JEGYZŐKÖNYV
Száma: 17-91085-7/2015.

Készült: Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-én 17QQórai kezdettel
a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Tardi Kirendeltségének Házasságkötő termében
megtartott üléséről.
Jelen vannak:
Gál János polgármester
Kleszó Tibor alpolgármester
Brunner Éva képviselő
Kelemen Károlyné képviselő
Molnárné Gál Marianna képviselő
Hajdu József képviselő
Nagy András képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:
dr. Hajdu Katalin kirendeltség vezető
Az

első

és második napirendi pontnál:
Guba István (Forrás Oktatási Központ)
Juhász Tibor (Forrás Oktatási Központ)
Vajtó László rendezvényszervező

A lakosság részéről nemjelent meg senki.
Az ülés jegyzőkönyvét dr. Hajdu Katalin kirendeltség vezető vezeti.

Gál János polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott 7 fő testületi
t<1g közíil 7 fö jden van, a képviselő-testület határozatképes. A testület ülését megnyitja, jegyzőkönyv
hitelesítőnek felkéri Brunner Éva és Nagy András képviselőket.
Gál János polgármester: Az ülést megelőzően kiosztottunk további egy napirendi pont
előterjesztését is, ez a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatokkal kapcsolatos.
Javaslom, hogy ezt is tárgyaljuk meg a mai ülésen.
A képvisclö-tcstülct a jclcti.lévö 7 fö képviselő szavazásban való részvétdévd a javasull napirendet
7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadta el.
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NAPIREND

1. Guba István intézményvezető, ügyvezető beadványa a közös épületrészek rezsiköltség
felosztása, valamint a Tard 193. hrsz-ú ingatlan megvásárlása tárgyában
Előadó: polgármester
2. Tájékoztatás a 2016 évi Hurkafesztivál
Előadó: polgármester
3.

előkészületeiről

Kéményseprő-ipari

közszolgáltatás díjának felülvizsgálata
Előadó: polgármester
Referens: kirendeltség vezető

4. Avar és kerti hulladék égetésének szabályai
Előadó: polgármester
Referens: kirendeltség vezető
5. Tard Község Fejlődéséért Alapítvány 2014. évi beszámolója és közhasznúsági jelentése
Előadó: a kuratórium elnöke
6. Tard Község Fejlődéséért Alapítvány kuratóriumi és
megválasztása
Előadó: polgármester
Referens: kirendeltség vezető

felügyelő

bizottsági tagjainak

7. Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve
Előadó: polgármester
Referens: kirendeltség vezető
8. Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése
Előadó: polgármester
Referens: kirendeltség vezető
9.

3416 Tard, Béke tér 1. szám alatti, gyógyszertár céljára kialakított helyiség hasznosítása
Előadó: polgármester
Referens: kirendeltség vezető

10. Tard 2577. hrsz-ú ingatlan hasznosítása
Előadó: polgármester
Referens: kirendeltség vezető
11. A község honlapjának karbantartásával, a Tardi Hírek c. időszaki lap szerkesztésével és a helyi
rendezvények technikai lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása 2016. évben
Előadó: polgármester
Referens: kirendeltség vezető
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12. Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátása 2016. január
Előadó: polgármester
Referens: kirendeltség vezető

l-től

13. Tájékoztató az Adventi időszakkal összefüggő önkormányzati programokról
Előadó: polgármester
Zárt ülésen:
14. Bursa Hungarica pályázatok elbírálása
Előadó: polgármester
Referens: kirendeltség vezető
1. Guba István intézményvezető, ügyvezető beadványa a közös épületrészek rezsiköltség
felosztása, valamint a Tard 193. hrsz-ú ingatlan megvásárlása tárgyában
Gál János polgármester: Guba István, a Forrásfakasztó Közhasznú Nonprofit Kft.
szeretné vásárolni a Tard 193. hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú terület egy részét.

ügyvezetője

meg

Brunner Éva képviselő: Ezen a területen pincék is vannak.
Nagy András képviselő: Először rendezni kell a területet a Földhivatalnál. Jó, ha gazdája van egy
területnek, el kell adni. Elő kell készíteni a döntést, ez több pincetulajdonos érdekeit érinti.
Gál János polgármester: Ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy eladja a területet, készülni kell arra,
hogy az állatok legeltetése miatt a terület le lesz kerítve, ami komoly gondot okozhat a
pincetulajdonosoknak. Véleményem szerint nem kellene a területet értékesíteni.
Nagy András

képviselő:

Guba István

ügyvezető:

Bérbeadáson viszont lehetne gondolkodni.
Megkérdezném a pincetulajdonosokat.

Gál János polgármester: Javaslom, hogy egyelőre ne értékesítsük az említett területet.

7 képviselő szavazásban való részvételével a képviselő-testület 7 (egyhangú) igen szavazattal, nem
szavazat és tartózkodás nélkül a következő döntést hozta.
Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének
67/2015. (XI.25.) határozata
Tard 193. hrsz-ú ingatlan hasznosítása
A képviselő-testület megtárgyalta a Forrásfakasztó Közhaszmí Nonprofit Kft-nek a Tard, 193. hrsz-ú,

Tard Község Önkormányzatának 1/1 tulajdonában lévő ingatlan megvásárlására vonatkozó ajánlatát és
úgy dönt, hogy az említett területet egyelőre nem kívánja értékesíteni.
Felelős:

polgármester
Határidő: azonnal
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Gál János polgármester: Levelet kaptunk a Forrás Iskolától a tulajdonunkban lévő épület
rezsiköltségeinek megosztásával kapcsolatban. A kiosztott táblázat tartalmazza a rezsiköltségek
legfontosabb számadatait. Az Önkormányzat nyitva tartási időben a könyvtárat, a tornatermet pedig
települési rendezvények, illetve táncpróbák alkalmával használja, a fiatalok esténként lejönnek focizni.
Az épület rezsiköltsége valóban nagyon magas. Véleményem szerint le kellene ülni a fenntartóval és
újra kellene tárgyalni a köztünk lévő megállapodást. Ha ez megvan, oda kellene adni (rezsivel együtt)
az egész épületet a Forrás Iskolának. Ha az Önkormányzat használni kívánja például a tornatermet, a
költségeket rendeznénk az iskolával. Az is kérdés, hogy maradjon-e ott a könyvtár, ahol most van,
vagy adjuk át azt is az iskolának. A Daragó Károly-féle zeneiskola pedig a Forrás Iskolával
egyezkedjen, ha használni akarja az épületet.
Kelemen Károlyné képviselő: Fontos, hogy a fogyasztásokat folyamatosan figyelemmel kísérjük, az
ajtók pedig zárhatóak legyenek.
Brunner Éva képviselő: A bérleti díjjal hogy állunk, milyen négyzetméter árat fizet a Forrás Iskola?
Gál János polgármester: Nem négyzetméter alapján, hanem éves hozzájárulási díjat fizetnek.
az egész épületet átadni, mert ez így hosszútávon nem megy.

Célszerű

Guba István intézményvezető: Beszéltem szakemberrel. A Faluház temperálása a gázfogyasztás
30%-át teszi ki.
Brunner Éva képviselő: A Forrás Iskola használja a Faluházat a hét majdnem minden napján,
táncpróba hetente egyszer van.
Guba István
szeretnénk.

intézményvezető:

A fiatalok viszont rendszeresen jönnek focizni. Méltányos megosztást

Gál János polgármester: Nekünk nem meglepetés az, hogy ennyibe kerül. Kizárt dolog, hogy a
könyvtár vagy a Daragó-féle zeneiskola miatt ilyen magas a rezsi.
Guba István intézményvezető: Az
hidegben tanítottak.

első

termet tavaly is használta a zeneiskola. Nem gondolom, hogy

Nagy András képviselő: Annyit ki kellene kötni, hogy az Önkormányzat rendezvényeire önköltségen
használhassuk az épületet.
Gál János polgármester: Véleményem szerint először a fenntartóval kell leülni és utána (egy
előkészített megállapodás birtokában) kerülhetne sor a teljes épület átadására. Aki egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
7 képviselő szavazásban való részvételével a képviselő-testület 7 (egyhangú) igen szavazattal, nem
szavazat és tartózkodás nélkül a következő döntést hozta.
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Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének
68/2015. (XI.25.) határozata
A Forrás Iskolával közösen működtetett épületrészek üzemeltetési költségeinek viselése

A képviselő-testület megtárgyalta Guba István intézményvezető előterjesztését, mellyel kapcsolatban
kinyilvánítja azon szándékát, hogy az egész iskolaépületet - a Klebelsberg Intézményfenntartóval
történt egyeztetést követően - (külön megállapodás szerint) a Forrás Keresztény Óvoda, Általános
Iskola, Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskola használatába adja.
Megbízza a polgármestert, hogy kezdeményezze Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött
megállapodás módosítását, vagy mondja fel a szerződést. Kéri, hogy az egyeztetések eredményéről a
soron következő ülésen nyújtson tájékoztatást.
Felelős:

polgármester
azonnal

Határidő:

Guba István és Juhász Tibor 172-li-kor elhagyja az üléstermet.
2. Tájékoztatás a 2016 évi Hurkafesztivál előkészületeiről
Gál János polgármester: Vajtó László rendezvényszervező levelében tájékoztatott minket arról, hogy
miként is képzeli el a 2016. évi hurkafesztivál megvalósítását.
Vajtó László rendezvényszervező: Műsorvezetőként szereztem magamnak nevet a környéken,
kevesebben ismerik még a cégem, mi csináljuk az Abaúj Televíziót, saját gyártású műsorokat
készítünk, emellett most alakítottunk ki egy filmstúdiót Miskolcon. Kapcsolatban állunk országos
televíziókkal. Ezeken felül rendezvényszervezéssel is foglalkozunk, amiben benne van az
engedélyeztetés, a komplett marketing, a programszervezés, a színpad, hangtechnika, fénytechnika,
műsorvezetés és a pénzügyi háló felépítése is. Célunk, hogy hosszú távon turistabaráttá tegyük a
települést.
Gál János polgármester: Két lehetőségünk van a Hurkafesztivállal kapcsolatosan. Ha arra
gondolunk, hogy kevés tardi jön ki a rendezvényre, nem biztos, hogy érdemes ezt tovább csinálni. Ha
nem szeretnénk a hagyományt megtömi, valami újban kell gondolkodnunk, mert ilyen formában már
nincs perspektíva és az Önkormányzatnak rengeteg pénzébe kerül.
Brunner Éva képviselő: Mit várnak cserébe az Önkormányzattól?
Vajtó László rendezvényszervező: Mindenünk megvan, viszont a helyiek megszólításában segíteni
kellene, egy aktívan tevékenykedő 4-5 fős csoportra van szükség, akik folyamatosan képzik magukat
és kapcsolatot tartanak más településekkel. A csoport a porták fejlesztésén, színvonalának növelésén
dolgozna. Célszerű lenne más településeket is vendégül látni, hogy híre menjen a rendezvénynek.
Nagy András

Vajtó László

képviselő:

Minket a költségvonzata is érdekelne.

rendezvényszervező

tájékoztatja a

képviselő-testületet

költségelemeiről.

a rendezvény kiadási és bevételi
'-.!
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Hajdu József képviselő: Nem tudom, hogy lehetne meggyőzni a porta tulajdonosokat, hogy aktívan
vegyenek részt a rendezvény lebonyolításában. Első alkalommal szerintem nagyon nehéz lesz.
Vajtó László rendezvényszervező: Én elsősorban olyan turistákat szeretnék idehozni, akik még nem
ismerik Tardot. A helyieknek ez egyre jobban tetszeni fog, ez tapasztalat. A portanyitás természetesen
nem azt jelenti, hogy idegeneket kell beengedni a házba, az udvar egy része is kialakítható portaként,
de a ház előtti terület is berendezhető.
Brunner Éva képviselő: Akkor tulajdonképpen mennyibe is kerülne ez az Önkormányzatnak?
Vajtó László rendezvényszervező: 750 OOO.- Ft, aminek a felét mi álljuk. Azt gondolom, hogy ezt
(a bevételek miatt) ki fogjuk hozni nullára, és az Önkormányzatnak nem lesz rajta költsége. Ha pluszt
termelünk, annak fele illeti az Önkormányzatot, a másik fele a miénk.
Gál János polgármester: Az elmúlt években ebből a rendezvényből mindig volt az Önkormányzatnak
200 - 300 000.-Ft haszna. Tavaly odaadtuk Sinka Szilárdnak a szervezés jogát, akkor is volt bevétele
az Önkormányzatnak. Kérdés, hogy van-e annyi bátorság a tardiakban, hogy elszállásoljon néhány
ideérkező családot.
Nagy András képviselő: Szerintem nincs ilyen, csak egy-kettő. Nem nagyon van az embereknek
pénze. Elsősorban olyan emberek kellenének, akik tudják mozgatni a többit.
Vajtó László rendezvényszervező: Ha a testület úgy dönt, hogy belevág, akkor tudunk majd
pontosabb összegeket mondani. Lesznek fix bevételek. Az időjárás mindig rizikófaktor, de jó, hogy ott
van a Faluház, ahova be tudnak húzódni az emberek.
Gál János polgármester: Az ötlet kétségkívül nagyon jó. El kell dönteni, hogy csinálni akarjuk-e a
Hurkafesztivált vagy sem. Szerintem csináljuk. Amennyiben ezzel a képviselő-testület is egyetért,
javaslom, hogy kezdjünk bele a szervezésbe, mert mindjárt itt a február. Tartsunk januárban ülést, itt
már több részletet fogunk tudni.

Hajdu József képviselő 18ll2-kor elhagyja az üléstermet, a képviselők száma 6 főre csökken,
a képviselő-testület továbbra is határozatképes.
6 képviselő szavazásban való részvételével a képviselő-testület 6 (egyhangú) igen szavazattal, nem
szavazat és tartózkodás nélkül a következő döntést hozta.
Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének
69/2015. (XI.25.) határozata
A 2016. évi Hurkafesztivál előkészületei

A képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és úgy dönt, hogy a 2016. évi Hurkafesztivál
megszervezésével kapcsolatos teendők megtárgyalása érdekében 2016. január hónapban ülést tart,
egyidejűleg kifejezi azon szándékát, hogy a fesztivál megszervezésével és lebonyolításával
(a költségek pontos ismeretében) Vajtó László rendezvényszervezőt bízza meg.
Felelős:

polgármester
Határidő: azonnal
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3.

Kéményseprő-ipari

közszolgáltatás díjának felülvizsgálata

Hajdu József képviselő 1811-kor visszaérkezik, a képviselők száma 7 főre emelkedik.
dr. Hajdu Katalin kirendeltség vezető: A törvény szerint a közszolgáltatási díjakat évente felül kell
vizsgálni, és amennyiben szükséges, a következő évben alkalmazandó díjakat november 30-ig
rendeletben kell szabályozni. A rendeletünk nem tartalmazta a közszolgáltatás díját és a közszolgáltató
megnevezését, ezért a rendelet kiegészítése, pontosítása szükséges. A közszolgáltató a napokban
elküldte a 2016. évi díjakat tartalmazó táblázatokat, ami a 2015. évihez képest nemjelent változást.
7 képviselő szavazásban való részvételével a képviselő-testület 7 (egyhangú) igen szavazattal, nem
szavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta.

a

kötelező

Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete
kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályairól szóló
7/2014. (VI.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)

4. Avar és kerti hulladék égetésének szabályai
Gál János polgármester: Évek óta problémát jelent a településen a kerti hulladék égetése.
dr. Hajdu Katalin kirendeltség vezető: Amennyiben a képviselő-testület egyetért a rendelettervezettel, azt először meg kell küldeni a Kormányhivatal illetékes főosztályának véleményezésre.
A képviselő-testület miután megtárgyalta az előterjesztést úgy dönt, hogy a kerti hulladék égetését a
település belterületén az alábbi időszakokban engedélyezi (Rendelet-tervezet 4. §):
- március-április és szeptember-október hónapokban: vasárnap kivételével minden nap
15QQ és 17QQ között
'
ezen túl hétfőn és pénteken 15QQ és 17QQ között.

5. Tard Község Fejlődéséért Alapítvány 2014. évi beszámolója és közhasznúsági jelentése
Gál János polgármester: A kuratórium korábbi elnöke nem tudott eljönni. A beszámolókból kiderül,
hogy az alapítvány 2014-ben kinek milyen támogatást nyújtott, továbbá az is, hogy közel 36 M Ft-ja
van jelenleg az alapítványnak.
Brunner Éva képviselő: Az alapítók között mit keres a Matáv Zrt.? Tudomásom szerint csak Tard
Község Önkormányzata az alapító. Az alapító okiratban sem szerepel a Matáv Zrt.
Gál János polgármester: Lehet, hogy annak idején adott bele valamilyen minimális összeget, nem
tudom.
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Nagy András képviselő: Szerintem a beszámoló nem áttekinthető. Nem is biztos, hogy a teljes
anyagot megkaptam. Egyébként az alapítványnak illett volna már az idei évről is beszámolni. Nem
tudjuk, hogy a pénz felhasználásáról milyen döntések születtek.
Gál János polgármester: A 2015-ös évről még nem kell beszámolniuk. Az Önkormányzat az alapító,
de nem mi ellenőrizzük a kuratórium tevékenységét, hanem legfőképpen az ügyészség.
A közhasznúsági jelentés és az éves beszámoló megfelel a vonatkozó szabályoknak.
Nagy András képviselő: Nincs elegendő információnk az alapítvány tevékenységéről. Nekünk tudni
kell, hogy miről döntött a kuratórium, ha pedig valami nem szabályos, vizsgálatot kell kezdeményezni.
Brunner Éva képviselő: Úgy tudom, hogy a kuratórium ülései nyilvánosak. Az ülésekről nincs
információnk, pedig biztos lenne érdeklődő. Legalább a honlapon közzé kellene tenniük az ülés helyét
és időpontját.
Gál János polgármester: Mi nem mondhatjuk meg, hogy az alapítvány mire költse a pénzét.
Nagy András képviselő: Czufor leírta az újságban, hogy 62 M Ft-ot hagy maga után.
Gál János polgármester: Erre majd visszatérünk az ülés végén.
Brunner Éva képviselő: Kérdésem a kuratórium elnökéhez, hogy hol teszik közzé az ülések helyét és
időpontját, valamint, hogy miért szerepel alapítóként a Matáv Zrt.?
Gál János polgármester: Aki elfogadja az alapítvány beszámolóját, kézfelnyújtással szavazzon.
7 képviselő szavazásban való részvételével a
nélkül a következő döntést hozta.

képviselő-testület

5 igen, 2 nem szavazattal, tartózkodás

Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének
70/2015. (XI.25.) határozata
Tard Község Fejlődéséért Alapítvány 2014. évi beszámolója
A

képviselő-testület

Fejlődéséért

- miután megtárgyalta az előterjesztést úgy dönt, hogy - a Tard Község
Alapítvány 2014. évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését elfogadja.

Felelős:

polgármester
Határidő: értelem szerint

6. Tard Község
megválasztása

Fejlődéséért

Alapítvány kuratóriumi és

felügyelő

bizottsági tagjainak

Gál János polgármester: Lejárt a kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagok mandátuma.
A kuratórium tagjainak Lénárt Józsefet, Gaál Miklósnét, Németh Attilát, Dusza Attilát és Komáromi
Bélát, felügyelő bizottsági tagoknak Gál Zoltánt, Hegedüsné Matiz Évát és Kleszó Andrást javaslom.
Mindenkivel beszéltem. Felügyelő bizottsági tagnak olyat próbáltam keresni, akinek van valamilyen
gazdasági rálátása
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Nagy András képviselő: Hogy lehet az, hogy nincs közünk ahhoz, hogy mire költ a kuratórium, de mi
választjuk meg a tagokat? Ez így nem mehet. Czufor lenyilatkozta, hogy a 62 M Ft az alapítványnak
lett adva. Hogy lehet megbízást adni olyannak, akit nem tudunk felelősségre vonni.
Gál János polgármester: Az alapítónak kell megválasztania a tagokat, ebben nincs semmi
törvénytelen. Az alapítványnak minden évben közhasznúsági jelentést kell készítenie, amiben benne
van, hogy mennyivel zár. Ez a napirendi pont nem erről szól, hanem arról, hogy meg kell választani a
tagokat. Javaslom, hogy válasszunk új tagokat.

7 képviselő szavazásban való részvételével a
nélkül a következő határozatot hozta.

képviselő-testület

5 igen, 2 nem szavazattal, tartózkodás

Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének
71/2015. (XI.25.) határozata
Tard Község Fejlődéséért Alapítvány Kuratóriumi tagjainak megválasztása

Tard Község Önkormányzat Képviselő-testülete alapítói jogkörében eljárva a Tard Község
Fejlődéséért Alapítvány Kuratóriumának tagjává választja az alábbi személyeket:
1.
2.
3.
4.
5.

Gaál Miklósné (3416 Tard, Rákóczi u. 55.)
Dusza Attila (3416 Tard, Béke út 44.)
Lénárt József (3416 Tard, Béke út 137.)
Komáromi Béla (3416 Tard, Rózsa u. 84.)
Németh Attila (3416 Tard, József A. u. 6.)

A képviselő-testület (egyidejűleg) elfogadja a Tard Község Fejlődéséért Alapítvány jelen módosítással
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a változás bejegyzése érdekében szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős:

polgármester
Határidő: azonnal
7 képviselő szavazásban való részvételével a
nélkül a következő határozatot hozta.

képviselő-testület

5 igen, 2 nem szavazattal, tartózkodás

Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének
72/2015. (XI.25.) határozata
Tard Község Fejlődéséért Alapítvány Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztása

Tard Község Önkormányzat Képviselő-testülete alapítói jogkörében eljárva a Tard Község
Fejlődéséért Alapítvány Felügyelő Bizottságának tagjává választja az alábbi személyeket:
6. Hegedűsné Matiz Éva (3416 Tard, Kossuth u. 35/A.)
7. Gál Zoltán (3416 Tard, Széchenyi u. 21A.)
8. Kleszó András (3416 Tard, Mártírok u. 14.)
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A képviselő-testület (egyidejűleg) elfogadja a Tard Község Fejlődéséért Alapítvány jelen módosítással
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a változás bejegyzése érdekében szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős:

polgármester
Határidő: azonnal

7. Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve
Gál János polgármester: Januárban is kell majd testületi ülést tartani, úgyhogy javaslom kiegészíteni
a munkatervet.
Brunner Éva képviselő: Nincsenek benne az ünnepnapok és a községi rendezvények.
dr. Hajdu Katalin kirendeltség vezető: Ez alapvetően a képviselő-testület munkaterve, ami
egyébként tartalmazza a települési rendezvényekkel kapcsolatos napirendi pontokat is.
Gál János polgármester: Már nem is tartunk a nemzeti ünnepeken külön rendezvényt, mint
korábban.

További kérdés, észrevétel, hozzászólás hiányában a polgármester javasolja, hogy a
2016. évi munkatervét fogadja el a képviselő-testület.
7 képviselő szavazásban való részvételével a
nélkül a következő határozatot hozta

képviselő-testület

képviselő-testület

6 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás

Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének
73/2015. (XI.25.) határozata
Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve

1. A képviselő-testület 2016. évi munkatervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a munkatervben meghatározott feladatok végrehajtása érdekében
szükséges intézkedéseket tegye meg, és vegye fel napirendre azokat az ügyeket, amelyek
megtárgyalása év közben szükségessé válik.
Felelős:

polgármester
Határidő: folyamatos
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Melléklet a 73/2015. (XI.25.) határozathoz
TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. ÉVI MUNKATERVE
2016. január

1. 2016. évi Hurkafesztivál
Előadó: polgármester

előkészületei

2016. február

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
Referens: kirendeltség vezető

2.

Az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési

kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása
Előadó: polgármester
Referens: pénzügyi előadó
3. Tard Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének megtárgyalása
Előadó: polgármester
Referens: pénzügyi előadó, kirendeltség vezető
4. Avar és kerti hulladék égetése szabályainak meghatározása
Előterjesztő: dr. Hajdu Katalin kirendeltség vezető

5. Közösségi együttélés szabályainak meghatározása
Előterjesztő: dr. Hajdu Katalin kirendeltség vezető
6. A Bükk Kincsei Napközi-otthonos Óvodában 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai
csoportok számának, az intézménybe történő jelentkezés módjának, időpontjának
meghatározatása
Előadó: polgármester
Referens: kirendeltség vezető
7. Intézményi térítési díjak felülvizsgálata
Előadó: polgármester
Referens: kirendeltség vezető

8. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, nem lakás célú hdyü;6gl:k b6rldi díjának
felülvizsgálata
Előadó: polgánnester
Referens: pénzügyi előadó, kirendeltség vezető
9.

2016. évi karbantartási feladatok meghatározása
Előadó: polgármester
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10. Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálata
Előadó: polgármester
Referens: kirendeltség vezető
11. A:z Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervénekjóváhagyása
Előadó: polgármester
Referens: kirendeltség vezető
12. Pályázat kiírása civil szervezetek 2016. évi támogatására
Előadó: polgármester
Referens: kirendeltség vezető
13. 2016. évi települési rendezvények
Előadó: polgármester
Referens: kirendeltség vezető
14. Beszámoló a Tardi Polgárőr Egyesület 2015. évi munkájáról
Előadó:

2016. április
1. A:z Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása
Előadó: polgármester
Referens: pénzügyi előadó, kirendeltség vezető
2. A:z Önkormányzat 2015. évi zárszámadása
Előadó: polgármester
Referens: pénzügyi előadó, kirendeltség vezető
3. 2015. évi belső ellenőrzési jelentés
Előadó: polgármester
Referens: kirendeltség vezető
4. Tájékoztató a civil szervezeteknek 2015. évben nyújtott támogatások elszámolásáról
Előadó: polgármester
Referens: pénzügyi előadó, kirendeltség vezető
5. A civil szervezetek 2016. évi támogatására benyújtott pályázatok elbírálása
Előadó: polgármester
Referens: pénzügyi előadó, kirendeltség vezető
G. Mezőkövesdi Közös Önkurrnányzali Hivatal 2015. évi beszámolója
Előadó: kirendeltség vezető

7. A:z Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése
Előadó: kirendeltség vezető
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8. Tard Község Fejlődéséért Alapítvány beszámolója 2015. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról
Előadó: Tard Község Fejlődéséért Alapítvány kuratóriumának elnöke
9. Döntés Falunap időpontjáról és programjáról
Előadó: polgármester
10. Tard 411. hrsz-ú, természetben Tard, Rózsa u. 59/A. sz. önkormányzati tulajdonú ingatlan
hasznosítása
Előadó: polgármester
Referens: kirendeltség vezető

2016. május
1. Pályázat benyújtása gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása
támogatására
Előadó: polgármester
Referens: pénzügyi előadó, kirendeltség vezető

2016. augusztus
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
Referens: kirendeltség vezető
2. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása
Előadó: polgármester
Referens: pénzügyi előadó, kirendeltség vezető
3. Beszámoló a XIII. Kakasfőző Fesztivál
Előadó: polgármester

előkészületeiről

2016. szeptember
1. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi
pályázati fordulójához
Előadó: polgármester
Referens: kirendeltség vezető
2. Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatására
Előadó: polgármester

Refere11s: kirendeltség vezető, pénzügyi

előadó

2016. november
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgánm:ister
Referens: kirendeltség vezető
i'
1
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2. Helyi adórendeletek felülvizsgálata
Előadó: kirendeltség vezető
Referens: adóügyi előadó
3. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: polgármester
Referens: pénzügyi előadó, kirendeltség vezető
4. Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve
Előadó: polgármester
Referens: kirendeltség vezető
5. 2017. évi belső ellenőrzési terv
Előadó: polgármester
Referens: kirendeltség vezető
6. Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, nem lakás célú helyiségek bérleti díjának
megállapítás 2017. évre
Előadó: polgármester
Referens: pénzügyi előadó, kirendeltség vezető
7. Bursa Hungarica pályázatok elbírálása
Előadó: polgármester
Referens: kirendeltség vezető
8.

Idősek

Napja rendezvény időpontjának meghatározása
Előadó: polgármester
2016. december

1. Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi munkájáról, a 2017. évi pályázati lehetőségekről
Előadó: polgármester
Referens: kirendeltség vezető
2. Beszámoló a Mezőkövesdi Közös Önkormányzat Hivatal Tardi Kirendeltségének 2016. évi
munkájáról
Előadó: kirendeltség vezető
3. Beszámoló a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi munkájáról
Előadó: polgármester
8. Helyi

Esélyegyenlőségi

Program áttekintése

dr. Hajdu Katalin kirendeltség vezető: A meglévő Helyi Esélyegyenlőségi Programot kétévente
felül kell vizsgálni. Ez jelenleg folyamatban van, tehát egyelőre csak a felülvizsgálat szükségességéről
kell és lehet dönteni.
Gál János polgármester: Javaslom, hogy a
javaslatot fogadja cl.

képviselő-testület
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az

előterjesztés

szerinti határozati

7 képviselő szavazásban való részvételével a képviselő-testület 7 (egyhangú) igen szavazattal, nem
szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének
74/2015. (XI.25.) határozata
Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Tard Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy dönt, hogy a
86/2013. (X.29.) határozatával elfogadott Tard Község Helyi Esélyegyenlőségi Programját áttekintés
után 2016. évben módosítani kívánja, az intézkedési terv folyamatos megvalósulását figyelemmel
kíséri, az adattáblát a 2016. évi felülvizsgálat során kiegészíti.
A Helyi Esélyegyenlőségi Programot a 2016. évi felülvizsgálat befejezéséig változatlan formában
elfogadja és felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó nyilatkozat aláírására.
Határidő:
Felelős:

2016. december 31.
polgármester, kirendeltség vezető

9. 3416 Tard, Béke tér 1. szám alatti, gyógyszertár céljára kialakított helyiség hasznosítása
Gál János polgármester: 2015. december 31-én lejár a bérleti
feltételek szerint 5 évre kössünk újra szerződést.

szerződés.

Javaslom, hogy az eddigi

Kérdés, észrevétel, javaslat hiányában 7 képviselő szavazásban való részvételével a képviselő-testület
7 (egyhangú) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő döntést hozta.
Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének
75/2015. (XI.25.) határozata
Tard, Béke tér 1. szám alatti épületben gyógyszertár céljára kialakított helyiség hasznosítása

A képviselő-testület a Kövesd Pharma Kft. (3399 Andornaktálya, Petőfi út 52.; Képviseli: Dr. Sebők
László ügyvezető) részére - a határozat melléklete szerinti tartalommal - bérbe adja a kizárólagos
tulajdonát képező, 45 m2 alapterületű, gyógyszertár céljára kialakított helyiséget határozott időre,
2016.január 1. napjától 2020. december 31. napjáig.
A képviselő-testület a bérleti díjat 300.-Ft/m2/hó összegben állapítja meg, amelyet - a Kövesd Pharma
Kft-vel történt előzetes egyeztetés alapján - a bérlő minden évben előre, egy összegben, tárgyév január
31-ig fizet meg Tard Község Önkormányzata részére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős:

polgármester
Határidő: azonnal

15

Melléklet a 75/2015. (Xl.25.) határozathoz

BÉRLETI SZERZŐDÉS
(tervezet)
Amely létrejött egyrészről
Tard Község Önkormányzata (3416 Tard, Rózsa u. 1.; adószáma: 15725871-2-05 képviseli:
Gál János polgármester) mint Bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó)
másrészről

Kövesd Pharma Kft. (3399 Andornaktálya, Petőfi út 52.; képviseli: Dr. Sebők László ügyvezető,
személyi jogos gyógyszerész) mint Bérlő (a továbbiakban: Bérlő) (a továbbiakban együtt: Felek)
között a mai napon az alábbi feltételekkel.
1. Bérbeadó Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének „ .12015. (XI. „) határozata

alapján bérbe adja, Bérlő pedig bérbe veszi a Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képező ... hrszú, természetben 3416 Tard, Béke tér 1. szám alatti épületben lévő, 45 m2 alapterületű,
gyógyszertár céljára kialakított helyiséget (a továbbiakban: helyiség).
2. A bérleti szerződést a Felek 2016. január 1. napjától 2020. december 31-ig tartó határozott
időre kötik.
3. Bérlő a helyiség használatáért 300.-Ft/m2/hó bérleti díjat fizet, melyet évente előre egy
összegben, január 31-ig fizet meg Bérbeadó OTP Bank Nyrt. Mezőkövesdi Fiókjánál vezetett
.............................. számú számlájára. A bérleti díj tartalmazza a fűtési és vízhasználati
költségeket. A felhasznált villamos energiát Bérlő köteles megfizetni.
4. A Bérlő a helyiséget kizárólag fiókgyógyszertár üzemeltetésére használhatja. A tevékenységi
kör módosítására, bővítésére kizárólag Bérbeadó hozzájárulásával kerülhet sor.
5.

Bérlő

a helyiséget másnak albérletbe nem adhatja.

6. Bérbeadó biztosítja az üzemeltetett fiókgyógyszertár berendezési tárgyait, azok üzemben
tartásáról, esetleges javításáról azonban Bérlő gondoskodik. Az átvett berendezési tárgyak
jegyzékét a szerződés melléklete tartalmazza.
7. Felek megállapodnak abban, hogy a fiókgyógyszertár minden munkanapon, a helyi
szükségleteknek megfelelően, de legalább heti 10 órában nyitva tart.
8,

Rérlő

a jelen szc.rzödés tárgyát képező helyiséget rendeltetésének megfelelőm, a jó gazda
gondosságával köteles használni. Felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy
szerződésellenes használat következménye. Bérlő gun<lusku<lik mindazon meghibásodások
javításáról, amelyek a rendeltetésszerű használat biztosítása érdekében szükségesek.

9.

Bérlő a helyiségben csak a Bérbeadó
végezhet beruházásokat, átalakítást.

előzetes
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írásbeli engedélyével és saját költségére

10.

Bérlő az üzemeltetéssel kapcsolatos szakmai
szabályokat köteles betartani.

előírásokat,

a

tűz-

és vagyonvédelmi

11. Jelen szerződés a Felek megegyezése alapján - a rendkívüli felmondás eseteit kivéve 2
évig nem mondható fel. Két év után a szerződést a Felek közös megegyezéssel bármikor
megszüntethetik, vagy azt bármelyik fél 3 hónapos felmondási idő mellett, indokolás nélkül
felmondhatja.
12. Bérbeadó a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha
a) a Bérlő a helyiséget nem rendeltetésszerűen használja,
b) a Bérlő díjfizetési kötelezettségének felszólítást követően sem tesz eleget, vagy
c) a Bérlő a helyiséget másnak átengedi vagy albérletbe adja.
13.

Bérlő

a bérleti jogviszony megszűnésétől számított 15 napon belül köteles a helyiséget az
átadáskori felszereltséggel, tiszta állapotban, átadás-átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett
Bérbeadónak visszaadni. Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti jogviszony megszűnésekor a
Bérbeadó nem köteles részére másik helyiséget biztosítani.

14. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a lakások és helyiségek bérletére, valamint
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény és a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadók.
15. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésből eredő vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalás
útján rendezik. Megegyezés hiányában kikötik a Mezőkövesdi Járásbíróság kizárólagos
illetékességét.
A Felek jelen szerződést, mint ügyleti akaratukkal mindenben
értelmezését követően jóváhagyólag írták alá.

megegyezőt,

annak elolvasását és

10. Tard 2577. hrsz-ú ingatlan hasznosítása
Gál János polgármester: Molnár Henrik szeretné megvenni az említett rét
méhészkedés céljából, árat nem ajánlott.

művelési

ágú területet,

dr. Hajdu Katalin kirendeltség vezető: Eladási szándék esetén kb 135 000.-Ft és 217 000.-Ft közötti
árban lehetne gondolkodni. Mivel termőföldről van szó, természetesen nem értékesíthető bárkinek.
Nagy András

képviselő:

Durván 160 000.-Ft-ot ér a terület.

Gál János polgármester: A kérelem hiányos, ezért javaslom, hogy ne adjuk el a területet.

7 képviselő szavazásban való részvételével a képviselő-testület 7 (egyhangú) igen szavazattal, nem
szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
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Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének
76/2015. (XI.25.) határozata
Tard 2577. hrsz-ú ingatlan hasznosítása

A képviselő-testület megtárgyalta Molnár Henrik vételi szándékát tartalmazó levelét és úgy dönt, hogy
a Tard 2577. hrsz-ú, rét művelési ágú területet nem értékesíti.
Kéri a polgármestert, hogy döntéséről tájékoztassa az érintettet.
Felelős:

polgármester
Határidő: azonnal
11. A község honlapjának karbantartásával, a Tardi Hírek c. időszaki lap szerkesztésével és a
helyi rendezvények technikai lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása 2016. évben
Gál János polgármester: Lejár a Boldizsár Bertalannal kötött megbízási szerződés. Dönteni kell
arról, hogy a következő évre kit és mennyiért bízunk meg ezeknek a feladatoknak az ellátásával. Most
30 000.-Ft-ot fizetünk neki havonta. Nem kevés, de a rendezvényeken általában ő csinálja a
hangosítást is, így nem kell külön fizetni.
Brunner Éva képviselő: Szerintem sok. Nincs minden hónapban újság, és a honlappal is vannak
gondok.
dr. Hajdu Katalin kirendeltség vezető: Azt azért tudni kell, hogy ha a hivatalban informatikai
problémánk van, sokszor segít. Nincs más informatikus, aki eljönne, legfeljebb ha hívunk valakit
Mezőkövesdről, természetesen kiszállási díj és magas órabér mellett.
Gál János polgármester: Aki egyetért azzal, hogy 2016. évre is Boldizsár Bertalant bízzuk meg az
említett feladatokkal, kézfelnyújtással szavazzon.

7 képviselő szavazásban való részvételével a képviselő-testület 7 (egyhangú) igen szavazattal, nem
szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.

Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének
77/2015. (XI.25.) határozata
A község honlapjának karbantartásával, időszaki lapjának szerkesztésével és a helyi
rendezvények lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása 2016. évben
A képviselő-testület úgy dönt, hogy a község honlapjának karbantartásával, a települési rendezvények

szervezésével és technikai lebonyolításával, valamint a Tardi Hírek e. időszaki lap szerkesztésével
kapcsolatos feladatokra - a határozat melléklete szerinti tartalommal - Boldizsár Bertalan egyéni
vállalkozóval megbízási szerződést köt.
A megbízás időtartama: 2016.01.01 -2016.12.31.
Megbízási díj: 30 OOO.- Ft/hó
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A

képviselő-testület

biztosítja a megbízási díj fedezetét az önkormányzat 2016. évi költségvetésében.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Határidő:

Felelős:

azonnal
polgármester
Melléklet a 77/2015. (XI.25.) határozathoz
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről Tard Község Önkormányzata (3416 Tard, Rózsa u. 1. sz.; képviseli:
Gál János polgármester), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó),
másrészről

Boldizsár Bertalan egyéni vállalkozó (
; vállalkozói
·; Bankszámla száma: •
igazolvány száma:
: adószám:
) mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) (a továbbiakban együtt: Felek)
között, az alábbi feltételekkel
1. Jelen szerződést a Felek határozott
kötik meg.

időre,

2016. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig

2. A megbízás tárgya:
a) a település honlapjának (www.tard.hu) tartalmi és formai karbantartása,
b) a települési rendezvények szervezése, technikai lebonyolítása, és
c) a „TARDI HÍREK" c. időszaki újság (a továbbiakban: tardi újság) szerkesztése.
3. A Megbízott jelen megbízás keretében
a) a település honlapjának formai és tartalmi elemeit rendszeresen frissíti, a Megbízó
utasításai szerint tervezi, alakítja,
b) a település rendezvényeinek előkészítésében, szervezésében aktívan részt vesz, azokhoz
technikai segítséget nyújt,
c) szervezi a tardi újság megjelentetését, aktívan részt vállal az újság tartalmának
kialakításában, cikkeket gyűjt.
4. A Megbízottat megillető megbízási díj összege havi br. 30 OOO-Ft, azaz Harmincezer forint,
amelyet Megbízó számla alapján, annak kiállításától számított 15 napon belül átutalással fizet
meg Megbízott részére.
5. A Felek jelen Szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni és egymást minden olyan
körülményről, tényről, adatról, változásról értesíteni, ami a teljesítéssel kapcsolatban felmerül.
szerződést

bármelyik fél felmondhatja, azonban Megbízott felmondása esetén a felmondási
időnt:k dt:gtmdönek kell lennie ahhoz, hogy Megbízó az ügy intézéséről gondoskodhasson.

6. A

7. Felek megállapodnak, hogy vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalás útján rendezik.

8. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadóak.
Jelen

Szerződést

a Felek, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

12. Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátása 2016. január l-től
Gál János polgármester: Minden társult önkormányzat képviselő-testületének döntésére szükség van,
még akkor is, ha a jelenlegi rendszeren nem kívánunk változtatni.

7 képviselő szavazásban való részvételével a képviselő-testület 7 (egyhangú) igen szavazattal, nem
szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének
78/2015. (XI.25.) határozata
A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátása 2016. január l-jétől,
a család- és gyermekjóléti központ feladatainak ellátása
1. Tard Község Önkormányzata a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátását
2016. január 1. napjától a jelenleg működő Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott
Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat útján látja el.

2. Tard Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

Azonnal
Polgármester

13. Tájékoztató az Adventi időszakkal összefüggő önkormányzati programokról
Gál János polgármester: Vasárnaponként közösen meggyújtanánk az adventi koszorún a gyertyákat.
Szikszai Imre hagyományőrző jelezte, hogy szeretne Szent CsRlArlot Abráwló képeslapokból kiállítást
nyitni a Tájházaknál, amihez a lakosoktól is segítséget kér. Felállítanánk egy Betlehemet a falu
főterén. Elkészült a Hősök Temetőjénél az új kereszt, a megáldására december 10-én kerül sor.
December 11-én lesz az idősek napi rendezvény, aki mozgásában korlátozott, elhozzuk. Bohács István
nótaénekes fog műsort adni, a tiszteletdíját és az útiköltséget a megyei könyvtár fizeti. Néptáncosok is
fellépnek majd egy műsorral. Tavaly is adtunk ajándékcsomagot a családoknak. Szerintem idén is
legyen ilyen, 1 000.-Ft értékben családonként. Kb 400 család van Tardon.

7 képviselő szavazásban való részvételével a képviselő-testület 7 (egyhangú) igen szavazattal, nem
szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta
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Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének
79/2015. (XI.25.) határozata
Karácsonyi csomag

A képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és úgy dönt, hogy Karácsony alkalmából
2015. évben is csomaggal ajándékoz meg minden tardi családot 1 000.-Ft/csomag/család értékben.
A csomagok összeállításához szükséges fedezetet a 2015. évi tartalék keret terhére biztosítja.
Megbízza a polgármestert, hogy a döntés végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős:

polgármester
2015.12.24.

Határidő:

Egyebek
Gál János polgármester: Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy szociális étkezésre való
jogosultságot 2015. augusztus óta 9 főnek állapítottam meg. Közeli hozzátartozó halála miatt
települési támogatást 3 fő, létfenntartási támogatást 2 fő, települési gyermeknevelési támogatást 2 fő
részére állapítottam meg, mindösszesen 116 000.-Ft értékben. Leszállíttattuk a szociális tűzifát,
november 30-ig lehet kérelmet benyújtani. December elején összeül az Ügyrendi Bizottság és eldönti,
hogy ki mennyit kap, így Karácsony előtt ki lesz osztva a fa.
Gál János polgármester: Az alapítvány gazdálkodásával kapcsolatban annyit tudok, hogy
2010. január l-jétől mostanáig mennyi pénz jött az önkormányzatnak az alapítványtól. 2011-ben
5 M Ft, 2012-ben 28,5 M Ft, ez összesen 33,5 M Ft. Ennyit adott az alapítvány az önkormányzatnak.
Utána semmit. Ebből az önkormányzat elköltött 16 M Ft-ot a temető partfal önrészéhez, 4,5 M Ft-ot
még egyszer a temető önrészéhez, 2,3 M Ft-ot ahhoz, hogy a Sándor völgybe kivigyük az ivóvizet,
12,5 M Ft-ot pedig a Sándor völgyi beruházás önrészéhez használtunk fel. Az összes többi az
alapítványra tartozik.
Nagy András képviselő: Nekem az a problémám, hogy az önkormányzat alapította az alapítványt és ő
is választja a tagokat, ehhez képest mégsem számoltathatja el.

További kérdés, észrevétel, hozzászólás hiányában a polgármester az utolsó napirendi pont
megtárgyalására zárt ülést rendelt el.
Dr. Jakab Orsolya jegyző
nevében és megbízásából:
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