JEGYZŐKÖNYV
Száma: 17-90961-1 / 2014
Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.október 2.-án 17 órai kezdettel
az Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termében megtartott üléséről.
Jelen vannak:
•
•
•
•
•

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

Távolmaradását előre bejelentette:
•
•

Nagy Béla képviselő
Brunner Éva képviselő

Késését telefonon jelentette:
• Hajdu József 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 4 fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes. A testület ülését megnyitja,
jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Kelemen Károlyné és Kovács Béla képviselőt, akiket a jelenlévő
4 fő képviselő 4 igen szavazatával elfogad.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, amit a jelenlévő 4 fő képviselők 4 igen szavazatával,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadtak el:
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS
1. Döntés szociális tűzifa támogatásra igény bejelentéséről
Előadó : Polgármester
Referens: kirendeltség-vezető
2. Döntés kéményseprő ipari szolgáltatás végzésére benyújtott pályázatokról
Előadó : Polgármester
Referens: jegyző, kirendeltség-vezető

3. Egyebek
Napirend tárgyalása:
Előterjesztések:
1. Döntés szociális tűzifa támogatásra igény bejelentéséről
Előterjesztés :

Tisztelt Képviselő-testület!

Megjelent a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet.
A rendelet 1.§.-a alapján :
(1) A 2014. január 1-jei lakosságszám alapján az 5000 fő lakosságszám alatti települési önkormányzatok szociális célú tűzifa vagy szén vásárláshoz kapcsolódó támogatásra igényt
nyújthatnak be.
(1) A támogatás mértéke
a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.)
Korm. rendelet Melléklete alapján az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel
sújtott települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében 15 000 Ft/erdei
m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 8500 Ft/erdei m3+áfa,szén esetében 3500 Ft/q+ Áfa
b) az a) pontba nem tartozó települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta
esetében 14 000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 7 500 Ft/erdei m3+áfa szén esetében
3000Ft/q+áfa.
(2) A (1) bekezdés b) pontjába tartozó települési önkormányzat vonatkozásában a támogatás
felhasználásának feltétele a támogatáson felül kemény lombos fafajta esetében 1000 Ft/erdei
m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 1000 Ft/erdei m3+áfa szén esetében 500Ft/q+ áfa mértékű,
önrész vállalása.
(3) Lágy lombos tűzifa igénylésére kizárólag Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén,
Csongrád valamint Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lévő
települési önkormányzat jogosult. Ha a települési önkormányzat lágy lombos tűzifa támogatásra
nyújt be igényt, akkor kemény lombos tűzifa igénylésére nincsen lehetősége.
(4) A 2014. január–március hónapokban lakásfenntartási támogatásban részesülők számának átlaga
alapján legfeljebb 2 m3/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet a települési önkormányzat. A (3)
bekezdés hatálya alá tartozó települési önkormányzat – lágy lombos tűzifa igénylése esetén – a
2013. január–március hónapokban lakásfenntartási támogatásban részesülők számának átlaga
alapján legfeljebb 3 m3/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet.
(5) A 2014 január-március hónapokban lakásfenntartási támogatásban részesülők számának átlaga
alpján legfeljebb 6q/ellátott szén mennyiséget igényelhet az önkormányzat.

(6) A települési önkormányzat az 1. melléklet szerinti adatlapot legkésőbb e rendelet
hatálybalépését követő 10. napon, ha ez munkaszüneti nap, akkor legkésőbb az azt követő napon
rögzíti és zárja le az ebr42 önkormányzati információs rendszerben, továbbá a dokumentációt papír
alapon egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban a Magyar Államkincstár (a továbbiakban:
kincstár) területileg illetékes igazgatóságához (a továbbiakban: Igazgatóság) nyújtja be. A kizárólag
papír alapon benyújtott adatlap érvénytelen. Papír alapú dokumentáció postára adásának határideje
legkésőbb az elektronikus rögzítés határidejét követő munkanap. A határidő elmulasztása jogvesztő.
A támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról a képviselőtestületnek határozatban kell döntenie. A
rendeletben foglalt mutatószámok alapján végzett számításaink szerint Önkormányzatunk
maximálisan 116 m3 keménylombú, 174 m3 lágylombú tűzifa, valamint 348q szén vásárlására
nyújthat be támogatási igény, melynek eredményes elbírálása esetén kemény lombos fa esetében
147 320.-Ft, lágy lombos fa és barna kőszén esetében 220 980.- Ft önkormányzati önerő
biztosítására van szükség. Ezen túl biztosítania kell Önkormányzatunknak a szállítás költségeit is.
Fentiek alapján javaslom, hogy az önkormányzat által igényelhető maximális mennyiségű tűzifa
megvásárlására nyújtsunk be támogatási igényünket.
A képviselőtestület a polgármesteri javaslatot megtárgyalta, majd az üggyel kapcsolatosan
megtartott szavazásán a jelen lévő és a szavazásban részt vevő 4 fő képviselő 4 igen szavazatával
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozat az alábbi határozatát
Tard Község Önkormányzat képviselő-testületének
58 / 2014. (X. 02.) határozata
Tárgy: Döntés 46/2014. (IX. 25) BM rendelet alapján helyi önkormányzatok szociális célú
tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra pályázat benyújtásáról
Tard község Önkormányzatának képviselőtestülete döntött abban, hogy a helyi önkormányzatok
szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM
rendelet alapján támogatási igényt kíván benyújtani a Belügyminisztériumhoz.
Nyilatkozik egyben a képviselő testület, hogy az igényelt 116 m3 tűzifa megvásárlásához szükséges
147 320.- Ft. Önkormányzati önerőt, valamint a szállítási költségeket egyéb saját bevételeinek
terhére biztosítja. A települési önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől
ellenszolgáltatást nem kér.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó rendelet pályázathoz szükséges
mellékleteinek, nyilatkozatainak aláírására.
Határidő: 2013. október 6.
Felelős: polgármester

2. Döntés kéményseprő ipari szolgáltatás végzésére benyújtott pályázatokról
Gál János polgármester szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy a képviselőtestület korábbi
döntésének megfelelően a Tard községben végzendő kéményseprő – ipari szolgáltatás biztosítására
pályázatot írtunk ki. A pályázati felhívás a Mezőkövesd és környékén terjesztett MONTÁZS című
helyi lapban jelent meg. A pályázat benyújtási határideje szeptember 15. volt, mely határidőn belül
2 db érvényes pályázat érkezett:

1. Borsodi Kéményseprő Kft (3525 Miskolc, Tárkányi Béla út 15
2. Mezőkövesd VG ZRt.( 3400 Mezőkövesd, Dózsa Gy. út 1)
A benyújtott pályázatok mindegyike a pályázati kiírásban szereplő tartalmi és formai előírásoknak
megfelelt. A pályázók a szükséges dokumentumokat csatolták.
A pályázati kiírásunkban elsődleges bírálati szempontként a szolgáltatási díjak szerepeltek, melyek
a két pályázatban közel azonosak.
A Borsodi Kéményseprő Kft ajánlatával kapcsolatosan egyetlen kifogás, hogy ajánlata szerint
amennyiben a szolgáltatás ellenértékeként befolyt összeg a település viszonylatában az elvárható
bevétel összegét nem éri el, úgy az ajánlat szerint a fennmaradó összeg tekintetében a
Önkormányzatnak kell helyt állnia.
Fentiek miatt személy szerint a mezőkövesdi VG ZRt ajánlatát javasolja elfogadásra.
Kéri, hogy a képviselőtestület az elé tárt ajánlatokat is megismerve a szolgáltató kiválasztásának
kérdésében hozza meg a döntését
A képviselőtestület a polgármesteri javaslatot megtárgyalta, majd az üggyel kapcsolatosan
megtartott szavazásán a jelen lévő és a szavazásban részt vevő 4 fő képviselő 4 igen szavazatával
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozat az alábbi határozatát
Tard Község Önkormányzat képviselő-testületének
59 / 2014.(X. 02.) határozata
Tárgy: Döntés Tard Község területén kéményseprő – ipari szolgáltatás biztosítására szolgáltató
kiválasztásáról
Tard község Önkormányzatának képviselőtestülete a Tard községben végzendő kéményseprő –
ipari szolgáltatás biztosítására pályázatot benyújtó szolgáltatók közül a Mezőkövesdi VB ZRt (3400
Mezőkövesd, Dózsa György út 1 sz.) ajánlatát fogadja el.
Megbízza és felhatalmazza a polgármester, hogy az ajánlattevő által a pályázathoz csatolt 5 éves
időtartamra szóló közszolgáltatói szerződést Tard község Önkormányzat nevében aláírja.
Határidő: 2015. január 1.
Felelős: polgármester
3. Egyebek
Nyári gyermekétkeztetésre kapott központi támogatás elszámolásáról:
Jordánné Hajdu Katalin gazdálkodási főelőadó tájékoztatja a képviselőt-estületet, hogy a
gyermekek nyári étkeztetésének elszámolás a kincstár felé megtörtént. Az elszámolás során
megállapításra került, hogy a gyermekek nyári étkeztetését a központi konyha a pályázatunkban
vállalt 54 étkezési nap helyett csupán 44 napon keresztül tudta biztosítani a szükségessé váló nyári
karbantartások miatti leállás miatt. A szolgáltatás kiesés idejére kapott központi támogatás
összegéről 66 000.- Ft ezért az Önkormányzatnak le kell mondania és azt a központi költségvetésbe
vissza kell fizetnie. Kéri ezért a képviselőtestületet, hogy az erre vonatkozó határozati javaslatot
fogadja el.

A képviselőtestület a javaslatot megtárgyalta, majd az üggyel kapcsolatosan megtartott szavazásán a
jelen lévő és a szavazásban részt vevő 4 fő képviselő 4 igen szavazatával ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozat az alábbi határozatát
Tard Község Önkormányzat képviselő-testületének
60 / 2014.(X. 02.) határozata
Tárgy: A 20/2014. (III. 20) EMMI rendelet alapján igényelt szociális nyári gyermekétkeztetés
támogatás lemondása
Tard község Önkormányzatának képviselőtestülete döntött abban, hogy az igénybevett szociális
nyári gyermekétkeztetés támogatásáról az igénybe vehető napok 54-ről 44-ra csökkenése miatt
66 000.- Ft összegben lemond.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Az egyebek napirendi pont keretén belül Kleszó Tibor alpolgármester tájékoztatást nyújtott a
képviselőtestület részére az október 3.-i hétvégén a Németországi Alzey partnertelepülésünk által
megszervezett maratoni futás tervezett programjáról. Tard községet a programon 7 fő képviseli,
melynek Ő lesz a vezetője.
Szó esett továbbá az október 18.-án megrendezésre kerülő kakasfesztivál aktuális kérdéseiről,
valamint Derekas Sándor kirendeltség-vezető tájékoztatta a képviselőtestületet az október 12.-re
kiírt helyi önkormányzati választás előkészületeinek részleteiről.
A napirend tárgyalása közben Hajdu József képviselő megérkezett.
Kovács Béla képviselő egyéni képviselői indítványt terjesztett elő, melyben az önkormányzati
ciklus végén a polgármester jutalmazását javasolta a ciklus során végzett kiemelkedő munkájáért.
A képviselői előterjesztés tartalma:
Tisztelt Képviselő-testület!
Tard Község Önkormányzatának, Képviselő-testületének tagjaként javasoljuk, hogy a 2010 – 2014
– es önkormányzati ciklus végén a polgármesternek a ciklusban végzett munkája elismeréseként, a
jogszabályban meghatározott maximális mértékű jutalmat állapítsa meg.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet javaslatunkat mérlegelni szíveskedjenek lés szavazzák meg.
Tard, 2014.szeptember 18
Kleszó Tibor

Kovács Béla

alpolgármester

képviselő

A képviselőtestület a javaslatot megtárgyalta, majd az üggyel kapcsolatosan megtartott szavazásán a
jelen lévő és a szavazásban részt vevő 5 fő képviselő 5 igen szavazatával ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozat az alábbi határozatát:

