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Készült: Tardona Község onkormrínyzataKépviselő-testiiletének nyilviános ülésén.

Az üIós időpontia: 2015. janurír |3., akezdés időpontja: 16:00 óra.

Áz ülós helye: Jókai Mór Művelődési otthon és Könyvtrír' Tardona, Kossuth u.32.

Az ülésen ielen vannak a képviselő-testület tagiai közül:
Balla György polgármester
Czakő Tivadar képviselő
Földessy Aranka Margit képviselő
Gyenes Bálint képviselő
Pálné Kakszi Ilona képviselő
Szűcsné Pál-Kutas orsolya képviselő

Távol van: Prímász Péter képviselő, aki távolmaradását e|őzetesen bejelentette.

Az ülésen ielen vannak tanácskozási ioggal meehívottak közül:
Juhászné dr. Soltész Edit aljegyző, jkwezető

Jelen van még továbbá:
Pogríny Zsolt meghívott' Villám Rally Team Kazincbarcika Egyesület képviselője
2 fő tardonai lakos.

Balla Györgv polgármester:
Köszönti a megjelenteket. Megállapitja, hogy a megválasáott 7 fő képviselő közül 6 fő
képviselő jelen van, ezért az ülés hatarozatképes és azt megnyitotta.

Javasolja a jegyzőkónyv hitelesítőinek Czakő Tivadar és Pálné Kakszi Ilona képviselőket.
Kéri, hogy aki egyetért kézfelnyujtássa| je|ezze.

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazatta|, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül
elfogadta a polgiírmester j avaslatát.

Ismerteti és szavazásra bocsátja a napirendi pontokat.

1 ./ Bránhorváti Közös onkormríny zati Hiv atal Alapító okiratának módosítása
Előterjesztő : Balla György polgármester

2.l Sajő-Bődva Hulladékkezelési onkormanyzati Trírsulás KEOP-1.I.llClI3-20I3-0002 pá-
|y ézatáv a| kapc solatos döntések
Előterj esztő : Balla György polgármester

3 . l Inditv ányok, j avaslatok

A képviselő-testtilet jelenlévő 6 tagsa egyhangúlag, 6 igen szavazatta|, ellenszavazat és
tartőzkodás nélkül elfogadta az a|ábbi napirendet:



1./ Banhorváti Közös onkormrányzati Hivatal Alapító okiratrínak módosítása
Előterjesáő: Balla György polgármester

2.l Sajő-Bődva Hulladékkezelési onkormanyzati Trírsulás KEoP-1.|.1lcl|3-20l3-00O2 pá-
Iy ázatáv a| kapc sol ato s dönté sek
Előterj esztő : Balla György polgiírmester

3 . l Indítv anyok, j avaslatok

1. napirend

Balla Gvörw polgármester: Elmondja, hogy az önkormányzat decemberben tartott együttes
ülésén fogadta el a Közös Hivatal a|apitő okiratát. Benyrijtásra kerültek a dokumentumok a
Magyar Államkincstár felé. ott átvizsgá|ták a dokumentumokat és hianypótlási felhívást
ktildtek, az a|ábbiak szerint: az alapítő okirat 10. pontját kell ttlrcilni, mely a gazdálkodási
besorolása: önállóan működő és gazdáIkodó költségvetési szerv' ezze| vá|tozik a pontok
számozása. A 13. pontban fel kell ttintetni jogelődként a Dédestapolcsrínyi Közös
Önkormanyzati Hivatalt, illetve a záradék szövegében fel kell ttintetni a hatálybalépés
dátumát valamint a hatá|yát vesztett okiratok szátmát. Ez a döntés sztikséges ahhoz, hogy a
bejegyzési kérelmiinket áÍvezették. A módosítással együtt az egységes szerkezetú alapító
okiratot is el kell fogadni. Kéri, hogy akinek van kérdése az tegye fel.

Javaslata a következő: ,,1.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Bánhorváti Közös
onkormrínyzati Hivatal Alapító okiratának módosítrísát a hatÍrozat 1. melléklete szerinti
tartalommal fogadja eI. 2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a po|gármestert a módosítás
aláírására. 3.) A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy a Bánhorváti Közös Önkormrínyzati
Hivatal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát a határozat 2. melléklete szerinti
tartalommal fogadja el. 4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a po|gármestert az egységes
szerkezetbefoglaltAlapítóokirata|áúrására.,,

Kérdés éshozzászőlás hirínyában kéri a Képviselő-testületet a javaslat elfogadásrára.

A Képviselő-testtilet a tagjai kt'zÍil jelen lévő 6 fo közül 6 igen szavazatta|, ellenszavazat és
tartőzkodás nélkül elfogadta a javaslatot és az aIábbíhatározatothozta:

Tardona Községi Önkormányzat Képvisető.testütetének
1,12015. (I. 13.) határozatijavaslata

a Bánhorváti Közös onkormányzati HivatalAlapító okiratának módosításáról és
egységes szerkezetben történő elfogadásáról

Tardona Községi onkormrínyzat Képviselő.testiilete az előterjesúéstmeg!ángya|ta és az
al ábbi határ o zatot ho zza:

1.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Bánhorváti Közös ÖnkormanyzatiHivatal Alapító
okiratanak módosítását ahatározat 1. melléklete szerinti tartalommal fogadja el.

2.) A Képviselő-testtilet felhatalmazzaapolgrármestert a módosítás aláírására.



3.) A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy a Bránhorváti Közös tnkormanyzati Hivatal egységes
szerkezetbe foglaltAlapító okiratát ahatátrozat 2. melléklete szerinti tartalommal fogadja el.

4.) A Képviselő-testület felhatalmazza apolgármestert az egységes szerkezetbe foglalt Alapító
okirat a|áíráséra.

felelős : polgiírmester
határidő: 10 nap

||20t5. (I. 15.) határozatijavaslat 1. melléklete

Bánho rváti Közös Önkormán yzati Hliv ata|
Alapító okirat módosítása

Bránhorváti Községi onkormrínyzat Képviselő-testtilete, Nagybarca Községi onkormrínyzat
Képviselő-testlilete, Tardona Községi Önkormrínyzat Képviselő-testiilete az á|Ianháztartásrő|
sző|ő 20|1. évi CXCV. törvény 8. $ (5) bekezdésében kapott felhata|mazás a|apján, az
á||amháztaÍtásról szóló törvény végrehajtásrára kiadott 368120|1. Cxn. 3l.) Korm. rendelet 5.
$ (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően 2013. janurír 1.
napjával létrejött Brínhorváti Közös onkormanyzati Hivatal Alapító okiratát az aIabbiak
szerint módosítjrík:

l,. Az a|apttó okirat 13. pontjában a

l 3. Jogelődjének megnevezése, székhelye :
grírmesteri Hivatala, 3 642 Báfuorváti,
badság tÍ32.

Nagybarca Községi onkormanyzat
lgrírmesteri Hivatala, 364 1 Nagybatca'

Tardona Közsé g onkormríny zatának
lgármesteri Hivatala, 3644Tardona, Aradi u.

t )

szövegrész helyébe a
))
1 3. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Brínhorváti Községi ányzat

olgrírmesteri Hivatala, 3642 Bánhorváti,
isttt32.

Nagybarca Községi Önkormrínyzat
i Hivatala, 3641 Nagybarca,

tlt32.
Tardona Közsé s onkormrín v zatának

giármesteri Hivatala, 3644Tardona, Aradi u.

Dédestapolcsrínyi Közös onkormrínyzati
' 3 í4 3'-.D*É-de stapo l c srí{y' |elgfi F. -u..-2 1 .



'' szöveg lép.

2. Az a|apitő okirat 10. pontja törlésre kerül.

3. Aza|apítő okirat 11. pont szánnozása 10. pontra vá|tozik.

4. Aza|apítő okirat |2.pontszánnozása ll. pontra változik.

5 . Az a|apító okirat 1 3 . pont szátmozása 12. pontra v á|tozik.

6. Az a|apítő okirat 14. pont száttozása 13. pontra változik.

7. Az aIapitó okirat l5. pont szétmozása 14. pontra vá|tozík.

Záradék:

Eú' aZ alapító okiratot Bránhorváti Községi onkormrínyzat Képviselő-testtilete
a ..l20I5. (.........) önkormrínyzatihatározatáva|, Nagybarca Községi onkormrínyzat
Képviselő-testülete a ..12015. (I. ......) önkormrínyzatihatározatáva|, Tardona Községi
Önkormanyzat Képviselő.testülete a ..12015. (I. ...) önkormányzati határozatával és
Mályinka Község Önkormrínyzatának Képviselő.testiilete a ..120|5. (I....) önkor-
mány zati hatérozatával hagy.ta j ó v á és 20 | 5 . j anuár 1 . napj ával lép hatályba.

Brínhorváti, 20I 5.januar ...

Földvríri Istvrín Vadnai Zo|tán
polgármester polgármester

Balla György
polgármester

Győrfi Gábor
po1gármester

Dr. Szécsi ottó
Jegyzo

312015. (I. 8.) határozatijavaslat 2. melléklete

B ánhorváti Kiiziis onko rmán y zati IJ;iv ata|
Alapító okirata

Bánhorváti Községi onkormrínyzat Képviselő-testülete, Mályinka Községi onkormrínyzat
Képviselő-testtilete, Nagybarca Községi Önkormrínyzat Képviselő-testiilete, Tardona Községi
Önkormrínyzat Képviselő-testiilete az allanhéntartásról szőIő 20|1. évi CXCV. törvény 8. $ (5)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az á||anhánartásról szóló törvény végrehajtásrára
kiadott 368120|l. (X[. 31.) Korm. rendelet 5. $ (l)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi
követelményeknek megfelelően az a|ábbi alapító okiratot adjrík ki:



1. Aköltsésvetési szerv neve:
2. Székhelye:

3. Telephelyei:

4.KozÍe|adata:

Iarflházlartási szakágazati be sorolása

6. Alaptevékenysége:

jMagyarors zág he|yi önkormány zataír ő| szó ló|

P011. évi CLX)oilx. törvény 84 $ (1):
ibekezdése a|apján a hivatal az önkormányzati
fnríködésével, valamint a polgiírmester vagy a!

642 B átthow áti, Szabadság űt 32.

1

p6a5 Mályinka, Riíkó czí utca 5.
I

l
]3 64 1 Nagybarca, Kossuth tÍ 32.
i
l

13644Taúona. Aradi u. l.

|valamint közreműködik az önkormányzatok
I r

Fgy.ás közötti, valamint az á||ami szervekke]
förténő együttmiíködésének összehangolásában

áti Közös onkormtánvzati Hivatal
továbbiakban: közös hivatal) ellá

helyi önkormányzataíról szól
l1. évi CLXxXx. törvényben és

koző egyéb jogszabályokbal
atározott feladatokat Bánhorváti

yinka, Nagybarca, Tardona települése
natozásában. A közös hivatal feladatai

a tiírsult települése
orményzatai á|ta| jóváhagyott, a k

működtetésére és fenntartásara

1105 Helyi önkormányzatok és tarsulások
gazgatásitevékenysége

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

Más szerv észére végzett pénzügyi-
gazdálkodási,
üzemeltetési' esyéb szolgáltatások

013360

onkormrínyzatok és önkormányzati
hivatalok jogalkotó
és általiínos isazsatási tevékenvsése

01 1 130

országgyűlési, önkormányzati és európai
parlamenti
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó
tevékenvsések

016010

országos és helyi népszavazássa|
kapcsolatos tevékenysések

016020

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 0r1220



Atfogó tervezési és statisáikai
szolsáltatások

0132r0

Kiemelt állami és önkormiányzati
rendezvénvek

0r6080

7. Illetékessége, működési köre: közös hivatal illetékessége Bánhorváti,
ályinka, Nagybarca, Tardona községek
,zigazgatási területére teri ed ki.

9. Iranvító szervének ngve" székhelve:

10. Vezetőjének megbízási rendje:

11. A foslalkoztatottakra vonat
foglalkoáatási jogviszonyok megjelölése:

Bánhorváti Közsési rmányzat
iselő-testtil ete, 3 642 Bánhorváti'

is.tft32.
Mályinka Közsé g onkormányz aténak
épviselő-testiilete, 3645 Má|yinka, Rákóczr

s.)
N agybarca Község Önkorm ány zatának
épviselő-testülete, 3 64 1 Nagybarca, Kossuth

Tárdona Közsé g onkormany zatának
,3644 Tardona, Aradi u. 1.

Községi onkormrányzat Képviselő-
|ete, 3642 Bránhorváti, Szabadság tnt 32.

jegyzi\t és az a|jegyzőt Magyarország helyi
ányzatairo| szőIő 2011. évi CLX)oilX.

irvény 82. $ (1) bekezdése és a 83. $ b) pontja|
lapján az érintett települések polgrírmesterei|

-arányos, többségi döntéssel

)XCx. törvény 1. $ e) pontja és 258. $ (1)!
ekezdése a|apjan i



12. Jogelődjének megnevezése, székhelye:

1 3. Vállalkozási tevékenységének felső
határa:
14. Megszúnésének időpontja, vagy pontos
feltétele:

helyi önko rmányzatair ő|
CL)o(Xx. törvény 85. $ (3
alapjrín a közös önkormányzati

vatalmegsztintetéséről az éintett települési
rmányzatok képviselő.testiiletei

talános önkormányzati választások napj
ő hatvan napon belül dönthetnek.

Zfuadék:

Ezt az alapító okiratot Bánhorváti Községi onkormrányzat Képviselő-testiilete
a..l2O|5. (I..............) önkormanyzatihatátozatáva|, Mályinka Községi onkormany-
zat Képviselő-testÍilete a ..120|5. (I. ...) önkormányzatíhatátrozatával, Nagybarca Köz-
ségi onkormányzat Képviselő-testülete a..l2OI5. (I.......) önkormányzatihatározatá-
val, Tardona Községi Önkormrínyzat Képviselő-testülete a ..l2OI5. (I. ...) önkormány-
zatihatározatáva| hagyta jóvá és 2015. januar l. napjával lép hatályba.HatáIyát veszíti
Brínhorváti Községi onkormrínyzat Képviselő-testületének 4120|3. (I. 16.) és a
|0212014. (xII.4), Nagybarca Községi onkormanyzat Képviselő-testtilete 312013. (I.
16.) és a 75120|4. (XII. 4.), Tardona Község Önkormrínyzata Képviselő-testtiletének
|l20I3. (I. 16.) és a 69120|4. Cxn. 4.) és Mályinka Község onkormrínyzat Képviselő-
testiiletének I23 l20| 4. (xII. 4.) hatérozata.

Bánhorváti, 20I 5. j anurír

Földvrári István
polgiírmester

Balla György
polgiírmester

Vadnai Zo|tán
polgiírmester

Győr|t Gábor
polgiírmester

Dr. Szécsi ottó
jegyző

7

gármesteri Hivatala, 3 642 Bá|1how áti,
zabadságtft32.
Nagybarca Községi onkormrányzat

gármesteri Hivatala, 364 1 Nagybarca,

Tardona Köz sé s onkormrínvz atának
giírmesteri Hivatala, 3644Tardona, Aradi u.

Dédestapolcsrínyi Közös onkormanyzati
ivatal, 3643, Dédestapolcsríny, Petőfi S. u. 21.

közös önkormányzati hivatal vállalkozási



2. napirend

Balla Györgv polgármester: Elmondj4 hogy tegnapi napon a négy település polgármesterei
a Zij|d Völgy Kft. vezetésével egyeáető megbeszélést tartottak. Nyríron kiszámoltrák, hogy
mennyi pénz kell a miiködéshez és ezt osztotték vissza lakosokra. A lakosok a szo|gá|tatóval
fognak szeruődést kötni. Bánhorvátiban és Nagybarcrín szemétdíjat szedtek a lakosoktól.
Tardonán is megoldhatő ez, anit beszednek a szolgá|tatónak. Aki nem fizet a szolgáltatónak
az Önkormányzat á11 helyt érte. A kintlévőségeket a szolgá|tatő behajtja azoktő| akik nem
fizetnek, de lOEFt alattaNAV sem jar el.

Czakó Tivadar képviselő:E|őző testiilettel le lett zongorétnta. Ha nem viszik el a szemetet a
falu szélén le lesz öntve. Sokszor megszámoltrík hány kukát visznek el, de sosem többet, mint
amennvit ki kell fizetrn.

: Elmondja, hogy a Sajó-Bódva Hulladékkezelési
i Tarsulás pá|yánatot nyújtott be. A pá|yazatot kiemelt projektként l725l20t4.

(xII. 5.) Korm. Határozatban nevesítve tátmogatásra érdemesnek minősítettek. A hivatalos
támogatói döntést a Tiírsulás 2014. december 30-an kapta meg elektronikus tájékoztatás
formájában. A pá|yazat céIja a 2012. évi CLX)O(V. Tv. a hulladékró| áIta| indukált
változásoknak történő megfelelés, nevezetesen a hulladékkezelési közszolgáltatók
eszközparkjtínak fejlesztése, bővítése, az elhasznált eszközök cseréje és modern informatikai
rendszerek kiépítése. A pá|yázathoz kérik, hogy az onkormrínyzat igazo|ja, hogy a
konstrukció részeként kiadott Megvalósíthatósági Tanulmríny sablon kötelező mellékletek 9.
Mellékletek24. pont a|apján ezűtonigazolja, hogy a Társulás áIta| az iizemeltetési koncepció
a|átálmasnáséútoz nyújtott, és az MT:ben feltüntetett adatok, információk a valóságnak
megfelelnek továbbá az MT-ben bemutatott tizemeltetési koncepciót ismerik és elfogadják.
Kéri, hogy akinek kérdése, hozzásző|áSa van tegye meg.

Javaslata a következó.. ,,|. Az onkormányzat a KEOP.I .1JlCl|3.2013-0002 pá|yazatot
megvalósítását tárnogat1a. A KEoP.|.1.|lCll3 pá|yazatí konstrukció részeként kiadott
Megvalósíthatósági Tanulmrány sablon kötelező mellékletek 9. Mellékletek 24, pont alapjrín
ezűton igazo|ja, hogy a Trírsulás á|ta| az tizemeltetési koncepciő a|átámasnáséűloz nyújtott, és
az MT:ben felttintetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek továbbá az MT-ben
bemutatott iizemeltetési koncepciót ismerik és elfogadjrík. 2, Az Önkormányzat je|en
határozatáről2 pé|darry hiteles másolatot küld a Trársulási Tánács Munkaszervezetének.,'

Kérdés éshozzászőlás hiányában kéri a Képviselő-testiiletet a javaslat elfogadástíra.

A Képviselő-testtilet atagai közül jelen lévő 6 fő közül 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartőzkodás nélktil elfogadta a javaslatot és az a|ábbíhatérozatothozta:

Tardona Községi Onkormányzat Képviselő-testületének
2120|5. (I. 13.) határozata

Sajó-Bódva Hulladékkezelési onkormányzatiTársulás KEOP.l.l .ltct13-2013.0002
p á|y ánatával ka p cs o lato s dö ntés ek m e ghoza talár ő|



Tardona Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárggyal kapcsolatos előterjesztést
megtrírgyalta és a következő határozatot hozza:

|. Az onkormrínyzat a KEOP-1.|.tlCl13.2O|3-00O2 pá|yánatot megvalósítását trámogat1a. A
KEoP-1.1.llC/|3 pá|yazati konstrukció részeként kiadott Megvalósíthatósági Tanulmany
sablon kötelező mellékletek 9. Mellékletek24. pont alapján eztftonigazo|1a, hogy a Trírsulás
á|tal az üzemeltetési koncepciő alátárnasztásáűtoz nyújtott, és az MT:ben felttintetett adatok,
információk a valóságnak megfelelnek továbbá az Mlben bemutatott iizemeltetési
koncepciót ismerik és elfogadják.

2. Az onkormrányzat je|enhatározatánő| 2 pé|dany hiteles másolatot küld a Trírsulási Tanács
Munkaszervezetének.

Felelős : polgiármester
Határidő: 10 nap

3. napirend

Kónya Béláné tardonai lakos: Kérdez| hogy hany hán van Tardonián, nem lenne
igazságosabb, ha mindenki egyformánfizet. Mi van akkor, ha valaki nem f,rzet.

Czakó Tivadar képviselő: Kötelező szo|géűtatás, amit mindenkinek kötelező igénybe venni.

Balla Gvörgv nolgármester: Elmondja, ha valaki hosszabb ideig nem tartózkodik otthon és
igazolni tudja az mentesül a díjfizetés alól. Adatszolgá|tatást kémek arról, hogy mennyien
laknak egy ingatlanbaÍ\ ez adatkezelési kérdést vet fel.

Földessy Aranka Margit képviselő: Elmondja, hogy a sajtóban volt szó arról, hogy törvény
írja elő januar elsejétől kötelező a háztő| való szelektíven gyríjtött szemét elszállítása. A
díj szánitás nem me gfelel ő.

Vizinczei Józsefné tardonai lakos: Kérdezi, ha nem köt szerződést mi lesz?

Balla Györgv polgármester: Elmondj4 hogy számítrísok a|apjánnem gazdaságos. Szeretnék
visszaríllítani, keresik a lehetőségeket. Kisziímolták a díjakat, amit minden településnek ki kell
ftzetrue. A szolgáltatást t<irvény teszi kötelezővé. Elmondja, hogy a következő téma a
munkaterv elfogadása. Ismerteti a munkatervet és a jogszabályi hátteret. Kéri, hogy akinek
van kérdése tegye fel.

Javaslata a következő: ,,A Képviselő-testiilet a javaslatot megtrárgya|ta az előterjesztés
mellékletét képező 20| 5. munkatervet elfogadj a.''

Kérdés éshozzászólás hianyában kéri a Képviselő.testületet a javaslat elfogadásara.

A Képviselő-testtilet atagsai köziil jelen lévő 6 fő közül 6 igen szavazattal' ellenszavazat és
tartőzko dás né lkül elfo gadta a j avasl atot és az a|ábbi határ ozatot hozta:

Tardona Községi Onkormányzat Képviselő.testüIetének



312015. (I. 13.) határozata

2015. éví munkaterv elfogadásáról

Tardona Községi onkormanyzat Képviselő-testülete a tárggyal kapcsolatos előterjesztést
meg!árgyaltaésakövetkezőhatározatothozza:

A Képviselő-testtilet a javaslatot megtárgya|ta az előterjesáés mellékletét képező 2015.
munkatervet elfo gadj a.

felelő s : pol grírmester
hatráridő: folyamatos

312015. (I. 13.) határozat mellék|ete

Tard ona Közs égi Onkormán y zat 2015. évi munkaterve

Január 19.
I.Tájékoúató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
2. Je l entés a |eJ art hatríridej ű hatélr ozatok vé grehaj tásáró 1.
Előadó: a végrehajtásért felelősök
3. Indítvrínyok, javaslatok

Február 16.
I . T áj ékortató a két ülé s kö zötti fonto sabb e seményekr Í5l, intézkedé sekről.
2. Jel enté s a |q art hatríridej ű határ ozatok vé grehaj tásríró 1.
Előadó : a végrehajtásért felelősök
3. Az onkorményzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeáető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő hiírom éwe vfuható összegének meghatarozása
Előadó: polgármester
4. Az onkormányzat2015. évi költségvetési rendeletének elfogadása
Előadók: polgármester

, Jegyző
5. Eves közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Jegyző
6. Indítvanyok, javaslatok

Március 23.
|.Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
2. Jelenté s a lej rárt hatari dej ű határ ozatok vé grehaj tásráró 1.
Előadó: a végrehajtásért felelősök
3. Az onkorményzat2014. évi költségvetésének módosítása
Előadó: jegyző
4. Indítvrínyok, javaslatok

Április 27.
|.Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
2. Je l enté s a |ej árt hatríridej ű határ ozatok vé grehaj tásríró l.
Előadó: a végrehajtásért felelősök
3. Beszámoló az onkorményzat2}I4. évi költségvetésének végrehajtásárőI, azárszátmadási
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rendelet elfogadása
Előadó: polgármester

jegyző
4. Jelentés a belső ellenőrzés 2014. évi tevékenységéről, az ellenótzési megállapításokról
Előadó: jegyző
5. Indítvrínyok, javaslatok

Május 18.
1.Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
2. Jelenté s a |ejárt hatari dej ű hatán ozatok vé grehaj tásráról.
Előadó: a végrehajtásért felelősök
3 . Az onko rmány zat 20 | 4. éví p étumaradvanyának el sziímo l ása
4. A Rendőrség működéséről sző|ő tájékortatő
5. Indítvanyok, javaslatok

Június 22.
|.Tájékortató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
2. Jelentés a |ejárt hataridejű haténozatok végrehajtásaról.
Előadó: a végrehajtásért felelősök
3. Az onkormányzat2}|s. évi költségvetésének módosítása
Előadó: jegyző
4. IndíN ányok, j avaslatok.

Július

Augusztus

Szeptember 7.
|.Tqékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
2 . Jelenté s a lej ar| hatríridej ű határ ozatok vé grehaj tás aró l.
Előadó: a végrehajtásért felelősök
3 . T ájékoztatő az onkormányz at 20 | 5 . évi gazdá|kodásrának első felévi alakulásríról
Előadó: jegyző
4. Indítvrínyok, javaslatok.

október 5.
l. T ájékoztatő a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
2. Je lenté s a |ej ar t hatríri dej ű határ ozatok vé grehaj tásráró 1.
Előadó: a végrehajtásért felelősök
3. Indítvanyok, javaslatok.

November 16.
l.Tájékoztató a két tilés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
2. Je l enté s a lej rárt hatríridej ű hatér o zatok vé grehaj tásríró 1.
Előadó: a végrehajtásért felelősök
3 . A Képvi selő-testüle t 20 | 6. évi munkatervének j óv ábagy ása
4. A2016. évi belső ellenőrzési terv elfosadása
Előadó: jegyző
5. Indítvrínyok, javaslatok.

11



December 7.
|. T ájékoztatő a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
2. Jelentés a |ejart hatríridejű hatiírozatok végrehajtásráról.
Előadó : a v é gt ehajtasért felelősök
Közmeghallgatás

Balla Gvörw polgármester: Elmondja, hogy a Tardonai Sportegyesület nevében Sütő
Zsigmond ur elkészítette a besziímolót, melyet ismertet. Kérik' hogy az onkormányzat
tiímogassa az egyesületet. Kéri, hogy akinek van kérdése vagyhozzásző|ásategye meg.

Gyenes BáIint képviselő: Elmondja, hogy az onkormrínyzat eddig is támogatta az
egyesületet, hiszen a helyi sportélet mindenki szátmára fontos. TAo-s pá|yazato|<lapá|yaznak.

Balla Gviirgv polgármester: Elmondja, hogy a 2015. évi költségvetés forrásainak
ismeretében célszerii a sportegyesület trímog atását folytatni.

Balla Gvörw Dolgármester: Elmondja, hogy a települési védőnő írásban jelezte, hogy
gyeden van 2015. július 27-ig. Ajelenlegi védőnővel januar 3l.ig van szerződés kötve. Annak
ismeretében, hogy a korábbi védőnő je|ezte, hogy 2015. július 27-tkövetően tud munkába
állni célszerű a jelenlegi védőnő szerződését meghosszabbítant. Kéri, hogy akinek van
kérdése v agy hozzásző|ása tegye meg.

Ftildessy Aranka képviselő : Kérdezi, hogy a j elenlegi védőn ő vá|Ia|ja-e?

Balla GyörgY polgármester: Nem jeleáe, hogy nem viíllalja.
Javaslata a következő: ,,1. A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy Tardona és Mályinka
községekben a védőnői feladatok ellátására Banhorváti községben szolgálatot teljesítő
védőnőt, Talpasné Eke Erzsébet Bánréve, Béke u. 10. szétm a|atti lakost bízza meg, megbízási
szerződés keretében 20|5. július 27. napjáig. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgrármestertamegbízásiszetződéstaláírására.,,

Kérdés éshozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testtiletet a javaslat elfogadásrára.

A Képviselő-testtilet a tagu közÍil jelen lévő 6 fo köziil 6 igen szavazatta|, ellenszavazat és
tartőzkodás nélkül elfogadta a javaslatot és az a|ábbihatérozatothozta:

Tardona Községi Onkormán yzat Képviselő.testületének
412015. (I. 13.) határozata

a telepiilésen működő védődői szolgálat ellátásáról

Tardona Községi onkormanyzat Képviselő-testülete a tarygyal kapcsolatos előterjesztést
megtargyalta és a következő határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Tardona és Mályinka községekben a védőnői feladatok
e||átásaraBrínhorváti községben szolgálatot teljesítő védőnőt, Talpasné Eke Erzsébet Bánréve,
Béke u. 10. szám alatti lakostbizza meg, megbízási szerződés keretében 2015. július 27.
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napjáig.

2. A Képviselő-testtilet fe|hata|mazza apo|gétrmestert amegbizási szerződést a|áírásfua.

felelős: polgármester
határidő: l0 nap

Balla Györgv polgármester: Elmondja, hogy a Barcika Art Kft. 20|5. évre vonatkozóan is
megkiildte az ajánlatát. Lakosonként 100,-Ft-tal kel| hozzájárulni. Tavaly az óvodások
atazását támogattak. óvodavezető asszonnya! egyeúetett és nem tartották igazén jőnak ezt a
szo|gá|t*ást, mert nem mindenre lehet igénybe venni. Kéri, hogy akinek van kérdése vagy
ho zzásző|ása te gye me g.

Ftildessv Aranka Mareit képviselő: Elmondja, hogy a tava|y befizetett összeg sem lett
kihasználva.

Balla Gvörw polgármester: Javasolja, hogy ebben az évben ne kössenek szerződést.
Javaslata a következő: ,, A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy a Barcika Art Kft-vel nem köt
szerződést.,,

Kérdés éshozzászólás hianyában kéri a Képviselő-testiiletet a javaslat elfogadásara.

A Képviselő-testiilet a tagtrai közüljelen lévő 6 f<í közül 6 igen szavazattú, ellenszavazat és
tartőzkodás nélkül elfogadta a javaslatot és az a|ábbihatározatothozla:

Tardona Községi onkormán yzat Képviselő.testületének
sl2015. (I. 13.) batározata

a Barcika AÉ Kft.vel törtónő szerződés megkötéséről

Tardona Községi onkormanyzat Képviselő-testülete a tárggyal kapcsolatos előterjesztést
megtérgyaltaésakövetkezőhatérozatothozza:

AKépviselő-testiilet úgy dönt, hogy a BarcikaArt Kft-vel nem köt szerződést.

Balla GyörgY polgármester: Elmondja, hogy ezze| kapcsolatban meg az óvodásoknak lesz
bérletes előadásuk és a busz költséget viszont nem tudjrík kifizetni. Erre a Barcika Arttal
kötött szerződés sem jó, így eggyel több indok miért nem kötik meg. Javasolja, hogy az
önkormiínyzat segítsen az óvodáso|<nak azza|, hogy az utazási költséget kifizeti. Kéri' hogy
akinek van kérdése vagy hozzásző|ása tegye meg.
Javaslata a következő: ,,A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Tardonai ovoda óvodásainak
20|5. janu.ár 16. napjrán a bérletes e|őadásáta történő utazás költségét 17.780'- Ft-tal
tilmogatja."

Kérdés éshozzászólás hianyában kéri a Képviselő-testületet a javaslat elfogadásrára.
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A Képviselő-testtilet a tag1u közÍil jelen lévő 6 fr köztil 6 igen szavazattaI. ellenszavazat és
Íartőzko dás nélkül elfo gadta a j avas l atot és az aLábbi határ ozatot ho úu

Tardona Községi onkormányzat Képviselő.testületének

612015. (I. 13.) határozata

a Tardonai óvoda óvodásainak utazási költségének támogatásáról

Tardona Községi onkormrínyzat Képviselő-testülete a tárggyal kapcsolatos előterjesáést
megfárgya|taésakövetkezőhatározatothozza..

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy a Tardonai óvoda óvodásainak 2oI5.január 16. napjrán a
bérletes előadásríra történő ltazás költségét |7.780,- Ft-tal trámogatja.

feleIős: polgármester
hat"íridő: 5 nap

Balla Gvörw polgármester: Elmondja, hogy a Megyei Könyvtar trímogatja az
Önkormányzatot. Mogzó könyvtrírként mííködik a helyi könyvtar. 200EFt értékben
könywásarlás lesz. Kéri akinek v an Llozzásző|ásategye meg.

Földessv Aranka Mareit képviselő: Javasolja, hogy dekoráljak a termet, mert sokkal
barátságosabb lenne.

Balla Gvörgy polgármester: Elmondja, hogy Miskolcon felszámolásra kerül egy cég és
összecsukhatő aszta|ok és székek kerülnek eladásra. Amennyiben a testiilet úgy látja jónak
elmegy megnézi. Kéri, hogy akinek vanltozzásző|ásategye meg.

Czakó Tivadar képviselő:Kérdezi, hogy milyen állapotban vannak? Célszeninek tartja, hogy
vásiíroljon az onkormányzat,mert minden rendezvényre kölcsön kell kérni.

Balla Gvörgy polgármester: Elmondja, hogy megnézi és tájékoztaga a testiiletet róla. A
Mozgáskorlátozottak Egyesülete ajánlott fel különböző eszkózoket, mankót, jrárókeretet,
kerekes széket, görbebotot. E'gyeztetett doktor únal és aÍÍa a következésre jutottak, hogy
elfogadjak az eszkozöket és kidolgozzak a kiadás feltételeit. Elmondja, hogy december
végétő| nincs ember' aki frít. Ismeri mindenki a frítési rendszert, sajnos rossz. A szélső iroda
hideg, a mellette lévő is csak akkor meleg, ha be van kapcsolva a hősugarző. Talált egy
hozzáértő embert, aki kezeli a rendszert, de foglalkoztatni csak márciustól lehet majd, addig is
a végzett munkáját ellentételezni kell. Célszení megbízási szerzódés keretében erre a két
hónapra foglalkoáatni, frfu csak azért is, mert tél van és fiíteni kell, a rendszert felügyelni,
illetve a javítási munkákat is el kell végezni. Kéri, hogy akinek van kérdése vagy
hozzásző|ása tegye me g.
Javaslata a következő: ,,1.) A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy megbízási szerződést köt
Kulcsar Gergő tardonai lakossal 2015. január 01. napjátó| 20|5. februrír 28. napjáíg
karbantartási és fiítési feladatok el|atására. 2.) A Képviselő-testület fe|hata|mazza a
polgármestertamegbízásiszerződésa|áírására.,,
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Kérdés éshozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testtiletet a javaslat elfogadásara.

A Képviselő-testiilet atagtraí közÍiljelen lévő 6 fő közill 6 igen szavazatta|' ellenszavazat és
tartőzkodás nélkiil elfogadta a javaslatot és az a|éhbihatározatothoüa:

Tardona Községi onkormányzat Képviselő.testületének
712015. (I. 13.) határozata

karbantartási és fűtési feladatok biztosításáról

Tardona Községi onkormrínyzat Képviselő-testülete a tárggyal kapcsolatos előterjesztést
megtárgyalta és a következő hatánozatot hozza:

1.) A Képviselő.testiilet úgy dönt, hogy megbízási szerződést köt Kulcsár Gergő tardonai
lakossal 20|5. janrr.ár 0l. napjátó| 20t5. februrír 28, napjúg karbantartási és fiitési feladatok
ellátásrára.

2.) A Képviselő-testiilet felhatalmazza apolgrírmestert a megbízásí szerződés a|áírására.

felelő s : polgiírmester
hatríridő: 10 nap

Balla Gvörgy polgármester: Elmondja, hogy janurír 20-an be kell adni a Start-programot. A
cé| az, hogy minél több embert lehessen foglalkoáatni, Mezőgazdasági munkríkat javasolja
beindítani, fóliasátrat építeni. Felkéri Gyenes Bálint képviselőt, hogy ennek a
megvalósításában segítsen. Az a célja, hogy az Önkormrínyzat minél több embert
foglalkoáasson. Jó lenne a Kékesi fele ftjldet is bevonni a hasznosításba. Elmondja, hogy volt
a Földhivatalban a Íöldkönyv ügyében, melynek ára 380 EFt, a szelvények ara 7BFtldb és hét
darab van. Ezzel meg lehet tudni, hogy melyik frld kié. Közmunkában az utcanév táblríkat és
a falutérképet meg lehetne csinálni.

Pálné Kakszi Ilona képviselő: Elmondja, hogy az ővoda udvarara is kell egy játszőtér,
valamint a temetőnél lévő szemetes az szemetes?

Balla Gvörgy polgármester: Elmondj4 hogy aznem szemétlerakó.

Gvenes Bálint képviselő: Elmondja, hogy magánterület.

Czakó Tivadar képviselő: Javasolja, hogy közkutakat le kell szerelni, mert tul magas avizdij
szária és nem indokolt, hogy legyen, mert ott van vize mindenkinek.

Balla Gvörw polgármester Egyeftrt Czakő képviselő ur javaslatával. Egy ingatlan érintett
csak, ahol nincs vezetékes ivóvíz bekötve. Kéri, hogy akinek vanhozzásző|ása vagy kérdése
tegye fel.
Javaslata a következő: ', A Képviselő-testiilet úgy dön! hogy Tardona" Jókai út vége Pincesor
és a Kossuth tlt 47. szátm e|őtt egy-egy közkifolyót megsziintet. A Képviselő-testület
fe|hataImazza apo|gátrmestert, hogy a közkifolyó megsztintetésével kapcsolatban vegye fel a
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kapcso|atot a szolgáltatóval és a sziikséges lépéseket tegye ffiog, a sziikséges
dokumentum okat íqa aIá.,,

Kérdés éshoz'zészólás hianyában kéri a Képviselő-testiiletet a javaslat elfogadásara.

A Képviselő-testlilet atagu közÍil jelen lévő 6 fő közÍil 6 igen szavazatta|, ellenszavazat és
tartőzkodás nélkül elfogadta a javaslatot és az a|ábbíhatátrozatothozta..

Tardona Ktizsegi onkormányzat Képviselő.testületének
8120|5. (I. 13.) határozata

kiizkifolyók megszüntetéséről

Tardona Községi onkormanyzat Képviselő-testülete a tárggyal kapcsolatos előterjesztést
megtárgyalta és a következő határozatot hozza:

1.) A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy Tardona, Jókai út végén a Pincesoron és a Kossuth út
47. szám előtt egy-egy közkifolyót megsziintet.

2.) AKépviselő.testület felhata|mazza a po|gármestert, hogy a közkifolyó megsziintetésével
kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatőval és a sziikséges lépéseket tegye meg' a
sziiksé ge s dokumentum okat íqa aIá.

felelős: polgármester
hatríridő: 10 nap

Balla Gvörw polgármester: Elmondj4 hogy a vis maior páIyézatottámogatásra érdemesnek
talá|ták, igaz csökkentett összeggel.

Földessv Aranka képviselő: Javasolja, hogy jarda is kerüljön kialakításra.

Balla Gviirw polgármester: Elmondja, hogy tervek készültek, melyek alapjrín kell elvégezni
a munkálatokat. terrneszetesen figyelembe veszik az igényeket, javaslatokat. Bemutatja
Pogany Zsoltot, aki a Villám Rally Team Kazincbarcika Egyesület (3700 Kazincbarcika,
M{us-l. ,tft 42.)képviseletében van jelen. Atadja aszőtPogríny Zsoltnak.

Poeánv Zsolt Villám Rallv Team Kazincbarcika Ewesület: Köszönti a polgármestert és a

@zöni,hogybemutatkozhat.Részletesbeszámolóttartazegyesü1et
tevékenységéről és a terveikről, melyhez kéri a Képviselő.testület trámogatását is.

Czakó Tivadar képviselő: Elmondja' hogy az onkormanyzat eddig sem volt ellene a

@vőbensem1esze1 lene ,decé1az ,hogy fo rmába ön tsékaz
együttműködés feltételeit.

Balla Gvörev polgármester: Köszöni, hogy megjelent Pogiíny ur és elmondja, hogy
m"gvi'.gri-tjak a lehetőségeket és annak ismeretében kialakítjak az álláspontjukat.

Gvenes Bálint képviselő: Elmondja, hogy a szociális cé|,ű tílzifa trímogatás kiosztiísával
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kapcsolatban ülést tartottak és megszületett a névsor, melyet ismertet.

Balla Gvörw polgármester: Megköszöni a Bizottság munkáját és kéri, hogy akinek van
kérdése, v agy hozzásző|ésa tegye meg.

Földessv Aranka Mareit képviselő: Elmondja, hogy nem ta|áI1a igazságosnak a szociális
segélyezést, mert véleménye szerint vannak olyanok, akik jobban rászorultak, mint akik
kapják.

Balla Gvörgv polgármester: Elmondj4 hogy ez ellen sajnos nem tudnak mit tenni. Javaslata
a következő: ,,Tárdona Községi onkormrínyzat Képviselő-testiilete 1 m3 szociális túzifa
tamogatásban az alábbi tardonai lakosokat részesíti: Kakszi Attila, Tatár Beáta, Pogány
Jőzsefné,Tőzsa Kiároly, Hankó Anikó, Tóth Lajos, Gyenes Zo|tán, Júász Józsefné, Jagosné
Cservák Mariann, Ivády Lász|o, András Diániel, Mogyorós Gyula, Keresztesi Péter, Molnár
Csaba, Balogh Szabolcs, Kakszi Istviínné, Gór Csaba,FizerLászlőné, Lovas Rózsa, Marokné
Ivády Éva, Gyenes Zsolt, Kónya Albert, Gyenes Gyulríné, Demeter Istvián, Mikó Pál, Horváth
Csabáné, Veres Bertalanné, Mikóné Kulcsiír Tímea, Molnos Heléna, Juhász Istvánné, Ungvari
Erika, Kakszi Emese, Tatárka Jrínosné sz.n.: Gyenes Márta, Bolacsek Zo|tán, Boczki János,
Kovácsné Balla Bernadett, Gyenes Elemér, Boros Zsolt, Kónya Margit, Gór Attilané, Gór
Emőke, Ba[a Éva, Anga Gyula, Tóth László, PálBamabásné, Mátyás Ciaba.''
Kérdés éshozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet a javaslat elfogadásríra.

A Képviselő-testület atagai közül jelen lévő 6 fő köZíil 6 igen szavazatial. ellenszavazat és
tartőzkodás nélkül elfogadta a javaslatot és az aIábbihatfuozatothozta..

Tardona Községi Onkormán y zat Képviselő.testületének

912015. (I. 13.) határozata

a szociális célú tűzifa kiosztásáról

Tardona Községi onkormrínyzat Képviselő-testülete a tárggya| kapcsolatos előterjesztést
megtárgyalta és a következő hatátozatot hozza:

Tardona Községi Önkormányzat Képviselő-testülete l m3 szociális tinifa támogatásbaÍI az
alábbi tardonai lakosokat részesíti: Kakszi Attila, Tatár Beáta, Pogény Józsefiré, Tőzsa
Karoly, Hankó Anikó, Tóth Lajos, Gyenes Zo|tén, Juhász Józsefné, Jagosné Cservák
Mariann, Ivády Lász|ő, András Dániel, Mogyorós Gyula, Keresáesi Péter, Molnrír Csaba,
Balogh Szabolcs, Kakszi Istviánné, Gór Csaba,Fízer Lász|őné, Lovas Rózsa, Marokné Ivády
Eva, Gyenes Zsolt, Kónya Albert, Gyenes Gyuláné, Demeter István, Mikó Pál, Horváth
Csabríné, Veres Bertalanné, Mikóné Kulcsár Tímea, Molnos Heléna, Júász Istviínné, Ungvrári
Erika, Kakszi Emese, Tatárka Jánosné sz.n.: Gyenes Márta, Bolacsek Zo|tén, Boczki Jtínos,
Kovácsné Balla Bemadett, Gyenes Elemér, Boros Zso|t, Kónya Margit, Gór Attiláné, Gór
Emőke, Balla Éva, Anga Gyula, Tóth László, Pál Barnabásné,Mátyás Csaba.

felelős: polgármester
határidő: 20|5. februrír 1 5.
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Balla Gvtirgv polgármester: Elmondja, hogy Ftildessy Aranka kérelmet nffitott be, hogy a
MűvelődésíHáM nagytermét magáncéIra igénybe kívránja venni. Elmondja, hogy amikor kérte
tőIe azt mondta, hogy nem, mivel az az épület a köz érdekét kell, hogy szo|gáija, a koz
érdekében szervezett rendezvényeket kell ott szewezli' de megkérte, hogy a Képviselő-
testület felé írjon kérelmet' Kéri, hogy akinek van kérdése' vagy hozzászo|ása tegye meg.

Gyenes Bálint képviselő: Egyet ért a polgrírmester véleményével, Ő sem támogatja.

Földessv Aranka Mareit képviselő: Elmondja, hogy a rendezvény soriín nem fogjtík
tönkretenni az ingatlant' véleménye szerint nyitni kell a hasonló kérések felé. Elkészitelt egy
javaslatot a tárgyban, melyet mindenkinek eljuttat.

Szűcsné Pál.Kutas orsolya alpolgármester: Elmondj4 hogy Ő sem trámogatja.

Balla GyöreY polgármester: Javaslata a következő: ,,A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
Földessy Aranka Margit kérelmét - a MűvelődésiHaz nagytermét bérbe adja2Dl1.január 30.
napjrín tartandó magráncélú rendezvény lebonyolításiíra . támtogatju,,

Kérdés ésllozzászólás hirínyában kéri a Képviselő-testtiletet a javaslat elfogadásríra.

A Képviselő-testiilet atagai közüljelen lévő 6 fti közül 1 igen szavazaÍIa|' 4 ellenszavazattal
és 1 tartózkodással elutasította a javaslatot és az a|ábbihatározatothorta:

Tardona Községi Önkormányzat Képviselő.testületének
10l20t5. (I. 13.) határozata

Művelődés i Hán narytermének bérbeadásáról

Tardona Községi onkormrínyzat Képviselő.testülete a tfuggyal kapcsolatos előterjesÍést
megtargyalta és a következő határozatot hozza:

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy Földessy Aranka Margit kérelmét - a Művelődési Haz
nagytermét bérbe adJa 2015. janurír 30. napjan tartandó magráncélú rendezvény
lebonyolításiíra - nem támogatja.

Balla Gvörw polgármester: Javasolja, hogy a 20|4. miárcius hónapban a nem lakáscélú
ingatlanok bérleti díjáÍól szóló hatarozatot a Képviselő-testiilet vonja vissza és a képviselő
asszony javaslatait figyelembe véve alakítsa ki a bérlet feltételeit. Kéri, hogy akinek van
kérdése, vagyhozzákívan szólni tegye meg.

Szűcsné Pál.Kutas orsolva alpolgármester: Elmondja, hogy új alapok kidolgozásátra vart
sztikség.

Balla Györw polgármester: Elmondja, hogy célszerű a hatérozat visszavonása és új
feltételeket kell kidolgozni. Kérdezi, hogy ki készíti el? Javasolja alpolgármester asszonyt,
hogy dolgozza|<t a részleteket.
Javaslata a következő: ,,A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy a 2|l20I4. (III. 1|.) határozatát
visszavonja és a nem lakáscélú ingatlanok bérbeadásríra vonatkozóan új feltételeket á||apít
meg.tt
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Kérdés éshozzászólás hirínyában kéri a Képviselő-testületet a javaslat elfogadásara.

A Képviselő-testiilet atagsai közÍil jelen lévő 6 ftí közül 6 igen szavazatta|' ellenszavazat és
tartőzkodás nélkül elfogadta a javaslatot és az alábbihatározatothozta:

Tardona Községi Onkormán yzat Képviselő.testüIetének

1112015. (I. 13.) határozata

határ ozat vis szavonásáról

Tardona Községi Önkormányzat Képviselő-testtilete a tárggyal kapcsolatos
megtárgyalta és a következő határozatot hozza,.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2|l20l4.
lakáscélú ingatlanok bérbeadásara vonatkozóan új

felelős : polgármester, alpolgármester
határidő: 2015. május 20.

előterjesáést

(III. 1l .) határozatát visszavonja és a nem
feltételeket állapít meg.

Balla Gvörgv polgármester: Elmondja, hogy a 2015. éves kulturális tervet alpolgármester
asszony állítsa össze.

Szűcsné Pál.Kutas orsolva alpolgármester: Elmondja, hogy készen van a terwel, melyet
részletesen ismertet.

Balla Györgv polgármester: Kéri, hogy a szervezésben ki tud részt venni jelentkezzen.

Fiildessv Aranka Mareit képviselő: Elmondja, hogy az egyesületeket korábban megkeresték,
hogy milyen rendezvényeket kívánnak szerveznio illetve résá venni.

Balla Gviirgy polgármester: Elmondja, hogy keressék meg őket. Jelzi, hogy a focipálya
melletti színpad nagyon rossz állapotban van célszeni lenne elbontani, mert balesetveszélyes.

nem hangzik el, a
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