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Készült: Tardona Községi onkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilv:ános ülésén.

Az ülés időpontia: 2ot6, május 30. a kezdés időpontja: 15:00 óra.

Az ülés helve: Jókai Mór Művelődési otthon és Könyvtar,3644 Tardona, Kossuth tft32,

Az ülésen ielen vannak a képviselő-testület tagiai közül:

Balla György polgármester
Szűcsné Pál-Kutas orsolya alpolgármester
Czako Tivadar képviselő
Földessy Aranka Margit képviselő
Gyenes Bálint képviselő
Pálné Kakszi Ilona képviselő

Távol van: Primász Péter képviselő, aki távol maradását e|őzetesen bejelentette.

Dr. Szécsi ottő jegyző
Juhászné dr. Soltész Edit aljegyző, jkwezető
Balla Tiborné gazdá|kodási ügyintéző

Jelen van még2 fő tardonai lakos.

Balla GvörgY polgármester:
egál lapítja,hogyamegvá|asztott7főképviselők özü l6fo

képviselő jelen van, ezért azülés hatarozatképes és azt megnyitotta.

Javasolja a jegyzőkönyv hitelesítőinek Pálné Kakszi Ilona és Czakó Tivadar képviselőket. Kéri,

hogy aki egyetért kézfelnyújtással jelezze.

A képviselő.testület jelenlévő 6 taga egyhangúlag 6 igen szavazattal, ellenszavazat és

tartózkodás nélkül elfogadta a polgármester javaslatát.

Ismerteti és szavazásra bocsátja a napirendi pontokat.

|.l A2Ot5. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterj esáő: Balla György polgrírmester

2.l A20I5. évi zárszámadás elfogadása
Előterj eszto : Balla György polgármester

3./ Javaslat a20|5.évi belső ellenőrzési jelentés jóvéhagyásara

Előterj esztő : Balla György polgármester



4./ IndíNánvok, javaslatok

A képviselő-testület jelenlévő 6 taga egyhangúlag, 6 igen szavazatta|, ellenszavazat és
t:rrtőzko dás nélkül e l fo gadta az a|ábbi nap irendet :

l.l A20I5. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterj esáő: Balla György polgiírmester

2.l A20|5. évi zárszárrtadás elfogadása
Előterjesaő: Balla György polgármester

3./ Javaslat a20|5. évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyására
Előterj esáő : Balla György polgrírmester

4. l Indít:v aÍ|yok, j avaslatok

1. napirend

E|őterjesztés a jeryzőkönyv 1. mellék|ete.

Balla Gytirry polgármester: Elmondja, hogy mindenki megkapta azanyagot,van.e valakinek
észrevétele. Felkéri Balla Tibornét, hogy ismertesse az arryagot.

Balla Tiborné gazdálkodási üryintéző: Elmondja, hogy azért szi:kséges a 20|5. évi
költségvetés módosítása, mert több állami trámogatást kapott az önkormányzat, mint az
e|őirényzat volt' illetve egyéb bevételek is keletkeáek. Részletesen ismerteti a módosuló
tételeket.

Balla Györry polgármester: Kéri, hogy akinek van észrevétele, javaslata tegye meg.

Kérdés éshozzászólás hianyában szavazásra bocsátja a javaslatot.

A Képviselő-testület a tagjai közÍil jelen lévő 6 fő közül 6 igen szavazatta|, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta ajavaslatot és az a|ábbi rendeletet alkotta:

Tardona Község Önkormán yzata Képvisető.testületének
9120|6. (v. 30.) önkormányzati rende|ete

az önkormányzat 2015. éü költségvetéséről sző|6 Il2015. (il. 06.) önkormányzatí
rendelet módosításáról

Tardona Község onkormrányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatátrozott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk f;
pontjában meghatarozott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



1.$

(L) Az önkormányzat 201.5. évi költségvetéséről szőIő Ll20I5. (II. 06.) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: rendelet) 2.g (1) bekezdésének helyébe a ktivetkező rendelkezés lép:

,, 2.5

(1) A Képviselő-testület az önkormőnyzat 2015. évi köItségvetését

236.130.000 bevétellel,
236.130.000 kiadással

óllapítja meg.,,

2.S

A rendelet 1. és 11.. mellékleteinek helyébe ennek a rendeletnek 1-. és 2. melléklete lép.

3.S

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

ffi,"B[ro.g,polgármester jegyző

1. melléklet Tardona Község Önkormónyzata Képviselő-testüIetének az önkormónyzat 2015. évi
köItségvetésérőI szóIó 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelet módosítósóróI szóIó 9/2016. (u 30.)
önkor mőny zati rendel etéhez

Ered
ei.

Mód.e
I

Teljesít
és

Eovéb saiátos bevétel 27 27
Tu|aidonosi bevéte|ek 100 12809 12809
Továbbszámlázott szoloáltatás 780 3741 3741
Intézménvi e||átási díiak 1056 1331 1015
A|ka|mazottak térítése í00
Kötbér. bírsáo. eovéb kártérítés
Eqvéb saiát bevétel 2036 í7908 17592
Kiszám|ázott termékek és szo|qá|tatások, AFA u0 40't8 3924
Ertékesített tárovi eszk,fordított AFA
AFA bevételek. .visszatérítések 340 40í8 3924
kamatbevétel 25 25
Eovéb mÜködési cé|ú bevéte|ek 681 681
Működési bevételek 2377 22632 22222
Iparűzési adó 1085 868 868
Telekadó 82 82

Telj. alo

98

97



. kommuná|is adó 1 46',t5
IdeoenforoaImi adó 110 1 1 0 98

Helvi adó összesen 5862 5675 5663
Pit|ékok. bÍrsáook 1936 246 246
Igazgatási szoIg.dii
Gépjárműadó 4456 4261 4261
Átenoedett közoonti adók
Eqyéb közhata|mi bevéte|ek
Közhatalmi bevételek 12254 10182 10170
Te|epü|ési önkorm.mÜködésének általános támoqatása 12307 12307 12307
Te|epÜ|ési önkormánvzatok eoves köznev.fel.támoq 10054 1 0385 '10385

Te|.önkormányzatok szociá|is'gvermeki.és overmekétkeá.fe|ad. 8551 10920 10920
Te|epü|ési önkormányzatok ku|turá|is fe|adatainak támooatásai 1227 1227 1227
Müködési cé|Ú kö|tségvetési támogatások és kieo.támooatások 18659 1 8659
E|számo|ásbó| származő bevéte|ek 54 54
onkormányzatok müködésl támoqatásai 32139 53552 53552
Egyéb mÜködési cé|Ú támoqatások bevéte|ei áh.be|Ü|rő| 53895 49649 49649
Támooatásértékű műk. bev' közoonti ktovetési szeMő| 47632 47632
Támooatásértékű műk.bev.feiezeti keze|ésíi e|őiránvzattó|
Támooatásértékű műk. bev.TársadaIombizt.aIaotó| 2017 2017

Müködési cél ú tiimoqatások ál |am háztaÉáson be! ülról 86034 103201 í03201
E|őzó évi közp.ktgvetési kieoészítések, visszatérÜ|ések
MÜködési cé|ú pénzeszköz átvéte| 3U 354
Müködésl cé|ú pénzeszköz átvéte! 354 354
onkormánvzat fe|haImozási ce|ú támooatás 8í000 81000 81000
Támoo.fe|ha|mozási. bevéte| 1',t977 11977 1 '1910
Felh. Pe. Atv. Házt.
FelhaImoásicélú támogatások á!lamházt.be|üIről 92977 92977 929í0
Inoat|anok értékesítése 140 140
Fehalmozási bevéte|ek 140 140
E|őző évi oénzmaradvá nv 7618 5494 5494
Mege|ő|egezés 1 150 1 150
FÜooó. átfutl bevétel
Bevéte|ek mindösszesen 201260 236í30 235641

99

í00

í00

100

100

100

í00
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2. melléktet Toldona Köz\eg önkormányzata Képvísel&testüIetének oz önlarmónyzqt 2015. évi köItséwetésérőI szóIó 1/2075- (Il- 06.)
önkormánwatí rendelet módosításáróI szóIó 9D016. (u. 30.) önl<ormavzatí rendeletéhez

Ovoda Osszesen

85
80Do|ogi kiadások és egyéb fo|yÓ kiadások

irányítÓ szerv alá tartozÓ kÖ|tségvetési

e|özó évi m kÖdési é| e|óirányzat.



Támogatási kÖ|cstnÖk t r|esztése
á||amháztatáson beIiiIre

MÚkődési cél(t kiadások ősszesen 14924 14924 í3566 79172 1 í 3063 991 64 94096 127987 112730 88

Osszesen

irányítÓ szerv a|á tartozÓ kÖ|tségvetési

e|őzó évi feIhaImozási cé| e|őirányzat

feIha|mozási é|tl pénzeszkÖzátadások

á||amháztaÉáson kÍv Ire

97
9L
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kiadások ' t151 1  151 í  151 .|í51

F Íl ggö átfutÓ ki egyen |. ki adás

Kiadások mindÖsszesen 14924 14924 í3566 í 86336 í85í85 49231 201260 236í30 217491 92

Osszesen

100
100

E|Ózö évi mÍikÖdési é|ti e|óirányzat

Egyéb m kÖdési cé|Ú átvett

Támogatási kÖ|cstntk visszatértj|ése



Támogatási kt|csÖnÖk igénybevéteIe

á||amháztrar|áson be|uhÓ|

E|özö évi kÖ|tségvetési

kieoészítések.visszatérti |ések

MíIkődési céIÍt bevételek Összesen 14924 14924 í3536 í00008 135742 í35730 í00665 í36369 í35947 99

Osszesen

E|öző évi fe|ha|mozási él e|öiránrzat

Felha|mozási cé|ti pénzeszkÖz-

átvéte|ek á||amhááartáson klvtiIrÓ|



92977 93íí7 93050 92977 93íí7 93050 100
99Bevételek ősszesen 14924 14924 í3536 200603 228859 228780 193il2 229486 228997

F l n an gÍ rozásl bevételek í í50 1 150 íí50 í 150
F ss6 átf,,tő, klegvenlltÓ bevéElek

E|özö évek e|ÓiÉnyzat-maradványának

pénzmaradványának és e|ÓzÓ évek

vá||a|koási maradvánvának ioénvbevéla|a

30 30 76í8 uu w 76í8
5494 il94

Bevételek mindÖsszesen 14924 14924 í3566 200603 23il73 235394 201260 236{30 235641 99.8



Altalános indoklás

Az államhátúartásrő| sző|ő 20|l. évi CXCV. törvény 34. $ (1)-(5) bekezdésében foglaltak
szerint, a helyi önkormrínyzat költségvetési rendeletét módosíthatj a.

Az onkorm ényzatKépviselő-testülete az Alaptörv ény 32. cikk (2) bekezdésében meghatiírozott
eredeti jogalkotói hatáskörében, az A|aptorvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva rendeletet alkot Tardona Község onkormányzata2015.
évi költségvetési rendeletének módosítástíról.

az iinkormányzat 2015. évi költségvetéséről szőlő 112015. (il.06.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló .,..12016. (v.....) önkormányzati rendelet

előzetes hatásvizsgálata

A20l l. januar l-jétől hatályos, ajogalkotásról szóló 2010, évi CXXX. törvény (atovábbiakban
Jat.) 17. $-a szerint:

17.$. (l) A jogszabály előkészítője _ a jogszabá|yban feltéte|ezett hatásaihoz igazodő
részletességű _ előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri aszabá|yozás vrírható
következményeit.

(2) Ahatásvizsgálat soránvizsgálni kell

a.) atervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait
ab.) környezeti és egészségi következményeit,
ac.) admini sztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b.) a jogszabá|y megalkotásiínak sztikségességét, a jogalkotás elmaradásrínak
varható következményeit, és

c.) a jogszabá|y a|ka|mazásáú.rcz sztikséges személyi, tárgyi és pénzügyi
feltételeket.

Tardona Község onkormrínyzata 20|5. évi költségvetési rendelet módosításában foglaltak
vrárható hatásai _ a Jat 17. $.(2) bekezdésében foglalt elvárások ttikrében _ az a|ábbiak szerint
összegezhetők:

1. Atewezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

A jogszabály társadalmi, gazdaságÍ' kiiltségvetési hatásai

M.) A tórsadalmi hatásai: Indokolt atárgyévi költségvetés módosítása, elsősorban
az á||ani tiímogatás, a tátmogatás értékű bevételek vá|tozása miatt, illetve a
beszrímoló elfogadása következményeként a pétwmaradvány konekciója és
felosáása miatt.

A Tervezet gazdasóqi. költsé?etési hatásai:

A Képviselő-testület az önkormiínyzat20|5. évi költségvetését 236.l30.000,- Ft bevétellel,
és 236.130.000,- Ft kiadással állapí$a meg.

l 0



ab.) A jogszabóIy kórnyezeti és egészségi következményei:

A rendelet módosításban foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított,számottevő környezeti és egészségi következményel eltérései nincsenek.

ac.) A jogszabály adminisztratív terhelret befolyásoló hatásai:

A rendelet módosítás a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nemkeletkeztet, ezfőkéntannak ktiszonhető, hőgy azujraszabá|yozásra jogszabá|yi
előírások miatt kerül sor-

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, ajogalkotás elmaradásának várhatókövetkezményei:

AMagyarországhelyi önkormányzatairól szóló 20t|, évicl,x)o{Ix törvény l43. $ (4) b)pontja és az államháztartásrő| szőlő 20t1. évi CXCV törvény 23. $ (l) bekezdése tesziindokolttá.

3. 
fi..üffilá|y 

alkalmazásához szükséges személyÍ, szewezefr, tárgyi és pénzüryi

A rendelet módosítás elfogadrása.. 
:s:t'én az új rendelet a|ka|mazása a jelenlegiszabá|yozáshoz képest többlet személyi feltételt n"- ig*y.t.

Tardona, 20|5. május 18.

Dr. Szécsi ottó
jegyző

, 
";;,*..

Előterjesztés a jeryzőkönyv 2. mellék|ete.

Pl|! .G-yörgy polgármester: Elmondja, hogy a következő napirendi pont a zárszátmadás.Felkéri Balla Tibornét, hogy ismertesse a javaJíatot.

Balla Tiborné gaz!á|kodási üryintéző: Elmondja, hogy minden feladat ot e||átott azönkormiínyzat, ami a költségvetesbén szerepelt. Reszieíeseriismerteti -^iii,t.

Balla Györry polgármester: Kéri, hogy akinek van kérdése tegye fel.

Kérdés éshozzászólás hiányában szavazrisra bocsátja a javaslatot.

A Képviselő-testület a tagiai közüI jelen lévő 6 fő köziil 6 igen szavazatta|. ellenszav azat éstartózkodrás nélkül elfogadta a javaslatot és az a|ábbi' rendeletet alkotta:

l l



TARDoNA KozsÉc oNxonvrÁtwzlra xÉpvIsnr,o .rnsrtrr,nrnnrcr
|0 12016. (v. 30.) önkormányzati rendelete

az onkormányzat
20 1 5. évi költségvetésének zárszámadásáról

Tardona Községi onkormrányzat Képviselő-testülete azAlaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatánozott eredeti jogalkotói hatáskörében) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában meghatátrozott feladatkörében eljarva a következőket rendeli el:

1.S

Tardona Község onkormrányzatának Képviselő-testtilete a 20|5. évi költségvetés
végrehaj tásríról szóló zér szánnadás

bevételi főösszegét 23s.641.000'. Ft.ban
kiadási főtisszegét 217.491.000,- Ft.ban

pénzmaradványát 14.768.000,. Ft-ban
(amiből kötelezettséggel terhelt 0'- Ft
- múködési célú pénzmaradviíny 14.768.000'- Ft

fe|ha|mozásra pénzmaradvany 0,- Ft )

á||apitjameg, az |.,2.,3., 4.,5., mellék|et rész|etezése szerint.

2.$

(I) Az onkormanyzat 20|5. évi pénzforgalom egyeáetése, mérlegét, eredmény kimutatását,
pénzmaradvtíny kimutatását a 6., 7 .,8.,9. mellékletek szerint fogadja el.

(2) Apénzmaradvány összege 14.768.000,- Ft, kötelezettséggel terhelt e|óző évi működési célú
kifizetésre 0,- Ft, a felhalmozási célú kifizetésre 0,. Ft, szabadpétumaradvány |4,768.000,- Ft.

3.S

(l) Az éves költségvetési beszámoló részeként az immateriális javak és trírgyi eszközök
állomanyának alakulását, afeladatmutatók változását a 10. mellék|ettarta|mazza.
(2) A költségvetésben jóvríhagyott előiriínyzatokat, az e|őirányzatokban bekövetkezett
változásokat és a módosított e|őirényzatokat a 11. mellék|ettarta|mazza.
(3) A követelések és kötelezettségek állomrínyának alakulását a 12. melléklet tarta|mazza.
()Azonkormrínyzathite|á|lományáta13.mellék|ettarta|mazza.
(5 ) A közvetett támogatásokat a 1'4. mellék|et tarta|mazza.
(6) A pérueszközök terv ezett v á|tozásár ól a 1 5. m ell éklet tarta|mazza.
(7) A nyujtott hitel állomanyró| a16. mellék|et tarta|mazza.

I2
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4.S

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

""Kíoo,polgármester

,//,,4
,4/ ,'

,,ír/szecsi ottó
jegyző

7. melléklet Tardona Község Önkormónyzata 2015. évi köItségvetésének zórszőmadósárót szóIó 1-0/201"6.
U30.) önkormányzati rendeletéhez

Ered
ei.

Mód.e
I

Teljesít
és

Eovéb saiátos bevéte| 27 27
Tu|aidonosi bevéte|ek 100 12809 12809
Továbbszám|ázott szo|oá|tatás 780 3741 3741
lntézménvi e||átási díiak 1056 1331 10í5
A|kaImazottak térÍtése 100
Kötbér' bírsáo. eovéb kártérítés
Eqvéb saiát bevétel 2036 í7908 17592
Kiszám|ázott termékek és szo|gá|tatások, AFA 340 4018 3924
Ertékesített tárqvi eszk,fordított AFA
ÁFA bevételek. -visszatérítések 340 40í8 3924
kamatbevéteI 25 25
Eovéb mÜködési cé|ú bevételek 681 681
Működési bevételek 2377 22632 22222
Iparűzési adó 1 085 868 868
TeIekadó 82 82
Maoánk. kommunális adó 4667 4615 4615
IdeoenforoaImi adó 110 110 98

Helvi adó összesen 5862 5675 5663
PTt|ékok. bírsáook '1936 246 246
Ioazoatási szolo.dii
Géoiárműadó 4456 4261 4261
Atenoedett közoonti adók
Eqvéb kozhata|mi bevéte|ek
Közhatalmi bevételek 12254 10182 10170
TelepÜ|ési önkorm.mÜködésének á|talános támooatása 12307 12307 12307
Te|epü|ési Önkormánvzatok eoves köznev.fe|.támoq 10054 1 0385 10385
Te|.önkormánvzatok szociá|is,overmeki.és qvermekétkezt.íe|ad. 8551 10920 1 0920
TelepÜ|ési önkormányzatok ku|turá|is fe|adatainak támooatásai 1227 1227 1227
MÜködési cé|Ú kö|tséqvetési támoqatások és kieq.támooatások 18659 18659
EIszámo|ásbó| származó bevéte|ek 54 54
onkormányzatok müködési támogatásai 32139 53552 53552
Eovéb mÜködési célú támoqatások bevéte|ei áh'be|ü|ről 53895 49649 49649
Támoqatásértékű műk.bev.központi ktqvetési szeMő| 47632 47632
Támooatásértékű műk.bev'feiezeti kezelésű e|őiránvzattó|
Támooatásértékű műk. bev.TársadaIombizt.aIaptó| 2017 20't7

Müködésl cél ú támoqatások állam háztartáson be! ülrő! 86034 103201 103201

Tel.olo

98

97

99

í00

í00

100
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E|ózó évi közp. ktovetési kieqészítések' visszatérülések
MÜködési cé|ú pénzeszköz átvétel 354 354
Müködési célú pénzeszköz átvétel 3il 354
tnkormánvzat fe|ha|mozási célú támooatás 81000 81 000 8't000
Támoo.fe|ha|mozási. bevéte| 11977 't1977 1  1910
Fe|h. Pe. Atv. Házt.

Fe|ha!mozásicélú támooatások ál |am házt.be! ülről 92977 92977 929í0
Inqat|anok értékesítése 140 140
Fehalmozási bevételek 140 140
E|őző évi oénzmaradvánv 7618 5494 5494
Mege|ő|egezés 1150 1 150
FÜooő. átfutó bevéte|
Bevételek mindösszesen 201260 236í30 235641

100

100

100

99

2. mellék]et Tardona Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
I0/20L6. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Tardona Községi Onkormányzat 2015. évi kiadásai

3. mellék|et Tardona Község tnkormányzata2015. évi kö|tségvetésének zárszámadásáró|szóló
1012016. (V. 30) önkormányzati rende|etéhez

I4

Megnevezés Eredeti Módosított Ténvleges
Személyi iuttatás 56002 57002 50786
Munkáltatót terhelő iiírulékok 70L7 1.0525 8934
Dolosi kiadás 24636 34601 278L4
Működési kiadás
Műktidési célú oénzeszkÖz átadás:
- áIlamháztartáson kívülre 2973 20273 20209
- Mük.tiímos.ért.kiadások 3468 5586 4987
Egyéb működési célú kiadások
összesen:

94096 L27987 LL2730

Ellátottak pénzbeli iuttatása
Müködési kíadások összesen
Felúiítás L0L439 99s4s 99545
Beruházások 2343 4065 4065
Felhalm.célú pénzeszk. átad. 3382 3382
Befekt .célú részes. vásárlása
Felhalmozási hitelek kamata
Felhalmozási kiadás összesen
Hosszú leiáratú hitel törlesztés
Rövid leiiíratú hitel törlesztés
Belföldi hitelek törlesztése
Finanszírozási kiadás összesen 1151 1151
Atfutó kiadások
2015. évi kiadás összesen 201260 236130 2I749L



20íS.évi felhalmozási . kiadásai feladatonkénUcélonként

ezer Ft-ban

Sor-
sz. Fe|adat megnevezése tsszes

kiadás
2015. év
végéig

Bázis évi
(e|ózetes)

tény

20.|5 évi
e|őirányzat

. . ' . . . . . .  év i
számított

előirányzat

.  . .  . .  .  . . .  évi
számított

e|őirányzat

I 2. 3=4+5+6+7+8 4 5. 6. 7. 8.

|' Beruházások

V| s M|oR pá|yázat

terv

fö|d vásár|ás

részesedések

tárgyi eszktz vásár|ás

Il. Nem beruházási kiadások

KÖzvi|á9Ítás korszerÜsítés

l||. Egyéb fe|ha|mozási cé|ú kiadások

- Támogatás értékű kiadások

- Pénzeszköz átadás á|lamházt. kívü|re

-Finanszírozásikiadások ok.kamat

93877

89812

3 1 8

2297

100

1 350

9733

93877

8981 2

3 1 8

2297
't00

1 350

9733

0

Beruházási kiadások összesen 1036't0 1036't0

4. me||ék|et Tardona Községi tnkormányzat2015.évi költségvetésének zárszámadásárl| szÓ|ó 10 12016
(V. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Európai uniós támogatással megva!ósu!ó projektek
bevételei, kiadásai, hozzil1áru|ások

KEOP-5.5.0tW14-2014-
EU.s projekt neve' azonosítója: oo45 Közvi!ágítás korszerüsítése

Tardonán
Ezer forintban

Források 2015.év
Saiát erő 0

-saiát erőből központi támoqatás
EU-s forrás 11910 í1  910
Társfinanszírozás
Hitel
Eqvéb forrás

Források összesen: íí  910

15



Kiadások. költséqek
Szemé|yi ie||eqű
Beruházások. beszezések 9 733 I 733
Szo|qá|tatások iqénvbe véte|e 2  177 2  177
Adminisztratív kt|tséoek

Osszesen: 11  9í0 1í  9í0

5. melléklet Tardona Községi Önkormányzat 201"5. éü költségvetésének zárszámadásáról
sző|ő

L0l20I6. ( V.30.) önkormányzati rendeletéhez

Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

Megnevezés Eredeü Módosított Teljesítés
1". Személyi juttatások
2. Munkaadót terhelő járulékok
3. Dologi és egyéb folyó kiadások
4. Műkodési célú támogatásértékű kiadások
5. Áht-on kívülre végleges működési pe. átadás
6. Ellátottak pénzbeli juttatása
7. Felújítás
8. Felhalmozási kiadások
9. Befektetési célú részesedések vásárlása
]-0. Áht-on kívülre végleges felhalmozási pe. átadás
].1.. Hosszú lejáratú kölcsönök nyíjtása
1.2. Rövid lejáraní kölcsönök nffitása
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen

14. Hosszú lejáratú hitelek
1.5. Rrivid lejáratú hitelek
1.6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
1 7. Finnans zirozási kiadások.
18. Finans zírozási kiadások összesen

19. Pénzforgalmi kiadások

20. P énzforgalom nélküli kiadások
2].. Továbbadási célú kiadások
22. Kiegyenlítő, fÍiggő, átfutó kiadások
23. KÍadások összesen

24. Önkormányzatok müködési támogatásai
25 Müködési célú támogatások iáh.belülrőI
26. Felha]mozási célú támogatások iíh.belülről
27 . Kozhatalmi bevételek
28. Működési bevételek
29. Áht-on kívülről végleges műktjdési pe. áwétel
30. Felha]mozásicélú áwett pénzeszközök

56002
70r7

24636
3468
2973

10l.439
2343

3382

201260

99545 99545
4065 4065

57002
1 0525
34601
5586

20273

LL5L
1151

236130

236130

53552
49649
92977
IOL82
22632

354
92977

50786
8934

278r4
4987

20209

216340

L1"5L
1_151

2L749r201260

201260

32139
53895
92977
L2254
2377

92977

2L749L

53552
49649
9291.0
IOLTO
22222

354
929L0
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3 1.. Felhalmozási bevételek
31 Költségvetési pénzforgalmí bevételek összesen 193642
32.E|őzőéviköltségvetésimaradványánakigénybevétel 7618
33.Allamháztartáson belüli megelőlegezések
34.Kiegyenlítő, átfutó, fiiggő bevételek

L40 1.40
229486 228997

5494 5494
1150 1L50

6644 6644
236130 235641

35. Finnanszírozási bevételek
36.Bevételek összesen

76L8
20L260

6. melléklet Tardona Községi onkormányzat 2015. évi koltségvetésének zárszámadásáról szóló
10/2016. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Pénzforgalom egyeztetése

]-. Pénzkészlet tárgyidőszak elején _ bankszámlák egyenlege 5.485
2. Pénzkészlet tárgyidőszak elején _ deviza betétszámlák egyenlege 0
3. Pénzkészlet tárgyidőszak elején - forintpénztár egyenlege 9
4. Pénzkészlet tárgyidőszak elején - valutapénztár egyenlege 0
5. Pénzkészlet tárgyidőszak elején . összesen 5.494

6. Bevételek (+)

7. Kíadások (-)

8. Pénzkészlet tárgyidőszakvégén _ bankszámlák egyenlege 14.764
9. Pénzkészlet tárgyidőszak végén _ deviza betétsziímlák egyenlege 0
1.0. Pénzkészlet tárgyidőszak végén _ forintpénztár egyenlege 4
11. Pénzkészlet tárgyidőszak végén _ valutapénztár egyenlege 0
12. Pénzkészlet tárgyidőszak végén - összesen 14.768

7. mellék]et Tardona Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
zárszámadásáróI szóIó

L0/20I6. (v. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Mérleg

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
IV.Koncesszióba, kezelésre átadott eszközök

A.,Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

I. Készletek
II. Értékpapírok

B., Nemzetí vagyonba tartozó forgóeszközök összesen
I. Hosszú lejáraní betétek

0
428.400

s10
r13.644
542.554

233
493.799

110
r07.267
601.409

0
0
0
0

0
0
0
0

t7



. II. Pénztárak,csekkek,betétkönyvek
III. Forintsziímlák

C,. Pénzeszközök
I.Költségvetési évben esedékes követelések
II. ktiltségvetési évet követően esedékes követelések
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D., Követelések
E.' Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások
F., Aktív időbeli elhatárolások
Eszközök összesen 540.666
Nemzeti vagyon és egyéb eszk. Ind. értéke és vált. 723.520

IV. Felhalmozott eredmény -184.976
V. Eszközök értékhelvesbítésének forrása

9
5.485
5.494

r.421.
38

L.524

4
L4.764
I4.768

r57

607.600
723.s20

-I84.976

66.725
60s.608

L.1_50
632

L.782

0

VI.Mérleg szerinü eredmény
G.' Saját tőke

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettség
Il.Költségvetési évet követően esedékes ktitelezettség 1.151
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 632

H., Kötelezettség I.783
I.' Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
J., Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások
K., Passzív időbeli elhatárolások 0

r8.425
556.969

Források összesen: s49.610 616.334

8. melléklet Tardona Községi onkormiányzat 201.5. évi költségvetésének zárszámadásiíról szóló
Lo/20L6. (v. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Eredmény kimutatás

Megnevezés Tárgy év
I. Tevékenység nettó eredrnényszemléletti bevétele
II. Aktív saját teljesítmények értéke
III. Egyéb eredményszemléletti bevételek
IV. Anyagiellegíí ráfordítások
V. Személyi j ellegü ráfordítások
VI.Értékcsökkenési leírás
VII.Egyéb ráfordítások
A) Tevékenységek eredménye
VIII.Pénzügyi müveletek eredményszemléletti bevételei
B) Pénzügyi müveletek eredményei
C) Szokásos eredmény
X. Rendkivüli eredményszemléletü bevételek
XI. Rendkivüli ráfordítások
D) Rendkivüli eredmény
E) Mérleg szerinti eredmény

2I.748
0

118.626
2r.438
59.722
22.737

-18.s48
55.025

0
0

55.025
11.910

0
L1.910
66.935
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9. melléklet Tardona Községi Önkormányzat 201.5. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
L0/20L6. ( v. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

Megnevezés Előző év Tárgy év
1.. Zárő pénzkészlet
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege
3. EIőző években képzett tartalékok állomiínya
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
6. Finanszírozásból sziírmazó konekciók
7. Pénzmaradványterhelő elvonások
8. Viíllalkozási eredményből felhasznált összeg
9. Pénzmaradviínyt módosító tétel
10. Módosított pénzmaradvány
11. 10-ből egészségbizt. alapból folyósíton maradvány
12. 10-ből kötelezettséggel térhelt pénzmaradvány

5.494 L4.768
00
00
00

5.494 L4.768
0

00
00
00

5.494 L4.768

1-3. 10-ből szabad pénzmaradvánv 5.034 L4.768

10. mellék]et Tardona Községi Önkormányzat 201.5.évi költségvetésének zárszámadásáról
szőIő 10/2016. ( V. 30.) önkormiínyzati rendeletéhez

Vagyon kÍmutatás

adatok eFt-ban
o Megnevezés Nyitó

bruttó érték
Bruttó érték

változás
2015-ben

Nyitó
értékcsökkenés

Ertékcsökkenés
elszámolás
2015-ben

Nettó érték

Immateriális javak
O-ra leírt 8.0].1

8.0r.1 250 8.0L1 17 233

Ingatlanok
O-ra leírt: ]-6

51"3.982 73.0L5 86.960 L5.753 484.284

Gépek, berendezések
0-ra leírt: 8.820

L1..864 8.727 I0.464 590 9.515

Üzemeltetésre kez.
átadon

2I2.570 0 98.926 6.377 L07.267

Míndösszen:
O.ra leírt: 16.847

746.427 8r..992 204.361, 22.737 60L.299

I9



77' melléHet Tqrdond Község Önkormáryzota 2015- éví köINégvetésének zárszámadós,áróI 5z|óIó 1012016. (u30.) önlarmánymtí reni1eletéhez

Ovoda Osszesen

89

85
80Do|ogi kiadások és egyéb fo|yÓ kiadások

irányítÓ szerv a|á tartozÓ kÖ|tségvetési

e|ózó évi m kÖdési cé| e|öirányzat-

Támogatási kÖ|csÖnÖk tÖr|esztése

20



be|Ü|re

MíjkÖdési céI(t kladások Összesen 14924 '14924 í3566 79172 í.| 3063 99í64 94096 127987 112730 88

onkormán Osszesen

irányítÓ szerv a|á tartozÓ kó|tségvetési

e|őzó évi fe|ha|mozási é| e|őirányzat

97
91

21



Osszesen

100
100

E|özö évi műkÖdési célti elöirányzat

Egyéb miikÖdési cé|rj átvett

Támogatási kÖ|csÖnÖk igénybevéte|e

22



E|Ózó évi kÖ|tségvetési
kiegészítések,visszatérÜ |ések

MtlkÖdési cél bevételek ősszesen 14924 14924 í3536 í00008 135742 í35730 í00665 í36369 í35947 99

E|őzÓ évi fe|ha|mozási é|ri e|ÓiÉnpat

Os$zesen

100
99



bevételek íí50 1 't50 í í50 11
Fiisső átfutö, kiegyenlítö bevételek

E|öző évek előirányzat-maradványának

pénzmaradványának és előzö évek

Vá||á|kr7áqi maedvÁnvÁnak idÁnvhéVÁ1

30 30 7618 s4&l ilu 7618
5494 5494

Bevéte|ek mindiisszesen 14924 14924 í3566 200603 235473 235394 201260 236130 235641 99,8

.|2' me||ék|et Tardona KÖzségi tnkormányzat 201 S.évi kÖltségvetésének
zárszámadásárÓ| szÓ|Ó ,|o 12016. ( V. 30.) Önkormányzati rende|etéhez

Ezer forintban!
Sor-
szám AdÓsságá|lomány

eR7k.l7.lk q7érint

Nem lejárt
Leiárt

Nem lejárt'|ejárt
Összes tartozás

í-90 nap kÖzÖtti 91-í80 nap
kliz?ltti

181-360 nap
kiiuiitii

360 napon
trili

tsszes |ejárt
tartozás

1 2 3 4 5 6 7 B=(4+...+7) 9=(3+8)

l' BelfÖ|di hitelez k

1 . AdÓhatÓsáooa| szembeni tartozások 0
2. KÖzponti kt|tségvetésse| szemben

fenná||Ó tiartozás

0

3. EIkÜ|Önített á||ami ÉnzaIapokkaI

szembeni tartozás 0

4. TB a|apokka| szembeni tartozás

5. szá||ÍtÓi tartozás 0 0

6. Eovéb adÓssáo 0

Belfóldi Összesen: 0

24



1 3. melléklet Tardona Ktzségi tnkormányzat 201 5. évi kÖttségvetésének zárszámadásárlt szÓlÓ 1o/ 2o1 6.( V.30.) tnkormányzati rendetetéhez

Tardona.... tn kormányzat áltat fe|vett hite|át tomány ata ku Iása,
lejárat és eszkiizÖk szerinti bontásban 20í5 december 3í.i áItapota

ezer Ft-ban

Sor-
sz. Megnevezés Fe|vét éve tsszege Leiárati évek tsszesen

2015. 2016. 2017 20't8. 201 9. utáni évek
1 Felha|mozási cé| Tlke

Kamat

tsszesen 0
2. RÖvid lejárat miikÖdési

hitel

Tőke

Kamat
tsszesen 0

3. Tóke
Kamat

tsszesen
4. Töke

Kamat
tsszesen

25



14. melléklet Tardona KÖzségi tnkormányzat 201S.évi ktltségvetésének zárszámadásárlt szllT 10 2016. ( v.3o.) tnkormányzati
rendeletéhez

...Tardona...on kormán yzat ...201 5...évi ktizvetett támogatása i
ezer Ft-ban

Sor-
sz.

A támogatás
kedvezményezettje

(csoportonként)

AdÓe|enoedés AdÓkedvezménv tsszesen
jogcÍme
(jellege)

mértéke
o/o

Összege
eFt

jogcÍme (e||ege) mértéke % Összege
eFt

jogcíme
(ellege) mértéke % Összege

eFt eFt

1 .
70.éven fe| |iegyed I

é|Ő Komm.adT 50 249 249
2.
3. Óvodai étkezŐk étkezés 100 556 556
4. Mozgáskorlátozott GépiármiiadÓ 278 278

9. Összesen. 527 556 í083
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15. melléklet Tardona Ktizségi onkormányzat 201.5. évi költségvetésének zárszámadásáról
szőIó 10/2016. (v. 30.) rinkormányzati rendeletéhez

. KI MUTATÁS
a pénzeszközök tervezett változásáról

Tardona Községi Önkormányzatnak tervezett pénzeszkoz változása nincs.

16. melléklet Tardona Községi Önkormiányzat 2015. éü költségvetésének zárszámadásáról
sző|ő L0/2016. ( v. 30.) önkormányzati rendeletéhez

KIMUTATAS
a nffi tott hitel(kölcsön) állományró|

lejárat szerinü bontásban

Tardona Községi onkormányzatnak nffitott hitel (krilcsön ) átlománya nincs.

líJtalános indoklás

A törvényi előírásoknak megfelelően a rendelet _ a jóvríhagyott költségvetés szerkezetében _
tarta|mazzaTardona Községi Önkormrínyzat2}tl. évi költségvetésének végrehajtási adatait.
Az államháztartásról szó|ő20LL. éü CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. $ (1.) bekezdése
szerint: ,,A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkoző zárszámadási
rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testtilet elé úgy,
hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a
költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjiíig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet
tervezetével együtt a képviselő-testtilet részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A.
S szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával
kapcsolatosan elkészített jelentését.,,
A rendelet megalkotásánál figyelembe vetttik az Áht., az á]lamháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról sző|ő 368/2011. (xII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Á*.), az
államháztartás szervezetei beszámolási és könywezetési kötelezettségének sajátosságairól
sző|ő 249/2000. (xII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhszr.), Magyarországgazdasági
stabilitásárő| sző|ő 20LL. évi CXCIV. ttirvény és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
20IL. évi CLXXXIX törvény rendelkezéseit.

Előzetes hatásvizsgálat
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Thrdona Községi Önkormányzat Képviselő.testiiletének
...|2016. (..... .. . . ) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló rendeletéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CxxX. törvény 17.s (1) bekezdése alapján az előzetes
hatásvizsgálattal a jogszabiíly előkészítője felméri a jogszabály változás előzetes
következményeit'
A Tv. L7. 3 tzt bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők
vizsgálata szükséges:

TársadalmÍ.gazdasági hatása:
A jelen költségvetési rendelet-tervezet összeállításakor értékelésre kerültek mindazon
feladatok, amelyek az tjnkormiínyzat 201.5. évi költségvetésének végrehajtását befolyásolták,
telj esítését megalapozták.
Azárszámadási adatok alapján megállapítható, hogy a 2015. évi költségvetésben kitűzött célok,
feladatok teljesültek. A kiadásoknál a takarékosság és ésszerű felhasználás volt a jellemző.

Környezeti' egészségi körülmények:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyr' kömyezetre gyakorolt hatásai
nincsenek, a jogszabályok iíltal az önkormányzatok kötelezettségeként meghatározott ágazati
feladatokat nem veszélyeztette.

AdminÍsztratív terheket befolyásoló hatása:
Azárszámadási rendelet-tervezet annak mellékletei és szöveges indoklása átfogóan határozták
meg a 2015. évi feladatellátásokat, a feladatellátások során felmerülő adminisztratív
feladatokat.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:
Az iíllamháztartásról szőIő 20IL. évi CXCV. törvény 91.s (1)-(2) bekezdései, az
iíllamháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet (Áw.),
az államháztartás szervezetei beszámolási és könywezetési ktitelezettségének sajátosságairól
szóló többször módosított249/2000. (xII.24) Kormányrendelet 6.S-a alapjrán megalkotni.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:
Ennek elmaradása esetén, az önkormányzat nem tenne eleget törvényi kötelezettségeknek. Ez
maga után vonná többek között a normatív iíllami hozzájárulások esetleges felfiiggesztését,
zárolását, valamint az e|őző évi kötelezettség-vállalások teljesítésére nincs jogalap.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Arendelet-tervezet összeállításiínak tárgyi, személyi, szervezeti feltételei a rendelkezésre álltak.

Tardona, 201.6. május l.8.

Koftő
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3. napirend

Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellék|ete.

Balla György polgármester: Elmondja, hogy a következő napirend a belsőellenőrzési jelentés
elfogadása. Felkéri Dr. Szécsi ottő jegyzót, hogy ismertesse ajavaslatot.

Dr. Szécsi ottő jegző: Részletesen ismerteti ajavaslatot.

Balla György polgármester: Kéri, hogy akinek van kérdése vagy hozzá kívrín szólni tegye
meg.
Javaslata a következő: ,,A képviselő-testÍilet úgy dönt, hogy Tardona Községi Önkormányzat
Képviselő-testtilete a 201.5. éwe vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési jelentését elfogadja.''

Kérdés éshozzászólás hianyában szavazásra bocsátja a javaslatot.

A Képviselő-testület atagai köziil jelen lévő 6 fő köáil 6 igen szavazalta|, ellenszavazat és
tartőzkodáselfogadtaa javaslatotésaza|ábbihatfu ozatothozta:

Tardona Községi Önkormán yzat Képviselő-testületének

53 120|,6. (v. 30.) határozata

a 2015. évre vonatkozó ellenőrzési jelentés jóváharyásáról

Tardona Községi onkormrányzatKépviselő- testtil ete azelőterjesztést megtárgyalta és az a|ábbi
határozatothozza:

A képviselő-testiilet úgy dönt, hogy Tardona Községi onkormrínyzat Képviselő-testülete a
20 | 5 . évre vonatkozó éves összefo glaló ellenőrzé si j elentését elfogadj a.

. 
";;;".

BaIIa Györry polgármester: Elmondja, hogy a Bánhorváti óvodafenntartó onkormányzati
Trírsuláshoz Történő csatlakozás kérdése következik.Kérdezi Pálné Kakszi llonát, hogy kívrín-
e kiegészítést tenni:

Pálné Kakszi Ilona képviselő: Elmondja, hogy nem, dehozzanakdöntést erről.

Balla Györry polgármester: Kéri, hogy akinek van hozzásző|ása tegye meg.

Javaslata a következő: ,,J-.) A Képviselő-testÍilet úgy dönt, hogy 201.6. augusztus 29. napjától
csatlakozni kíván a Bánhorváti óvodafenntartó onkormányzati Társuláshoz, mely társulás
útján gondoskodik az óvodai nevelési feladatok ellátásáról. 2.) A képviselő-testÍilet
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felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozási szándékot jutassa el a Biínhorváti
óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának.''

Kérdés éshozzászólás hianyában szavazásra bocsátja a javaslatot.

A Képviselő-testiilet atag1ai ktizül jelen lévő 6 fő köziil 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazatta|
elfogadta a javaslatot és az a|ábbihatétrozatothozta..

Tardona Kiizségi Önkormányzat Képviselő.testületének

54 1201,6. (v. 30.) határozata

Bánhorváti óvodafenntartó Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozási szándék
bejelentéséről

Tardona Községi onkormányzat Képviselő- testülete az előterjesáést megtrírgyalta és az a|ábbi
hatÍrozatothozza:

1.) A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy 201.6. auguszfus 29. napjától csatlakozni kíván a
Bánhorváti óvodafenntartó onkormányzati Társuláshoz, mely társulás útjiín gondoskodik az
óvodai nevelési feladatok ellátásáról.

2.) A képviselő-testtilet felhatalm azza a polgármestert, hogy a csatlakozási szándékot jutassa el
a Bánhorváti óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának.

felelős: polgármester
határidő: 1-0 nap.

Batla György polgármester: Elmonoj", ;; talajvédelmi tervet kell készíteni, melyre
ajánlatokat kértek. Beérkeztek az ajénlatok, amit részletesen ismertet. Kéri, hogy akinek van
kérdése tegye fel.

Gyenes Bálint képviselő: Elmondja, hogy nem érti miért kell ez. Azegészaszennyviztelepre?
AzErv működteti, miért kell fizetrrie az önkormiínyzatnak.

Dr. Szécsi ottő jegző: Részletes tájékoztatást ad a múvelésből kivonás lépéseire és a
talajvédelmi terv sztikségességére.

Balla Györry polgármester: Javasolja, hogy most még ne döntsenek, utánajámak, hogy
mennyi a legkisebb kialakítható terület nagyság. Elmondja, hogy beszrímolóval tartozik a
terembérletekkel kapcsolatban. Marcius és május között 9 db térítésmentes rendezvény volt és
4 db ftzetős, melyből 60.000,- forint bevétele van az önkormrányzatnak.

Pálné Kakszi Ilona képviselő: Elmondja, hogy jó lenne egy megoldást találni az 5.000 és
20.000 forintos díjak között, mert volt ilyen igény a lakosok részéről.
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Balla 9{0"gy polgármester: Javasolja, hogy gondolkodjanak el ezen és ha továbbra isfelmerül igény a lakosok részérő|térjenek rá vissza.

Czakő Tivadar képvise|ő: Javasolja, hogy a múlt heti esőzések folytán jelentsék be vismaiorként. Kérdezi, hogyan lehet intézni?

P49 Tiborné gazdálkodási üryÍntéző: Elmondja, hogy a Katasztrófavédelemnél kellbejelenteni, akik kijönnek és fehérik, hogy jogo '-" -.ige"y,

Czakő TÍvadar képviselő: Javasolja a Rríkóczi út vége, azAdy út vége, valamint a Kossuth útés József Attila út közötti szakaszt bej elenteni

Balla Tiborné gazdálkodási ügyintéző: Elmondja, hogy aznemlakott út.

Czakő Tivadar képviselő: Elmondja, hogy ha érvíz van a faluban ez azútszakasz lenne amentesítő út amin meg lehetne közelíteni az e|zártrészeket.

Földessy Aranka Margit képviselő: Elmondja, hogy a turisáikai petlyazattal kapcsolatosmegbeszélésen történekről kell tájékoztatni a kopviJeiot."t. Bejrárás voti es a célterületekenattrakciókat mértek fel.

BaIIa György polgármester: Elmondja, hogy még nincs visszaje|zés erről.

Földessy Aranka Margit képviselő: Részletesen beszrímol a bejrárásról.

Szűcsné Pá|.Kutas 
!l1olr1 alpolgármester: Elmondja, hogy az iskolából alkotóhrízat éscsoportos vendégfogadásra alkalmas helyet lehet kialakítani.

Balla György polgármester: Elmondja' hogy ősszel lesz apá|yazatbeadása.

Földessy Aranka Margit képviselő: Kérdezi, hogy van-e egyéb pá|yánat? Június 2-ig lehetbenyujtani egyet ha vannak hozzátervek.

BaIIa Györry po|gármester: Elmondja, hogy nincs ilyen, ebben nem fudnak lépni.

Dr. Szécsi ottő jegrző: Elmondja, hogy Brínhorváti Községi onkormrínyzatnak milyentapasúa|ataivannakezze|apá|yazatikonstrukcióvalkapcsolatban.

Balla Györry polgármester: Ismerteti, hogy mely területeken tervezne pá|yazatbenyujtását.

Földessy Aranka Margit képviselő: Elmondja, hogy a Volrínnak fog írni egy leveletjríratstirítésről. Gyerekeknek szerveznek programokat junius 11-én, u nyutaiiusoknak ezen ahéfuégén.

Szűcsné Pál.Kutas orsolya alpolgármester: Elmondja, hogy folyamatosan bőviil a weblap,a 2016-os jegyzőkönyvek még nincsenek fent.

BaI|a György polgármester: Köszöni alpolgármester asszony munkáját.
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Pálné Kakszi llona képviselő: Kérdezi,hogy a június 4.i rendezvényben Tardona miként van

benne?

Balla György polgármester: Elmondja, hogy azv1uaz]nci Egyesület kb 1,5.hónappalkereste

meg, mert úgy gondoltak, hogy nem Kazinc-barcikán, hanem Tardonián rendeznék meg ezt a

programot, melyre minden helyi kap meghívót.

Pálné Kakszi llona képvÍselő: Kérdezi,hogy bérleti díjas?

Balla Györry polgármester: Kérdezi, hogy az|egyen?

CzakőTivadar képviselő: Kérdezi,hogy mi a program?

Balla György polgármester: Elmondta, hogy a faluból Kuktanét kérték fel a szervezésre, az

egészfalu meg lesz híwa, 15 órától t.e'áoai[, a meghívók mar elkészültek. Fizessenek érte?

CzakőTivadar képviselő: Elmondja, hogy nyílt rendezvény, így nem.

Pálné Kakszi Ilona képviselő: Kérdezi, hogy a Fiatalok Egyesületének megszavazott

támogatást átutalták-e mar?

Balla Tíborné gazdálkodási üryintéző: Elmondja, hogy a Jókai tura előtt megkapták.

Pálné Kakszi Ilona képviselő: Kérdezi, hogy a Kulturális Egyesület is megkaptamár?

Balla Györry polgármester: Elmondja, hogy még nem keresték őt.

Pálné Kakszi Ilona képviselő: Kérdezi, hogy kérni kell a pénil?

Balla Györry polgármester: Elmondja, hogy nem kell kérni, de nem volt még olyan

rendezvényük, hogy áfutalták volna apénzt.

Pálné Kakszi llona képviselő: Javasolja, hogy a rendezvénytik előtt utaljrík át.

Gyenes Bálint képviselő: Elmondja, hogy beszélték.a Művelődésináz garanciális javításait.

Kérdezi,hogy ezmikor fog megtörtennií-pmondja, hogy Tardona és Dédestapolcsány k<izött

lévő ftjldterületek hely,ai,i 
",áÁui 

megváltoaak. kapott-e erről az onkormrínyzat értesítést.

Balta Tiborné gazdálkodási üryintéző: Elmondja, hogy nem kaptak enől semmit.

Balla Györry polgármester: Elmondja, hogy tavaly.vásiíroltak térképet az önkormányzatnak

átadja megtekinté.sre. Megkoszöni 
"Gy*ő képviselő úrnak a segítségét a floldalapú

támogatásot igényiesevel 1ápcsolatban. Továbbrá is számít a segítségére. E1mondja, hogy a

garanciális javítáókkal kapcsolatban nem |átjaahajlandóságot, így a sziikséges lépéseket meg

fogiák tenni. Elmondja, hogy a patakmede.'ól kup.'olatban volt kint a Katasárófavédelem és

megállapították, hogy problémás. egy 100-150 méteres szakaszon kell gyorsítani a lefolyást.

Gyenes Bálint képviselő: Elmondja, hogy valamit tenni kell, mert a fiives részen mar nem a

medrében folyik a patak.
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Balla Gyiirry polgármester: Elmondja hogy 10.000 forintig van aliíírási joga. Bizalmatlanság
van vele szemben mindenkit vár, ha probléma van beszéljék meg.

Gyenes Bálint képviselő: Kérdezi a jegyzőtól' hogy van-e bejelentési kötelezettsége ha
baromfit akar tartani? Érdeklődöttazügyintézőnél, aki elmondta neki, hogy kell bejelentenie a
jegyzőnél, de nem szeretné hogy mégis be kellett volna jelentenie, de mégsem tette meg.

Dr. Szécsi ottó jeryző: Elmondja, hogy ipari és kereskedelmi tevékenység esetében kell
bejelenteni.

Gyenes Bálint képviselő: Elmondj4 hogy nem szeretne kellemetlenséget. Kérdezi, hogy
maradt.e ,,u'' alakú betonprofil, mert a Kossuth úton szakad le azttt széle meg kell oldani.

Balla Györry polgármester: Elmondja hogy nem fudja mit lehet azza|kezdertt.

Gyenes Bálint képviselő: Elmondj4 hogy az árokba helyezett gyűnÍket nem lehet kivenni,
mert megindulnak lefelé.

Balla Györry polgármester: Elmondja hogy nem tud okosat mondani rá. Elmondj4 hogy
hozzájáru|ást kell fizetni a Zö|d Völgy.nek 900.000,- forint összegben. Kértek fizetési
könnyítést és az első részletet befizették 100.000,. forint összegben. A polgarőrségnek
székhelyet kellett bejelenteni, az önkormányzat címét célszerű megadni.

Földessy Aranka Margit képviselő: Kérdezi, hogy többet meg lehet.e fudni a polgrírőrségrő|?

Balla György polgármester: Részletesen besámol a polgtírőrség alakulásának körülményeiről.
Javaslata a következő: ,, Aképviselő-testiilet úgy dönt, hogy hozzájáru| ahhoz, hogy a Tardonai
Polgrírőrség székhelyeként3644 Tardona, Aradi utca 1. szÍrm,Tardona Községi onkormányzat
székhelye kerÍilj ön bej egyzésre.''

Kérdés éshozzászólrás hirínyában szavazésra bocsátja a javaslatot.

A Képviselő-testiilet a tagjai köztil jelen lévő 6 fó közÍil 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodrís nélkiil elfogadta a javaslatot és az alábbihatÍtrozatothozta:

Tardona Községi onkormán yzat Képvíselő-testületének

s5 12016. (v. 30.) batározata

a Polgárőrség székhely címének bejeryzéséhez való hozzáiárllásról

Tardona Községi onkormányzatKépviselő. testiil ete azelőterjesáést megtrírgyalta és az alábbi
hatiírozatot hozza:

A képviselő-testiilet úgy dönt, hogy hozzájétru| ahhoz, hogy a Tardonai Polgrírőrség
székhelyeként 3644 Tardon4 Aradi utca 1 . szÍtm, Tardona Községi Önkormányzat székhelye
kerüljön bejegyzésre.
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|6z2t órakor Gyenes Bálint képviselő elharyta z üléstermet halaszthatat|an telefonhívás
miatt, így a jelenlévő képviselők száma 5 főre csökkent.

Balla György polgármester: Elmondja, hogy kosrárfonó tanfolyam indulna felnőttek és
gyermekek részére. Részletesen ismerteti a tanfolyam menetét. Kérdezi,hogy azönkormányzat
támogassa-e valamilyen formában?

FöIdessy Aranka Margit képviselő: Elmondja, hogy jó lenne támogatni a gyerekeket.

Balla Györry polgármester: Elmondja, hogy a közművelődésből finanszíroz}rató.

Szűcsné Pál.Kutas orsolya alpolgármester: Kérdezi, hogy azóvodai pá|yazatkiírásra került-
e?

Pálné Kakszi Ilona képviselő: Elmondja, hogy elindult.

Szűcsné Pál.Kutas orsolya alpolgármester: Elmondja, hogy az új tanévet már ketten kell
kezdeni.

Czakő Tivadar képviselő: Elmondja, hogy a vis maiorhoz visszatérve ki az ah.j elindítja az
eljrírást.

Balla Tiborné gazdálkodási üryintéző: Elmondja, hogy az önkormányzat jelenti be.

Czakő Tivadar képviselő: Elmondja, hogy a buszokkal kapcsolatban Mályinkával is fel kell
venni a kapcsolatot és egyutt közösen összehangolva kell megkeresni a Volant.
Aláírásgy'tij téssel megerősíteni.

16z27 órakor visszaérkezett Gyenes BáIint képviselő, így a jelenlévő képviselők száma 6
főre emelkedett.

Fiildessy Aranka Margit képviselő: Kérdezi, hogy a kispályás foci torna létrejött?

Balla György polgármester: Elmondja, hogy többen jelezték,hogy az időpont nem megfelelő.
ovodásballagás pénteken 17 őrátő| lesz. Kéri azintézményvezetőt,hogy máskor szóljon előtte.
Hívjak fel őt, hogy támogatni tudja a rendezvényeket és a segítségét fel fudja ajtánlani.

Pálné Kakszi llona képviselő: Elmondja, hogy anól volt szó, hogy Csongorral egyeáessenek
a Művelőd ési Hánza| kapcsolatban.

Balla György polgármester: Elmondja, hogy ha így látjajól tette.

Földessy Aranka Margit képviselő: Kérdezi, hogy mikor lesz a következő ülés?

Balla Györry polgármester: Elmondja, hogy a nyiári sztinet előtt még lesz egy, ha lesz fontos
dolog szólni fog.
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Gyenes Bálint képviselő: Elmondja' hogy a Dózsa György utcában, az Iskola utcában és a
Széchenyi utcában bejrír aróka. Kérdezihogyankell eljárni, mert ezvadkát.

Dr. Szécsi ottő jegző: Elmondjq hogy beltertileti vadkfu esetében a jegyző nem tud eljárni.
Bírósághoz kell fordulni és kártérítési keresetet kellbenyujtarri.

Mivel a napirendhez kapcsolódóan további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a
polgármester a képüselő.testtileti nyilvános tilését |6 &a37 perckor bezfuta.
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polgármester
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