyűjtő utak
b./Kiszolgáló és lakó utak
c./ Külterületi közutak
e./ Gyalogutak és járdák
f./ Parkolók
g./ Gondozott zöldterületek
(ebből játszótér 2 db)

kiépítetlen km/
0
0
0
0

Vagyonnyilvántartó: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Tardi Kirendeltsége
Vagyonműködtető/vagyonkezelő: Tard Község Önkormányzata.
2./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő
műemlékek és műemlék együttesek:
•

tájházak

TARD Béke u. 55. és 57

Vagyonnyilvántartó: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Tardi Ki rendeletsége
Vagyonműködtető/vagyonkezelő: Tard Község Önkormányzata
B./Forgalomképtelen vagyon, mely az Önkormányzat 13 /2011 (IX. 07.) sz.
önkormányzati rendelete forgalomképtelennek minősít
Vagyoni rendeletében az önkormányzat egyéb forgalomképtelen vagyontárgyat nem
különített el.
C./ A törzsvagyon körén belül az Önkormányzat 13 /2011 (IX. 07.) sz. rendelete alapján
korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak
1/ Ivóvíz, szennyvíz csatorna hálózata
Ivóvízhálózat: 11 km
Szennyvíz csatornahálózat: 11 + 4.km
Szennyvízátemelők: 1 + 5 db
Vagyonnyilvántartó: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Tardi Kirendeletsége
Vagyonműködtető/vagyonkezelő: a vízi közműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény
alapján a Heves megyei Vízmű ZRt.
2./ Nevelési-oktatási és művelődési intézmények:
a./ Óvodák:
• Bükk Kincsei Napközi otthonos Óvoda 3416 Tard, Rákóczi út 6
Vagyonnyilvántartó: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal
Vagyonműködtető/vagyonkezelő: Városi Napközi otthonos Óvoda és Bölcsőde
b./ Alapfokú nevelési, oktatási intézmények:
•

MÁAMIPSZ Szabó Zoltán Tagiskola 3416 Tard, Béke tér 1.sz.

Vagyonnyilvántartó: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Tardi Ki rendeletsége
Vagyonműködtető/vagyonkezelő: a köznevelési feladatot ellátó önkormányzati fenntartású
intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII törvény alapján a
Klebersberg Intézmény Fenntartó Központ.
c./ Faluház: Tard, Béke tér 1.sz
Vagyonnyilvántartó: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Tardi Ki rendeletsége
Vagyonműködtető/vagyonkezelő: a köznevelési feladatot ellátó önkormányzati fenntartású
intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII törvény alapján a
Klebersberg Intézmény Fenntartó Központ.
3./ Egészségügyi és szociális intézmények:
Önkormányzati háziorvosi, fogorvosi rendelő, védőnői tanácsadó, és gyógyszertár
•

3416 Tard Béke tér 1.sz

Vagyonnyilvántartó: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Tardi Kirendeltsége
Vagyon működtető/vagyonkezelő: Tard Község Önkormányzata
4./ Igazgatási és egyéb épületek :
a./ Önkormányzati Hivatal 3416 Tard, Rózsa Ferenc út 1.sz.
Vagyonnyilvántartó: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Tardi Kirendeltsége
Vagyonműködtető/vagyonkezelő: Tard Község Önkormányzata
b./ Ravatalozó Tard Hrsz. 1
Vagyonnyilvántartó: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Tardi Kirendeltsége
Vagyonműködtető/vagyonkezelő: Tard Község Önkormányzata
D./ Üzleti vagyon, melyet a Nvtv. valamint az 13 /2011 (IX. 07.) rendelete nem minősít
korlátozottan forgalomképes vagyonnak és az önkormányzat hosszú távú gazdasági,
kulturális és sport céljait szolgálja
1./ Sport és szabadidős létesítmények elhelyezésére szolgáló épületek területek
a./ Sándor völgyi szabadtéri rendezvényközpont Hrsz. 012/2
Vagyonnyilvántartó: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Tardi Ki rendeletsége
Vagyonműködtető/vagyonkezelő: Tard Község Önkormányzata
b./ Sportpálya és sportöltöző, „bakancsos” szálláshely Hrsz 1316
Vagyonnyilvántartó: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Tardi Ki rendeletsége
Vagyon működtető/vagyonkezelő: Tard Község Önkormányzata
c./ Fitt – Net Teleház: 3416 Tard, Ady E. út 1.sz
Vagyonnyilvántartó: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Tardi Ki rendeletsége
Vagyonműködtető/vagyonkezelő: Tard Község Önkormányzata
d./ Hagyományőrző rendezvényközpont 3416 Tard, Béke út 53 sz.
Vagyonnyilvántartó: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Tardi Ki rendeletsége
Vagyonműködtető/vagyonkezelő: Tard Község Önkormányzata
2./Lakás és nem lakás céljára szolgáló ingatlanok:
Jelenleg az önkormányzat tulajdonában 4 db önkormányzati bérlakás van, melyből 1 db iker
lakás, 2 db pedig kertes ház.

a./ Iker lakás 3416 Tard Rózsa Ferenc út 59.sz.
b./ Önkormányzati bérlakás 3416 Tard, Széchenyi út 2/b
c./ Önkormányzati tulajdonú lakás (jelenleg üres) 3416 Tard, Rákóczi út 4.sz
Jelenleg 2db nem lakás célú épület van az önkormányzat tulajdonába.
d./ Volt iker szolgálati lakás 3416 Tard Rózsa Ferenc út 2.sz (jelenleg egyik kulcsos ház a
másik üresen áll).
e./ Régi tűzoltószertár és könyvtár épülete 3416 Tard Béke út 42
Vagyonnyilvántartó: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Tardi Ki rendeletsége
Vagyonműködtető/vagyonkezelő: Tard Község Önkormányzata
3./ Belterületi építési telkek, területek:
Az önkormányzat tulajdonában jelenleg 18 db beépítésre alkalmas üres telek van.
4./ Mezőgazdasági földek:
Az Önkormányzat a tulajdonában álló mintegy 28.6508 ha belterületi, 100.7103 ha
külterületi és zártkerti mezőgazdasági, összesen:129.3611 ha földterület van.
Területek kimutatást hasznosítás jellege szerint az alábbi táblázat mutatja be
Belterület
db terület m2
Beépítetlen földterület összesen 41
143074
Ebből :
termőföld
lakóépülettel beépíthető ép. telek 17
52308
egyéb építési telek
13
14725
művelés alól kivett
11
76401
rekultivált hulladéklerakó
védett természeti terület

s.sz. Megnevezés
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
VI.

Külterület
Öszesen
db terület m2 db terület m2
396 442230 437 585304
390 397194 390 397194
1
896
18
53204
13
14725
5
44140
16 120181
1
13056
1
13056
135 109587 135 109587

Az ebtartásról szóló 10 / 2000. (VIII. 05.) rendelet hatályon kívül helyezéséről

A megküldött írásos előterjesztés szerint: Az Országgyűlés a 2012. évi XVIII.
törvénnyel módosította az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI.
törvényt, mely szerint mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem
korlátozható.
E témával összefüggésben az Alkotmánybíróság a 146/2011. (XII.2.) AB
határozatában arra világított rá, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és
forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet megalkotásával a kedvtelésből tartott
állatok tartására vonatkozóan országos szintű jogi szabályozás született, így a kedvtelésből
tartott állatok tartásának szabályozása nem lehet a helyi önkormányzatok képviselőtestületeinek jogalkotási tárgya, vagyis helyi önkormányzati rendelet a kormányrendeletben
meghatározott tartási szabályokon túl nem állapíthat meg azoktól eltérő rendelkezéseket.
Az Alkotmánybíróság az olyan önkormányzati rendeleti szabályozást, amely az egy
ingatlanon kedvtelésből tartott állatok számát a kormányrendelettel ellentétesen szabályozza,
alkotmányellenesnek minősítette. Természetesen ez nem jelenti az állattartás korlátlan,
feltételek nélküli lehetőségét.

A 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet, és a 32/1999. (III.31) FVM rendelet, pontosan
körülhatárolják az állattartás szabályait, az állattartók kötelezettségeit, a kötelezettségszegés
szankcióit. A települési önkormányzat jegyzője az állatok védelmével, valamint az állatok
nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat-és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm.
rendelet 7. § (1) bekezdése szerint az állattartást megtilthatja, korlátozhatja. De csak állategészségügyi, közegészségügyi, állatjóléti, környezetvédelmi, illetve természetvédelmi
indokkal.
Mindezek tehát azt támasztják alá, hogy az önkormányzati rendeletben szabályozott
két téma, a haszonállatok tartásával és a kedvtelésből tartott állatok tartásával kapcsolatos
szabályok nem tartoznak a helyi jogalkotás kérdéskörei közé, ezért javasoljuk ebtartás helyi
szabályairól szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését.
A képviselőtestület az ebtartásról szóló rendeletének hatályon kívül helyezésére tett javaslat
megvitatását követően megtartott szavazásán 6 fő igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi rendeletét.
Tard Község Önkormányzatának
9 / 2013.(III. 14. ) rendelete
az ebtartásról szóló 10 / 2000. (VIII. 05.) rendelet hatályon kívül helyezéséről
Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikkének (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikkének (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
A Képviselő-testületnek az ebtartás helyi szabályairól szóló 10 / 2000. (VIII. 05.)
önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) hatályát veszti.
2.§
1.)
2.)

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Gál János
Polgármester

Dr. Jakab Orsolya
jegyző

Kihirdetés napja : 2013. március 14 - n
VII.

A közterületek használatáról szóló rendelet módosításáról

Gál János polgármester: az írásos előterjesztéssel kapcsolatosa elmondja: A költségvetést
megalapozó döntések között szót kell ejtenünk a közterületek használatáért fizetendő és
utoljára 2003 évben meghatározott díjak mértékének emeléséről is. A rendelet megalkotása
óta eltelt tíz év. Természeten ezalatt az idő alatt változtak a rendelettel szabályozott
körülmények is ezért fontosnak tartom, hogy a rendelet mellékletében meghatározott díjak
szerkezetét és mértékét újra szabályozzuk.
A módosító rendelet-tervezet megvitatását és elfogadását javasolja.

A képviselőtestület a rendelet módosítására tett javaslatot megvitatta, majd ezt követően
megtartott szavazásán 6 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi rendeletét.
Tard Község Önkormányzat Képviselőtestületének
10 /2013.( III. 14) rendelete
a közterületek használatáról szóló
6/2003.(V. 23) rendeletének módosításáról
1.§
Tard Község Önkormányzatának képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, valamint a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. Törvény 143.§.(3) bek. d.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az a
közterületek használatáról szóló 6/2003.(V. 23) rendeletének (továbbiakban „R”) mellékletét
az alábbiakban foglaltak szerint módosítja.
2.§.
A „R” 1.sz mellékeltébe az alábbiakban csatolt melléklet lép.
3.§.
(1) E rendelet a kihirdetését követő hónap 1 napján lép hatályba
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a „R” 1. sz melléklete
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik
Gál János
Polgármester

Dr. Jakab Orsolya
jegyző

Kihirdetés napja: 2013. március 14.
1.sz melléklet
Közterület használat célja
1

Díjtételek (bruttó)

Árusító pavilon és fülke

400.- Ft/m2/hó

2. Alkalmi árusítás, vásár

700.- Ft/m2/nap

3.a Mozgó árusítás (egységesen)

1.500.-Ft/nap

3.b. Mozgóbolt (egységesen)

2.000.-Ft/nap

4.

Építési munkával kapcsolatos
anyagok elhelyezése:
lakásépítésnél
100.- Ft/m2/hó
más építési munkánál
500.- Ft/m2/hó

5. Mozgatható reklámtáblák
elhelyezése
6.

Mutatványos tevékenység

7. Reklámcélú bemutató

2.000.- Ft/db/hó
500.- Ft/m2/nap
1000- Ft/m2/nap

8.

Üzemképtelen gépjármű tárolása

5000.-Ft/hó

9.

Pótkocsi, munkagép, mezőgazdasági
vontató, teherjárművek és
vontatmányaik tárolása

5000.-Ft/hó

VIII. Határozat Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosításáról
Előrehozva a II- és III. napirendi pontok közé. Lásd Ott !!

IX.

Egyebek

Gál János polgármester ismerteti a Fundamentum Óvoda, Általános Iskola,
Gimnázium, Szakképző Iskola és AMI Igazgatójának a képviselőtestülethez írt levelét.
A levél tartalma: A 2014/15-ös tanévtől szeretnénk a tardi telephelyünkön, a Tardi Általános
Iskola épületében mezőgazdasági szakképzést elindítani. A képzés elindításának személyi és
tárgyi feltételei vannak, valamint az ehhez kapcsolódó engedélyeztetési eljárás, melyet már a
közeljövőben el kell kezdenünk. A személyi feltételekkel rendelkezünk, a gyakorlati képzés
helyszínei is biztosítottak így Önökhöz a tárgyi feltételek közül egy osztályterem (az
informatika terem) biztosításának kérésével fordulunk. A törvény értelmében felmenő
rendszerben kell biztosítanunk a szükséges tantermeket. A későbbi tanévekben ezt a
szükségletet a katolikus tábor területén kívánjuk megvalósítani. Az engedélyeztetési
eljáráshoz az iratokat április elején szeretnénk beadni, így szeretnénk kérni, hogy a meglévő
szerződésünket ennek a teremnek kizárólagos használatával (ezt kívánja a törvény szövege)
legyenek szívesek kiegészíteni. Természetesen a délutáni zeneiskolai képzésnek ebben e
teremben nem lenne akadálya. Véleményünk szerint a szakképzés elindítása a falu életének is
lendületet adna, több szempontból is előnyös lehetne.
Nagyra becsüljük eddigi eredményes együttműködésünket, és munkájukhoz további sikert
kívánva: Tisztelettel:Lehotzky Józsefné Igazgató
Gál János polgármester: elmondja, hogy az iskola által kért terem a régi iskolaszárny többi
termével és helyiségével együtt 2013. január 1.-től át lett adva a Klébelsberg
Intézményfenntartó központ részére, így afölött az önkormányzat nem rendelkezhet.
A képviselőtestület az ügyben lefolytatott vita során próbált megoldást keresni, hogyan is
segíthetne. Több verzió elhangzott, azonban ezek egytől - egyig az intézmény épületén kívül

található helyiségekről szóltak. Erre vonatkozóan azonban további egyeztetésre lenne
szükség. A kért terem igénybevételéről mindenképen az azt üzemelésre átvevő Intézménnyel
kell megállapodnia.
Az ügyben megtartott szavazásán egyhangú 6 igen szavazatával az alábbi döntést hozta
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének
22 / 2013. (III.13.) önkormányzati határozata
a Fundamentum Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és AMI-vel
kötött iskolaépület közös üzemeltetésről szóló szerződés kiegészítéséről
Tard Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Fundamentum Iskolával
35/2008. (V.29.) számú határozatával meghozott és 40/2008.(VII. 07.) számú határozatával
jóváhagyott iskolaépület közös üzemeltetéséről szóló szerződést – tekintettel arra, hogy a
helyiség más kezelésében van – a kért módon módosítani nem tudja
Felhívja a megállapodás módosítását kezdeményező Iskola Igazgatóját, hogy a terem
igénybevételére irányuló szándékáról a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Mezőkövesdi Tankerület vezetőjével vegye fel a kapcsolatot.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint
Gál János polgármester a napirend keretében aktuális kérdésekről, folymatban lévő
ügyekről tájékoztatja a képviselőtestületet.
¾ A régi iskolaszárny valamint a faluház át lett adva a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ részére, az erre vonatkozó vagyonátadási szerződést a képviselőtestület
nevében aláírta.
¾ Korábban levélben kerestük meg a Zenetudományi Intézetet és kértük, hogy jelezze
felénk, hogy archívumában van-e, illetve, hogy milyen Tardra vonatkozó képi és
hanganyagot tárol. Az intézet igazgatója válaszolt, és közölte, hogy négy anyagot
őriznek, melyből egy van ami még nincs digitalizálva. Ez a kép és hanganyak 36 mmes filmre lett rögzítve, ennek a digitalizálását is meg tudják oldani, természetesen
térítés ellenében. A fellelt anyagot 100.000.-Ft-ért tudnák Önkormányzatunk részére
digitális formában biztosítani. Ezzel kapcsolatosan a képviselőtestület úgy döntött,
hogy igényt tart az archív anyagra a kért térítési díj ellenében. Ezzel kapcsolatosan
egyhangú 6 igen szavazatával az alábbi döntést hozta
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének
23 / 2013. (III.13.) önkormányzati határozata
a Magyar Zenetudományi Intézet archívumából
kép és hanganyag igényléséről
Tard Község Önkormányzatának képviselőtestülete elhatározza, hogy igényt jelent be a
Magyar Zenetudományi Intézet Archívumában őrzött és Tard községben végzett gyűjtésekből
származó képi és hanganyagok másolataira.
Az intézmény állal közölt digitalizálási és másolati díjakat elfogadja, azt a közművelődésre
betervezett költségei terhére a 2013.-évi költségvetése terhére biztosítja.

Felkéri a polgármestert, az ügyben szükséges további intézkedések megtételére.
Határidő: Azonnal
Felelős: polgármester
¾ Start közmunka program indult a múlt évben bejelentett igényünk alapján 2013.
március 11.-én. A program keretében belvízi vízelvezető rendszer kiépítésére,
karbantartására, valamint Önkormányzati tulajdonú kül – és belterületi utak javítására,
valamint illegális szemétlerakó helyek felszámolására összesen 30 fő foglalkoztatására
nyílt lehetőség november, illetve december hó végéig.
¾ Mind a „Sándorvölgyi” rendezvényközpont, mind a temető partfal garanciális
javítására van szükség. Mindkét beruházást a kivitelezővel közösen megtekintettük és
megbeszéltük a hibák kijavításának menetét.
¾ A március 15.-i megemlékezést az Iskola szervezi
¾ Március 16.-án élő hagyományok bemutatója lesz a faluházban a tardi tánccsoport
szervezésében. Fellépnek a tánccsoporton kívül a hagyományőrző csoport, a
nagymama klub és a tardi iskolás és óvodás gyermekek is.
¾ A térfigyelő rendszer kiépítésére ajánlatokat kértünk be. A rendőrség tájékoztatása
szerint csak olyan rendszer építhető ki amely éjszaka is hatásos, zumolható, és
digitalizált technológiával rendelkezik.
¾ Az egészségfejlesztésre a múlt évben benyújtott pályázatunk tartaléklistára került.
Tehát a pályázati feltételeknek megfelelt azonban forrás hiány miatt nem nyert
támogatást.
¾ Szól a Dózsa György út és vízelvezető árok felújításának szükségességéről. Javasolja,
hogy a munkákra kérjünk árajánlatot
¾ Tájékoztatja a testületet, hogy a három matyó település hagyományőrzői közösen
vettek részt a Miskolci Kocsonyafesztiválon
¾ Említést tesz az utazás kiállításon való részvételünkről. Településünket a matyó
hagyományőrzők képviselték
¾ A mezőkövesdi Rendőrkapitányság vezetője tartott tájékoztatót településünk
közbiztonsági és bűnügyi helyzetéről. A rendőrség adatai szerint az elmúlt évben
településünkön kezdeményezett a büntetőeljárások száma előző évhez képest
duplájára emelkedett. A 2011. évi 16 büntetőeljárás után 2012 évben 31 ügyben
rendeltek el nyomozást, ebből 15 eljárást dr. Keszthelyi Gyula illetve felesége
kezdeményezésére. Megjegyzi, hogy a Keszthelyiék által kezdeményezett eljárások
közül eddig egy sem végződött vádemeléssel.
¾ Szintén a Rendőrséggel kapcsolatos, hogy az Önkormányzat tulajdonában és
kezelésében lévő utakra közigazgatási bejárást kezdeményeztünk az érintett szervek
részvételével. A bejárás célja a közlekedés rendjének szabályozása, a szükséges
közlekedési táblák elhelyezése, súlykorlátozás, súlyos gépjárművek behajtásának
illetve parkolásának szabályozása.
¾ Tájékoztatja a képviselőtestületet az önkormányzatot érintő peres ügyek állásáról.:
•

A volt két közhasznú munkás által az önkormányzat ellen kezdeményezett
ügybe bevont igazságügyi orvos szakértő a felperesek állításait nem
támasztotta alá

•

Az önkormányzati lakás kiürítése tárgyáéban általunk kezdeményezett per
másodfokon van április elejére van kitűzve a tárgyalás

•

A polgármesteri hivataltól létszámleépített volt köztisztviselő is munkaügyi
pert kezdeményezett az Önkormányzat ellen melyben a felmondás
jogszerűségét vitatja.

¾ A képviselőtestület a polgármester javaslatára megfontolja, hogy a falunap
megrendezésének idejét előrehozza és a Tardi búcsú időpontjával köti össze.
Hajdu József képviselő: A Tardi archív anyagok beszerzéséhez kapcsolódóan elmondja,
hogy tudomása szerint jelenleg a néprajzi múzeum is költözik, így érdemes léenne tárgyi
örökségek tekintetében a múzeumot is megkeresni. A falunap időpontjának előrehozásával
egyetért.
X.

Napirendi pont keretében zárt ülés keretében szociális kérelmekről döntött a
testület A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült

Mivel a képviselőtestület nyílt ülésen a képviselők részéről egyéb indítvány, javaslat
hozzászólás nem érkezett Gál János polgármester a testület ülését bezárta
kmf.
Gál János
Polgármester

Nagy Béla képviselő
Jkv hitelesítő

Derekas Sándor
Kirendeltség vezető

Hajdu József képviselő
Jkv hitelesítő

