
JEGYZŐKÖNYV 
 
Száma:         17-90014-3./2014 
 
Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. január 14.-én 17 órai 
               kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. 

 Jelen vannak: 
• Gál János polgármester 
• Kleszó Tibor alpolgármester  
• Brunner Éva képviselő 
• Hajdu József képviselő  
• Kelemen Károlyné képviselő 
• Kovács Béla képviselő 
• Nagy Béla képviselő 

 

 Tanácskozási joggal jelen van:  

• Derekas Sándor kirendeltség-vezető 

• Jordánné Hajdu Katalin gazdálkodási főelőadó 

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

NAPIREND 

1. Rendeletalkotás – szociális rendelet 
Előadó: Kirendeltség-vezető 
Referens:  kirendeltség-vezető 
 

2. Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Alapító Okiratának módosításáról 
Előadó: polgármester 
Referens:  kirendeltség-vezető 
 

3. Egyebek 
 
      Zárt ülés 

1. Szociális ügyek 
Előadó: polgármester 
Referens: jegyző 

 
Napirendek tárgyalása: 
 

1.) Önkormányzati segély  - döntés  a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 7/2003. 
(VII.09.), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
6/2007. (III. 01.) ÖK.  rendelet módosításáról 



 
 
Az Országgyűlés az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 
2013. évi LXXV. törvény elfogadásával az ellátórendszer átláthatóbbá tétele, valamint az ügyfelek 
adminisztrációs terheinek csökkentése érdekében, 2014. január 1. napjával összevonta az egyének és 
családok megélhetését érintő nehéz, - vagy válsághelyzetek kezelésére szolgáló átmeneti segélyt, a 
temetési segélyt, illetve a gyermekek ellátását érintő rendkívüli gyermekvédelmi támogatást. A 
támogatások megszüntetésével egyidejűleg, e támogatások helyébe vezette be az ún. 
„önkormányzati segélyt”. 

Az önkormányzati segélyt - az összevonással érintett ellátásokhoz hasonlóan - a települési 
önkormányzat képviselő-testülete állapítja meg a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szt.), illetve az önkormányzat rendeletében meghatározott 
feltételek szerint. 
 
Az Szt. rendelkezik arról, hogy a települési önkormányzatnak legkésőbb 2013. december 31-ig kell 
megalkotnia az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának szabályairól 
szóló rendeletét. 
 
Jelenleg mindhárom ellátás részletes feltételeit tartalmazzák rendeleteink: 

- az átmeneti segély és temetési segély és kelengyesegély szabályait a szociális igazgatásról és 
ellátásokról szóló 7/2003. (VII.09.) önkormányzati rendelet, 

- a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás szabályait a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 8/2003. (VII.09.) önkormányzati rendelet állapítja meg. 

Elmúlt testületi üléseinken többször szóba került arra vonatkozó lakossági igény, miszerint a múlt 
évben eltörölt  méltányossági közgyógyellátást, a képviselőtestület újra vezesse be. Tekintettel arra, 
hogy e kérdésben a képviselőtestület nem jutott egységes álláspontra, előkészítettük egy esetlegesen 
erre irányuló módosító javaslatot, melyet esetleges támogatás, vagy elfogadás esetén a szociális 
rendeletet főként az önkormányzati segély bevezetése miatt módosító rendeletünkbe javaslom 
beépíteni. Ez esetben a módosító rendelet tervezetbe ez a rendelkezés 5.§.-ként épülne be, és ennek 
megfelelően a jelenlegi 5. és 6.§-ok számozása 6.-  és 7.§.-ra változna. 

Az előterjesztésben megfogalmazott támogatásra jogosultság táblázatosan bemutatva az alábbiak 
szerint alakul. 

 

 

Jogalap Egy főre jutó jövedelem 
(az öregségi nyugdíjminimum 28.500.-Ft %-ában) 

Havi rendszeres 
gyógyszerköltség 

 
Családban élő esetén Egyedül élő esetén 

Öregségi 
nyugdíjminimum %-

ában 
Normatív Járási 

hiv hat.köre  0 > 100 %  0 > 150% 10% < 

Méltányossági 
Szoc.Tv szerint 100 > 150 % 150 > 200 % 10% < 25 % 

Méltányossági 
Javaslat szerint 100 > 150 % 150 > 200 % 10% < 25 % 

Különös 
méltányosság 

Jav. szerint 
100 > 300 % 150 > 300 % 10% < 30 % 

 
Az „ R” 18.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép 



 
18.§. 

 (1) A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és 
helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. 
(2) A közgyógyellátásra jogosultságról  az Sztv. 50.§ (1) és (2) alapján a Járási Hivatal dönt. 
(3) Az Sztv. 50.§ (1) és a (2) bekezdésben foglaltakon kívül – méltányossági jogcímen – annak a szociálisan 
rászorult személynek a részére is állapítható meg közgyógyellátás,  

a) aki egyedülálló, és akinek jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének  150 %-át 
meghaladja , de nem éri el annak 200 %át , és gyógyszerköltsége meghaladja e jövedelmének 25 
%-át valamint 
b) az a családban élő, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelme az öregségi 
   nyugdíj legkisebb összegét meghaladja, de nem éri el annak 150 %-át és 
   gyógyszerköltsége meghaladja a család egy főre jutó jövedelmének 20 %-át. 

(4) Kivételes méltányosságból háziorvosa javaslatára közgyógyellátásra jogosultsága állapítható meg 
annak a súlyos beteg kérelmezőnek aki közgyógyellátásra más jogcímen nem jogosult, családjában az egy 
főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át, és 
a havi rendszeres gyógyító ellátás területileg illetékes megyei egészségbiztosítási pénztár (MEP) által 
elismert térítési  díjának (a továbbiakban: Rendszeres gyógyító ellátás költségének) mértéke az öregségi  
nyugdíj legkisebb összegének 20 %-át eléri.  
(5). bek. Kivételes méltányosság alkalmazható a  (4). Bekezdésben meghatározott feltételek mellett  az 
alábbi betegek  esetén: Tumor (daganatos) betegek, központi idegrendszeri bénulás miatt tartósan ágyban 
fekvő betegek, dialízisre szoruló vesebetegek, speciális diétára szoruló súlyos cukorbetegek. 

 

A változások érintik a Polgármesternek az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában 
jelenleg nem szabályozott, a képviselő-testület polgármesterre átruházott hatásköreit, amelyek jelen 
előterjesztéssel szintén módosításra kerülnek  

A módosításra, illetve szabályzásra azért van szükség, mert a Szoc. Tv Rendelkezései értelmében az 
Önkormányzati segély kérdésében a benyújtást követő 15 napon belül kell dönteni, ami idő alatt nem 
biztos, hogy a képviselőtestület ülést tart. Praktikus ezért e kérdésben a hatáskört a polgármesterre 
átruházni. 
 
A leírtakon túlmenően néhány (elsősorban technikai jellegű) pontosításra is sor kerül jelen rendelet-
tervezetben tekintettel az elmúlt időszakban bekövetkezett jogszabályi és szervezeti változásokra. 
 
Derekas Sándor kirendeltség-vezető szóban kiegészíti az írásos előterjesztést. Elmondja, hogy a 
szociális törvény utolsó módosítása egyszerűsíti a szociális ellátásokhoz történő hozzájutást, lerövidíti 
a kérelem és a döntés között eltelt időt, ugyanis 15 napon belül dönteni kell a kérelem ügyében. 
Javasolja az önkormányzati segélybe a gyógyszersegély beépítését, hogy a közgyógy ellátásra nem 
jogosultak is kaphassanak támogatást gyógyszereik megvásárlására nehéz anyagi helyzet, baleset, 
tragédia, súlyos betegség esetén. Ez lehet egyszeri vagy folyamatos támogatás a gyógyszer 
kiadásokra, de nem közgyógy. Az előterjesztés alapja a legutóbbi már hatályon kívül helyezett 
közgyógy rendelet, a testület joga eldönteni hogyan kívánja –e újra bevezetni a méltányossági 
közgyógyellátást.. 
  
Kovács Béla képviselő nem javasolja a méltányossági közgyógyellátás újbóli bevezetését. 
 
Kelemen Károlyné képviselő sem javasolja a méltányossági köz gyógy ellátást. Jó dolognak tartja 
viszont az önkormányzati segély támogatás számlákkal történő elszámolását, de nem tudja van e 
ideje a polgármesternek a kérelem benyújtásától  3 napon belül a portákat ellenőrizni.  
 



Derekas Sándor kirendeltség vezető : A segélynek feltétele, hogy legyen rend a portán, egyébként is 
alapvető erkölcsi kötelezettség a rendtartás. A környezetet a település üzemeltetési munkatárs is 
ellenőrizheti, ugyanis a közterület felügyelete is beletartozik a munkakörébe. 
 
Brunner Éva képviselő szerint vissza kellene vezetni a különleges méltánylást, vagy minden egyes 
alkalommal új kérelmet kell benyújtani. 
 
Derekas Sándor kirendeltség vezető elmondja, hogy súlyos betegségnél alanyi jogon is jár a 
támogatás, önkormányzati segély esetén a döntés több hónapra is szólhat folyamatos 
támogatásként. 
 
Gál János polgármester elmondja, hogy a kivezetett méltányossági közgyógy ellátás után szembesült 
vele a testület, hogy a jelenlegi normatív támogatás mértéke nagyon szűk körű, emiatt sok esetben 
kiestek emberek. 
 
Megkérdezi a képviselő testületet, hogy a méltányossági közgyógy ellátás beemelésre kerüljön-e az új 
rendeletbe.  
 
Az önkormányzat képviselő testülete a jelenlévő 7 fő képviselő 1 igen, 5 nem szavazatával 1 fő 
tartózkodása mellett  úgy döntött, hogy a méltányossági közgyógyellátást nem emeli be a 
rendeletébe. 
 
Tard község önkormányzatának képviselő testülete megvitatta az önkormányzati segély döntésének 
polgármesteri hatáskörbe történő átruházásoz kapcsolódó kérdéseket  és a jelenlévő 7 fő képviselő 5 
igen szavazatával 2 fő tartózkodása mellett ellenszavazat nélkül megállapodott abban, hogy a döntési 
jogkörét önkormányzati segély ügyekben a polgármesterre ruházza át. 
 
Tard község önkormányzatának képviselő testülete megvitatta az önkormányzati segélyről szóló 
rendelethez kacsolódó kérdéseket, 7 fő jelenlévő képviselő 6 igen szavazatával 1 fő tartózkodás 
amellett ellenszavazat nélkül meghozta a következő rendeletét: 
 

Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
1 / 2014. (I. 15) önkormányzati rendelete 

 
a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 7/2003. (VII.09.), valamint a gyermekek védelméről és 

a gyámügyi igazgatásról szóló 6/2007. (III. 01.) ÖK. rendelet módosításáról 
 

Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 7/2003. (VII.09.)  ÖK. számú rendelet (a továbbiakban: R.) 
2. §.- a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A rendelet hatálya a Tard Község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező, az Szt. 3. §. - 
ában meghatározott személyekre terjed ki. 
 
(2) Az Szt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátásokat az önkormányzat, illetékességére és 
hatáskörére tekintet nélkül nyújtja.” 



 
2. § 
 

Az R. 3. §. helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

(1) A rendelet alkalmazásában a (2) – (6) bekezdésekkel kiegészítve az Sztv. 4.§.-ában foglalt 
rendelkezéseket kell alkalmazni 

(2) Lakásfenntartási kiadások: lakbér, vagy albérleti díj,lakáscélú pénzintézeti kölcsön havi 
törlesztő részlete, fűtési költség, villany, gáz és vízfogyasztás havi díja, hulladék és szennyvíz 
szállítás díja. 

(3) Természetben nyújtott ellátás különösen: a dologi javak – élelmiszer, tankönyv, tüzelőagyag, 
ruhanemű, stb. – beszerzése, közüzemi díjak, térítési díjak átvállalása, illetve az 
önkormányzat által biztosított szolgáltatások díjának részben, vagy egészében történő 
átvállalása, elengedése. 

(4) Helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 150.000.- Ft, amely tartalmazza a szállítás, a 
koporsó, a szertartás, és egyéb más felmerült és számlával igazolt költségeket is. 

(5) Szociálisan rászorult különösen az a kérelmező, aki – családját is figyelembe véve – önhibáján 
kívül jövedelemmel nem rendelkezik, vagy családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, - egyedül élő esetében 200 %-át – nem 
haladja meg, ezért önmaga és családja létfenntartását biztosítani nem tudja, illetve 
létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe került. 

(6)  A létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe kerültek különösen akik: betegséghez, 
halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének 
megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett 
gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének 
elősegítéséhez kapcsolódó kiadások – vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi 
segítségre szorulnak.  

3. § 
 

Az R. 9. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„Az önkormányzat a következő pénzbeni ellátásokat állapíthatja meg: 

(1) Aktívkorúak ellátása 
(2) Lakásfenntartási támogatás 
(3) Önkormányzati segély” 

 
 

4. § 
 

Az R. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„Önkormányzati segély” 
 

(1) A Képviselő-testület – átruházott hatáskörben a polgármester – az e rendeletben 
meghatározottak szerint nyújthat önkormányzati segélyt eseti jelleggel a létfenntartást 
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan 
létfenntartási gonddal küzdő családok, illetve személyek részére elsősorban a Szt. 45.§ (4) 
bekezdésében meghatározott esetekben.  
(2) Önkormányzati segély igényelhető:  
a) átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy vagy család kiadásainak mérséklésére, 
b) eseti gyógyszerkiadás mérséklésére (a továbbiakban: rendkívüli gyógyszersegély), 



c) gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatásra vagy  
d) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra.  
(3) Önkormányzati segély állapítható meg annak a személynek – a (13) bekezdésben foglalt 
kivétellel -, aki a (1) bekezdés szerint rendkívüli élethelyzetbe került vagy létfenntartási 
gonddal küzd és családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén 200 %-át nem haladja meg.  
(4) Az önkormányzati segély egyszeri összege – a (13) bekezdésben foglalt kivétellel - nem 
lehet kevesebb, mint 5.000 Ft.  
(5) Az igénylő és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára az önkormányzati segély 
összege – a (13) bekezdésben foglalt kivétellel - az adott naptári évben nem haladhatja meg:  
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, amennyiben a kérelmező 
vagy a vele közös háztartásban élő családtagja lakásfenntartási támogatásban részesül,  
b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, amennyiben a kérelmező 
vagy a vele közös háztartásban élő családtagja nem részesül lakásfenntartási támogatásban. 
(6) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára az ugyanazon 
rendkívüli élethelyzetre vagy létfenntartási gondra való hivatkozással 30 napon belül 
ismételten benyújtott kérelemre vagy hivatalból indult eljárásra önkormányzati segély - kivéve 
az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás igénylése esetén - nem 
állapítható meg.  
(7) A polgármester az önkormányzati segély felhasználásának ellenőrzése keretében a 
felhasználást alátámasztó dokumentumok (számla, nyugta stb.) becsatolására hívhatja fel a 
jogosultat.  
(8) Az önkormányzati segély kifizetéséről a megállapítást követő 15 napon belül a 
Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Tardi Kirendeltségének Házipénztára útján 
gondoskodik. 
(9) Rendkívüli gyógyszersegélyre benyújtott önkormányzati segély iránti igény 
megállapításának a (3) bekezdésében meghatározottakon túl további feltétele, hogy az igazolt 
gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiadás költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 20 %-át, és a kérelmező a kérelem benyújtásának időpontjában nem 
részesül közgyógyellátásban.  
(10) Rendkívüli gyógyszersegély iránt benyújtott kérelem kötelező melléklete a gyógyszerek, 
gyógyászati segédeszközök eseti vagy havi költségéről szóló igazolás.  
(11) A gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatásra 
igényelt önkormányzati segély (a továbbiakban: támogatás) megállapításához csatolni kell a 
segélyezésre okot adó körülmények igazolására szolgáló iratokat.  
(12) A támogatást a gyermekre, illetve a fiatal felnőttre kell megállapítani és a törvényes 
képviselőjének, illetve a fiatal felnőttnek kell folyósítani. Az egy családban élő gyermekek 
részére nyújtható támogatás összege az adott naptári évben nem haladhatja meg a (4) 
bekezdésében meghatározott mértékének négyszeresét.  
(13)  Az Önkormányzati segély természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható.  
a)  ugyanazon háztartásra vonatkozóan csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban 
élő személyek számától, 
b) az ellátás sem részben, sem egészben készpénzre nem váltható át, másra nem ruházható át 
(14) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt 
önkormányzati segélyre az eltemettető jövedelmi viszonyaira tekintet nélkül jogosult.  
(15) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt 
önkormányzati segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről az 
eltemettető nevére kiállított számla eredeti példányát és a halotti anyakönyvi kivonatot. A 
temetési számlát a szükséges adatok feltüntetését követően az eltemettetőnek vissza kell adni.  



(16) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt 
önkormányzati segély összege a 20.000.-forint. 
(17) Az eltemettető az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt 
önkormányzati segély iránti kérelmét az elhalálozás napjától számított 60 napon belül nyújthatja be. 
(18 ) Kelengyesegély állapítható meg annak a tardi állandó lakóhellyel rendelkező családnak a részére 
ahol élő gyermek született, és a gyermek tartásáról, gondozásáról, neveléséről a család maga 
gondoskodik. 
(19) A kelengyesegély mértéke – jövedelemre tekintet nélkül - 15.000.- Ft. A harmadik és minden 
további gyermek esetében 30.000.- Ft 
(20) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a kérelmező személy önkormányzati  
segélyre válik jogosulttá - az egyéb feltételek fennállása esetén - amennyiben a lakókörnyezete 
rendben tartott az alábbiak szerint:  
a) A lakókörnyezet akkor rendezett, ha az önkormányzati segélyt kérelmező az általa 
életvitelszerűen lakott lakást, vagy házat  
aa) tisztán, rendezetten, higiénikus állapotban tartja,  
ab) az ingatlan állagát folyamatosan karbantartja, rendeltetésszerű használhatóságát  
biztosítja,  
ac) a házhoz tartozó udvart és kertet rendszeresen gondozza, gyomtalanítja, továbbá,  
ad) az ingatlanhoz tartozó járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a  
járda melletti zöldsávnak, ároknak úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület  
méteres körzetén belüli területének a gondozását, tisztán tartását, szemét- és 
gyommentesítését biztosítja.  
b) A polgármester az önkormányzati segély megállapítására irányuló kérelem benyújtását 
követő 3 napon belül meggyőződik a lakókörnyezet rendezettségéről.  
c) Amennyiben a lakókörnyezet az a) pontban foglalt feltételeknek nem felel meg, a 
polgármester 5 napos határidő kitűzésével felhívja a kérelmezőt – az elvégzendő tevékenység 
konkrét megjelölésével – a kifogásolt hiányosságok felszámolására, melynek teljesítéséről 
ismételt helyszíni szemle során a közterület-felügyelet győződik meg.  
d) A kérelmező köteles az a) pontban felsorolt állapotot, a jogosultság megállapítását 
követően is fenntartani. Aki a lakókörnyezete rendezettségét a kitűzött határidőig nem 
biztosítja, annak önkormányzati segély nem állapítható meg.  
d) A jogosultság feltételeként előírt szabályok folyamatos betartását a polgármester ellenőrzi.  
 (21) Az előző bekezdésekben meghatározottaktól a polgármester eltérhet, továbbá magasabb 
összegű önkormányzati segélyt állapíthat meg az önmaguk, illetve családjuk létfenntartását 
veszélyeztető, előre nem látható rendkívüli élethelyzetbe kerülő, rászorult személyek részére. 
Rendkívüli élethelyzet: halál, baleset, természeti katasztrófa, lakóépület lakhatatlanná válása. 
 

5. § 
 

Az R. 19. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„Az Önkormányzat a szociálisan rászorulók részére az alábbi alapellátást biztosítja: 

 - Étkeztetés” 
 

6. § 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti. Rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától alkalmazni kell. 
 

(2) E rendelet hatálybalépésekor hatályát veszti az „R”.  



a) 15. § -a, 
b) 16. § -a, 
c) 17. § -a, 
d) 21. § -a, 
e) 23. § -a. 
f) 24. § -a, 

 
(3) E rendelet hatálybalépésekor hatályát veszti a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 6/2007. (III.1.) ÖK. számú rendelet 
a) 2. § (2) bekezdése, 
b) 4. § (1) bekezdésében a „rendkívüli gyermekvédelmi támogatás” szövegrész, 
c) 6. §-a, 
d) 7. § (1) bekezdésében a „rendkívüli gyermekvédelmi támogatás” szövegrész, 

 
 

Gál János                dr. Jakab Orsolya  
 polgármester     jegyző  nevében és megbízásából 
 
 
 
       Derekas Sándor 
    Kirendeltség-vezető 
 
 
 
A rendelet kihirdetésének dátuma: 
2014. év január hó 15. nap  
 
dr. Jakab Orsolya      erekas Sándor 
jegyző nevében és megbízásából                          Kirendeltség-vezető 
 

2.) Döntés a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 
módosításáról 

 
A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának Elnöke, a Társulási Megállapodás 
módosítására az alábbi javaslat megtárgyalását és elfogadását javasolja. 
 
  Tiszavalk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 34/2013.(VI.07) önkormányzati 
határozatában, Tiszabábolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 51/2013.(VI.27.) 
önkormányzati határozatában kinyilvánította azon szándékát, hogy 2014. január 01. napjától a 
Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás tagja kíván lenni.  
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 89. §-
a szabályozza a társulásokhoz történő csatlakozás lehetőségét, mely szerint: 
 

89. § (1) A társuláshoz csatlakozni naptári év első, abból kiválni naptári év utolsó napjával lehet, 
ha törvény vagy a társulási megállapodás másként nem rendelkezik. 

                (2) A társuláshoz való csatlakozásról és a kiválásról, ha törvény eltérően nem rendelkezik, 
legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni. Erről a társulási 
tanácsot értesíteni kell. 

 



Mind a két település a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Mötv.) 89. § (2) bekezdését betartva hat hónappal korábban, 2013. júniusában hozta 
meg a döntését és kérte, a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulásba való felvételét. 
 
Tiszabábolna Község Önkormányzatának és Tiszavalk Község Önkormányzatának polgármesterei 
nyilatkoztak arról is, hogy a Mezőcsáti Többcélú Kistérségi Társulás felé nincs fennálló tartozása az 
önkormányzatuknak, illetve a Társulás velük szemben semmilyen jogcímen követeléssel nem élhet, a 
nyilatkozatok, illetve a testületi határozatok jelen előterjesztés mellékletét képezik. 
 
A Mötv. 93. § rendelkezései rögzítik, hogy a társulási megállapodásoknak milyen kötelező 
tartalmi elemei vannak. 2013. júniusában már felülvizsgálatra került a megállapodás és a 
szükséges módosítások átvezetésre kerültek, de javasoljuk, hogy néhány pontosítás kerüljön 
még átvezetésre a megállapodáson.  
 
A módosítások többek között a következő tartalmi elemeket érintik: 

                          - a Társulási Tanács nevének egységesítését, hogy mindenhol ugyanúgy szerepeljen a 
megnevezés, 

               - az alelnök számát, mivel időközben megszületett a szakmai állásfoglalás, mely szerint 
csak egy alelnök lehet, 

                  A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95. § (1) 
bekezdése alapján a társulási tanács tagjai közül elnököt választ, alelnököt választhat. 

 - a Társulási Tanács üléseinek számát, mivel minimum a 6 ülést kell tartani, 
                  A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. 

§-a értelmében A képviselő-testület szükség szerint, a szervezeti és működési 
szabályzatban meghatározott számú, de évente legalább hat ülést tart. 

 - a bizottság elnökének megválasztását, mert az Tanácsi hatáskör, 
                  Mökt. 58.§ (1) bekezdése szerint. 
 - a belépő kettő új település nevének felvételét a Társulási Megállapodásba,  
 - végül kikerül a Társulási Megállapodásból a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

mert a továbbiakban állami feladat ennek biztosítása és a Társulás nem vállalta a 
feladatellátást. 

 
A módosításokat a mellékletben dőlt betűvel szerepeltetjük. 
 
Gál János polgármester néhány szóban kiegészíti az írásos előterjesztést. 
 
Kovács Béla képviselő kérdése, ha a társulási megállapodásban benne va na védőnői szolgálat 
ellátása az egészségügyi alapellátások között akkor valójában miért nem a társulás látja el  a 
feladatot. 
 
Gál János polgármester válaszában elmondja, hogy felvetődött a tanácsban már a kérdés, de 
lepattantak az ÁNTSZ-ről, az OEP-ről . Érdekellentétek vannak a polgármesterek között, a társulás is a 
megszűnés határán van. 
 
Kovács Béla képviselő kéri ez ügyben írjon levelet a polgármester a társulásnak. 
 
Tard község önkormányzatának képviselő testülete megvitatta a társulási megállapodáshoz 
kapcsolódó kérdéseket, a jelenlévő 7 fő képviselő 7 igen szavazatával ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül meghozta a következő határozatát: 
 
 



Tard Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének  

1/2014. (I.  14.) önkormányzati határozata 
 
Tárgy: Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról 

 
Tard Község Önkormányzata megtárgyalta a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Elnökének 
előterjesztését és a következő határozatot hozza: 
 
1./A Képviselő-testület a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerint elfogadja. 
 
2./A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás módosításával 
kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

1.sz melléklet 
M E G Á L L A P O D Á S 

 
Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásáról és működtetéséről 

 
A Borsod-Abaúj-Zemplén megye 3) pontban felsorolt települési önkormányzatai a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) 87. §-ában foglaltak szerint, jogi személyiséggel rendelkező többcélú kistérségi 
társulást hoz létre és működtet egyes önkormányzati közszolgáltatások közös ellátására. 
 
1) A Társulás neve: Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 
 
2) A Társulás székhelye: Mezőkövesd, Mátyás király u. 114. 
 
3) A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője, lakosságszáma (az adott évi költségvetési 
törvényben meghatározott normatív támogatásoknál figyelembe vett lakosságszám az irányadó). 
 
 Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

képviseli: Csendesné Farkas Edit 
  Bogács, Alkotmány u. 9.       2 073 fő 
 Borsodgeszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

képviseli: Boncsér Zoltán 
  Borsodgeszt, Fő út 56.            274 fő 
 Borsodivánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

képviseli: Bogdán József 
  Borsodivánka, Szabadság u. 12.          741 fő 
 Bükkábrány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  képviseli: Szalai Szabolcs 
  Bükkábrány, II. András tér 1.      1 672 fő 
 Bükkzsérc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  képviseli: Vasas Csaba 
  Bükkzsérc, Petőfi u. 4.      1 019 fő 
 Cserépfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 



  képviseli: Kósik István 
  Cserépfalu, Kossuth u. 125.      1 025 fő 
 Cserépváralja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  képviseli: Dávid Zoltán 
  Cserépváralja, Alkotmány u. 52.        444 fő 

Csincse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 képviseli: Lőrincz Imre 

  Csincse, Mátyás u. 45.           605 fő 
 Egerlövő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  képviseli: Gordos Attila 
  Egerlövő, Dózsa Gy. u. 21.           559 fő 
 Kács Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  képviseli: Ostorházi István 
  Kács, Fő u. 60.                     531 fő 
 Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
  képviseli: dr. Dózsa György 
  Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 30.     4 033 fő 
 Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
  képviseli: dr. Fekete Zoltán 
  Mezőkövesd, Mátyás király u. 112.                       16 866 fő 
 Mezőnagymihály Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  képviseli: Vályi László 
  Mezőnagymihály, Kossuth u. 56.     1 115 fő 
 Mezőnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  képviseli: dr. Horváth László 
  Mezőnyárád, Szent István király útja 105.    1 680 fő 
 Négyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  képviseli: Farkas Andrásné 
  Négyes, Rákóczi u. 45.            302 fő 
 Sály Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  képviseli: Fekete Jánosné 

  Sály, Kossuth u. 63.                                                          1 934 fő                           
 Szentistván Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
  képviseli: Koncz József 
  Szentistván, Széchenyi u. 10.      2 543 fő 

Szomolya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 képviseli: Guczi István 

  Szomolya, Szabadság tér 1.      1 631 fő 
 Tard Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  képviseli: Gál János 
  Tard, Rózsa F. u. 1.       1 308 fő 
 Tibolddaróc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  képviseli: Harai Istvánné 

  Tibolddaróc, Széchenyi u.1.      1 476 fő 
 Tiszabábolna Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  képviseli: Hencz Zsolt 
  Tiszabábolna, Fő út 113.         389 fő 
 Tiszavalk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
  képviseli: Domonkos Józsefné 
  Tiszavalk, Templom út 2.        330 fő 
 Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

  képviseli: Korán István 



  Vatta, Szemere B.u.20.         938 fő 
 

4) A Társulás működési területe: Borsod-Abaúj-Zemplén megye 3) pontban felsorolt 
települési önkormányzatának közigazgatási területe.  
 
5) A Társulás jogállása: a többcélú kistérségi társulás jogi személy.  
 
6) A Társulás által ellátott feladat-és hatáskörök: 

a) biztosítani a Társulásban részt vevő települések összehangolt fejlesztését, a térség 
gazdasági fejlődésének előmozdítását, 

b) Személyes gondoskodás keretében: 
ba) a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. 57. §. (1) bek. c, 
d, e, f, g, j és a (2) bek. a, d pontja alapján étkeztetés, házi, segítségnyújtás, 
családsegítés, közösségi ellátás ( közösségi pszichiátriai ellátás), nappali ellátás 
(idősek klubja)  valamint ápolást, gondozást nyújtó intézmény ( idősek otthona), 
átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény (idősek gondozóháza), 

 
bb) Gyermekjóléti szolgálat működtetése az 1997. évi XXXI. tv. 39-40.§-a alapján; 

 
c) Egészségügyi alapellátás keretében   

ca) védőnői szolgálat és 
cb) központi orvosi ügyelet közös szervezése; 

 
d) Településüzemeltetés, település-egészségügy keretében állati hulladékok gyűjtésének és 

ártalmatlanításának közös szervezése; 
 

e) A bűnmegelőzéssel kapcsolatos feladatok kistérségi koordinálása, szervezése, segítése; 
 

f) Közművelődési, idegenforgalmi és turisztikai tevékenység; 
 

g) Kistérségi sporttevékenység; 
 

h) Közösségi autóbusz fenntartása és üzemeltetése 
 
önkormányzati közszolgáltatások ellátása a kistérségi igényekhez igazítottan, hatékonyan és 
magas szakmai színvonalon történjen.  
7) A Társulás működésének időtartama: a tényleges működés (megalakulás) megkezdésétől 
határozatlan idő. 
 
8) A Társulás bélyegzője: Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás felirattal ellátott kör 
alakú bélyegző, középen a Magyarország címerével. 
 
9) A Társulás szervei:    Társulási Tanács 

az elnök 
az alelnök 
pénzügyi-ellenőrző bizottság 

      eseti munkabizottság 
 
10/1) A Társulás feladatkörébe tartozó pénzügyi, gazdálkodási, adminisztratív 
(munkaszervezeti) feladatok a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 



Hivatal) szervezetén belül kerülnek ellátásra a Hivatal Szervezeti- és Működési 
Szabályzatában foglaltaknak megfelelően. A Társulás ügyintézői (pénzügyi, gazdálkodási, 
adminisztratív) feladatait ellátó dolgozók köztisztviselői jogviszony keretében látják el 
feladataikat. A Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó dolgozók felett a munkáltatói 
jogokat a Hivatal Jegyzője látja el.  Az ellátandó feladatokhoz igazodó foglalkoztatottak 
létszámát a Társulási Tanács az éves költségvetésben határozza meg.  
 
 
10/2) A Társulás munkaszervezeti feladatai különösen: 
 

- a Társulási Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítése; 
 
- ellátja az adminisztrációs feladatokat (gépírás, adatrögzítés, információgyűjtés, 

ügykezelés), 
 
- nyilvántartja a Társulás pénzforgalmi számlájának forgalmát, 
 
- megszervezi a Társulás üléseit, 
 
- vezeti a Társulás üléseinek jegyzőkönyveit, és megküldi azokat az illetékes 

Kormányhivatalnak, 
 
- a Társulás feladatkörébe tartozó ügyekben a Társulás tagjai felé szolgáltató-tanácsadó 

tevékenységet végez, 
 
- a Társulás határozatának megfelelően elkészíti, elkészítteti, véleményezi a Társulás fejlesztési 

programjait, 
 
- figyeli a pályázati lehetőségeket, 
 
- közreműködik, szakmai segítséget nyújt a településeknek saját pályázati dokumentációik 

elkészítéséhez, 
 
- intézi a Társulás nyertes pályázatai adminisztrációs ügyeit,  
 
- részt vesz a térségi programok megvalósítási folyamataiban, tervezői, hatósági bejárásokat 

hív össze, vezeti a jegyzőkönyveket, információt szerez és szolgáltat a résztvevők számára,  
 
- intézi a kollaudált számlák könyvelését, pályázati támogatások lehívását, stb., 
 
- gondoskodik a Társulási Tanács által határozatilag elfogadott költségvetés végrehajtásáról, 

elkészíti a Társulás féléves, éves beszámolóját, időközi pénzforgalmi, költségvetési és 
mérlegjelentést, 

 
- ellát minden olyan tevékenységet, amelyet a Társulási Tanács illetve az elnök feladatkörébe 

utal. 
 
 
11) A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, mely a társult települési önkormányzatok 
polgármestereiből áll. A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik.  
 



12) A Társulási Tanácsot évente legalább 6 alkalommal kell összehívni. Össze kell hívni továbbá, ha 
azt legalább 3 tag az elnöknél, napirend megjelölésével írásban kezdeményezi.     
Össze kell hívni a Társulási Tanács ülését akkor is, ha azt az illetékes Kormányhivatal vezetője 
kezdeményezi. A kezdeményezett üléseket az indítvány kézhezvételétől számított 15 napon belül 
össze kell hívni. 
 
13) A Társulási Tanács elnöke az alakuló ülésen titkos szavazással - az önkormányzati választási ciklus 
időtartamára- a tagok sorából kerül megválasztásra. Az elnök személyére a Tanács bármely tagja 
javaslatot tehet.  
 
14) A alelnök személyére az elnök tesz javaslatot, akik - az önkormányzati választási ciklus 
időtartamára - a Tanács tagjai közül titkos szavazással, minősített többséggel kerülnek 
megválasztásra.  

 
15) A Tanács elnöke képviseli a Társulási Tanácsot és hívja össze, s vezeti a Tanács ülését. Az elnök és 
az alelnök együttes akadályoztatása esetén a Tanács ülését a korelnök hívja össze és vezeti. 
 
16/1) A Tanács ülése nyilvános, határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve 
az alábbi eseteket:  
a) zárt ülést tart önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor, valamint fegyelmi büntetés 
kiszabása esetén; 
b) zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, 
annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy 
tárgyalásakor; 
c) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat 
feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás a Társulás 
vagy más érintett üzleti érdekét sértené. 
 
16/2) A Tanács határozatképes, ha ülésén 11 település képviselője jelen van.   
Az érvényes döntéshez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelenlévő 
tagok szavazatainak felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát. 
 
16/3) Minősített többség szükséges az Mötv. 50.§-ában foglalt rendelkezésein túl: 
o A kistérség fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylő – pályázat benyújtásához, az 

ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához, 
o A hatáskörbe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg 

visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és 
o Abban az ügyben, amit a szervezeti és működési szabályzat meghatároz. 
A minősített többséghez a Tanács ülésén jelenlévő tagok 2/3-a, de legalább annyi tag igen szavazata 
szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatának több, mint felét és az általuk 
képviselt települések lakosságszámának a felét.  
 
17) A pénzügyi-ellenőrző bizottság három tagból áll. A Bizottság tagjait, illetve elnökét a Tanács, a 
tagok sorából minősített többséggel hozott szavazással választja. A bizottság feladata a Társulás 
költségvetési felügyeleti rendjének kialakítása és az ezzel kapcsolatos jogok gyakorlása. 

 
18) Az eseti munkabizottság öttagú. A Bizottság tagjait, illetve elnökét a Tanács a tagok sorából 
minősített többséggel hozott szavazással választja. A bizottság feladatát a tanács esetenként 
határozza meg. 
 



19) A Társulás szerveinek részletes feladatait és működésének szabályait a Társulás Szervezeti és 
Működési Szabályzata tartalmazza. 

 
 
20/1) Intézmény, más szervezet közös alapítása esetén az alapító jogokat a Társulási Tanács 
gyakorolja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és a végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII.31.) Kormányrendelet, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet szabályainak 
megfelelően.  

 
20/2) A Társulás által fenntartott intézmény: Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti 
Szolgálat. 
 
20/3) A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa kijelöli Mezőkövesd Város 
Önkormányzatát arra, hogy a Társulás által szolgáltatott személyes gondoskodást nyújtó szociális, 
illetve gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról alkosson rendeletet. A rendelet tartalmazza a 
fizetendő térítési díjakat, melyeket Mezőkövesd Város Önkormányzata minden évben a hatályos 
jogszabálynak megfelelően köteles felülvizsgálni. 
                      

21) A Társulás feladataival kapcsolatban felmerült költségek finanszírozását pályázaton elnyert 
forrás, valamint a társult települési önkormányzatok biztosítják a lakosságszám arányában, melynek 
mértékét, a fizetés határidejét a Tanács évente állapítja meg.  

 
22) Az a társult település, aki vállalt pénzügyi kötelezettségét határidőre nem teljesíti, jelen 

megállapodás aláírásával elfogadja, hogy saját pénzforgalmi szolgáltatójának, a beszedési megbízás 
teljesítésére vonatkozó hozzájárulást, felhatalmazó nyilatkozatot ad, amely alapján a Társulás 
beszedési megbízást nyújthat be a pénzforgalmi szolgáltatóhoz. 

 
23) A Társulás gazdálkodására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, valamint az államháztartás szervezetei 
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) 
Kormányrendelet vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 
 
24) A Társulás szolgáltatásait külön megállapodás alapján a társult önkormányzatokkal azonos 

feltételek szerint a társulás tagjain kívüli önkormányzat is igénybe veheti. 
 
25) A Társulás működéséről a Társulás elnöke évente a gazdálkodási beszámolóval egy időben 

beszámol a Társulási Tanács ülésén. 
 
26) A Társulás működésével kapcsolatos ellenőrzési, adatszolgáltatási, beszámolási feladatok 

ellátásáról a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik. 
 

  27) Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást a Mötv. 88.§ (2) bekezdése alapján 
módosíthatják. 
 
  28) Felek megállapodnak abban is, hogy jelen megállapodással létrehozott Többcélú Kistérségi 
Társulásból kiválni csak a naptári év utolsó napjával lehet. A kiválásról legalább hat hónappal 
korábban, minősített többséggel kell dönteni. Erről a társulási tanácsot értesíteni kell. A Társulásból 
való kizárásra a Mötv. 89.§ (3) bekezdése alapján kerülhet sor. 

 
29) A Többcélú Kistérségi Társulás saját vagyonnal rendelkezhet, amelyet a Társulás vagyonleltára 
tartalmaz, melynek szaporulata a Társulást illeti meg. A társulás megszűnése, a társulásból történő 



kiválás, kizárás esetén – eltérő megállapodás hiányában – a társulás vagyonát a társulás azon 
tagjának kell visszaadni, amelyik azt a társulás rendelkezésére bocsátotta. Egyebekben a közös 
tulajdonra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 
A társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő kiadását a társulási 
megállapodásban meghatározott időtartamra, de legfeljebb öt évre el lehet halasztani, ha annak 
természetben történő kiadása veszélyeztetné a társulás további működését. Ebben az esetben a 
kivált tagot – a társulással kötött szerződés alapján – használati díj illeti meg. 

 
30) A Társulás a vitás ügyeket elsősorban tárgyalás útján rendezi. A felmerülő vitás kérdésekben az 
illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt. 
 
31) Ezen megállapodás az érintett települési önkormányzatok képviselő-testületeinek a 
megállapodás megkötésére irányuló határozatával 2014. január 01. napján lép hatályba. 
 
 
Mezőkövesd, 2013. év december hó 09. nap 
 
 
 
A Képviselő-testületek a megállapodás módosítását az alábbi határozatokkal fogadták el: 
 

TELEPÜLÉS HATÁROZAT SZÁMA 
BOGÁCS  

BORSODGESZT  
BORSODIVÁNKA  

BÜKKÁBRÁNY  
BÜKKZSÉRC  
CSERÉPFALU  

CSERÉPVÁRALJA  
CSINCSE  

EGERLÖVŐ  
KÁCS  

MEZŐKERESZTES  
MEZŐKÖVESD  

MEZŐNAGYMIHÁLY  
MEZŐNYÁRÁD  

NÉGYES  
SÁLY  

SZENTISTVÁN  
SZOMOLYA  

TARD  
TIBOLDDARÓC  

VATTA  
 
 
 
 
 
 
 



TELEPÜLÉS MEGNEVEZÉSE POLGÁRMESTER NEVE 
Bogács Község Önkormányzata Csendesné Farkas Edit 

Borsodgeszt Község Önkormányzata Boncsér Zoltán 
Borsodivánka Község Önkormányzata Bogdán József 
Bükkábrány Község Önkormányzata Szalai Szabolcs 
Bükkzsérc Község Önkormányzata Vasas Csaba 
Cserépfalu Község Önkormányzata Kósik István 

Cserépváralja Község Önkormányzata Dávid Zoltán 
Csincse Község Önkormányzata Lőrincz Imre 

Egerlövő Község Önkormányzata Gordos Attila 
Kács Község Önkormányzata Ostorházi István 

Mezőkeresztes Város Önkormányzata Dr. Dózsa György 
Mezőkövesd Város Önkormányzata Dr. Fekete Zoltán 

Mezőnagymihály Község Önkormányzata Vályi László 
Mezőnyárád Község Önkormányzata Dr. Horváth László 

Négyes Község Önkormányzata Farkas Andrásné 
Sály Község Önkormányzata Fekete Jánosné 

Szentistván Község Önkormányzata Koncz József 
Szomolya Község Önkormányzata Guczi István 

Tard Község Önkormányzata Gál János 
Tibolddaróc Község Önkormányzata Harai Istvánné 

Vatta Község Önkormányzata Korán István 
 
 
 

3.) Egyebek 
 
Gál János polgármester tájékoztatja a képviselő testületet a 2013. decemberében felvett hitelének 
konszolidációs lehetőségéről, amiben döntenie kell a képviselőknek 
 
Tard község Önkormányzatának képviselő testülete megvitatta a hitel konszolidációhoz kapcsolódó 
kérdéseket és a jelenlévő 7 fő képviselő 7 igen szavazatával ellenszavazat és tartózkodás anélkül 
meghozta az alábbi határozatát: 
 

Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2014. (I. 14.) sz. határozata 

 
1. A képviselő-testület a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi 

CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény) 67-68. §-aiban foglaltakra 
figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 2014. évi költségvetési törvényben írt feltételekkel az 
adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni. 

2. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat 2013. december 5-én nem rendelkezett 
olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez 
kapcsolódott, és annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgált. 

3. A képviselő-testület kijelenti, hogy amennyiben az önkormányzat egy átvállalással 
érintett ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel 
miatt bevétel megelőlegezésére szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel összegét, 
legfeljebb az érintett adósságból átvállalásra került összeg erejéig, a bevétel 



beérkezését követő 3 munkanapon belül átutalja a kincstár által megjelölt fizetési 
számlára. 

4. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az 
önkormányzatot/társulást terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya 
átvállalásáról. 

5. A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármestert, 
hogy: 
a) megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-ai szerinti nyilatkozatokat és 

intézkedéseket; 
b) az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a 2014. évi költségvetési törvény 

67-68. §-a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa; 
c) a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése szerinti megállapodásokat megkösse.  

6. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos 
intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2014. február 28. 
 
Gál János polgármester tájékoztatja a képviselőket a Matyórózsa ünnepéről, ami január 18-án kerül 
megrendezésre a Művelődési házban Mezőkövesden. A gálaműsoron bárki részt vehet, autóbusz fog 
indulni ¼ 6-kor a felső buszmegállóból. 
 
Továbbá február 22-én szombaton keresztény bál kerül megrendezésre az egyház szervezésében 
 
Az önkormányzat február 15-én megrendezi a már hagyománnyá vált hurkafesztivált. 
 
A start közmunka program keretében a téli közfoglalkoztatás már zajlik, a nyári tervezés alatt van. 
 
Guba István a Fundamentum iskola helyi vezetője telekvásárlási kérelmet nyújtott be az képviselő 
testületnek, melyben az általuk indított gazdaképzőhöz tangazdaságot szeretnének kialakítani, ehhez 
lenne szükségük a 152 hrsz.-ú önkormányzat tulajdonában lévő zártkerti ingatlanra. 
 
Tard község önkormányzatának képviselő testülete megvitatta a telekvásárláshoz kapcsolódó 
kérdéseket és a jelenlévő 7 fő képviselő 7 igen szavazatával ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát: 
 

Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2014.(I.14.) határozata 

A Fundamentum iskola telek vásárlási kérelméről 
 
Tard község önkormányzatának képviselő testülete megállapodott abban, hogy a tulajdonában lévő 
152 hrsz-ú ingatlan az iskola részére a tangazdaság kialakításához eladja, ha a szomszédos telkek 
magántulajdonosai is értékesítik részükre a zártkerteket. Az ingatlant aktuális piaci áron kívánja 
eladni. A szerződés megkötésének feltétele a magántulajdonosokkal kötött adásvételi szerződés 
bemutatása. 
 
A szerződés megkötésével a polgármestert bízza meg. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős:     Polgármester 
 



Molnár Henrik megkívánja vásárolni az önkormányzat tulajdonában lévő 2613 hrsz-ú 61 m2 
térmértékű zártkerti ingatlant 
 
Tard község önkormányzatának képviselő testülete megvitatta Molnár Henrik terület vásárlási 
kérelmét, a jelenlévő 7 fő képviselő 6 igen szavazatával 1 fő tartózkodása mellett ellenszavazat nélkül 
meghozta a következő határozatát: 
 

Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2014.(I.14.) határozata 

Molnár Henrik tardi lakos telek vásárlási kérelméről 
 
 
Tard község önkormányzatának képviselő testülete a tulajdonában lévő 2613 hrsz-ú 61 m2 
térmértékű zártkerti ingatlant Molnár Henrik kérelmező részére értékesíti  40 Ft/m2 áron. 
A szükséges intézkedések megtételével és a szerződés megkötésével a polgármestert bízza meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    polgármester 
 
Nagy Béla képviselő biopron lámpa vásárlását indítványozza az önkormányzat háziorvosi szolgálata 
részére, mivel nagyon sok a településen a fekélyes beteg. Szerinte a lámpa nagyon jól kihasználható 
lenne. a nővér kezelhetné, illetve a gondozónők, szükség esetén a védőnő 
 
Derekas Sándor kirendeltség vezetőnek nincs jó tapasztalata a közös használatú eszközökkel 
kapcsolatban. Ha valamit többen használnak akkor nincs felelőse. A vásárlással egyetért azonban azt 
véleménye szerint kölcsön ne adjuk, azt kizárólag az ápolónők kezelhessék. 
 
Elmondja továbbá, hogy Dusza Miklós helyi lakos felajánlotta az önkormányzatnak hasznosításra  a 
tulajdonában lévő 97,99. hrsz-ú ingatlanokat.  
 
Hajdu József képviselő szerint a felajánlás elfogadásával feladatot vállal a testület. Biztosítani kell a 
baleset védelmet, a vagyon védelmét. 
 
Tard község önkormányzatának képviselő testülete megvitatta a Dusza Miklós ingatlan felajánlásához  
kapcsolódó kérdéseket 7 fő jelenlévő képviselő 7 igen szavazatával ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül meghozta a következő határozatát: 
 
 

Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2014.(I.14.) határozata 

felajánlott ingatlan elfogadásáról 
 
 
Tard község önkormányzatának képviselő testülete a Dusza Miklós tardi lakos által az Önkormányzat 
részére közösségi célra  felajánlott tardi   97 és 99   hrsz-ú  ingatlanokat köszönettel elfogadja. 
 
A további szükséges intézkedések megtételével a polgármestert bízza meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 



A képviselő testület részéről a nyílt ülés keretein belül egyéb indítvány javaslat nem volt, ezért Gál 
János polgármester az ülést bezárta. 
 

kmf. 
 
 

  Gál János                                                  Dr. Jakab Orsolya Jegyző 
                 Polgármester                                            távollétében és megbízásából                

 
 

                            
 

                                                 Derekas Sándor 
                                               Kirendeltség vezető 
 
 
 
                    Hajdu József                             Brunner Éva 
       jkv. hitelesítő      jkv. hitelesítő 
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