JEGYZŐKÖNYV
Száma: 17-91138 / 2014
Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.november 26.-án 17 órai
kezdettel az Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termében megtartott üléséről.
Jelen vannak:








Gál János polgármester
Brunner Éva képviselő
Hajdu József képviselő (17.30 órakor érkezett)
Kelemen Károlyné képviselő
Kleszó Tibor alpolgármester
Molnárné Gál Marianna képviselő
Nagy András 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 6 fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes. A testület ülését megnyitja,
jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Kelemen Károlyné és Molnárné Gál Marianna képviselőt, akiket
a jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen szavazatával elfogad.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, amit a jelenlévő 6 fő képviselők 6 igen szavazatával,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadtak el:
NAPIREND
1. Rendelet a szociális tűzifára való jogosultság 2014. évi feltételeiről
Előadó: polgármester
Referens: jegyző
2. A helyi adókról szóló rendelet módosítása
Előadó: polgármester
Referens: jegyző
3. Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzat módosításáról
Előadó: polgármester
Referens: jegyző
4. Bizottsági tagok megválasztása
Előadó: polgármester
Referens: jegyző
5. Döntés az Önkormányzat 2015.évi munkatervéről
Előadó: polgármester

Referens: jegyző
6. Előadó: polgármester Döntés Bursa Hungarica ösztöndíjak megállapításáról
Előadó: polgármester
Referens: jegyző
7. Döntés létszámleépítésről
Előadó: óvodavezető
Referens: jegyző
8. Szándéknyilatkozat a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal további működtetéséről
(később kerül kiküldésre)
Előadó: polgármester
Referens: jegyző
9. Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: polgármester
Referens: jegyző
10. Tájékoztató az adventi ünnepekkel összefüggő önkormányzati programokról
11. Egyebek
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1. Rendelet a szociális tűzifára való jogosultság 2014. évi feltételeiről
ELŐTERJESZTÉS
Készítette: Gál János
polgármester

Ellenjegyezte:
dr. Jakab Orsolya
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Önkormányzatunk testületi ülésen döntött arról, hogy 2014. évben is igényt nyújt be a
Belügyminisztériumhoz a rászorulók részére a téli fűtési nehézségek enyhítését szolgáló szociális
tűzifa beszerzésének támogatására. A pályázatot benyújtottuk és a miniszteri döntést követően
1.049.020 forint támogatást kapott önkormányzatunk. Ez 59 m3 tűzifa megvásárlását teszi lehetővé.
A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatásáról az 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet fogalmaz meg részletes szabályokat.
A támogatásban részesülők körét az elmúlt évhez hasonlóan a hagyományos fűtéssel rendelkező
rászorulókra vonatkozóan javaslom meghatározni a BM. rendeletben meghatározott prioritások
figyelembe vételével.
Kérem, hogy a csatolt rendelettervezetet testületi ülésünkön megvitatni, majd elfogadni
szíveskedjen.
Tard, 2014. november 14.
Gál János
polgármester
A rendelet tervezetével kapcsolatos vitában:
Brunner Éva képviselő javasolta, hogy a benyújtott kérelmek ügyében ne a polgármester egy
személyben hanem egy bizottság, akár egy eseti bizottság esetleg az ügyrendi bizottság döntsön

Nagy András képviselő javasolta, hogy az egy kérelem alapján maximum 1 m3 tűzifa
támogatás legyen megállapítható. A javaslatát a várható viszonylag nagy számú kérelemmel
indokolta.
A képviselőtestület a képviselői módosító javaslatokat megtárgyalta, és azzal kapcsolatosan
megtartott szavazásán mindkét módosító javaslatot a jelen lévő és a szavazásban részt vevő 6 fő
képviselő 6 igen szavazatával ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Ezt követően a képviselőtestület a módosított polgármesteri javaslatot megtárgyalta, majd az üggyel
kapcsolatosan megtartott szavazásán a jelen lévő és a szavazásban részt vevő 6 fő képviselő 6 igen
szavazatával ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozat az alábbi rendeletét:
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10 / 2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
a szociális tűzifára való jogosultság feltételeiről
Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a 46/2014. (IX. 25.)
BM rendeletre a következőket rendeli el:
1.
§
1. A Tard Község Önkormányzatának képviselőtestülete a közigazgatási területén élő
rászorulók fűtési költségeinek enyhítésére természetbeni juttatás formájában nyújtott
átmeneti segélyként, tűzifát biztosít.
2. A juttatást a képviselő-testület a „R” - ben az Önkormányzat részére meghatározott
támogatás mértékéig nyújtja.
3. A támogatás odaítélésénél előnyt élveznek:


a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak
ellátására, időskorúak járadékára, adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó
adósságcsökkentési támogatásra, vagy - tekintet nélkül annak természetbeni vagy
pénzbeli formában történő nyújtására - lakásfenntartási támogatásra jogosultak, valamint



a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család jogosultak,

akiknek lakóhelyük fűtéséhez szükséges tüzelőanyag nem áll rendelkezésre és az egy főre jutó
jövedelem a családban élők esetén: 57.000.- Ft/fő, egyedülálló esetén: 85.500- Ft/fő összeget
nem haladja meg.
2.
1.

§

A támogatás odaítélése kérelem alapján történik.

2.

A kérelmeket benyújtani legkésőbb a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül lehet a
Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal tardi szociális ügyintézőjéhez. A megjelölt
határidő jogvesztő, tehát az időpontot követően kérelem nem nyújtható be. Azonos lakcímmel
rendelkező több kérelmező esetén csak egy személy részére lehet támogatást megállapítani.

3.

Tard Község Önkormányzata a kérelmező részére biztosított tűzifáért ellenszolgáltatást nem
kér.

4.

A szociális célú tűzifára való jogosultságról és a támogatás mértékéről a beérkezett
kérelmek alapján - a rendelkezésre álló mennyiségi keret figyelembe vételével - a átruházott
hatáskörben az ügyrendi bizottság dönt úgy, hogy egy kérelmező részére maximum 1 m3 tűzifa
támogatás állapítható meg.
3.

1.
2.

§

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
E rendelet a 46/2014. (IX.25.) BM rendeletben foglalt elszámolási kötelezettség teljesítését
követően, hatályát veszti.
Gál János
polgármester

Dr. Jakab Orsolya
jegyző

KÉRELEM
tűzifa természetbeni támogatás megállapítására.
Kérelmező neve: ..........................................................................................…
anyja neve:............................................................................….......................
születési helye, ideje: ........................................................................................
állandó lakcím: 3416 Tard, .........................................................
TAJ száma:………………………………
Telefonszám (nem kötelező megadni): .................................................................
Kérelmező a lakásban milyen jogcímen tartózkodik: tulajdonos* / bérlő* / családtag*/ egyéb*
A lakásban vele együtt élő közeli hozzátartozók:
............................................................................................................................
Lakás nagysága: ........................m2.
Komfort fokozat: összkomfortos* / komfortos* / komfort nélküli* / szükség lakás*.
Szobák száma: ..........................
A lakásban együtt élők egy főre jutó havi jövedelme : …………………….. Ft/Fő/hó
Kijelentem, hogy lakásomat vegyes fűtéssel* / fával*/ szénnel* fűtöm.
Az Önkormányzat fenntartja a jogát, hogy helyszínen ellenőrizze a nyilatkozatban közölt adatok
valódiságát.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tard, 2014. ................. hó ... nap
......................................................
kérelmező
*

megfelelő rész aláhúzandó

2. A helyi adókról szóló rendelet módosítása
ELŐTERJESZTÉS
Készítette: Derekas Sándor
kirendeltség-vezető

Ellenjegyezte:
dr. Jakab Orsolya
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Tard Község Önkormányzat képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvényben megfogalmazott helyi adók közül a mai napig a magánszemélyek kommunális adójának
illetve az iparűzési adó bevezetéséről döntött.
A magánszemélyek kommunális adójáról az 5/2000.(III. 29), a Helyi iparűzési adóról a
4/2008.(IV. 18) számú rendelet rendelkezett. A rendeletek számozásából is látható, hogy e
szabályozás 14 illetve 6 évvel ezelőtt történt, így az azóta eltelt időben a jogszabályi változások
nem lettek aktualizálva, ezért ezek felülvizsgálata mindenképpen szükséges.
A helyi adókról szóló illetve az adózás rendjéről szóló hatályos törvények szerint adóról
szóló rendeletet módosítani, illetve új adónemet bevezetni úgy lehet, hogy az erről szóló helyi
rendelet az év január elsején lépjen hatályba, mely rendeletet a hatálybalépését megelőzően
legalább 30 nappal ki kell hirdetni.
A rendeletekkel kapcsolatosan problémaként merült még fel, hogy azok több pontban a
törvényben meghatározott rendelkezéseket a törvény szövegével megegyezően szabályoztak újra,
ami a jogalkotásról szóló törvényben foglaltakkal is ellentétes.
További problémaként merült még fel a helyi adók szabályozása vonatkozásában, hogy a
kommunális adó tekintetében az adó tárgya, az ingatlan, csak a magánszemélyek esetében lett
megfogalmazva, így a nem magánszemély vállalkozások tulajdonában lévő ingatlanok, építmények
az adózásból kimaradtak.
A kommunális adó tekintetében eddig adómentesség nem volt meghatározva. Tekintettel
arra, hogy településünkön egyre több az olyan kis jövedelemmel rendelkező idős, nyugdíjas, akinek
ez az adó megfizetése is jelentős megterhelést okoz, javaslom, az erre irányuló kedvezmények
bevezetését
Praktikusnak tűnik továbbá a szabályozási célok, valamint a szabályzást megalapozó
jogszabályok azonossága miatt a korábban több önkormányzati rendeletben megfogalmazott helyi
adók egy rendeletben történő megfogalmazása.
Fentiek alapján kérem, hogy az itt előterjesztett rendelet tervezetét áttanulmányozni és ülésünkön
elfogadni szíveskedjen
Tard, 2014. november 21.
Gál János
polgármester

Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2014. (XI…) önkormányzati rendelete
Tard Község helyi adóiról
(tervezet)
Tard Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában
meghatározott, eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a helyi adókról az alábbi rendeletet alkotja:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet személyi, tárgyi hatálya, időtartama
1.§
E rendelet személyi hatálya a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (a továbbiakban: Htv.)
foglalt adóalanyokra terjed ki.
2.§.
E rendelet tárgyi hatálya kiterjed az önkormányzat illetékességi területén a következő adónemekre:
a) építményadó
b) magánszemély kommunális adója
c) helyi iparűzési adó
3.§.
Az e rendeletben bevezetett adók határozatlan időre szólnak.
Értelmező rendelkezések
4.§.
E rendelet alkalmazásában:
a) Adókötelezettség: fizetési kötelezettség, mely az e rendeletben megjelölt adótárgyakra terjed ki
b) Adókedvezmény: egyedi elbírálás alapján, méltányosságból adható, az adókötelezettség egy
részére vonatkozó adófizetés alóli mentesség
c) Lakcím: minden év január 1-jén fennálló, a központi személyi adat- és lakcímnyilvántartás
szerinti bejelentett állandó lakóhely
d) minden más fogalom meghatározásában a Htv. értelmező rendelkezéseit kell figyelembe venni
II. Fejezet
Egyes adókra vonatkozó külön rendelkezések
Építményadó
5.§.
Az adó alapja: Az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.
6.§.
Az adó mértéke:
a) Tard Község bel- és külterületén lévő vállalkozás céljára szolgáló építmény esetén: 400 Ft/m2
/év
b) a lakás és nem lakás céljára szolgáló építmény esetén, kivéve azok kiegészítő helyiségeit: 600

Ft/m2 /év.
Építményadó alóli mentesség
7.§.
Mentes az építményadó alól a Htv. 13. § és 13/A. §-ában foglaltakon túlmenően:
a) az az építmény (épület, épületrész), amely a kommunális adó hatálya alá tartozik (tárgya a
magánszemély kommunális adójának)
b) a magánszemély tulajdonában, vagy osztatlan közös tulajdonában lévő lakótelken található
több, lakás céljára szolgáló építmény,
ba) ha az egyik a tulajdona és ez az ingatlan egyben a lakcíme is, vagy
bb) ha az ingatlan a tulajdonos egyenes ági hozzátartozójának a lakcíme.
Magánszemélyek kommunális adója
8.§
Az adó alapja: az építmény, telek vagy lakásbérleti jog
9.§
Az adó mértéke:
a) lakóház illetve lakásbérleti jog: 5.000.- Ft/év
b) beépítetlen belterületi földrészlet (telek): 3.000.-Ft/év
Magánszemélyek kommunális adója alóli mentesség
10.§
Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól:
a) az az ingatlan, amely az építményadó hatálya alá tartozik (tárgya az építményadónak)
b) az a 70 év feletti egyedülálló személy, aki
ba) az építmény ingatlanbejegyzése szerint annak tulajdonosa, vagy haszonélvezője és az
ingatlant egyedül lakja,
bb) továbbá havi nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 200%-át.
c) az a 70 év feletti házaspár, akik közül egyik, vagy mindkettő
ca) az építmény ingatlanbejegyzése szerint annak tulajdonosa, vagy
cb) haszonélvezője és az ingatlant ketten lakják,
cc) továbbá háztartásukban az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át
A mentesség a bevallási kötelezettséget nem érinti.
A mentesség az adott adóévre vonatkozik.
Helyi iparűzési adó
11.§
Az adó mértéke állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén 2007. január 1-jétől az
adóalap 2 %-a
12.§
Az adó mértéke ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység estén naptári naponként 3.000.Ft/nap.

III. Fejezet
Záró rendelkezések
13.§
Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.
14.§
E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Tard Község Önkormányzat Képviselőtestületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 5/2000.(III. 29), valamint a Helyi
iparűzési adóról szóló 4/2008.(IV. 18) számú rendelete.
Gál János
polgármester

dr. Jakab Orsolya
jegyző

A módosított előterjesztés tartalma:
Tisztelt képviselőtestület !
A helyi adó rendeleteink módosítására vonatkozóan korábban megküldött rendelet tervezet
módosítását javaslom az alábbiak miatt.
A rendelet tervezet szakmai egyeztetése során problémaként merült fel, hogy az építményadó és a
kommunális adó egyidejű bevezetése jogbizonytalansághoz vezethet, ugyanis ugyanazon
vagyontárgyak egyidejű adóztatásának minősül – ami tiltott – függetlenül attól, hogy a személyi
hatálya nem ugyanarra a körre terjed ki. Emiatt a rendelet tervezetéből az építményadóra vonatkozó
rész törlését javaslom.
Az emiatt be nem folyó adóbevételek ellensúlyozására viszont a módosításban tervezett
kedvezményeket is ki kell venni ugyanis, annak bevezetése esetén az önkormányzat ilyen irányú
adóbevételei között jelentős csökkenés vártható.
El kellett végezni továbbiakban a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37.§. (4).
bekezdése szerinti egyeztetést is az illetékes kamarával, melynek preambulumban történő rögzítése
is szükséges.
A tervezetben módosításra illetve pontosításra került annak területi tárgyi és személyi hatálya is.
Az itt csatolt rendelet tervezet az adók mértékét tekintve a korábbi rendeletben foglaltakat
tartalmazza, azzal az eltéréssel, hogy az iparűzési adó tekintetében az ideiglenesen végzett iparűzési
tevékenység napi tételét az eddigi 500.-Ft/napról mindenképpen jelentősen emelni javaslom. Ennek
az az oka, hogy tapasztalataink szerint az elmúlt években községünkben végzett ilyen irányú
tevékenységek során a kivitelezők, viszonylag rövid idő alatt nagy értékű munkákat végeztek el,
melyek napi tétel szerinti helyi adó tartalma lényegesen kevesebb, mint a rendeletünkben
megfogalmazott elvek szerinti elvárható (legalább 2%) adótartalom.
A kommunális adó tekintetében az ülésen javaslatokat várunk arra vonatkozóan, hogy változzon-e
illetőleg, ha igen milyen mértékűre változzon az adó mértéke. A Htv.26.§.-a szerint az dó
maximális mértéke 17.000.-Ft/ingatlan/év
Fentiek alapján kérem, hogy az itt előterjesztett rendelet tervezetét áttanulmányozni és ülésünkön
elfogadni szíveskedjen.
Tard, 2014. november 25
Tisztelettel:

Gál János sk.
polgármester.
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2014. (XI. 27.) rendelete
a helyi adókról
(tervezet)
Tard Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában,
valamint a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1).
bek. 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, - a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi
CXXI törvény 37. §. (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Borsod – Abaúj
- Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével – a helyi adókról az
alábbi rendeletet alkotja:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet területi, személyi, tárgyi hatálya, időtartama
1. §. E rendelet
(1) Területi hatálya Tard Község Közigazgatási területére
(2) Tárgyi hatálya az önkormányzat illetékességi területén a következő adónemekre:
a) magánszemély kommunális adója
c) helyi iparűzési adó
(3) Személyi hatálya a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvénynek, (a továbbiakban: Htv.) az 1.
pont tekintetében a 24.§.-ában, a 2. pont tekintetében a 35.§.-ában foglalt adóalanyokra
terjed ki
II. Fejezet
Egyes Adókra vonatkozó külön rendelkezések
1. Magánszemélyek kommunális adója
2. § Az adó mértéke:
a) lakás és nem lakás céljára szolgáló építmény: 5.000.- Ft/év
b) beépítetlen belterületi földrészlet (telek): 3.000.-Ft/év
(tv szerinti felső határ 17.000.-Ft/ ingatlan, Htv 26.§))
3.§. Az adó megfizetése:
Az önkormányzati adóhatóság részére teljesítendő kommunális adó összegét Tard község
Önkormányzatának 11734107-15348829-02820000 számú kommunális adó számlájára kell
teljesíteni
2. Helyi iparűzési adó

3. § Az adó mértéke:
(1)

állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2 %-a

(2)

ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység estén naptári naponként 3.000.-Ft/nap.

4. §. Az adó megfizetése:
Az önkormányzati adóhatóság részére teljesítendő helyi iparűzési adó összegét Tard község
Önkormányzatának 11734107-15348829-03540000 számú iparűzési adó számlájára kell teljesíteni
III. Fejezet
Záró rendelkezések
5. § Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.
6. § E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Tard Község Önkormányzat
Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 5/2000.(III. 29), valamint a
Helyi iparűzési adóról szóló 4/2008.(IV. 18) számú rendelete.
Gál János
polgármester

dr. Jakab Orsolya
jegyző

A napirend tárgyalása során
Derekas Sándor kirendeltség vezető elmondta, hogy az eredeti rendelet tervezet módosítására a
szakmai egyeztetések során kialakult közös vélemény alapján került sor. Eszerint az építményadó és
a kommunális adó együttes alkalmazása jogilag aggályos, ugyanis ugyanazon adótárgyakat érinti,
függetlenül attól, hogy a személyi hatály másokra terjed ki.
A napi jelleggel végzett iparűzési tevékenység adójának mértékét mindenképpen szükséges emelni.
Az hogy milyen mértékben az a testület kompetenciájába tartozik, az előterjesztés egy javaslatot
tartalmaz. A kedvezmények illetve mentesség kérdésében is mód van a változtatásra azonban ez
mindenképpen adókiesést fog jelenteni.
Nagy András képviselő: fölöslegesnek tartja az iparűzési adó tekintetében a napi tétel
megállapítását, mert véleménye szerint az adózónak minden esetben az árbevétele után kellene
adóznia. A vele folytatott vitát követően az általa elmondottakkal kapcsolatosan módosító indítványt
nem tett.
Brunner Éva képviselő: a magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatosan javasolta, hogy
kerüljön be a rendeletbe az eredeti rendelet-tervezet 10.§. (1) bek. b. potja szerinti adómentesség,
miszerint:
„Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól:
b) az a 70 év feletti egyedülálló személy, aki
ba) az építmény ingatlanbejegyzése szerint annak tulajdonosa, vagy haszonélvezője és az
ingatlant egyedül lakja,
bb) továbbá havi nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 200%-át.”
A képviselőtestület a képviselői módosító javaslatot megtárgyalta, és azzal kapcsolatosan megtartott
szavazásán a jelen lévő és a szavazásban részt vevő 6 fő képviselő 6 igen szavazatával ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta.

Ezt követően a képviselőtestület a módosított polgármesteri javaslatot megtárgyalta, majd az üggyel
kapcsolatosan megtartott szavazásán a jelen lévő és a szavazásban részt vevő 6 fő képviselő 6 igen
szavazatával ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozat az alábbi rendeletét:
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11 / 2014. (XI. 27.) rendelete
a helyi adókról
Tard Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában,
valamint a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1).
bek. 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, - a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi
CXXI törvény 37. §. (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Borsod – Abaúj
- Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével – a helyi adókról az
alábbi rendeletet alkotja:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet területi, személyi, tárgyi hatálya, időtartama
1. §. E rendelet
(1) Területi hatálya Tard Község Közigazgatási területére
(2) Tárgyi hatálya az önkormányzat illetékességi területén a következő adónemekre:
a) magánszemély kommunális adója
c) helyi iparűzési adó
(3) Személyi hatálya a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvénynek, (a továbbiakban: Htv.) az 1.
pont tekintetében a 24.§.-ában, a 2. pont tekintetében a 35.§.-ában foglalt adóalanyokra terjed ki
II. Fejezet
Egyes Adókra vonatkozó külön rendelkezések
1. Magánszemélyek kommunális adója
2. §. Az adó mértéke:
(1) lakás és nem lakás céljára szolgáló építmény: 5.000.- Ft/év
(2) beépítetlen belterületi földrészlet (telek): 3.000.-Ft/év
3. §. Az adó megfizetése:
Az önkormányzati adóhatóság részére teljesítendő kommunális adó összegét Tard község
Önkormányzatának 11734107-15348829-02820000 számú kommunális adó számlájára kell
teljesíteni
4. §. Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól az a 70 év feletti egyedülálló személy, aki
(1) az építmény ingatlanbejegyzése szerint annak tulajdonosa, vagy haszonélvezője és az
ingatlant egyedül lakja,
(2) továbbá havi nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 200%-át.

(3) Helyi iparűzési adó
5. § Az adó mértéke:
(1)

állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2 %-a

(2)

ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység estén naptári naponként
3.000.-Ft/nap.

6. §. Az adó megfizetése:
Az önkormányzati adóhatóság részére teljesítendő helyi iparűzési adó összegét Tard község
Önkormányzatának 11734107-15348829-03540000 számú iparűzési adó számlájára kell
teljesíteni
III. Fejezet
Záró rendelkezések
7. §. Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.
8. §. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Tard Község Önkormányzat
Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 5/2000.(III. 29),
valamint a Helyi iparűzési adóról szóló 4/2008.(IV. 18) számú rendelete.
Gál János
polgármester

dr. Jakab Orsolya
jegyző

Záradék:
A 11 / 2014. (XI.27.) önkormányzati. rendelet 2014. november 27-én Az önkormányzat
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletben meghatározott módon
kihirdetésre került.

3. Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzat módosításáról
ELŐTERJESZTÉS
Készítette: Gál János
polgármester

Ellenjegyezte:
dr. Jakab Orsolya
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Egy önkormányzati testület zavartalan működésének elengedhetetlen feltétele, hogy
feladatainak ellátása során a vele szemben megfogalmazott elvárások követhetőek legyenek. E
törekvés egyik eszköze a működés szabályozása, tehát egy olyan mechanizmus felépítése, amely a
döntési akaratot a lehető leghatékonyabban közvetíti és viszi át a végrehajtás szintjére.

A szabályozással szembeni legalapvetőbb elvárás, hogy külön operatív beavatkozások
nélkül biztosítsa a szervezet működőképességét, követhetővé tegye a működése során jelentkező
folyamatokat, tisztázza mindazon viszonyrendszer összefüggéseit, amelynek keretei között a
szervezet szerepkörét betölti.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban
Möotv.) 43§ (3) pontja alapján a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen a törvény
szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló
rendeletét.
A felhatalmazásnak eleget téve terjesztem Önök elé a rendelet tervezetet azzal, hogy az abban
foglaltak a Möotv. rendelkezéseit alapul véve, annak megfelelve, a helyi viszonyokat szabályozzák.
Kérem, hogy az itt előterjesztett tervezetet áttanulmányozni és ülésünkön megvitatva
elfogadni szíveskedjen.
Tard, 2014. november 21.
Gál János
polgármester
A napirend tárgyalása során
Kelemen Károlyné Képviselő: Kérdezi, hogy az önkormányzat címerét illetve jelképeit nem-e kell
pontosabban leírni a szervezeti és működési szabályzatban. Helyesli és támogatja továbbá a rendelet
tervezet 26, 32, 33, és 39.§-aiban foglaltakat.
Gál János Polgármester: az Önkormányzat címerével és jelképeivel kapcsolatosan tájékoztatja a
képviselő asszonyt, hogy arról külön rendelet rendelkezik, így annak részletezése emiatt az SzMSzben nem szükséges.
Brunner Éva Képviselő: A tervezet 34.§.-ában foglalt kihirdetés módjaként javasolja még a tard.hu
honlapon történő megjelenést. Javasolja továbbá, hogy a kihirdetett rendeletek a kihirdetést
követően jelenjenek meg a Tardi újságban is, hogy a lakosság minél szélesebb rétege szerezhessen
tudomást az alkotott rendeletekről.
Kérdezi, hogy a 44.§. milyen szervezeti és működési szabályzatot említ. Kérdezi továbbá, hogy a
49.§. milyen (3) és (4) bekezdésre hivatkozik.
Javasolja továbbá, hogy a képviselőtestület a 3.sz. melléklet k, l, és m, pontjait törölje, illetve törölje
a 4. sz. melléklet 1 bekezdését.
Nagy András Képviselő: elmondja, hogy Ő nem a rendelet tervezet egyes pontjaihoz szeretne
hozzászólni, hanem a rendelet tervezet egészéhez. Véleménye szerint ez a szervezeti és működési
szabályzat tervezet úgy rossz, ahogy van. A környező településeken tudomása szerint a
Belügyminisztérium honlapján megjelent tervezetből indultak ki és azt adaptálták. A Tibolddaróci
jegyző véleménye szerint, azért mert az az országosan és hivatalosan az az elfogadott, és azt később
sem fogja egyetlen felettes hatóság sem kritizálni. Tekintettel arra, hogy a holnapi napon a
képviselők részére oktatás lesz Mezőkövesden, ezzel kapcsolatosan valószínűleg sok használható
dolog fog elhangozni. Javasolja ezért, hogy most ne döntsön a képviselőtestület az SzMSz.
kérdésében, hanem a holnap elhangzottak fényében dolgozza át a polgármester a rendelet tervezet
és azt és későbbi ülésén tárgyalja a képviselőtestület.
Gál János Polgármester: a Brunner Éva képviselő hozzászólásával kapcsolatosan: egyetért azzal,
hogy az önkormányzat rendeletei kerüljenek kihirdetésre az Önkormányzat honlapján is illetve
jelenjenek meg a Tardi újság című hely lapban is. A tervezet 44.§.-a a hivatal szervezeti és

működési szabályzatára utal, amit a képviselőtestület az elmúlt évben fogadott el. A 49.§.-ba
gépelési hiba történt ott a rendeletalkotással kapcsolatosan a 34.§.-ra, az előterjesztéssel
kapcsolatosan a 23.§.-ra történő utalásra kell javítani a rendelet tervezet szövegét. Ugyancsak
gépelési hiba miatt javasolja törölni a 30.§. utolsó – gépi szavazásra vonatkozó – mondatát,
valamint javítani javasolja a 35.§. felsorolásait, melyből a „fontosabb lakossági fórumok” sort
önálló sorként kell kezelni és ki kell venni a francia bekezdések sorából.
A mellékletekben történő korrekciókkal is egyetért.
A Nagy András képviselő által elmondottakkal viszont nem ért egyet. Abban konkrét módosító
javaslat nem hangzott el. Szerinte a testület elé terjesztett rendelet tervezet alkalmas a vitára, így
annak átdolgozását, vagy az azzal kapcsolatos döntés elnapolását nem javasolja.
Tekintettel arra, hogy a napirenddel kapcsolatosan egyéb hozzászólás észrevétel, módosító javaslat
nem hangzott el, Gál János Polgármester a módosító javaslatokat szavazásra teszi fel.
Brunner Éva képviselő javaslatát, - miszerint a rendelet kihirdetésének módjai közé a
képviselőtestület a tard.hu honlapon történő közzétételt is vegye fel, valamint a kihirdetett rendelet
jelenjen meg a Tardi hírek című helyi lap következő számában - a jelen lévő és a szavazásban részt
vevő 6 képviselő 6 igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Brunner Éva képviselő javaslatát, - a 3 sz. melléklet k, l, és m pontjának, valamint a 4 sz.
melléklet első pontjának törlésére vonatkozóan - a jelen lévő és a szavazásban részt vevő 6
képviselő 6 igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Nagy András képviselő javaslatát – miszerint a képviselőtestület a napirend tárgyalását halassza
későbbi időpontra - a jelen lévő és a szavazásban részt vevő 6 képviselő 5 igen és 1 fő nem
szavazatával, tartózkodás nélkül elutasította.
Gál János polgármester a módosításokkal kiegészített rendelet tervezet ezek után szavazásra
bocsátja:
A jelen lévő és a szavazásban részt vevő 6 képviselő 5 igen és 1 nem szavazatával, tartózkodás
nélkül megalkotta az alábbi rendeletét:
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12 / 2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
Tard Önkormányzata Képviselő - testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) pontjában,
valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések
Az Önkormányzat megnevezései
1. §
Az Önkormányzat hivatalos megnevezése: Tard Község Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat)
Székhelye: 3416 Tard Rózsa Ferenc út 1. szám

A falu képviselő-testületének hivatalos
(továbbiakban: képviselő-testület)

elnevezése:

Tard

Község

Képviselő-

testülete

A képviselő-testület hivatalának neve: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal (a
továbbiakban: Hivatal)
Az önkormányzat azonosító adatai
a) törzsszám:725877
b) adószám: 15725871-2-05
c) KSH statisztikai számjel: 15725871-8411-321-05
:
Az Önkormányzat jelképei
2. §
Az Önkormányzat jelképei: Tard Község címere, zászlaja és pecsétje.
Használatuk rendjét a képviselő-testület külön önkormányzati rendeletben szabályozza.
A település ünnepei
3. §
A Polgármester gondoskodik arról, hogy a település lakossága a nemzeti és települési ünnepeket
méltó módon ünnepelhesse.
Az Önkormányzat nemzetközi kapcsolatai
4. §
Az Önkormányzat testvérvárosi kapcsolatot tart fenn:
Franciaország - Josselin, Guillac és La Croix Hellean városaival
Az Önkormányzat partnervárosi kapcsolatot tart fenn:
Németország – Alzey
Önkormányzati jogok
5. §
A képviselő-testület véleményt nyilvánít, és eljárást kezdeményez a feladat-és hatáskörébe nem
tartozó, de a települési közösséget érintő ügyekben. E jogával különösen abban az esetben él, ha az
ügy a településfejlesztéssel és az üzemeltetéssel, a lakossági közszolgáltatások fejlesztésével áll
szoros kapcsolatban. Ilyen ügyekben – a polgármester indítványára – a képviselő-testület csak a
közvetlenül érintett lakossági réteg, érdekképviseleti szerv, vagy társadalmi szervezet
meghallgatása után nyilvánít véleményt, illetve tesz kezdeményezést.
Együttműködés
6. §

A képviselő testület a helyi közszolgáltatások szervezésében, a helyi társadalom– és
gazdaságszervező munkában, ezek fejlesztése érdekében együttműködik a térségi helyi
önkormányzatokkal és a megyei önkormányzattal, más megyei szervezetekkel, az illetékes
Kormányhivatallal, a Járási Hivatallal és a helyi Tankerülettel. A koordináció keretében cél a
térségi, valamint a megyei tervek, koncepciók, elképzelések kidolgozásában való közvetlen
részvétel, valamint azok egyeztetése a helyi, városi elképzelésekkel.
Az Önkormányzat működése, feladata és hatásköre
Feladatok és hatáskörök
7. §
Az önkormányzat feladat-és hatáskörére a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) rendelkezései az irányadóak.
A közfeladat önkéntes felvállalása előtt előkészítő eljárást kell lefolytatni. Indokolt esetben jelentős
feladat felvállalása előtt ideiglenes bizottság is létrehozható, illetve külső szakemberek
közreműködése is igénybe vehető.
Közfeladat önkéntes felvállalását tartalmazó javaslat csak akkor terjeszthető a testület elé, ha az
tartalmazza a feladat ellátásához szükséges forrásokat is.
A (3) bekezdésben említett előterjesztés elfogadásához minősített többség szükséges.
A szabadon választott közfeladat ellátásának megszüntetéséről a képviselő-testület minősített
többséggel határoz.
8. §
Az önkormányzati hatósági ügyben átruházott hatáskörben hozott döntésekről az átruházott
hatáskör gyakorlója a megtett intézkedéseiről, illetve azok eredményéről a soron következő rendes
ülésen az indítványok között beszámol.
A képviselő-testület működése
9. §
A képviselő-testület tagjai a megválasztott képviselők és a megválasztott polgármester. A
képviselő-testület tagjainak száma7 fő. A képviselők névjegyzékét az 1. függelék tartalmazza.
A képviselő-testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést, valamint közmeghallgatást tart.
Az alakuló ülésen a helyi választási bizottság elnöke tájékoztatást ad a választások
lebonyolításáról, eredményéről.
Az alakuló ülésen kell dönteni az alpolgármester megválasztásáról, valamint a polgármester és az
alpolgármester tiszteletdíjáról. A polgármester és az alpolgármester esküt vagy fogadalmat tesz, és
erről okmányt ír alá. Az eskü szövegét az Mötv. 1. melléklete tartalmazza.
Rendes ülés
10. §

A képviselő-testület munkatervében jelölt időpontban és helyen, de évente legalább 6 alkalommal
rendes ülést tart.
A képviselő-testület a nyári szabadságolások miatti ülésszünetet minden év július hónapban
állapítja meg.
Az ülésszünetekben halaszthatatlan önkormányzati ügyekben – az át nem ruházható ügyek
kivételével – a polgármester jár el utólagos tájékoztatási kötelezettséggel.
Rendkívüli ülés
11. §
A rendkívüli ülés összehívására az Mötv. 44. §-ában foglaltak az irányadók.
Az indítványt a polgármesternél kell előterjeszteni, melyben meg kell jelölni a megtárgyalandó
napirendet, ki kell dolgozni a határozati javaslatot és jelezni szükséges, hogy kinek a meghívását
javasolja a testületi ülésre.
Az (1) bekezdés esetén a kezdeményezők tesznek javaslatot az ülés időpontjára és helyére.
Rendkívüli körülmények által indokolt esetben a napirend megjelölésével a képviselő-testületet a
polgármester is - legkorábban a meghívók kézbesítését követő napra - összehívhatja.
A polgármester a kezdeményezést követő 15 napon belüli időpontra köteles összehívni a testületi
ülést.
Amennyiben a rendkívüli ülés összehívásáról a polgármester az (5) bekezdésben foglalt határidőn
belül nem gondoskodik, úgy a képviselő-testületi ülést a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal vezetője hívja össze.
A képviselő-testület összehívása
12. §
A képviselő-testület feladat- és hatáskörét ülésein gyakorolja. A képviselő-testület rendes ülését
a polgármester akadályoztatása esetén az alpolgármester hívja össze. A polgármesteri és az
alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatása esetén a
képviselő-testület ülését az ügyrendi bizottság elnöke hívja össze (a továbbiakban: levezető
elnök).
A képviselő-testület tagjait az ülés helyének, napjának, és kezdési időpontjának, továbbá a
napirend tárgyának és előadójának megjelölését tartalmazó meghívóval kell összehívni. Ettől
eltérni, csak abban az esetben lehet, ha a képviselő-testület a rendes ülésének napirendi pontjait
az ülésen nem tudja megtárgyalni, és emiatt annak folytatása szükséges. A folytatás időpontjáról
a képviselő-testület külön, egyszerű szótöbbséggel – vita nélkül - határoz. Amennyiben
határozatképtelenség miatt nem lehet az ülést folytatni, úgy a polgármester 8 napon belül újra
összehívja a képviselő-testületet az elmaradt napirendek megtárgyalására. Ebben az esetben a
meghívó az ülés helyét és idejét, valamint az elmaradt napirendi pontokat tartalmazza.
A rendes ülésre szóló meghívót az előterjesztésekkel együtt a képviselők, számára elektronikus
formában kell megküldeni, hogy azt az ülés előtt legalább 3 nappal kézhez kapják. Ettől eltérni
csak a polgármester előzetes engedélyével lehet.

Az előterjesztés képviselő-testületi ülésen való kiosztására csak kivételes esetben, a
polgármester külön engedélye alapján kerülhet sor. A polgármester az engedélyezés okát a
képviselő-testületi ülésen ismerteti.
A rendkívüli testületi ülésre szóló meghívót legalább az ülés előtt 24 órával kell kézbesíteni.
Erre bármilyen értesítési mód igénybe vehető.
A rendes ülésre kiküldött meghívónak tartalmaznia kell:
 az ülés helyét, napját, időpontját,
 a javasolt napirendi pontokat és az előterjesztők nevét.
A meghívók és az ülés anyagának elkészíttetése és kiküldése a jegyző átruházott hatáskörében
kirendeltség-vezető feladata.
A képviselő-testület rendes ülésének időpontjáról, helyéről és napirendjéről a lakosságot is
tájékoztatni kell. A tájékoztatás formája:



a Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztés,
Tard Község hivatalos honlapján való megjelentetés.
13. §

A képviselő-testület ülésére meg kell hívni
 a képviselő-testület tagjait,
 a jegyzőt,
 a kirendeltség-vezetőt
 a napirendi pontok előadóit,
 az önkormányzati intézmények vezetőit,
 akit a polgármester a napirend témájához indokoltnak tart,
 akinek meghívásáról a képviselő-testület a munkaterv elfogadásakor döntött,
Az (1) bekezdésben megjelölt meghívottak közül az ülés meghatározott napirendi pontjához
kapcsolódóan tanácskozási jog illeti meg:




a jegyzőt, kirendeltség-vezetőt
akinek a részvétele a napirend tárgyalásához szükséges (pl. referens,)
a Hivatal előadóit,
A képviselő-testület ciklusprogramja
14. §

A ciklusprogram az Önkormányzat által ellátott közszolgáltatások, valamint stratégiai célkitűzések
szervezésének főbb céljait és irányait, valamint a vele összefüggésben jelentkező legfontosabb
teendőket rögzíti és ütemezi.
A képviselő-testület megbízatásának időtartamára ciklusprogramot állapít meg. A program azokat a
helyi közügyeket, közszolgáltatásokat is meghatározhatja, amelyekben a közreműködő,
önszerveződő közösségek és vállalkozások támogatást kaphatnak a képviselő-testülettől.
A programtervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé működésének első évében.

A képviselő-testület munkaterve
15. §
A képviselő-testület a ciklusprogramon alapuló, évenként jóváhagyott munkaterv szerint végzi
munkáját.
A munkaterv-tervezetet - a polgármester iránymutatásai alapján – a jegyző állítja össze és azt a
polgármester minden év december 31-ig terjeszti elő a képviselő-testület ülésére
A munkatervbe ciklusonként legalább egyszer fel kell venni a bizottság munkájáról szóló
beszámolót.
A munkaterv tartalmi elemei:
 az ülések tervezett időpontja,
 várható napirendjei,
 előadó, referens megjelölése
A képviselő-testület ülése
16. §
A képviselő-testület ülése nyilvános, azon bármely állampolgár szabadon részt vehet
A zárt ülés megtartására az Mötv. rendelkezései az irányadóak.
A hallgatóság a nyilvános ülésen csak a részükre kijelölt helyen foglalhat helyet.
Határozatképesség
17. §
A képviselő-testületi ülés akkor határozatképes, ha az ülésen a megválasztott képviselők közül 4 fő
jelen van.
A határozatképtelen ülést 8 napon belül változatlan napirenddel kell összehívni. A napirendi
javaslathoz készült előterjesztéseket nem kell ismételten megküldeni a képviselők számára.
A képviselő-testület tanácskozási rendje
18. §
A levezető elnök munkáját tanácskozási joggal a jegyző, távollétében a kirendeltség vezető segíti.
Az ülés megnyitásakor a levezető elnök a jelenléti ív alapján megállapítja a képviselő-testület
határozatképességét. Az ülés teljes időtartama alatt a határozatképesség folyamatos vizsgálata az
ülést vezető feladata.
A tanácskozás során a levezető elnök:
o javaslatot tesz a jegyzőkönyvet hitelesítő személyekre,
o előterjeszti a sürgősségi indítványt,
o javaslatot tesz napirendekre, a napirendet elfogadtatja,

o napirend előtt tájékoztatást ad a fontosabb tárgyalások eredményéről,
időszerű kérdésekről, valamint
o a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok, és egyéb önkormányzati döntések
végrehajtásáról,
o napirendi pontonként megnyitja, vezeti, lezárja a vitát,
o napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati (döntési) javaslatot,
megállapítja a szavazás eredményét,
o kihirdeti a határozatokat,
o biztosítja a képviselők interpellációs kérdezési jogát,
o berekeszti az ülést.
A levezető elnök, mint képviselő a napirenddel kapcsolatos véleményét a többi képviselőre
vonatkozó szabályok szerint fejtheti ki.
19. §
A képviselő-testület bármely, kiemelkedően fontos ügyben dönthet úgy, hogy két fordulóban (két
testületi ülésen) – előbb az elveket, majd a konkrét döntéstervezetet – tárgyalja meg.

Rendfenntartás
20. §
Az ülés rendjének fenntartásáért a levezető elnök a felelős. E jogkörében:


figyelmezteti a hozzászólót, ha a tárgyalt témától eltér, és haladéktalanul felhívja a
tárgyszerűségre,
 a levezető elnököt az – ülés-vezetésével kapcsolatos tevékenységét – ülés közben bírálni
nem lehet,
 rendre utasítja azt, akinek a megfogalmazása a testület, vagy a képviselők bármelyikét
nyilvánvalóan sérti,
 rendre utasítja azt, aki a tárgyalás rendjét zavarja,
 a terem elhagyására kötelezheti – kivéve a települési képviselőket – azt, aki a tárgyalás
rendjét ismételten megzavarta, valamint azt, aki a tárgyalás rendjét olyan súlyos
mértékben zavarja meg, hogy az az ülés folytatását veszélyezteti.
A levezető elnöknek a rend és a tárgyszerűség megtartása érdekében tett - a szabályzatban
meghatározott – intézkedései ellen felszólalni, azokat visszautasítani, velük vitába szállni nem lehet.
A hozzászólások időbeni korlátozására a levezető elnök, továbbá bármely képviselő javaslatot tehet,
illetve javasolhatja a vita lezárását, erről a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel
határoz.
Ha az ülésen olyan rendzavarás történik, amely a tanácskozás folytatását lehetetlenné teszi, az elnök
az ülést határozott időre félbeszakíthatja.
A napirend megállapítása
21. §

A képviselő-testület ülésének napirendjére a meghívó alapján a levezető elnök tesz javaslatot. A
napirendet a képviselő-testület vitát követően állapítja meg. A Képviselő-testület az ülés
befejezésének időpontját az ülés folyamán bármikor meghatározhatja.
A képviselő-testület a napirendi pontokat az általa elfogadott napirendi pontok szerint tárgyalja.
A napirendi pontok tárgyalásának sorrendje:
 rendelet-tervezetek
 határozati javaslatot tartalmazó előterjesztések
 beszámolók (jelentések)
 tájékoztatók
 egyéb tudomásulvételt, döntést igénylő ügyek
 indítványok, javaslatok, bejelentések
 zárt ülésen tárgyalt napirendi pontok
A napirend a (3) bekezdésben foglalt sorrendtől eltérően is megállapítható, különös tekintettel a
külső meghívottakra.
A meghívóban foglalt napirendi pontot a képviselő-testület a polgármester javaslatára egyszerű
szótöbbséggel hozott döntésével az ülésen tárgyalandó napirendről leveheti, illetve tárgyalását
elnapolhatja. A napirend elnapolására vonatkozó javaslatot indokolni kell, erről a képviselő-testület
vita nélkül határoz. Szükség esetén meghatározza a további előkészítés rendjét.
Előterjesztés
22. §
Előterjesztésnek minősül a munkatervbe felvett, a képviselő-testület vagy bizottsága által előzetesen
javasolt:
 rendelet-tervezet,
 határozati javaslat,
 beszámoló,
 tájékoztató,
 módosító indítvány,
 sürgősségi indítvány.
Rendelet-tervezet előterjesztésére - kivéve a költségvetési rendeletet, valamint az önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatát - a jegyző jogosult. A költségvetési rendelet és a Szervezeti és
Működési Szabályzat előterjesztése a polgármester feladata.
Az (1) bekezdés b)-e) pontjaiban meghatározott előterjesztésre jogosult:
 bármely települési képviselő,
 bizottság elnöke,
 polgármester, alpolgármester,
 jegyző, kirendeltség-vezető
 önkormányzati intézmény vezetője az általa irányított intézményt érintő témában,
 felkérésre a társadalmi szervezetek, önszerveződő közösségek vezetői,
A testületi ülésre az előterjesztés szóban vagy írásban kerül benyújtásra. A határozati javaslatot
akkor is írásban kell benyújtani, ha az előterjesztésre szóban kerül sor. Kizárólag írásban készülhet
előterjesztés:



az Mötv. 42. §-ában és az e rendeletben meghatározott át nem ruházható hatáskörbe
tartozó ügyekben,
 önkormányzati vállalkozásokkal kapcsolatos ügyekben,
 a Ptk.-ból eredő jogviszonyokkal kapcsolatos ügyekben,
 közfeladat önkéntes felvállalása, megszüntetése.
Az írásbeli előterjesztések csak a jegyző törvényességi vizsgálatát, és a téma szerint illetékes
referens szignóját követően terjeszthetők elő.
Szóbeli előterjesztés kivételesen, a képviselő-testület egyszerű többséggel hozott döntése alapján
tárgyalható. Szóbeli előterjesztésnek kell tekinteni a képviselő-testületi ülés napján kiosztott, a
napirendi pontokhoz nem kapcsolódó írásos előterjesztést is.
Az előterjesztés tartalma
23. §
Az előterjesztésnek tartalmaznia kell:







a tárgyalandó témakör tárgyilagos, tényszerű bemutatását,
az előzményeket, különösen a témában hozott korábbi testületi döntéseket, azok
végrehajtásának állását,
a jogszabályi felhatalmazást,
több döntési változat esetén az egyes változatok mellett és ellen szóló érveket,
konkrétan megfogalmazott a többféle értelmezés lehetőségét kizáró, a végrehajtás
szempontjából ellenőrizhető rendeleti (határozati) javaslatot,
szükség szerint a felelős és a végrehajtási határidő megjelölését.

Többféle választási lehetőséget tartalmazó előterjesztés
megfogalmazásokat, döntési alternatívát kell használni.

esetén

egymástól

elkülöníthető

Az előterjesztéshez általában döntési javaslatot kell készíteni. Tájékoztatóhoz, jelentéshez csak
abban az esetben kell döntési javaslatot készíteni, ha intézkedés szükséges a testület részéről az
anyagban szereplő valamely kérdésben.
Az intézkedést tartalmazó döntési javaslatban a határidőt úgy kell megállapítani, hogy az
valamennyi határozati pont végrehajtását optimálisan lehetővé tegye.
Módosító indítvány
24. §
A határozati javaslattal kapcsolatban az előterjesztő, a képviselő-testület bármely tagja, bizottsága,
jegyző, kirendeltség-vezető szóban vagy írásban módosító indítvánnyal élhet.
Az írásbeli módosító indítványt legkésőbb az ülés megkezdéséig lehet előterjeszteni. A módosító
javaslatot indokolni kell.
A szóbeli módosító indítvány tételének lehetőségéről a testület egyszerű többséggel dönt az
előterjesztő által szóban tett módosító javaslat kivételével.

Ha a módosító indítvány az önkormányzat költségvetési kiadásának növelését, vagy bevételének
csökkentését eredményezheti, meg kell benne jelölni a költségvetési egyensúly megőrzése
érdekében javasolt megoldást is (fedezet megjelölése).
Sürgősségi indítvány
25. §
A települési képviselő, a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, a kirendeltség vezető a
rendkívüli napirend soron kívüli megvitatása érdekében sürgősségi indítványt terjeszthet elő.
Sürgősségi indítványt – indokainak megjelölésével – az ülést megelőző munkanapon délelőtt 10.00
óráig lehet benyújtani a polgármesternél.
A sürgősségi indítvány elfogadásáról a képviselő-testület – vita nélkül – egyszerű szótöbbséggel
dönt.
Ha a képviselő-testület a sürgősségi indítványnak helyt ad, úgy azt jelen rendelet 21.§ (3)
bekezdésben foglaltak szerint tárgyalja meg.
Amennyiben a képviselő-testület több kérdés sürgősségi tárgyalását is elfogadja, napirendre vételük
sorrendjéről külön határoz.
Hozzászólások
26. §
A napirendi pont tárgyalását öt perces szóbeli kiegészítés előzheti meg. Ennek megtételére az
előterjesztő jogosult.
A napirendi ponttal kapcsolatban az előterjesztőhöz a képviselők és a tanácskozási joggal
meghívottak kérdést intézhetnek, melyre az előterjesztő köteles válaszolni.
A napirendhez kapcsolódó képviselői felszólalások sorrendjét a jelentkezések sorrendjében a
levezető elnök határozza meg. A felszólalás időtartama legfeljebb öt perc. Ugyanazon napirend
keretében az ismételt felszólalás két alkalommal maximum két-két perc időtartamban történhet. (A
felszólalásra kapott idő elteltére a levezető elnök figyelmeztet.) Az időkeret túllépése miatt a
levezető elnök megvonhatja a szót a felszólalótól.
A képviselő-testület - külön vita nélkül hozott döntése alapján – a felszólalás időtartamát s a
hozzászólások számát korlátozhatja.
A tárgyalt napirendeket érintő ügyrendi kérdésben bármely képviselő, bármikor két percre szót
kérhet és javaslatot tehet.
Ügyrendi javaslaton az ülés vezetésével, rendjével összefüggő, a tárgyalt napirendi pontot
érdemben nem érintő eljárási kérdésekre vonatkozó javaslatot kell érteni. A levezető elnök
elsőbbséggel adja meg a szót az ügyrendi javaslat előterjesztőjének.
Az ügyrendi javaslat elhangzása után a polgármester és a jegyző, kirendeltség vezető véleményének
meghallgatása után a képviselő-testület vita nélkül határoz.
A megsértett képviselőnek joga van a személyét érintő kérdésben maximum 2 percben reagálást
tenni, melyet a napirendekhez előre bejelentett hozzászólások elhangzása után tehet meg.

Sérelemnek kell tekinteni az olyan állítást, illetve más kifejezést, amely a képviselő becsületét sérti,
róla valótlan tényt állít, vagy valós tény hamis színben tüntet fel, feltéve, hogy az állítás, vagy
kifejezés alapján az érintett képviselő személye egyértelműen azonosítható.
A napirendi pont vitáját a levezető elnök vagy az előterjesztő foglalja össze. A napirendi pont
előadóját megilleti a zárszó joga.
A levezető elnök bármely képviselő kérésére – a napirendi pont tárgyalása közben, vagy a
határozathozatal során – egy-egy alakalommal tárgyalási szünetet rendelhet el. A szünet időtartama
maximum 10 perc lehet.
Interpelláció, kérdés
27. §
Kérdés: az önkormányzat hatáskörébe tartozó szervezeti, működési, döntés-előkészítési jellegű
felvetés vagy tudakozódás.
Interpelláció: Az érdemi önkormányzati ügyekben a helyi közügyek lényeges elemeire vonatkozó
felvilágosítás kérés
Felvilágosítás kérésnek az a kérdés, illetve problémafelvetés tekinthető, amely szoros kapcsolatban
áll az önkormányzat által ellátandó feladatokkal, illetve valamely irányítás alatt álló szervezet
tevékenységi körével.
Az interpellációt a polgármesternél, az ülést megelőző nap 10.00 óráig írásban kell benyújtani. Az
írásban beterjesztett interpellációra a megkérdezettnek - amennyiben a válaszadás előzetes
vizsgálatot nem igényel - a testületi ülésen választ kell adnia. Ha a kérdésre a testületi ülésen érdemi
válasz nem adható, vagy azt a képviselő nem fogadja el, úgy arra az érdemi választ 15 napon belül
írásban kell a képviselő részére megküldeni.
A települési képviselő az ülésen szóban egy interpellációt terjeszthet elő, melyre a megkérdezettnek
a (4) bekezdésben foglaltak szerint kell választ adnia.
Az interpellációt az indítványok között napirenden belül utolsóként kell megtárgyalni Egy téma
időtartama legfeljebb 3 perc lehet. A képviselő-testület az időtartamot egyszerű szótöbbséggel
meghosszabbíthatja.
Az interpellációra adott válasz után az interpelláló képviselőnek viszontválaszra van lehetősége,
melynek időtartama legfeljebb 1 perc lehet.
Az interpellációra adott válasz elfogadásáról a felvilágosítást kérő képviselő nyilatkozik, ha azt nem
fogadja el, arról a képviselő-testület vita nélkül dönt. Amennyiben a testület a választ elutasítja,
elrendeli az interpelláció tárgyának részletes kivizsgálását amelyben a felvilágosítást kérő képviselő
is részt vehet.
A települési képviselőnek a kérdést az ülés megkezdéséig írásban kell előterjesztenie, amelyre a
megkérdezettnek az ülésen válaszolnia kell. A testületi ülésen a kérdés feltevésére legfeljebb 2 perc
áll a kérdező rendelkezésére. A kérdésre adott válasz a tájékoztatás, amely nem igényli a kérdező
által történő elfogadást, valamint a válasszal kapcsolatban viszontválaszra nincs lehetőség.
A képviselő szóban az ülésen egy kérdést tehet fel. A szóban feltett kérdés megválaszolására a (9)
bekezdésben foglaltak az irányadóak.

Döntéshozatal
28. §
A képviselő-testület a vita lezárása és a zárszó után rendeletet alkot vagy határozatot hoz.
A levezető elnök az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzó döntési (határozati) javaslatokat
egyenként bocsátja szavazásra. Először a módosító és kiegészítő indítványokról, majd az eredeti
határozati javaslatról dönt a testület.
A javaslat elfogadásához a jelenlévő települési képviselők több mint felének „igen” szavazata
szükséges (egyszerű többség).
A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható akit, vagy akinek a hozzátartozóját az ügy
személyesen érinti. A települési képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról
az érintett települési képviselő kezdeményezésére, vagy bármely települési képviselő javaslatára a
képviselő-testület – minősített szótöbbséggel – dönt. A kizárt települési képviselőt a
határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni.
A személyes érintettség bejelentési kötelezettség elmulasztásának kivizsgálására - annak ismertté
válását követően 8 napon belül – ügyrendi vizsgálatot kell lefolytatni. A vizsgálat lefolytatása az
Ügyrendi Bizottság hatáskörébe tartozik.
Az Ügyrendi Bizottság eljárása során biztosítja az érintett képviselő személyes meghallgatását,
bizonyítékai előterjesztést, szükség esetén egyéb dokumentumokat kér be.
Az Ügyrendi Bizottság a vizsgálat eredményéről a képviselő-testület következő ülésén beszámol. A
képviselő-testület dönt arról, hogy a személyesen érintett képviselő részvételével hozott határozatot
fenntartja, vagy az előterjesztést újra megtárgyalja.
A határozati javaslat szavazásra bocsátása előtt – szükség esetén – a javaslat szövegének
megfogalmazása idejére a levezető elnök szünetet rendelhet el. Ez esetben a szavazás megkezdése
előtt ismerteti, vagy kiosztja a határozati javaslat szövegét.
A megválasztott képviselők több mint felének (legalább 4 képviselő) egybehangzó szavazata a
minősített többség. A minősített többségű szavazást igénylő ügyek jegyzékét az e rendelet 1.
melléklete tartalmazza.
Szavazás
29. §
Szavazni csak személyesen lehet. Szavazás közben a szavazást indokolni nem szabad.
A képviselő-testület döntéseit általában nyílt szavazással hozza meg. A nyílt szavazás eredményét
az ülés vezetője állapítja meg.
Érvényes a döntés, ha a jelenlévő képviselők több mint felének szavazata egybehangzó. Ha
érvényes döntés nem született, a kérdés – a levezető elnök indítványára – tovább tárgyalható.
Amennyiben a képviselő a szavazást követően észleli hogy szavazatát tévedésből nem az
akaratának megfelelően tette meg, a szavazást követően azt azonnali jegyzőkönyvbe történő szóbeli
nyilatkozatával az akaratának megfelelően módosíthatja.

Név szerinti szavazás
30. §
A képviselő-testület név szerinti szavazást rendel el:
 a helyi népszavazásról,
 a képviselő-testület megbízatásának lejárta előtti feloszlatása kimondásakor,
 minden olyan ügyben, amelyben a képviselő-testület minősített többséggel indítványt tesz a
név szerinti szavazásra,
 ha törvény írja elő.
A név szerinti szavazásszóban történik. A szavazás során a jegyző ABC sorrendben felolvassa a
tagok nevét, majd a jelenlévő tagok a nevük elhangzása után „igennel”, „nemmel”,
„tartózkodommal” szóban szavaznak.
A jegyző a nyilatkozatot a névsoron feltünteti, a szavazatokat összeszámlálja és a szavazás
eredményéről a levezető elnököt tájékoztatja. A szavazás eredményét az elnök hirdeti ki.
A szóban történt név szerinti szavazás esetén a külön hitelesített névsort a jegyzőkönyvhöz kell
csatolni..
Titkos szavazás
31. §
Titkos szavazást kell tartani:






választás,
kinevezés,
felmentés,
vezetői megbízás adása, visszavonása,
fegyelmi eljárást lezáró érdemi döntés (büntetés kiszabása) esetén.

A képviselő-testület bármely képviselő indítványára, vita nélkül, titkos szavazást rendelhet el
mindazon kérdésekben, ahol zárt ülés elrendelésének is helye van.
A titkos szavazás írásban történik. Az írásban történő titkos szavazás lebonyolítását az Ügyrendi
Bizottság végzi.
Az írásban történő szavazásról a szavazás előtt a képviselő-testület dönt egyszerű szótöbbséggel

Határozat
32. §
A képviselő-testület határozatait külön-külön – a naptári év elejétől kezdődően – folyamatos
sorszámmal és évszámmal kell ellátni. A képviselő-testület számozott határozat nélkül, de
jegyzőkönyvi rögzítéssel dönt a polgármesteri tájékoztatóról, ügyrendi kérdésekről, továbbá
képviselői kérdésekre, interpellációkra adott válaszokról. Önkormányzati hatósági ügyben hozott

határozatok tartalmi elemeire a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény rendelkezései irányadóak.
A testületi határozatokról a Hivatal nyilvántartást vezet.
A határozatokat a testületi ülést követő 5 napon belül – elektronikusan pdf. formátmban - a
végrehajtásért felelős személyek, az érintett intézmények vezetői megkapják
A határozatok végrehajtásával kapcsolatos előterjesztéseket, jelentéseket a jegyző – a végrehajtásért
felelős személyek közreműködésével - készíti elő és terjeszti a képviselő-testület elé.
A jegyzőkönyv
33. §
A képviselő-testület üléseiről készítendő jegyzőkönyvre az Mötv. rendelkezései az irányadóak. A
jegyzőkönyv az Mötv-ben meghatározottakon túl tartalmazza.
A jegyzőkönyv mellékletét képező anyagok:






a meghívó,
a jelenléti ív,
az írásos előterjesztések, indítványok, kérdések, interpellációk, rendelettervezetek,
határozati javaslatok egy-egy példánya,
a jegyző törvényességi észrevétele,
név szerinti szavazásról készült névsor, kivéve, ha a szavazás a szavazatszámláló
berendezéssel történt

A zárt ülésről, valamint titkos szavazás esetén külön jegyzőkönyvet is fel kell venni.
A jegyzőkönyvet a polgármesteren és a jegyzőn kívül két – rotációs elv alapján (névsor szerint)
kiválasztott – hitelesítő írja alá. A hitelesítést a Hivatal helyiségében a jegyzőkönyv elkészítését
követő két napon belül kell elvégezni. A jegyzőkönyv-hitelesítők a jegyzőkönyv minden oldalát
ellátják aláírásukkal (szignójukkal).
A választópolgárok – a zárt ülés kivételével – betekinthetnek a képviselő-testület előterjesztésébe és
az ülés jegyzőkönyvébe. A jegyzőkönyvet és mellékleteit a Hivatalban hozzáférhetővé kell tenni. A
zárt ülés jegyzőkönyvét és írásos anyagait az általános szabályok szerint, de elkülönítve kell tárolni
és megőrizni.
Rendeletalkotás
34. §
A képviselő-testület törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére,
továbbá törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot.
Rendelet alkotását célzó indítvány megtételére a polgármesternél





a települési képviselő,
a jegyző, a kirendeltség-vezető
helyi, társadalmi, érdekképviseleti és más civil szervezetek vezetője,
önkormányzati társulás tagjai jogosultak,



az önkormányzati intézmény vezetője, az általa irányított intézmény témájában

A beterjesztett javaslatról a polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a testületet. A
képviselő-testület állást foglal a rendeletalkotás szükségességéről, meghatározza az előkészítés
menetét.
A rendelet-tervezetet a jegyző készíti.
A rendelet-tervezet elkészítésére szükség szerint szakértő közreműködése igényelhető.
Az önkormányzati rendelettervezetet a jegyző terjeszti a képviselő-testület elé, kivéve azokat,
amelyeknek az előterjesztésére a 22. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a polgármester jogosult.
A képviselő-testület által megalkotott rendeletet ki kell hirdetni.
A kihirdetés módja: a www.tard.hu honlapon, valamint a Hivatal hirdetőtábláján történő
kifüggesztés útján. A kihirdetett rendeletet a képviselőtestület a „Tardi Hírek” című helyi lap
következő számában közzé teszi
Az önkormányzati rendeleteket a képviselő-testület szükség szerint módosítja, hatályon kívül
helyezi.
A megalkotott rendeletek kihirdetéséről, közzétételéről, nyilvántartásáról, hatályosságának
biztosításáról azok végrehajtásának ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik.
Lakossági fórumok
35. §
A képviselő-testület lakossági fórum szervezésével teremt lehetőséget az állampolgárok és
közösségeik számára a helyi közügyekben való részvételre, így:



a közvetlen tájékoztatásra,
a közérdekű bejelentésre vagy javaslattételre.

Fontosabb lakossági fórumok:
 közmeghallgatás,
 állampolgári közösségek rendezvényei.
A közmeghallgatás megtartására az Mötv. rendelkezései az irányadóak.
A közmeghallgatás helyéről, időpontjáról a lakosságot annak megtartása előtt legalább 5 nappal
előbb értesíteni kell.
A közmeghallgatáson - a tárgyalt napirend súlyának, az érdeklődők számának alapján – a képviselőtestület a felszólalások időtartamát - a testületi ülés szabályai szerint - korlátozhatja.

A Képviselő-testület szervei
36. §
A települési képviselő a ciklusprogramban megfogalmazott célkitűzések, valamint az
önkormányzati feladat és hatáskörök megvalósításáért illetve, a település egészéért vállalt
felelősséggel vesz részt választói érdekeinek képviseletében.

A települési képviselő jogaira és kötelezettségeire a Mötv. rendelkezései az irányadóak.
A Bizottságok
37. §
A képviselő-testület – meghatározott önkormányzati feladatok ellátására – állandó, vagy ideiglenes
bizottságokat választ. A képviselő-testület önkormányzati ügyekben döntési jogkörben is
felruházhatja bizottságait.
Az ideiglenes bizottság megbízatása feladatának elvégzéséig, illetve az erről szóló jelentésnek a
képviselő-testület által történő elfogadásáig tart.
A képviselő-testület a következő állandó bizottságot hozza létre: Ügyrendi Bizottság 3 fő
A bizottság tagjainak nevét és lakcímét az 2. függelék tartalmazza.
A bizottság részletes feladat- és hatásköreit az 2 melléklet tartalmazza.
A képviselők és a velük közös háztartásban élő házas- vagy élettársuk, valamint gyermekeik
vagyonnyilatkozatát az Ügyrendi Bizottság tartja nyilván és ellenőrzi.
A bizottság elnökét a települési képviselők közül kell megválasztani. A polgármester, az
alpolgármester, a jegyző, a Hivatal munkavállalója nem lehet a bizottság elnöke, alelnöke és tagja.
A bizottság az elnök helyettesítésére a bizottság képviselő tagjai közül alelnököt választ.
A bizottságok munkájukba szakértőket is bevonhatnak.
A bizottságok működése
38. §
A bizottság munkaterv alapján működnek.
A bizottság üléseit az elnök, távollétében az alelnök hívja össze úgy, hogy az érdekeltek a meghívót
és az előterjesztéseket legalább az ülést megelőzően egy nappal előbb kézhez kapják
Az elnök köteles az ülést összehívni a polgármester indítványára, vagy a képviselő- testület döntése
alapján,– az ok és cél megjelölésével történő – írásbeli indítványára.
A bizottság üléseire is alkalmazni kell a képviselő-testület határozatképességére, és
határozathozatalára vonatkozó szabályokat azzal, hogy az átruházott hatáskörben meghozott
döntéseiken kívül minden más előterjesztés esetén alakszerű határozat nélkül fogalmazzák, illetve
tegyék meg javaslatukat a képviselő-testület felé.
Az ülések nyilvánosak, de az Mötv. zárt ülésre, valamint az Ötv. összeférhetetlenségre vonatkozó
szabályait is alkalmazni kell.
A bizottság zárt ülésein hozott döntéseiről csak az elnök adhat tájékoztatást.
A bizottsági döntéshozatalból kizárható az, akit, vagy akinek a hozzátartozóját az ügy személyesen
érinti. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni. A személyes érintettség
bejelentésére és a kizárásra a Képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal az
eltéréssel, hogy a kizárásról a bizottság dönt.
A bizottság üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni:







a polgármestert,
az alpolgármestert,
a jegyzőt, kirendeltség vezetőt,
a hivatal tárgykör szerint érintett előadóját,
a belső ellenőrzéssel megbízott személyt a pénzügyi- és ellenőrzési témát érintő
napirendekhez,
 az önkormányzati intézmény/ek/ vezetőjét/it/ az őket érintő napirendekhez,
 az érintett napirendek előadóit,
 azon személyek és szervezetek képviselőit, akiknek jelenléte a bizottsági ülés napirendje
tárgyalásánál a bizottság elnöke, illetve az előterjesztő szerint szükséges.
A bizottság minden tagja köteles az ülésen tudomására jutott állami, vagy szolgálati titkot
megőrizni.
A bizottság üléséről készült jegyzőkönyvre az Mötv. rendelkezései az irányadók.
A bizottság működésének részletes szabályait maguk állapítják meg.
A bizottságok hatósági jogkörben hozott határozatainak adminisztrációját a jegyző végzi.
A határozat kiadmányozása az alábbiak szerint történik:
Aláírás: Bizottság elnöke s.k., Jegyzőkönyv-hitelesítő s.k.
Kiadmány hiteléül: jegyző
A bizottság elnöke a testületi ülésen az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos bizottsági
határozatokat, javaslatokat, véleményeket az adott napirendi pont tárgyalásakor ismertetik a
testülettel.
A polgármester
39. §
Tard Községben a polgármester a választópolgárok által közvetlenül választott személy.
Tevékenységét társadalmi megbízásban, kötetlen munkaidőben végzi.
A polgármester a képviselő-testület törvényes képviselője, aki a képviseleti jog esetenkénti
ellátásával az alpolgármestert is megbízhatja.
A polgármester önkormányzattal kapcsolatos feladatait az Mötv. és más törvények, tartalmazzák.
A polgármester feladatai a (3) bekezdésben foglaltakon túlmenően a képviselő-testülettel, annak
szerveivel kapcsolatban a testület által elfogadott ciklusprogram céljaival összhangban különösen a
következők:







szervezi és biztosítja a demokratikus helyi hatalomgyakorlást, a közakarat
érvényesülését,
összehívja és vezeti a testület üléseit,
gondoskodik a testület működésének nyilvánosságáról,
képviseli az önkormányzatot,
segíti a települési képviselők munkáját,
együttműködik a társadalmi szervezetekkel, a lakosság önszerveződő közösségeivel,








együttműködik más önkormányzati és államigazgatási szervekkel, kapcsolatot tart más
település – különösen a térség önkormányzataival,
ápolja az önkormányzat hazai és nemzetközi kapcsolatait,
fogadja az önkormányzattal kapcsolatban álló külföldi partnerek képviselőit, és velük
való tárgyalás során előzetes megállapodást köt,
véleményt nyilvánít a település életét érintő kérdésekben,
nyilatkozik a sajtónak, a hírközlő szerveknek,
lakossági fórumokat szervez.

A polgármesternek a bizottság működésével összefüggő főbb feladatai:





indítványozhatja a bizottság összehívását,
biztosítja a bizottság jogainak és kötelezettségeinek érvényesülését,
ellátja a bizottság rendszeres tájékoztatását,
felfüggeszti a bizottság döntésének a végrehajtását, ha az ellentétes a képviselő- testület
határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit, a felfüggesztett döntésről a képviselőtestület a következő ülésen határoz.
 bizottsági döntéshozatalnál kivéve – akadályoztatása esetén – dönt a bizottsági elnök
kizárásáról, ha az ügy a bizottság elnökét, vagy hozzátartozóját érinti.
A Hivatallal összefüggő főbb polgármesteri jogosítványok: a Hivatal munkavállalói részére
munkaértekezletet tart, minősíti a munkát, ismerteti az adott időszakban tárgyalt fontosabb ügyeket,
hozott döntéseket az időszerű feladatokat.
A polgármester foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos szabályokat, valamint az
összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezéseket az Mötv. továbbá a hivatali munkavállalók
közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló helyi rendelet határozza meg.
A polgármester illetményéről a képviselő-testület az alakuló ülésen dönt
Az alpolgármester
40. §
A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel
a polgármester általános helyettesítésére, munkájának segítésére alpolgármestert választ. A
képviselő-testület az alpolgármestert saját tagjai közül választja meg, aki munkáját társadalmi
megbízatásban végzi. Az alpolgármester megbízatására, megbízatásának megszűnésére az Mötv
rendelkezései az irányadók.
A képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt az alpolgármester tiszteletdíjának,
illetve illetményének és egyéb juttatásainak mértékéről.
Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait, a munka folyamatos biztosítása
érdekében.
A polgármestert közvetlenül megillető jogosítványokat az alpolgármester, a polgármester tartós
(legalább 15 napos) akadályoztatása esetén, általános helyettesítési jogkörében gyakorolhatja. Az
alpolgármester nem lehet az önkormányzati hatáskörök címzettje, ilyet sem a képviselő-testület,
sem a polgármester nem ruházhat rá.

A tiszteletdíj mérséklése, megvonása
41 §
Az önkormányzat külön rendeletében meghatározott tiszteletdíj teljes összegű kifizetésének
feltétele, hogy a képviselő minden képviselő-testületi ülésen részt vegyen.
Amennyiben a képviselő, a bizottsági elnök illetve bizottsági tag a képviselő-testületi, illetőleg a
bizottsági üléstől közfeladat ellátása érdekében, betegség miatt vagy egyéb igazolt távollét miatt
marad távol, a távolmaradás tényét az ülés megkezdéséig szóban vagy írásban kell bejelenteni a
polgármesternek, illetőleg a bizottság elnökének.
A közfeladat ellátása, a betegség miatti, illetve az egyéb igazolt távollét idejére képviselőt és a
bizottsági tagot a teljes összegű tiszteletdíj illeti meg.
Az Mötv. 32.§ (2) bekezdés i) pontjában meghatározott kötelezettségét megszegő önkormányzati
képviselő és a bizottsági tag amennyiben igazolatlanul nem jelenik meg a képviselő-testület, illetve
a bizottság ülésén az adott hónapban az őt megillető tiszteletdíjra nem jogosult. Az Mötv. 32.§ (2)
bekezdés j) pontjában meghatározott kötelezettségét igazolatlanul megszegő önkormányzati
képviselő az adott évet követő év első három hónapjában nem jogosult tiszteletdíjra.
A képviselő-testületi ülésen és bizottsági ülésen a megjelenést a jelenléti ív és a jegyzőkönyv
igazolja. A képviselő-testületi ülésről való igazolatlan távolmaradás miatti tiszteletdíj-megvonást a
polgármester havonta kezdeményezi a jegyzőnél.
Ha valaki az ülésről közfeladat ellátása érdekében, betegség miatt igazoltan van távol, ezt a jelenléti
íven az ülést levezető polgármesternek/alpolgármesternek, illetve a bizottsági elnöknek igazolnia
kell.
A jegyző, aljegyző, kirendeltség-vezető
42. §
A jegyző, kinevezésére, feladataira az Mötv. és a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az
irányadóak. A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós
akadályoztatásuk esetén – legfeljebb hat hónap időtartamra – a jegyzői feladatokat a jegyzőre,
aljegyzőre vonatkozó képesítési előírásoknak megfelelő személy látja el a polgármester megbízása
alapján.
43. §
A Közös Önkormányzati Hivatalt a jegyző vezeti. A jegyző gondoskodik az önkormányzat
működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról.

A Hivatal
44. §
A Hivatal a Képviselő-testület által elfogadott önálló Szervezeti és Működési Szabályzat szerint
működik, amely részletezi a Hivatal feladatait, a munka- és az ügyfélfogadás rendjét és idejét, a
polgármester, és a jegyző fogadóóráit.

A Társulás
45. §
Az önkormányzat feladatainak hatékonyabb, célszerűbb, gazdaságosabb és ésszerűbb megoldása
érdekében társulásokban vehet részt. A társulási lehetőségek közül a megyei közgyűléssel, más
települések képviselő-testületeivel kialakítható társulásos formákat, valamint a hatósági igazgatási
társulást, illetve az intézményi társulást kell előnyben részesíteni.
A képviselő-testület a rendelkezésre álló eszközökkel támogatja a választópolgárok olyan
öntevékeny társulásait is, amelyek céljuk és rendeltetésük szerint a helyi önkormányzati feladatok,
közügyek megoldására irányulnak.
46. §
A támogatandó társulások célja és rendeltetése különösen:
 a tervek, fejlesztési koncepciók, programok egyeztetése,
 a lakossági szükségletek kielégítésére szolgáló beruházási és településfejlesztési tervek
összehangolása,
 a lakosság közügyekbe való bevonása,
 a közös érdekképviselet, közös fellépés, meghatározott közös érdekű feladatok ellátása,
 egyes államigazgatási hatósági ügyfajták szakszerű intézése hatósági igazgatási társulás
keretében,
 intézmény közös alapítása, fenntartása és fejlesztése a községet és a környező településeket
egyaránt ellátó feladatokra.
Helyi népszavazás és népi kezdeményezés
47. §
A képviselő-testület külön rendeletben szabályozza a helyi népszavazás és népi kezdeményezés
rendjét.
Gazdálkodás, az Önkormányzat vagyona és költségvetése
Az önkormányzat vagyona
48. §
Az önkormányzat vagyonára és a vagyonnal való gazdálkodására vonatkozó legalapvetőbb
rendelkezéseket külön önkormányzati rendelet határozza meg. Ez a rendelet állapítja meg:
 a forgalomképes és a törzsvagyonba tartozó forgalomképtelen, valamint a korlátozottan
forgalomképes vagyontárgyak körét,
 a törzsvagyon korlátozottan forgalomképes tárgyaival kapcsolatban azokat a feltételeket,
amelyekre figyelemmel kell lenni a vagyontárgyakról való rendelkezés során.
Az önkormányzat – vagyonának növelése érdekében – a képviselő-testület döntése alapján – részt
vehet különböző gazdasági vállalkozásokban. A részvétel feltételeit a (1) bekezdésben jelölt
rendeletben kell szabályozni.
Az önkormányzat költségvetése
49. §

A képviselő-testület a költségvetését önkormányzati rendeletben határozza meg. A költségvetés
összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény, a finanszírozás rendjét és az
állami hozzájárulás mértékét a költségvetésről szóló törvény, valamint az ezekhez kapcsolódó
egyéb jogszabályok határozzák meg.
A képviselő-testület kettő testületi ülésen tárgyalja a költségvetési rendeletet. A második ülésen a
képviselő-testület megalkotja a költségvetési rendeletét.
A zárszámadás rendelet-tervezetének elkészítésére és előterjesztésére a 34.§.-ban foglalt szabályok
az irányadók.
Az önkormányzat költségvetésével kapcsolatos, pénzügyi tárgyú vagy kihatású előterjesztés csak a
23.§.-ban foglalt rendelkezések megtartásával terjeszthető a képviselő-testület elé.
Az önkormányzati gazdálkodás főbb szabályai
50. §
Az önkormányzat gazdálkodási feladatait önállóan működő, valamint önállóan működő és
gazdálkodó intézményei útján látja el, a jogszabályokban előírt feltételek keretei között.
Az önkormányzat által alapított, illetve fenntartott intézmények finanszírozása a központi
pénzkezelési rendszer keretein belül, a Hivatal irányításával történik. A költségvetési rendeletben
elfogadott kiemelt előirányzatok csak a rendelet módosításával változtathatók meg.
Az intézmény saját bevételeinek – a költségvetésben nem tervezett – többletét az önkormányzat
éves költségvetéséről szóló rendeletben foglaltak szerint használhatja fel.
Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladat-szám szerinti besorolását e rendelet 3.
függeléke tartalmazza.
Az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzése
51. §
Az önkormányzat gazdálkodását az Állami Számvevőszék ellenőrzi.
Az önkormányzat a gazdálkodás belső ellenőrzését külön megbízott belső ellenőr útján biztosítja.
A helyi önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szervei belső ellenőrzésére vonatkozó
részletes szabályokat külön jogszabály tartalmazza
Záró rendelkezések
52. §
(1) Ez a rendelet 2014. november 28. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 6/2010. (X. 28.) önkormányzati rendelet.
Gál János
polgármester

Dr. Jakab Orsolya
jegyző

A rendelet kihirdetésének dátuma:
2014. 11.27
dr. Jakab Orsolya
jegyző
1. melléklet

Minősített többségű szavazást igénylő ügyek
Az Mötv. 50. §-ában meghatározottakon túl az alábbi ügyekben:
1. A törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás, megbízás
visszavonása, felmentés,
2. Önkormányzati jelképek, kitüntetések, és elismerő címek meghatározása, adományozása
3. Hitel felvétele és kötvény kibocsátás,
4. Testületi hatáskör átruházása,
5. Helyi népszavazás, helyi népi kezdeményezés kiírása,
6. Rendkívüli közmeghallgatás és egyéb lakossági fórum kiírása, szervezése,
7. Ciklusprogram elfogadása,
8. Zárt ülés elrendelése,
9. Indítvány név szerinti szavazásra,
10.Forgalomképtelen vagyontárgy terület felhasználási kategóriájának, művelési ágának
rendeltetésének megváltoztatása,
11.Korlátozottan forgalomképes vagyontárgynak rendeltetéstől eltérő célú elidegenítése,
megterhelése, lekötése, hasznosítása, működtetése,
12.A Képviselő-testület megbízatásának lejárta előtti feloszlatás kimondása,
13. Önként vállalt közfeladat felvállalása, és megszüntetése

2. melléklet
Ügyrendi Bizottság
feladat és hatásköre
A bizottság általános feladatai:
a) a bizottság - feladatkörében - előkészíti a képviselő-testület döntéseit, szervezi és ellenőrzi a
döntések végrehajtását,
b) ellátja a polgármester, az alpolgármester, a képviselők tekintetében a vagyonnyilatkozatok
vizsgálatát,
c) gyakorolja a polgármester, alpolgármester, képviselők tekintetében a vagyonnyilatkozat
ellenőrzésével, nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat
d) tájékoztatja a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárás eredményéről a Képviselőtestületet a soron következő ülésen,
e) kivizsgálja a polgármester által előterjesztett, a képviselők összeférhetetlenségének
megállapítására irányuló kezdeményezést és arról a következő testületi ülésen, legkésőbb
azonban az összeférhetetlenség megállapításának kezdeményezését követő 30 napon belül a
képviselő-testület elé előterjesztést nyújt be.
f) ellátja a titkos szavazással kapcsolatos szavazatszámláló bizottsági teendőket, valamint a
személyes érintettség bejelentésének elmulasztásával kapcsolatos vizsgálati feladatokat.
Önkormányzati rendeletalkotás körében:
a) javaslatot tesz önkormányzati rendelet alkotására, felülvizsgálatára, hatályon kívül
helyezésére,
b) előkészíti az önkormányzat jelképeire, kitüntetésre vonatkozó rendelet-tervezetet,
c) előzetesen véleményezi az önkormányzati rendelet-tervezetek jogszerűségét, a
költségvetési rendeletek közül az éves költségvetés, valamint a zárszámadást megállapító
rendelet-tervezeteket.
Javaslatot tesz:
a) lakossági fórumok rendezésére,
b) az önkormányzati képviselő-testület éves munkatervének előkészítésére,
c) a polgármester vonatkozásában - a testületnek a munkáltatói joggal összefüggő
döntéseire
d) az önkormányzati intézmény alapítására, átszervezésére, megszüntetésére,
Ellenőrzi:
a) a testületi határozatok végrehajtását
b) Önkormányzati felkérés alapján – feladatkörében – részt vesz az önkormányzati
intézményeknél elrendelt ellenőrzésekben.

3. melléklet

Polgármesterre átruházott feladatkörök és hatáskörök
Dönt:
a) önkormányzati segély megállapításáról
b) szociális alapon óvodai felvételről,
c) szociális és személyes gondoskodást nyújtó ellátásnál esetlegesen a jelzálogjog,
bejegyeztetése és törlése iránt,
d) a testület /és jogelődje/ javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett elidegenítési és
terhelési tilalom, valamint jelzálogjog ügyében hozzájárulás megadásáról,
e) külföldi állampolgár betegellátási díjának mérsékléséről, elengedéséről (1991. évi XX.
törvény 133. § b) pont),
f) gondoskodik a település belterületén - a külön jogszabályban meghatározott- növényvédelmi
feladatok ellátásáról és ellenőrzéséről,
g) dönt az önkormányzat kezelésében lévő közúton álló, illetve ott tárolt járművek
elszállításáról (KRESZ 59.§ (1)-(3) bekezdés),
h) dönt átmeneti szabad pénzeszközök egy évnél rövidebb lejáratú pénzintézeti lekötéséről,
i) közterület eltérő használatának engedélyezéséről,
j) az út területén, az alatt vagy felett elhelyezni kívánt építmény megépítéséhez tulajdonosi
hozzájárulás megadásáról,

4. melléklet

A polgármester gazdálkodási feladata és hatásköre
1. Az állampolgárok életét- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetve
következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a helyi Önkormányzat költségvetése
körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell
számolnia.

1. függelék

KIMUTATÁS
a Képviselő-testület tagjairól
NÉV

LAKCÍM

MEGJEGYZÉS

Gál János

Tard, Kossuth út 59

FIDESZ-KDNP

Brunner Éva

Tard,Széchenyi út 2.a

Független

Kelemen Károlyné

Tard, Béke út

Független

Molnárné Gál Marianna

Tard, Béke út

Független

Hajdu József

Tard, Béke út 225

Független

Kleszó Tibor

Tard Dózsa György út

Független

Nagy András

Tard, Rózsa Ferenc út

Független
2. függelék

Az önkormányzat állandó bizottságainak tagjai név és lakcím szerint

Ügyrendi Bizottság
Kelemen Károlyné

Elnök

Brunner Éva

Tag

Molnárné Gál Marianna

Tag

3. függelék
I. Szakágazat szám: 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási
tevékenysége
II. Tard község Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti
besorolása:
011130 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége
011220
Adó-, vám és jövedéki igazgatás
013210
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
013320
Köztemető- fenntartás és működtetés
013350
Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok

013360

Más szerv részére végzett pénzügyi, gazdálkodási, üzemeltetési,
és egyéb szolgáltatások

013390
016010

Egyéb kiegészítő szolgáltatások
Országgyűlési, önkormányzati és Európa parlamenti
választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Hadisírok létesítése, gondozása
Közterületek rendjének fenntartása
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Út, autópálya építése
Egyéb szárazföldi személyszállítás
Közutak, hidak, alagutak, üzemeltetése, fenntartása
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes(ömlesztett)
begyűjtése, szállítása, átrakása
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Lakóépület építése
Lakáshoz jutást segítő támogatások
Közvilágítás
Zöldterület-kezelés
Város, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Fogorvosi alapellátás
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység
Szabadidő park, fürdő és Strandszolgáltatás
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári szolgáltatások
Múzeumi kiállítási tevékenység
Közművelődés – Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Közművelődés – hagyományos közösségi és kulturális értékek
gondozása
Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr
művészetek

016020
016080
021020
031030
041231
041232
041233
045120
045150
045160
045170
051030
051040
052020
061020
061030
064010
066010
066020
072111
072112
072311
074031
074032
081030
081041
081061
082042
082044
082063
082091
082092
082093
083030
084031
084070
086020
091220
096010
096020
101150

Egyéb kiadói tevékenység
Civil szervezetek támogatása
A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai
szolgáltatások fejlesztése, működtetése
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével,
oktatásával összefüggő működtetési feladatok
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások és támogatások

102050
103010
104051
106010
106020
107013
107051
107052
107055
107060
107080
900020

Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok
Elhunyt személyek hátra maradottainak pénzbeli ellátása
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellátások
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása
Lakásfenntartással, lakhatással kapcsolatos ellátások
Hajléktalanok átmeneti ellátása
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások,
támogatások
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei
államháztartáson kívülről

900080
Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú
tevékenységek kiadásai és bevételei
4. Bizottsági tagok megválasztása

ELŐTERJESZTÉS

Ikt. sz:
/2014.
Készítette: Gál János
polgármester

Ellenjegyezte:
dr. Jakab Orsolya
jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat alapján önkormányzatunk Ügyrendi Bizottság létrehozását döntötte el. Az
ügyrendi bizottság tagjainak száma 3 fő, és csak települési képviselőkből áll.
Javaslom az ügyrendi bizottság elnökének Kelemen Károlynét, tagjainak Brunner Évát, és
Molnárné Gál Mariannát.
Tard, 2014. november 26.
Gál János
polgármester
A napirenddel kapcsolatos vita során:
Brunner Éva Képviselő: Véleménye szerint Kelemen Károlyné nem csak elnöke, de tagja sem
legyen az ügyrendi bizottságnak, hiszen őt a közelmúltban a Törvényszék rágalmazás vétsége miatt
jogerősen elmarasztalta.
Kelemen Károlyné Képviselő: Rá a Miskolci törvényszék a Nagy András által kezdeményezett
ügyben nem büntetést szabott ki hanem a büntetés kiszabásának mellőzésével intézkedést hozott, a
cselekmény súlyára való tekintettel. Megítélése szerint kétséges, hogy az az ügy kire nézve

aggályos morálisan. Ettől függetlenül reméli, hogy a személyeskedést félre téve fognak tudni
dolgozni mindketten, mint képviselők.
Nagy András Képviselő: az intézkedést is és magát az ügyet is morálisan aggályosnak tartja
Kelemen Károlyné részéről, bár az ügyön Ö személyesen már túltette magát. De azon kívül vannak
még itt problémák. Azok jöttek ki itt a gyerekektől, és én itt nem tudok komoly emberre hivatkozni,
hogy valami óvodást megpofoztál.
Gál János Polgármester: Felhívja a képviselő figyelmét, hogy ez nem tartozik a napirendhez.
Nagy András Képviselő: Polgármester, te valahol rossz helyen ülsz. Én ezt kijelentettem,
polgármester úr, ezt légy szíves vizsgáld ki, hogy az óvónő megpofozta a gyereket
Kelemen Károlyné képviselő: kéri, hogy a Nagy András által itt elmondottak szó szerint
kerüljenek be a jegyzőkönyvbe, ezért kéri, hogy Nagy András is ismételje el az előbb elmondottakat
Nagy András Képviselő: Az óvodás gyerekek elmondása alapján a Nagy Zoli kislányát
megpofoztad. Ez jött ki az óvodásoktól, én nem tudom mással és nem is akarom bizonyítani.
Gál János Polgármester: A bizottság elnökére és tagjaira tett javaslatát a továbbiakban is
fenntartja.
Tekintettel arra, hogy a napirenddel kapcsolatosan egyéb hozzászólás észrevétel, módosító javaslat
nem hangzott el, Gál János Polgármester a módosító javaslatot szavazásra teszi fel.
Brunner Éva képviselő javaslatát, - miszerint Kelemen Károlyné képviselő sem a bizottság
elnöke sem tagja ne legyen - a jelen lévő és a szavazásban részt vevő 6 képviselő 2 igen, 3 nem
szavazatával, és 1 fő (Kelemen Károlyné képviselő) tartózkodása mellett elutasította.
Ezt követően Gál János Polgármester az eredeti határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A megtartott szavazáson a jelen lévő és a szavazásban részt vevő 6 képviselő 4 igen, és 2 nem
szavazatával, meghozta az alábbi határozatát:
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének
66 / 2014. (XI. 26.) önkormányzati határozata
az önkormányzat ügyrendi bizottságáról
Tard Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottságot hoz létre.
Az Ügyrendi Bizottság elnöke: Kelemen Károlyné képviselő; tagjai Brunner Éva és Molnárné Gál
Marianna képviselők.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Megválasztásukat követően a megválasztott bizottsági elnök és bizottsági tagok a polgármester és a
képviselőtestület jelen lévő tagjai előtt letették az esküt.
5. Döntés az Önkormányzat 2015.évi munkatervéről
ELŐTERJESZTÉS
Ikt. sz:
/2014.
Készítette: Gál János
polgármester

Ellenjegyezte: dr. Jakab Orsolya
jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!

Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatának értelmében a testület évenként jóváhagyott munkaterv alapján végzi munkáját. A
munkaterv összeállításakor figyelembe vettük a jogszabályok által kötelezően előirt feladatokat.
A program természetesen kibővülhet az év folyamán aktuálissá váló témakörökkel, melyeket
szükség esetén szintén a képviselő-testület elé terjesztünk.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület véleményét és javaslatát a 2015. évi munkatervre vonatkozóan.
Tard, 2014. november 14.
Gál János
polgármester
Az előterjesztéssel kapcsolatosan a testület részéről észrevétel indítvány javaslat nem érkezett.
A napirendi ponttal kapcsolatosan megtartott szavazáson a jelen lévő és a szavazásban részt vevő 6
képviselő 6 igen szavazatával ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének
67 / 2014. (XI. 26.) önkormányzati határozata
az önkormányzat 2015 évi munkatervéről
1. A Képviselő-testület a mellékletben foglaltak szerint fogadja el 2015. évi munkatervét.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a munkatervben meghatározott feladatok végrehajtására tegyen
intézkedést, és a munkatervbe folyamatosan vegye fel mindazokat a napirendeket, amelyek
megtárgyalása időközben válik aktuálissá.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester
Melléklet
TARD KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
MUNKATERVE
2015. ÉV
2015. január 28
1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első forduló)
Előadó: polgármester
Referens: Költségvetési Ea.
2. Tájékoztató a hurkafesztivál előkészítéséről
Előadó: polgármester
Referens: kirendeltség vezető
2015. február 25.
1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének jóváhagyása
Előadó: polgármester
Referens: költségvetési ea
2. Intézmények 2015. évi karbantartási feladatainak meghatározása

Előad : polgármester
Referens: falugondnok
3. Az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása
Előadó: polgármester
Referens: jegyző
4. Köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározása
2015. évre
Előadó: polgármester
Referens: jegyző
5. Döntés „Utazás 2015” Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállításon történő részvétel
Előadó: polgármester
Referens: jegyző
2015. március 25.
1. Az önkormányzat 2014. évi zárszámadása
Előadó: polgármester
Referens:költségvetési ea
2. Az önkormányzat 2014. évi egyszerűsített beszámolója
Előadó: polgármester
Referens: költségvetési ea
3. Az Önkormányzat ciklusprogramja
Előadó: polgármester
Referens: jegyző
4.

Döntés falunap időpontjáról, programjairól
Előadó: polgármester
Referens: jegyző
2015. augusztus 26.

1. Tájékoztató az önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról
Előadó: polgármester
Referens: költségvetési ea.
2. BURSA HUNGARICA ösztöndíj pályázati rendszerhez csatlakozás
Előadó: polgármester
Referens: jegyző
3. Tájékoztató a Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvoda nevelési felkészüléséről
Előadó: polgármester
Referens: intézményvezető
4. Tájékoztató a Kakasfesztivál előkészítéséről
Előadó: polgármester
2015. október 28.
1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: polgármester
Referens: költségvetési ea

2. Polgármesteri Hivatal, és az ügyrendi bizottság beszámolója éves tevékenységéről
Előadó: polgármester
Referens: jegyző
3. Az Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési terve
Előadó: polgármester
Referens: jegyző
2015. november 25.
1. Tájékoztató a téli hó eltakarítási és síkosság mentesítési előkészületekről
Előadó: polgármester
Referens: jegyző
2. Az önkormányzat rendeleteinek felülvizsgálata
Előadó: polgármester
Referens: jegyző
3. Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve
TELEPÜLÉSPOLITIKAI FÓRUMOK, ÉVFORDULÓK TERVE
1. Közmeghallgatás: november 26
2. Állami és nemzeti ünnepeink programja
Március 15.- fáklyás felvonulás
Augusztus 20.- Falunap keretében
Október 23.- Koszorúzás a Politikai Elítéltek emlékművénél
1855 órakor Hajdu József képviselő megérkezik, így a képviselőtestület létszáma 7 főre egészül ki
6

Döntés Bursa Hungarica ösztöndíjak megállapításáról

A napirendet a képviselőtestület zárt ülés keretén belül tárgyalta.
Zárt ülés külön jegyzőkönyvben rögzítve.
7

Döntés a Bükk Kincsei Napközi-otthonos Óvoda engedélyezett költségvetési
létszámkeretének csökkentéséről.
ELŐTERJESZTÉS

Ikt. sz:
/2014.
Készítette: Kelemen Károlyné
óvodavezető

Ellenjegyezte:
dr. Jakab Orsolya
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Önkormányzatunk által fenntartott óvodánkban a 2014/2015. nevelési évben 1 csoport indult. Az
elkövetkezendő 3 évben a községben született gyermekek száma alapján nem várható
létszámemelkedés, tehát a jelenleg alkalmazott 4 fő óvodapedagógus finanszírozása plusz költséget
jelent számunkra.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján 30. § (1) A munkáltató
a közalkalmazotti jogviszonyt – a 30/A–30/D. §-ban és a 32. §-ban foglalt korlátozással –
felmentéssel akkor szüntetheti meg, ha
b) az Országgyűlés, a Kormány, a költségvetési fejezetet irányító szerv vezetője, a központi
költségvetési szerv vezetője vagy az önkormányzati képviselő-testület döntése alapján a
munkáltatónál létszámcsökkentést, illetve átszervezést kell végrehajtani, és emiatt a közalkalmazott
további foglalkoztatására nincs lehetőség;
A létszámleépítésben érintett pedagógus felmentési időre és végkielégítésre jogosult.
Tard Község Önkormányzata a létszámleépítés költségeinek mérséklésére pályázatot nyújt
be a települési önkormányzatok és társulásaik létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri
költségvetési támogatás igénylésére.
A fentiek figyelembe vételével kérem, hogy a Bükk Kincsei Napközi-otthonos Óvoda
dolgozói létszámkeretét az alábbi határozatban foglaltaknak megfelelően 1 fővel csökkentse.
Tard, 2014. november 18.
Kelemen Károlyné
óvodavezető
A napirend vitája során:
Kelemen Károlyné Képviselő Óvodavezető : szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a
Cserépváraljai kolléga nőjüket a múl év során úti baleset érte, azóta folyamatosan táppénzen van. A
múlt év során a cserépváraljai gyermekekkel kapcsolatos feladatokat is a tardi óvónők látták el.
Augusztus 31.-én a Cserépváralja Önkormányzatával kötött megállapodás is megszűnt. Szeptember
1.-től a cserépváraljai gyerekek Cserépfaluba járnak. Az így lecsökkent gyermeklétszám miatt az
óvónői létszám csökkentése is szükséges. Mivel az orvosi bizottság az érintett kolléganőt még
vizsgálatra sem hívta be, így egészségügyi alkalmatlansága miatti felmentése nem lehetséges, fel
kell menteni. A felmentés során a dolgozó 7 hó felmentési időre és 8 hó végkielégítésre jogosult,
mely összegszerűen kb 4 millió forint terhet jelent az önkormányzatra nézve. Ebből a költségből a
létszámleépítés támogatására benyújtható támogatási igény alapján kb. 2,7 millió Ft támogatás
várható, tehát az önkormányzatot a megelőlegezett költségből mintegy 1,3 millió Ft fogja terhelni.
Ezt az összeget javasolja Cserépváralja község Önkormányzata felé érvényesíteni, hiszen az érintett
dolgozó az Óvodai társulás megszűnését követően, mint a Cserépváraljai Óvoda volt dolgozója
maradt a rendszerben.
Gál János polgármester: A társulás megszűnését követően Cserépváralja Önkormányzata nem
járult hozzá ahhoz, hogy a volt dolgozóját leépítsük. Ehelyett ígéretet tett arra, hogy az óvónő
foglalkoztatásával kapcsolatosan felmerült és mások által meg nem finanszírozott (finanszírozható)
költségeket megtéríti. Igaz, hogy a társulás fennállása során felmerült és rá eső költségekből a mai
napon is kb 2.9 millió forint fennálló tartozása van, de ennek a felmentésnek is a meg nem
finanszírozható költségeit állnia kell. Erre Ő intézkedni fog. A létszám leépítése pedig szerinte is a
lecsökkent óvodáskorú gyermeklétszám miatt szükséges. A határozati javaslat elfogadását javasolja.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan a testület részéről egyéb észrevétel indítvány javaslat nem
érkezett.
A napirendi ponttal kapcsolatosan megtartott szavazáson a jelen lévő és a szavazásban részt vevő 7
képviselő 7 igen szavazatával ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének
80 / 2014. (XI. 26.) önkormányzati határozata
a Bükk Kincsei Napközi-otthonos Óvoda
engedélyezett költségvetési létszámkeretének csökkentéséről
A Képviselő-testület a Bükk Kincsei Napközi-otthonos Óvoda engedélyezett költségvetési
létszámkeretét 1 fővel - 5-ről 4-re –csökkenti. A létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen
foglalkoztatott – jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül –
foglalkoztatására Tard Község Önkormányzat költségvetési szervnél nincs lehetőség.
A Képviselő-testület felhívja az óvoda vezetőjének a figyelmét a szükséges munkajogi
intézkedések megtételére, és a létszámcsökkentés jogszerű végrehajtására.
A Képviselő-testület felkéri Tard Község polgármesterét, hogy a létszámcsökkentésből
eredő módosítást a költségvetési rendeletben vezesse át, és terjessze elő, valamint gondoskodjon a
létszámcsökkentési döntéssel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igényléséről.
Határidő: azonnal
Felelős: óvodavezető, polgármester

8.

Szándéknyilatkozat Közös Hivatal további működtetéséről
ELŐTERJESZTÉS

Ikt. sz:
/2014.
Készítette: Gál János
polgármester

Ellenjegyezte:
dr. Jakab Orsolya
jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!

Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény
Magyarország helyi önkormányzatairól 85. § (1) bekezdése meghatározottak alapján Mezőkövesd
Város Polgármesteri Hivatalával hozott létre közös hivatalt 2013. január elsejétől. A közös
önkormányzati hivatal további működéséről a képviselő-testület dönthet az önkormányzati
választások utáni 60. napig.
Javaslom a T. képviselő-testületnek, hogy a már kialakult és működő Mezőkövesdi Közös
Önkormányzati Hivatal keretei között működjön tovább a Tardi kirendeltség.
A napirend vitája során:
Gál János polgármester: szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a javaslattételt megelőzően
előzetes tárgyalásokat folytatott Mezőkövesd város polgármesterével, ahol is jelezte azokat a
problémákat amelyet a közös hivatal közel 2 éves működése során felmerültek. Többek között
említést tett a kirendeltség informatikust érintő, illetve egyéb szervezésbeli problémáiról. A

mezőkövesdi polgármester ígéretet tett arra, hogy ezeket a problémákat a jövőben igyekeznek
orvosolni.
Tárgyalásokat folytattak ezek után közösen az érintett önkormányzatok polgármestereivel is és
közösen arra a döntésre jutottak, hogy mindannyian az eddigi közös hivatal további fenntartására
tesznek javaslatot.
Az előterjesztéssel kapcsolatosan a testület részéről egyéb észrevétel indítvány javaslat nem
érkezett.
A napirendi ponttal kapcsolatosan megtartott szavazáson a jelen lévő és a szavazásban részt vevő 7
képviselő 7 igen szavazatával ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének
81 / 2014. (XI. 26.) önkormányzati határozata
Tard Község Önkormányzatának képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, miszerint a
2014-2019 közötti időszakban a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal keretein belül kívánja
ellátni a település hatósági és hivatali feladatait.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
9. Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

ELŐTERJESZTÉS
Ikt. sz:
/2014.
Készítette: Gál János
polgármester

Ellenjegyezte:
dr. Jakab Orsolya
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2014. évi általános önkormányzati választásokat követően a helyi és a nemzetiségi
önkormányzatok, valamint társulásaik, továbbá az önkormányzati hivatalok adataiban bekövetkezett
változások bejelentésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet 167/C. § (1) bekezdése 8 napon belüli bejelentési kötelezettséget ír elő.
A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 3.) pontjában fel van
sorolva a társult önkormányzatokat képviselő polgármesterek neve.
Mivel a 2014. október 12-ei általános önkormányzati választásokat követően vannak olyan
települések ahol a képviselők és polgármesterek személyében változás történt ezért az újonnan
megválasztott polgármester neve fog bekerülni a Társulási Megállapodásba, mint települési
képviselő.
Javaslom továbbá az alábbi változások átvezetését:
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. A Társulási Tanács elnökének megbízatása nem szűnik meg az

önkormányzati választással abban az esetben, ha az önkormányzati ciklus idejére újra
megválasztják polgármesterré.
14) Az alelnök személyére az elnök tesz javaslatot, aki - az önkormányzati választási ciklus
időtartamára - a Tanács tagjai közül titkos szavazással, minősített többséggel kerül megválasztásra.
A Társulási Tanács alelnökének megbízatása nem szűnik meg az önkormányzati választással abban
az esetben, ha az önkormányzati ciklus idejére újra megválasztják polgármesterré.
A Társulási Megállapodás 16/2 pontja szerint „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.”
A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társuláshoz 2014. január 01-tól csatlakozott Tiszabábolna
Önkormányzata és Tiszavalk Önkormányzata.
Ezért a Társulási Megállapodás 16/2 pontja az alábbiak szerint változik „A Tanács határozatképes,
ha ülésén 12 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.”
Ezért újra módosítani kell a Társulási Megállapodást, melyet a Társulásban lévő minden
önkormányzatnak határozatban kell elfogadni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a módosított társulási
megállapodást elfogadni szíveskedjen.
Tard, 2014. november 24.
Tisztelettel:
Gál János
Polgármester
A napirend vitája során:
Az előterjesztéssel kapcsolatosan a testület részéről egyéb észrevétel indítvány javaslat nem
érkezett.
A napirendi ponttal kapcsolatosan megtartott szavazáson a jelen lévő és a szavazásban részt vevő 7
képviselő 7 igen szavazatával ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:
Tard község Önkormányzata Képviselő-testületének
82 /2014. (XI. 26.) határozata
Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodásának módosításáról
A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1./ Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Társulási Megállapodás módosítását a
jelen határozat melléklete szerint elfogadja.
2./ A testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás módosításával kapcsolatos
szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
82 /2014. (XI. 26.) határozat
melléklete
MEGÁLLAPODÁS
Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásáról és működtetéséről
Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

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.
Borsodgeszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: Tóth Lajos Zoltán
Borsodgeszt, Fő út 56.
Borsodivánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: Bogdán József
Borsodivánka, Szabadság u. 12.
Bükkábrány Község Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: Szalai Szabolcs
Bükkábrány, II. András tér 1.
Bükkzsérc Község Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: Vasas Csaba
Bükkzsérc, Petőfi u. 4.
Cserépfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: Csendes Péter
Cserépfalu, Kossuth u. 125.
Cserépváralja Község Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: Dávid Zoltán
Cserépváralja, Alkotmány u. 52.
Csincse Község Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: Lőrincz Imre
Csincse, Mátyás u. 45.
Egerlövő Község Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: Buktáné Uza Teodóra
Egerlövő, Dózsa Gy. u. 21.
Kács Község Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: Ostorházi István
Kács, Fő u. 60.

2 073 fő
274 fő
741 fő
1 672 fő
1 019 fő
1 025 fő
444 fő
605 fő
559 fő
531 fő

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: Majoros János
Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 30.
Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: dr. Fekete Zoltán
Mezőkövesd, Mátyás király u. 112.
Mezőnagymihály Község Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: Vályi László
Mezőnagymihály, Kossuth u. 56.
Mezőnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: dr. Horváth László
Mezőnyárád, Szent István király útja 105.
Négyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: Hegedűs Eszter
Négyes, Rákóczi u. 45.
Sály Község Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: Fekete Jánosné
Sály, Kossuth u. 63.
Szentistván Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: dr. Pusztai-Csató Adrienn
Szentistván, Széchenyi u. 10.
Szomolya Község Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: Guczi István
Szomolya, Szabadság tér 1.
Tard Község Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: Gál János
Tard, Rózsa F. u. 1.
Tibolddaróc Község Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: Dósa József
Tibolddaróc, Széchenyi u.1.
Tiszabábolna Község Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: Hencz Zsolt
Tiszabábolna, Fő út 113.
Tiszavalk Község Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: Domonkos Józsefné
Tiszavalk, Templom út 2.
Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: Korán István
Vatta, Szemere B.u.20.

4 033 fő
16 866 fő
1 115 fő
1 680 fő
302 fő
1 934 fő
2 543 fő
1 631 fő
1 308 fő
1 476 fő
389 fő
330 fő
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) 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.
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. A Társulási Tanács elnökének megbízatása nem szűnik meg az
önkormányzati választással abban az esetben, ha az önkormányzati ciklus idejére újra
megválasztják polgármesterré.
14) A alelnök személyére az elnök tesz javaslatot, aki - az önkormányzati választási ciklus
időtartamára - a Tanács tagjai közül titkos szavazással, minősített többséggel kerül megválasztásra.
A Társulási Tanács alelnökének megbízatása nem szűnik meg az önkormányzati választással abban
az esetben, ha az önkormányzati ciklus idejére újra megválasztják polgármesterré.
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 12 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. november 21. napján lép hatályba.
Mezőkövesd, 2014. év november hó 17. nap
A Képviselő-testületek a Megállapodás módosítását az alábbi határozatokkal fogadták el:
TELEPÜLÉS
BOGÁCS
BORSODGESZT
BORSODIVÁNKA
BÜKKÁBRÁNY
BÜKKZSÉRC
CSERÉPFALU
CSERÉPVÁRALJA
CSINCSE
EGERLÖVŐ
KÁCS
MEZŐKERESZTES
MEZŐKÖVESD
MEZŐNAGYMIHÁLY
MEZŐNYÁRÁD
NÉGYES
SÁLY
SZENTISTVÁN
SZOMOLYA
TARD
TIBOLDDARÓC
TISZABÁBOLNA
TISZAVALK
VATTA
TELEPÜLÉS MEGNEVEZÉSE
Bogács Község Önkormányzata
Borsodgeszt Község Önkormányzata
Borsodivánka Község Önkormányzata
Bükkábrány Község Önkormányzata
Bükkzsérc Község Önkormányzata
Cserépfalu Község Önkormányzata
Cserépváralja Község Önkormányzata
Csincse Község Önkormányzata
Egerlövő Község Önkormányzata
Kács Község Önkormányzata
Mezőkeresztes Város Önkormányzata

HATÁROZAT SZÁMA

POLGÁRMESTER NEVE
Csendesné Farkas Edit
Tóth Lajos Zoltán
Bogdán József
Szalai Szabolcs
Vasas Csaba
Csendes Péter
Dávid Zoltán
Lőrincz Imre
Buktáné Uza Teodóra
Ostorházi István
Majoros János

Mezőkövesd Város Önkormányzata
Mezőnagymihály Község Önkormányzata
Mezőnyárád Község Önkormányzata
Négyes Község Önkormányzata
Sály Község Önkormányzata
Szentistván Község Önkormányzata
Szomolya Község Önkormányzata
Tard Község Önkormányzata
Tibolddaróc Község Önkormányzata
Tiszabábolna Község Önkormányzata
Tiszavalk Község Önkormányzata
Vatta Község Önkormányzata

Dr. Fekete Zoltán
Vályi László
Dr. Horváth László
Hegedűs Eszter
Fekete Jánosné
Dr. Pusztai-Csató Adrienn
Guczi István
Gál János
Dósa József
Hencz Zsolt
Domonkos Józsefné
Korán István

10. Tájékoztató az adventi programokkal összefüggő önkormányzati programokról
ELŐTERJESZTÉS
Készítette: Gál János
polgármester

Ellenjegyezte:
dr. Jakab Orsolya
jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!

Településünkön évek óta az önkormányzat is több rendezvénnyel hozzájárul a karácsony
hangulatának kialakításához. Minden évben az óvoda szervez ünnepi műsort, és megszervezésre
kerül az idősek napja is. Javaslom, tekintsük át az ezzel kapcsolatos teendőket.
5. Idősek napja
Javasolt időpontja: 2014. december 12 péntek 12.00.
Helyszín: Faluház
Előkészületek:
Az elmúlt évek tapasztalatai szerint kb. a 60 év feletti lakosok 30-35 %-a szokott megjelenni a
rendezvényen. Számukra műsorral és ebéddel készülünk. Az ebédet a konyha készíti el. A műsor
során tervezzük egy előadóművész meghívását. A faluház feldíszítését és berendezését az
önkormányzat vállalja.
6. Adventi koszorú állítása
Előkészületek:
A térre felállítandó fenyőfát amennyiben szükség van rá lakossági felajánlásból biztosítanánk. A
koszorút az előző évek kialakult gyakorlata szerint készítenénk el. A településünkön található két
egyház képviselőit meghívjuk a rendezvényre. A műsor megszervezésével Szikszai Imrét bíznánk
meg. A műsorban előzetes tervek szerint szerepelnének a négy hétvégén az óvodások, iskolások,
középiskolások, nyugdíjas klub tagjai.
7. Karácsonyi ajándékok vásárlása
Szintén hagyomány ajándékcsomag összeállítása. Javaslom a településen állandó lakhellyel
rendelkező családok számára 1000 ft/család értékben ajándékcsomag összeállítását.

Tard, 2014. november 14.
Gál János
polgármester
A napirend vitája során:
Szó esett arról, hogy az öregek napján megjelenni nem kívánók részére szállítson-e ki ebédet az
önkormányzat. Szó esett továbbá arról, hogy a családok részére a képviselőtestület
ajándékcsomagot állít össze, melynek értéke 1.000.-Ft+Áfa legyen. Kerüljön felállításra advent első
vasárnapjára az adventi koszorú a faluház előtti téren és kerüljenek megrendezésre az adventvasárnapi gyertyagyújtó ünnepségek
Az előterjesztéssel kapcsolatosan a testület részéről egyéb észrevétel indítvány javaslat nem
érkezett.
A napirendi ponttal kapcsolatosan megtartott szavazáson a jelen lévő és a szavazásban részt vevő 7
képviselő 7 igen szavazatával ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:
Tard község Önkormányzata Képviselő-testületének
83 /2014. (XI. 26.) határozata
az adventi programokról
Tard Község Önkormányzatának képviselőtestülete az adventi programok megrendezéséről az
alábbi határozatot hozza.
 Advent első vasárnapjára a szokásoknak megfelelően el kell készíteni az adventi koszorút a
faluház előtti téren. Advent minden vasárnapján kis ünnepség keretein belül a tardi
egyházakkal közösen gyújtja meg az advent gyertyáit
 December 12.-én (pénteken) rendezi meg az idősek napját a faluházban
 A tardi családok részére édességcsomagot biztosít karácsonyi ajándékként csomagonként
1.000.-Ft+Áfa értékben.
A határozatában foglalt döntéseinek finanszírozására egyéb működési tartalékai terhére a
képviselőtestület 600.000.-Ft összeget biztosít.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Egyebek keretén belül tárgyalta még a képviselőtestület:
Gál János polgármester: Fiják Viktória helyi vállalkozó kérését tolmácsolja a képviselőterület
felé: melyben bejelenti, hogy ez elmúlt hónapokban hosszan tartó betegsége miatt a Béke téri
fodrászműhelyének bérleti díját nem tudta kifizetni, ezért az önkormányzat felé 250.000.-Ft bérleti
díj tartozása keletkezett.
Kéri, hogy a tartozását részletekben fizethesse ki, tekintettel arra, hogy munkába állása után az egy
összegű bérleti díj kifizetése súlyos anyagi problémát jelentene számára.
A képviselőtestület a kérelmet megtárgyalta, azt méltányolhatónak tartotta és azzal kapcsolatosan
megtartott szavazásán a jelen lévő és a szavazásban részt vevő 7 képviselő 7 igen szavazatával,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát.

Tard község Önkormányzata Képviselő-testületének
84 /2014. (XI. 26.) határozata
részletfizetési kedvezményről
Tard Község Önkormányzatának képviselőtestülete a Takács István Cserépváralja Alkotmány út 20.
sz. alatti lakos – vállalkozó - nevében eljáró Fiják Viktória kérelmének részben helyt ad és a
vállalkozás részére az Önkormányzat felé fennálló és elmaradt 250.000.-Ft összegű bérleti díj
tartozás megfizetésére 2014. december 1.-től kezdődően 5 (öt) havi részletfizetési lehetőséget
biztosít.
A tartozást kedvezményezett egyenlő részletekben (havi 50.000.-Ft) köteles az önkormányzat
költségvetési számlájára történő átutalás, vagy a házipénztárba történő készpénz befizetés útján
törleszteni.
A tartozás részleteit minden hó 15. napjáig köteles kedvezményezett megfizetni. A részletfizetés
elmaradása, vagy késedelmes teljesítése esetén a további fennálló tartozás azonnal és egy összegben
válik esedékessé.
Emellett köteles megfizetni kedvezményezett az aktuális hónapban keletkezett bérleti díjakat és
rezsiköltségeket is az Önkormányzattal fennálló szerződés szerint.
Határidő :
Felelős :

azonnal
Polgármester, pénzügyi főea.

Gál János polgármester: Bejelenti, hogy a Tardi Fitness Egyesület nevében Lakatos József az
egyesület elnöke kéréssel fordult a képviselőtestület felé melyben kérte, hogy az egyesület részére
kardió gép beszerzésére, illetve a meg lévő gépekhez kiegészítő berendezések beszerzésére,
valamint a működési költségek finanszírozására az önkormányzat 250.000.-Ft támogatást
biztosítson
A képviselőtestület a kérelmet megtárgyalta, azt részben méltányolhatónak tartotta és azzal
kapcsolatosan megtartott szavazásán a jelen lévő és a szavazásban részt vevő 7 képviselő 5 igen
szavazatával, 1 ellenszavazattal 1 fő tartózkodása mellett meghozta az alábbi határozatát.
Tard község Önkormányzata Képviselő-testületének
85 /2014. (XI. 26.) határozata
sportegyesület támogatásáról
Tard Község Önkormányzatának képviselőtestülete a Tardi Fitness Egyesület nevében Lakatos
József Egyesület elnöke által benyújtott kérelemnek részben helyt ad és részére eszközök
beszerzésére, illetve működési kiadások finanszírozására 200.000.-Ft támogatást biztosít.
A kapott támogatás felhasználásával kedvezményezett 2015. január 31.- ig köteles elszámolni az
Önkormányzat felé.
A döntésnek megfelelő támogatási szerződés megkötésével és a támogatás folyósításáról történő
intézkedések megtételével a képviselőtestület a polgármestert bízza meg
Határidő :
Felelős :

azonnal
Polgármester

Gál János polgármester: Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a csordakúti terület bekerítését
a vállalkozó megkezdte. Mint azt mindannyian tudjuk a bekerítendő önkormányzati terület egy
részét Nagy András vállalkozó – képviselő a korábbiakban lebetonozta. Javasolja, hogy e terület

felmérése történjen meg és annak a további sorsáról meg kell egyezni Nagy Andrással. A már
lebetonozott területen már szerinte nem lenne célszerű a határvonalon építeni a kerítést, hanem
véleménye szerint a betonozott rész széle mentén lenne célszerű azt elhelyezni. Az így kikerített
területre pedig területcsere lehetőségéről Nagy Andrással tárgyalást javasol.
A beton széle mentén viszont csak akkor tudja a vállalkozó megépíteni a kerítést, ha az ott tárolt
gépeket, eszközöket Nagy András elpakolja. Kéri ezért a képviselőt, hogy onnan ezeket a
munkálatokat akadályozó eszközöket pakolja el.
Nagy András képviselő : Egyetért a telekhatár kérdésének mielőbbi rendezésével. A gépeket,
eszközöket a jövő héten el fogja onnan pakolni.
A további hozzászólásában a közmunkások ésszerűbb foglalkoztatásával kapcsolatosan tesz
észrevételt illetve javaslatot. Szerinte a közmunkások foglalkoztatása szervezetlen, ad-hoc jellegű.
Véleménye szerint a konyha épületének felújításában, állattartásban illetve egyéb más értéket
teremtő, vagy produktumot előállító tevékenységben kellene velük kapcsolatba gondolkodni.
Példaként a Kácsi „kecskekő tanyán” folytatott mezőgazdasági, állattartási tevékenységet említi.
Hajdu József képviselő: A konyha felújítással kapcsolatosan elmondja, hogy tudomása szerint arra
kész építési engedélyes tervekkel rendelkezik az önkormányzat. A kivitelezést véleménye eszerint
csak közhasznú munkásokkal elvégezni nem tudjuk, hiszen építési szakmai jogosultságunk sincs. A
pénzügyi szükséglete miatt viszont mindenképpen csak pályázati támogatással tudjuk az eltervezett
felújítást megvalósítani.
Brunner Éva képviselő: Kérdezi, hogy mikorra tervezi a polgármester úr a közmeghallgatást.
Kérdezi továbbá, hogy a település fenntartó munkakör betöltésében van-e már valamilyen
fejlemény? Kérdezi továbbá a kirendeltség-vezetőtől, hogy igaz-e a hír, miszerint el pályázik a
településről.
Gál János polgármester: A Nagy András képviselő által tett felvetésekre válaszolva elmondja,
hogy az önkormányzat ciklusprogramját, ezen belül a rövid és hosszabb távú gazdasági programját
a későbbiek során tervezte napirendre venni. A közmunkások 2015. évi foglalkoztatására
vonatkozóan elkészült és a munkaügyi központ felé benyújtásra került a program tervezete,
melynek mezőgazdasági tevékenységre, utak felújítására, illegális hulladéklerakók felszámolására
irányuló szegmensei is vannak.
Valóban vannak engedélyes tervek a konyha épültének felújítására, de az mindenképpen csak erre
irányuló pályázati támogatás igénybevételével valósíthatók meg. A közfoglalkoztatottakkal való
kivitelezés szerinte megoldhatatlan.
A település fenntartó – településüzemeltetési munkatárs álláshely még nincs betöltve, de feltétlenül
fontos lenne mielőbb betölteni.
A közmeghallgatást az idősek napjával egy napon tehát december 12.-én pénteken javasolja
megtartani.
Derekas Sándor kirendeltség-vezető: Brunner Éva képviselő kérdésre válaszolva elmondja, hogy
a hírből annyi igaz, hogy valóban benyújtotta a pályázatát a Szentistváni Közös Önkormányzati
Hivatal jegyzői állásának betöltésére. A pályázat eredményéről hivatalos értesítést még nem kapott.
A pályázat benyújtását megelőzően tárgyalt a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjével, valamint a Tardi Polgármester úrral is. Az Ő tudtukkal és beleegyezésükkel nyújtotta
be a pályázatát. A döntésének okait mindkét érintett vezetővel a velük történt tárgyalást követően
közölte. Azokat a képviselőtestület előtt külön részletezni nem kívánja.
A képviselő testület részéről egyéb indítvány javaslat nem érkezett, ezért Gál János polgármester az
ülést 1900 órakor bezárta.

