JEGYZŐKÖNYV
Száma: 17-90878-1 / 2014
Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.szeptember 17.én 17 órai kezdettel az Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termében megtartott
rendkívüli üléséről.
Jelen vannak:
•
•
•
•
•

Gál János polgármester
Kleszó Tibor alpolgármester
Brunner Éva képviselő
Hajdu József képviselő (17.30 órakor érkezett)
Kelemen Károlyné képviselő

Távolmaradását előre bejelentette:
•
•

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 5 fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes. A testület ülését megnyitja,
jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Kleszó Tibor alpolgármestert és Hajdu József képviselőt, akiket a
jelenlévő 5 fő képviselő 5 igen szavazatával elfogad.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, amit a jelenlévő 5 fő képviselők 4 igen szavazatával,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadtak el:
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS
1.

Rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(III. 06)
rendeletének módosításáról
Előadó : Polgármester
Referens: jegyző, kirendeltség-vezető

2.

Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi költségvetés végrehajtásának I félévi
állásáról
Előadó : Polgármester
Referens: kirendeltség-vezető

3.

Döntés rendkívüli Önkormányzati támogatásra igény benyújtásáról
Előadó : Polgármester
Referens: jegyző, kirendeltség-vezető

4.

Döntés a 2014 /2015 oktatási évben Bursa Hungarica támogatási rendszerhez
történő csatlakozásról
Előadó : Polgármester
Referens: jegyző, kirendeltség-vezető

5.

Döntés szükségessé váló település fenntartási, beruházási munkálatokról
Előadó : Polgármester
Referens: kirendeltség-vezető

6.

Döntés Önkormányzati tulajdonú lakás hasznosításáról
Előadó : Polgármester
Referens: kirendeltség-vezető

7.

Egyebek

Brunner Éva Képviselő: Jelzi, hogy a rendkívüli testületi ülés anyagát a mai napon reggel kapta
meg e-mailben, ami egyrészt ellentétes a hatályos szmsz.-ünkkel, másrészt nem állt rendelkezésére
megfelelő idő emiatt, hogy az előterjesztésben foglaltakat áttanulmányozza.
Derekas Sándor kirendeltség-vezető: elmondja, amennyiben valóban ma reggel kapták kézhez a
képviselők az előterjesztéseket akkor az baj. Ugyanis a hatályos szmsz.-ünk szerint legkésőbb az
ülést megelőző napon kézhez kell azt kapniuk. Ez esetben döntenie kell a képviselő-testületnek,
hogy az ülést egy későbbi időpontra újra összehívja-e.
Gál János Polgármester: Elmondja, nem javasolja a testületi ülés későbbi összehívását.
A polgármesteri javaslatot a képviselő-testület egy kivétellel elfogadta és az ülést megtartja, illetve
folytatja.
Derekas Sándor kirendeltség-vezető: elmondja, amennyiben folytatni kívánja a képviselő-testület
az ülését kéri, hogy a hivatal belső ellenőrzéséről szóló beszámolót is (melyet a képviselők kézhez
kaptak) tárgyalja a képviselő-testület.
A képviselő-testület a kirendeltség vezető javaslatával egyetértve a belső ellenőrzésről szóló
beszámolóval kiegészítve 4 igen 1 nem szavazatával elfogadta.
Előterjesztések:
1.

Rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(III. 06)
rendeletének módosításáról

2.

Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi költségvetés végrehajtásának I félévi
állásáról

Tisztelt képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló törvényben kapott felhatalmazás alapján a polgármester köteles
beszámolni a testület felé a 2014. évi költségvetés végrehajtásának I. félévi állásáról, valamint az
önkormányzat képviselő-testületének a költségvetés módosításáról rendeletet kell alkotnia.
A rendelet módosításának oka előre nem tervezhető központi támogatások önkormányzatunkhoz
érkezése, illetve a költségvetés tervezésekor még nem látható szükséges kiadások felmerülése,
melyet a 56. számú melléklet mutat be.

Tard község Önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezete folyamatosan
biztosított volt, kötelező feladataink ellátásának folyamatosan eleget tettünk, a működési kiadások
fedezete mindenkor a rendelkezésre állt. A személyi és intézményi hátteret a takarékos
gazdálkodással biztosítottuk.
Bankszámlának és pénztárunk nyitóegyenlege 2014. január 1.-én 5.667 ezer Ft., záró egyenlegünk
2014. június 30.-án 4.501 ezer Ft volt, valamint 33.884 e Ft értékű tőke garantált pénzpiaci
befektetési jeggyel rendelkezett melyből 2.372 e Ft. értékű Euró alapú tőke garantált befektetési
jegy.
Az Önkormányzatnak 2014. I. félévében 111.852 ezer Ft bevétele volt, mely az éves eredeti
előirányzat 48,5 %-a, melyen belül a költségvetési bevételek 45,8 %-ban teljesültek, a működési
bevételek pedig 48,9 %-ban.
A saját bevételek teljesítése 25,6 %-os , az államháztartáson kívülről származó pénzeszköz átvétel
előirányzat teljesítése 9,5%. A helyi adó bevételek közül a kommunális adó bevétel teljesítése az
eredeti előirányzat 45,6 %-ában, a helyi iparűzési adó bevétel 58,5 %-ban teljesült.
A gépjármű adó befizetés 50,6 %-ban teljesült. A működési költségvetés támogatására érkező állami
hozzájárulás 47,3 %-ban teljesült.
A támogatás értékű bevételek között az OEP finanszírozás, központi költségvetési szervtől érkezett
támogatásként a közfoglalkoztatás finanszírozása Eredeti előirányzatok között nem tervezett
bevételként érkezett a központosított előirányzatként 3.302 E.Ft jövedelempótló támogatások
kiegészítésére és 550 E.Ft. nyári gyermekétkeztetés támogatására egyéb központi támogatásként
475 E.Ft. A működési kölcsön megtérülés előirányzat teljesítését a félév során nyújtott és
törlesztésre kerülő kölcsönök nagysága is befolyásolja, jelenleg 38,2 %-os az eredeti előirányzathoz
képest.
A kiadási előirányzat teljesítése az első félév végére 49,2 %-ot tett ki, a költségvetési kiadások 35,6
%-on, ezen belül a működési kiadások finanszírozási kiadások nélkül 53,5 %-on teljesültek. A
személyi juttatások előirányzata 60 %-ban, a járulékok előirányzata 58 %-ban, a dologi kiadások
előirányzata 50,21%-ban teljesült ez első félévben. A szociális ellátások előirányzat teljesítése 103,3
%-os az eredeti előirányzathoz, azonban ezek a juttatások nettó módon kerültek megtervezésre. Első
lakáshoz jutók támogatására igény nem érkezett.
Kérem, hogy a mellékelt, táblázatokat áttanulmányozni, azzal kapcsolatosan a testületi ülésen
véleményt nyilvánítani, majd a rendelet tervezetét és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Brunner Éva képviselő elmondja, hogy a rendelkezésre álló rövid idő alatt nem volt lehetősége a
rendelet tervezetének és a költségvetési beszámoló áttanulmányozására ezért nem tud arra
vonatkozóan érdemben dönteni.
A képviselő-testület a polgármester előterjesztését megvitatta, majd az ügyre vonatkozóan
megtartott szavazásán a jelenlévő és a szavazásban részt velő 5 fő képviselő 4 igen és egy nem
szavazatával meghozta az alábbi rendeletét:
Tard község Önkormányzata Képviselő-testületének
9 / 2014. ( IX. 18) rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
2/ 2014. (III.06.) rendelet módosításáról

Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
illetve 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 meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet 1.§ helyébe a következő rendelkezés lép
1.§
A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
a) Bevételi főösszegét

257.323 eFt-ban

b) Kiadási főösszegét

257.323 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
8.860 eFt

2.§
(1) Az 1. § a) pontjában megállapított költségvetési bevételi főösszeg költségvetési címek és
kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 1, valamint a 56. számú melléklete
tartalmazza
(2) Az 1. § b) pontjában megállapított költségvetési kiadási főösszeg költségvetési címek és
kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 1., valamint az 56. számú melléklete
tartalmazza.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen,
önkormányzati szinten a 1 . számú melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.

3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.
Gál János
polgármester

Dr. Jakab Orsolya
jegyző

A képviselő-testület a polgármester költségvetési beszámolóra vonatkozó előterjesztését
megvitatta, majd az ügyre vonatkozóan megtartott szavazásán a jelenlévő és a szavazásban részt
vevő 5 fő képviselő 4 igen és 1 nem szavazatával meghozta az alábbi határozatát:

Tard Község Önkormányzat képviselő-testületének
48/ 2014. (IX. 17.) határozata
az önkormányzat 2014. évi költségvetés végrehajtásának
I. félévi állásáról.
Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi Költségvetése
végrehajtásának I. félévi állásáról szóló polgármesteri beszámolót az 1-55. számú mellékletben
foglalt tartalommal elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

3.

Döntés 2014. évi rendkívüli Önkormányzati támogatásra igény benyújtásáról

Előterjesztés:

Tisztelt Képviselő-testület !

A megyei önkormányzati tartalék és a rendkívüli önkormányzati támogatás a Magyarország 2014.
évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény ( a továbbiakban: költségvetési
törvény), valamint a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott és a rendkívüli önkormányzati
támogatásokról szóló 7/2014. (I.31.) BM rendelet ( a továbbiakban: rendelet) alapján igényelhető.
A rendkívüli önkormányzati támogatást kivételes esetekben igényelhetnek az önkormányzatok a
működőképességük megőrzésére, vagy egyéb a feladataik ellátást veszélyeztető helyzet elhárítása
érdekében.
A támogatásra a pályázatot a Rendelet alapján 2014. szeptember 30.-ig folyamatosan be lehet
nyújtani, kivéve előre nem látható eseteket, amikor a benyújtási határidő 2014 december 21. A
jogszabályok nem tiltják, hogy a pályázat benyújtására évente több alkalommal is sor kerülhessen.
A Rendelet alapján az önkormányzat a támogatást a folyósítást követő 3 hónapon belül használhatja
fel.
A támogatási igény kötelező tartalmi eleme a Képviselő-testület a pályázat benyújtására vonatkozó
döntése.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet hogy a fentiek figyelembe vételével döntését meghozni és
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
A képviselő-testület az előterjesztést megvitatta, majd megtartott szavazásán a jelen lévő és a
szavazásban részt vevő 5 fő képviselő 5 igen szavazatával meghozta a következő határozatát

Tard Község Önkormányzat képviselő-testületének
49 / 2014. (IX. 17.) határozata
a 2014. évi rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtásáról
Tard község önkormányzat képviselő testülete a rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséreMagyarország 2014. évi központi költségvetésről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 4. melléklet
1.pont IV alpontja, valamint a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott és a rendkívüli

önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I. 31.) rendelet alapján pályázatot nyújt be.
A pályázat előkészítésével, illetve határidőre történő benyújtásával a képviselő-testület a
polgármestert bízza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
4.

Döntés a 2014 /2015 oktatási évben Bursa Hungarica támogatási rendszerhez
történő csatlakozásról

Előterjesztés:

Tisztelt Képviselő-testület !

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés
érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú
tanulmányainak támogatása.
A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak
folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel
rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű
képzésben vesznek részt.
A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezetéül három forrás szolgál: a települési
önkormányzati, a megyei önkormányzati, valamint – az Emberi Erőforrások Minisztériuma
finanszírozásával – a felsőoktatási intézményi költségvetésben megjelenő elkülönített forrás.
Az önkormányzati csatlakozás határideje: 2014. október 01.
A pályázat benyújtásának határideje:
2014. november 07.
A pályázat elbírálásának határideje:
2014. december 08.
A képviselő-testület az előterjesztést megvitatta, majd megtartott szavazásán a jelen lévő és a
szavazásban részt vevő 5 fő képviselő 5 igen szavazatával meghozta a következő határozatát

Tard Község Önkormányzat képviselő-testületének
50 / 2014. (IX. 17.) határozata
a 2015. évi Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez
való csatlakozásról
Tard község Önkormányzatának képviselő testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Bursa
Hungarica 2015 oktatási évre vonatkozó ösztöndíjrendszerhez csatlakozik a pályázatban megjelölt
feltételek mellett.
A Bursa Hungarica rendszerhez való csatlakozáshoz szükséges nyilatkozat aláírásával , a támogatás
feltételrendszereinek kidolgozásával és a testület elé terjesztésével, valamint a támogatást előkészítő
munkálatokkal a képviselő testület a polgármestert bízza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
5.

Döntés szükségessé váló település fenntartási, beruházási munkálatokról

Gál János polgármester szóban előadja, hogy sikerült megegyeznie a Tard Béke út
burkolatcseréjét végző kivitelezővel, hogy a burkolatcsere során felszabadult mart aszfaltot a

kivitelező először az önkormányzat telephelyén helyezte el, majd azt az Önkormányzati tulajdonú
földutak bekötő szakaszainak kiépítésére az önkormányzatnak ajándékozta.
Az így rendelkezésre álló viszonylag nagy mennyiségű mart aszfalt felhasználásával lehetősége
nyílt az önkormányzatunknak arra, hogy az eddig problémás becsatlakozó földutak aszfalt úthoz
csatlakozó bekötő szakaszit kiépítse.
Véleményes szerint elsősorban az un. Kövesdi út – Vörösmarty úthoz, az un Egri út – Mártírok út,
az un. Disznóhegyi út – Petőfi úthoz történő csatlakozásait lenne a legszükségesebb kiépíteni.
Az útépítési munkálatokhoz több vállalkozástól árajánlatokat kért melyeket betekintésre a T.
képviselő-testület rendelkezésére bocsát.
Az itt felsorolt útépítési felújítási munkálatok mellett szükségessé vált az Önkormányzat
tulajdonában és kezelésében lévő Tard Béke út 55 – 57 szám, alatti tájházai nádtető javítása is. A
nyár folyamán a többszöri viharos időjárás igencsak megviselte a több mint 100 éves épületek
nádtetejét. Ehhez még csatlakozott a madarak folyamatos kártétele is, azért a tél beállta előtt
mindenképpen szükséges a nádtető szerkezetek kijavítása.
Ezek a munkálatok viszont az árajánlatok beszerzését tekintve kicsit nehézkesebbek, hiszen
műemlék épületekről lévén szó, azokat csak különös szakértelemmel rendelkező gyakorlott
szakember végezheti. Ennek figyelembe vételével inkább a javítás műszaki tartalmában eltérő
ajánlatokat tudtunk beszerezni, ami konkrétan egy kisebb léptékű közvetlen kárelhárításra, illetőleg
egy nagyobb lélegzetű, állagmegóvási helyreállítási munkálatokra terjed ki. Ezeket az ajánlatokat is
a képviselő-testület elé terjeszti.
A fent említett munkálatokon túl még egy munka van amit véleménye szerint szintén sürgősen el
kellene végezni.
Mindannyian tudjuk, hogy az un. Csordakút körüli - Önkormányzati tulajdonú - terület körül milyen
viták és peres ügyek voltak az azzal szomszédos ingatlan tulajdonosával. Mára már jogerős bírói
ítélet alapján az azt jogosulatlanul használót sikerült kötelezni arra, hogy ingóságait a területről
szállítsa el, de a továbbiakban semmiféle garancia nincs arra, hogy ezek ( vagy más ) eszközök,
gépek nem fognak ismét, rövid időn belül megjelenni a területünkön.
Tudjuk azt is, hogy terveink között van ennek a területnek a jövőben szabadidő parkkénti kiépítése,
és így közösségi célú használatba vétele. Ezért a tervek megvalósításáig javasolja a képviselőtestületnek, hogy ezt a területet tegyük rendbe, az oda szállított sittet, szemetet szállít(tas)suk el, és
a terveink megvalósításáig kerítsük be. Erre vonatkozóan is árajánlatokat kért, melyet a T.
képviselő-testület részére betekintésre átadott.
Szükséges továbbá a tél beállta előtt az önkormányzati tulajdonú épületek tetőhéjazatainak
átvizsgálása és a cserépzet szükség szerinti javítása, pótlása. Véleménye szerint ennek várható
költsége nem haladja meg a 100.000.-Ftot.
A képviselőtestület a polgármesteri előterjesztést megvitatta, és áttekintette az említett munkákra
beszerzett árajánlatokat, majd a napirendre vonatkozóan megtartott szavazásán az egyes
munkálatok elvégzésével kapcsolatosan az alábbi határozatokat hozta:
Az önkormányzati tulajdonú épületek tetőszerkezetének szükségszerű javítására vonatkozóan
megtartott szavazásán a jelen lévő és a szavazásban részt vevő 5 fő képviselő 5 igen szavazatával
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:
Tard Község Önkormányzat Képviselőtestületének
51 / 2014. (IX. 17.) határozata
az Önkormányzati épületek tetőszerkezeteinek
szükség szerint javításáról
Tard Község Önkormányzatának képviselőtestülete az Önkormányzat tulajdonában lévő és alap-

feladatokat ellátó intézményi épületei tetőszerkezetének tél előtti javítására vonatkozó
polgármesteri javaslattal egyetért és a javítások elvégzésére egyéb működési tartalékai terhére
100.000.-Ft összeget különít el.
A munkálatok megrendelésével, elvégeztetésével és az elvégzés ellenőrzésével a képviselőterület a
polgármestert bízza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Az önkormányzati tulajdonú tájház épületei tetőszerkezetének szükségszerű javítására vonatkozóan
megtartott szavazásán a jelen lévő és a szavazásban részt vevő 5 fő képviselő 5 igen szavazatával
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:
Tard Község Önkormányzat Képviselőtestületének
52 / 2014. (IX. 17.) határozata
az Önkormányzati tulajdonú tájházak
tetőszerkezeteinek szükség szerint javításáról
Tard Község Önkormányzatának képviselőtestülete az Önkormányzat tulajdonában tájházak
épületei tetőszerkezetének tél előtti javítására vonatkozó polgármesteri javaslattal egyetért és a
benyújtott árajánlatok alapján Miluczky István Balmazújvárosi nádtetőkészítő mester árajánlatát
elfogadva a munkálatok elvégzésével Őt bízza meg. A javítások elvégzésére egyéb felhalmozási
célú tartalékai terhére 500.000.-Ft összeget különít el.
A munkálatok elvégzésére vonatkozó megállapodás megkötésével és a szükségessé váló egyéb
intézkedések megtételével a képviselőterület a polgármestert bízza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Az önkormányzati tulajdonú 845/3 hrsz.-ú terület bekerítésére vonatkozóan megtartott szavazásán
a jelen lévő és a szavazásban részt vevő 5 fő képviselő 4 igen és 1 nem szavazatával tartózkodás
nélkül meghozta a következő határozatát:
Tard Község Önkormányzat Képviselőtestületének
53 / 2014. (IX. 17.) határozata
önkormányzati tulajdonú 845/3 hrsz.-ú terület bekerítéséről
Tard Község Önkormányzatának képviselőtestülete az Önkormányzat tulajdonában lévő 845/3
hrsz.-ú terület bekerítésére vonatkozó polgármesteri javaslattal egyetért és a terület bekerítését
határozza el. A munkálatok elvégzésére benyújtott ajánlatok közül a CENTRÁL Kft ajánlatát tartja
a legkedvezőbbnek ezért a munkálatok elvégzésével a CENTRÁL Kft-t bízza meg. A kerítés építési
munkálatok elvégzésére egyéb felhalmozási célú pénzeszközei terhére 1.000.000.-Ft összeget
különít el.
A munkálatok elvégzésére vonatkozó megállapodás megkötésével és a szükségessé váló egyéb
intézkedések megtételével a képviselőterület a polgármestert bízza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Az önkormányzati tulajdonú földutak bekötő szakaszainak javítására vonatkozóan megtartott
szavazásán a jelen lévő és a szavazásban részt vevő 5 fő képviselő 5 igen szavazatával,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:
Tard Község Önkormányzat Képviselőtestületének
54 / 2014. (IX. 17.) határozata
önkormányzati tulajdonú földutak bekötő
szakaszainak javításáról
Tard Község Önkormányzatának képviselőtestülete az Önkormányzat tulajdonában lévő földutak
Petőfi, Vörösmarty és Mártírok úti bekötő szakaszainak javítására, kiépítésére vonatkozó
polgármesteri javaslattal egyetért és a munkálatok elvégzését határozza el. A munkálatok
elvégzésére benyújtott ajánlatok közül a CEVEX Kft ajánlatát tartja a legkedvezőbbnek ezért a
munkálatok elvégzésével a CEVEX Kft-t bízza meg. A munkálatok elvégzésére egyéb felhalmozási
célú pénzeszközei terhére 5.200.000.-Ft összeget különít el.
A munkálatok elvégzésére vonatkozó megállapodás megkötésével és a szükségessé váló egyéb
intézkedések megtételével a képviselőterület a polgármestert bízza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

6.

Döntés Önkormányzati tulajdonú lakás hasznosításáról

Gál János polgármester: Elmondja, hogy a „Forrás” Iskolában tanító Árvai Beáta zenetanárnő
kérelemmel fordult az önkormányzat képviselő testületéhez, melyben kérte, hogy a 2014-15-ös
tanév végéig - amennyiben lehetséges - az önkormányzati tulajdonú lakások egyikét bérletbe
vehesse. Kérelmében előadta, hogy a Forrás iskolában tanít és lakóhelyéről Sajópetriből jár minden
nap két gyermekével Tardra az iskolába, illetve a munkahelyére. Előadta azt is, hogy Tardon lakást
keresnek, de lakást vásárolni csak a jelenleg külföldön dolgozó férje hazatértét követően
szeretnének.
Az önkormányzati tulajdonú lakások közül egyet rövid lejáratú hasznosításra az elmúlt testületi
ülésen Honti Zoltánéknak bérbe adtunk, melynek bérleti határideje rövid időn belül lejár. Addig is a
Rózsa Ferenc út 2 szám alatti ikerlakás egyikét ki tudjuk adni bérbe a kérelmezőnek azzal a
feltétellel, hogy amennyiben a jelenleg Hontiék által bérelt lakás megüresedik akkor abba át fognak
költözni.
Javasolja a képviselő testületnek, hogy a kérelemnek helyt adva adjuk bérbe a lakást. A bérleti díjra
vonatkozóan a 17/2013.(III.13) önkormányzati határozatban meghatározott 250.-Ft/ m2 díjat
javasolja megállapítani.
A képviselő-testület az előterjesztést megvitatta, majd megtartott szavazásán a jelen lévő és a
szavazásban részt vevő 5 fő képviselő 5 igen szavazatával meghozta a következő határozatát.
Tard Község Önkormányzat képviselő-testületének
55 / 2014. (IX. 17.) határozata
Önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadásáról
Tard község Önkormányzatának képviselő testülete Árvai Beáta Sajópetri Szabadság út 17 szám
alatti lakos kérelmének helyt ad és részére az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Tard

Rózsa Ferenc út 2/b szám alatti lakóingatlanában 2014. szeptember 12.-től 2014. szeptember 30.-ig
, a Tard Rózsa Ferenc út 59/b szám alatti lakóingatlanában pedig 2014. október 1-től 2015. június
30.-ig tartó határozott időre lakásbérlet formájában bérlakást biztosít.
A bérleti szerződés megkötésével a képviselő-testület a polgármestert bízza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
7.
7/1

Egyebek
Döntés „Tard Község Önkormányzata épületeinek komplex energetikai
korszerűsítése” kivitelezőjének közbeszerzési eljárás keretén belül történő
kiválasztásáról

Gál János polgármester: elmondja, hogy a korábbi elhatározásunknak megfelelően benyújtásra
kerül az Óvoda, az orvosi rendelő és a polgármesteri hivatal épületeinek energetikai
korszerűsítésére vonatkozó pályázat. A pályázati kiírásban a korábbiak során bevált rendszer
megváltozott, így az elkészült tervek és költségvetés alapján meghirdetett közbeszerzési eljárás
során ki kell választani a majdani kivitelezőt és vele előzetes kiviteli szerződést is kell kötni a
munkák elvégzésére vonatkozóan. Ez a kiválasztás és kiviteli szerződés természetesen feltételhez
kötött, így abban az esetben lép hatályba, ha az ön kormányzatunk a pályázaton eredményesen
szerepel és az igényelt támogatás összegét meg is kapja.
Mint arról a korábban már beszéltünk a pályázat 100 %-os támogatási intenzitású, tehát annak
kedvező elvbírálása esetén a támogatás a kivitelezés teljes összegét fedezi.
Korábbi megbízásunk alapján a Cordillera Kft. a közbeszerzési eljárást lefolytatta, a közbeszerzési
döntőbizottság a beérkezett pályázatok, előzetes értékelését elvégezte.
Az értékelés alapján a bizottság, GoodWill Energy Kft.-t (1162 Budapest, Timur u. 74.) ajánlatát
értékelte a leg kedvezőbbnek, ezért a pályázat nyerteseként a GoodWill Energy Kft.-t javasolja
kihirdetni.
Kéri a képviselőtestületet, hogy a napirendi pont megvitatást követően az előterjesztésben
megfogalmazott határozatot elfogadni szíveskedjen.
A napirend tárgyalása során Kleszó Tibor a helyiségből eltávozott ezért a jelen lévők létszáma 4
főre csökkent
A képviselő-testület az előterjesztést megvitatta, majd megtartott szavazásán a jelen lévő és a
szavazásban részt vevő 4 fő képviselő 4 igen szavazatával meghozta a következő határozatát.
Tard Község Önkormányzat képviselő-testületének
56/2014.(IX. 17.) határozata
„Tard Község Önkormányzata épületeinek komplex energetikai korszerűsítése”
kivitelezőjének közbeszerzési eljárás keretén belül
történő kiválasztásáról
Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Tard Község Önkormányzata
épületeinek komplex energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárást, a Bíráló Bizottság
2014. július 14. napján megtartott ülésén egyhangúan hozott javaslatát figyelembe véve,

eredményesnek nyilvánítja és nyertesként a GoodWill Energy Kft.-t (1162 Budapest, Timur u. 74.)
hirdeti ki.
A Képviselő-testület egyúttal megbízza az eljárást lebonyolító Cordillera Kft.-t, hogy az ajánlatok
elbírálásáról szóló összegezést készítse el és küldje meg az ajánlattevők részére.
A Képviselő-testület jóváhagyja továbbá a nyertes ajánlattevővel kötendő vállalkozási szerződés
tartalmát és felhatalmazza a polgármestert a feltételhez kötött szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Polgármester
Felelős:

7/2.

Beszámoló a közös önkormányzati hivatal Tardi Kirendeltségének 2013. évi belső
ellenőrzési tevékenységéról

Előterjesztés:

Tisztelt Képviselő-testület!

Tard Község Önkormányzata belső-ellenőrzési feladatait, úgymint pénzügyi-gazdasági, cél-, téma-,
és utó-vizsgálatot a Mezőkövesdi többcélú kistérségi társulás látta el. A 370/2011(XII. 31.)
kormányrendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről alapján
el kell készíteni a 2013. évben lefolytatott ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló jelentést.
A helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület hagyja jóvá (Mötv.
119. § (4) és (5) bek.). A polgármester, a jegyző véleményét kikérve, illetve kockázatelemzés
alapján- június 25.-én előterjesztette Tard Községi Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervét,
melyet 53/2013. (VI.25.) határozatával elfogadott a képviselő testület az alábbiak szerint:
Az ellenőrzés tárgya: az önkormányzatnál a 2012. évi élelmezési tevékenység ellenőrzése.
Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy az önkormányzatnál a 2012. évi élelmezési
tevékenységet szabályozottan és szabályosan, a törvényi előírásoknak megfelelően végezték-e, az
élelmiszer nyersanyag-felhasználás szabályosan történt-e, a nyersanyagnormát betartották-e?
Ellenőrzött időszak: 2012. év
Az ellenőrzés típusa: pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés
Ellenőrzés ütemezése: a belső ellenőr és polgármester egyeztetése szerint
Ellenőrzési kapacitás: igény szerint

Az ellenőrzés főbb megállapításai:
Tard Községi Önkormányzatnál az élelmezési tevékenységet a Központi Konyha végzi, amit az
Önkormányzat szakfeladatain könyvelnek. Működési engedély alapján étkezést biztosít óvodások,
iskolások, önkormányzati alkalmazottak, vendégétkezők és szociális étkezők részére.
A Konyhát az élelmezésvezető vezeti, aki irányítja a konyhai alkalmazottak munkáját. Munkaköri
leírással rendelkeznek, azok aktualizálása időszerű.
A Konyha által végzett élelmezési tevékenység mindennapi gyakorlatát az élelmezésvezető
kialakította, azonban azt Élelmezési szabályzatban nem rögzítette.

Az élelmezésvezető felelős a kezelt élelmiszer raktárkészletért, ellátmányért, továbbá a térítési díjak
beszedésért, melyek tekintetében felelősségvállalási nyilatkozat tétele szükséges.
Az élelmezésvezető időszakonként 20.000 Ft összegű ellátmányt kap kisebb vásárlásokra. Javasolt
a felvett ellátmánnyal a Pénzkezelési szabályzat szerinti gyakorisággal elszámolni.
Az élelmezésvezető felvásárlási jegyeken is szerzett be élelmiszert, a kiadott felvásárlási jegy
tömböt a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásában rögzíteni szükséges.
A Konyha élelmiszer raktáraiban átlagosan 300-400 eFt értékű élelmiszer nyersanyagot tárolnak,
azonban a Konyha vagyonvédelme nem megfelelő.
A Konyha raktári készletének ellenőrzése során megállapításra került, hogy naprakész raktári
készletnyilvántartás nem állt rendelkezésre, javasolt az anyagkiadásokat a kiszabati ívekre
legkésőbb másnap felvezetni, illetve azzal párhuzamosan azokat a készlet-nyilvántartó kartonokon
megjeleníteni.
A belső ellenőrzés javasolja élelmiszer készlet-nyilvántartó program beszerzését. Ebben a
programban rögzíthetők az adott ételféleségekhez használt receptúrák, a korcsoportonkénti napi
energiaszükséglet is. A beszerzések ellenőrzése, a készlet kezelése során ez eltéréseket okozhat,
ezért javasolt a konyhai mérlegek hitelesítése.
Az Országos Tiszti főorvosi Hivatal táplálkozás-egészségügyi ajánlás egyes előírásainak bevezetése
megfontolandó a Konyha számára.
A vizsgált időszakban érvényes étkezési nyersanyagnormákat a képviselő-testület elfogadta,
2013.04.01-jétől érvényes új nyersanyagnormák vannak érvényben.
Az élelmezésvezető az ételhulladék elszállítására szerződéseket kötött helyi lakosokkal, az
élelmezésvezető esetében javasolt a szerződés aláírását a polgármesternél kezdeményezni.
Az élelmiszer felhasználás, készletkülönbözettel korrigált értéke 2012. évben 10.329 eFt-ot tett ki,
ami a nyersanyagnorma szerint felhasználható összegnél 1.382 e.Ft-tal kevesebb volt. A
megtakarítás 11,8 %-os mértéket ért el. Ennek alapján megkérdőjelezhető a nyersanyagnormaemelés indokoltsága. Kisebb értékű nyersanyagnorma esetén a térítési díj is kisebb lenne, ami
szélesebb étkezői kört biztosítana.

A belső kontrollrendszer értékelése
A belső kontrolrendszer a költségvetési szerv által a kockázatok kezelésére és tárgyilagos
bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy a
költségvetési szerv a tevékenységét szabályszerűen, hatékonyan, gazdaságosan, eredményesen lássa
el, teljesítse az elszámolási kötelezettségeket és megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől
és a nem rendeltetésszerű használattól (Áht. 69. § (1) és (2) bek.).
Az önkormányzatnál a belső kontroll rendszer működtetője a jegyző, aki gondoskodik a
szükséges szabályzatok kiadásáról és aktualizálásáról (Áht. 2. § nd) pont, 69 § (2) bek.). A belső
ellenőrzésnek – sajátos eszközeivel – hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a belső kontrollrendszer az

alábbiakat biztosítsa:
b) az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodás pazarlás, visszaélés nélkül valósuljon meg,
c) megfelelő, pontos és naprakész információk a gazdálkodásról rendelkezésre álljanak,
d) a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési rendszer megfelelően működjön.
A kockázati tényezők és értékelésük
A költségvetési szervek vezetői kötelesek a kockázati tényezők figyelembevételével
kockázatelemzést végezni és kockázatkezelési rendszert működtetni (Bkr. 7. §). A kockázatkezelés
során fel kell mérni és meg kell állapítani a költségvetési szerv tevékenységében rejlő kockázatokat.
A kockázatkezelés rendjének kialakítása során meg kell határozni azon intézkedéseket és
megtételük módját, melyek csökkentik, illetve megszüntetik a kockázatokat. A stratégiai terv
összeállításánál a belső ellenőrzési vezető az előző évek ellenőrzéseinek fontosabb megállapításai
alapján az alábbi főbb kockázati tényezőket vette figyelembe, melyek értékelése az ellenőrzések
során érvényesül:
- a belső szabályozottság nem megfelelő szintje,
- a jogszabályok gyakori változása,
- jogszabályok nem megfelelő értelmezése,
- a közalkalmazottak, köztisztviselők leterheltsége,
- forráshiány által generált szabálytalanságok.
Az ellenőrzés által vizsgálandó területek:
A belső ellenőrzés által kiemelten vizsgálandó területek, melyeket az elvégzett kockázatelemzés
alátámaszt:
1) a költségvetés tervezésének és végrehajtásának folyamata.
2) bevételek beszedésének, elszámolásának folyamata.
3) főkönyvi könyvelési és számviteli folyamat.
4) a személyi juttatások elszámolásának folyamata.
5) beruházások és felújítások lefolytatásának folyamata.
6) tárgyi eszköz gazdálkodás folyamata.
7) az élelmezési tevékenység végzésének folyamata.
8) térítési díj beszedésének folyamata.
9) dologi kiadások folyamata.
10) a működés szabályozottságának folyamata.
11) készletgazdálkodás folyamata.
12) selejtezés és leltározás folyamatai.
13) a gépjármű-üzemeltetés folyamata.
14) közbeszerzési eljárás lefolytatásának folyamata.
15) hazai és uniós forrásokból támogatott pályázatok megvalósításának folyamata..
16) európai uniós forrásokból támogatott fejlesztések végrehajtásának folyamata.
A belső ellenőrzés az önkormányzat hosszú távú célkitűzései, a belső ellenőrzés stratégiai céljai és
kockázatelemzés alapján készíti el az éves belső ellenőrzési tervet (Bkr. 31. § (2) bek.) folytatja le a
vizsgálatokat.

