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Készült: Tardona Község Önkorman yzata Képviselő-testÍiletének nyilviínos ülésén.

Az ülés időpontia: 2015. február 3., a kezdés időpontja: 16:00 óra.

Az ülés helve: Jókai Mór Művelődési otthon és Könyvtrír, Tardona, Kossuth u.32.

A'üIé..o i"l.n o".."k u képoi..Iő-t.'tül.t tugiui kö"ül'

Balla György polgármester
Czakő Tivadar képviselő
Földessy Aranka Margit képviselő
Gyenes Bálint képviselő
Pálné Kakszi Ilona képviselő
Primász Péter képviselő
Szűcsné Pál-Kutas orsolya képviselő

Távol van: -

Dr. Szécsi ottő jegyző
Juhászné dr. Soltész Edit aljegyző, jkvvezető
Balla Tiborné pénzügyi előadó

Balla Gvörw polgármester:
Köszönti a megielenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott7 főképviselő köziil 7 fo képvi-
selő jelen van, ezért az ülés hatarozatképes és aá megnyitotta.

Javasolja a jegyzőkönyv hitelesítőinek Czakő Tivadar és Gyenes Bálint képviselőket. Kéri,
hogy aki egyetért kézfelnyujtiással jelezze.

A képviselő-testiilet egyhangúlag ? igen szavazattal. ellenszavazat és tartőzkodás nélkül
elfogadta a polgrármester javaslatát.

Ismerteti és szavazásra bocsátja a napirendi pontokat.

I./ A2015. évi költségvetési rendelet elfogadrísa
Előterjesáő: Balla György polgiírmester

2. / Inditv ányok, j avaslatok

A képviselő-testiilet jelenlévő 6 tagsa egyhangúlag, 7 igen szavazattal. ellenszavazat és
tartőzkodásnélktilelfogadtaaza|ábbinapirendet:

|.l A20|5. évi költségvetési rendelet elfogadása
Előterjesáő: Balla György polgiírmester



2. l Indítlr ényok, j avasl atok

1. napirend

Balla Gviirgv polgármester: Elmondja, hogy az önkormányzat 20|5. évi költségvetése ki-
küldésre kerÍilt mindenkinek, tegnap tartottak egy egyeztető megbeszé|ést. Kéri, hogy akinek
van kérdése aztegye fe|.

Czakó Tivadar képviselő: Elmondja, hogy megnyugtató válaszokat kapott a pérr;ijgyi
helyzetről.

Balla GyörgY polgármester: Elmondja, hogy a start munkaprogramról tajékoztatja a
képviselőket, mely két részből ál|. 29 ftível 2 ha területen bogyós gyiimölcsök,
flíszernövények, csonthéjas gytimölcsök termelése folyna, a másik 10 fovel játszőtér építése
homokozóval, hintával és esőbeállóval, fa játékokkal. Megktiszöni továbbá alpolgármester
asszony lojalitását, hogy lemondott a tiszteletdíjráról és így a polgármester és alpolgármester
tisáeletdíjaiból 4MFt többlet marad a település költségvetésében. '

Dr. Szécsi ottó ieevző: Elmondja, hogy szeretné Balla Tibomé pétuugyes kolléganőnek a
Képviselő-testület előtt köszönetét kifejeni akimagasló munkavégzéséért és teljesítményéért,
mert a Közös Hivatalban o a legjobb ngyirtéző.

Kérdés éshozzászólás hianyában kéri a Képviselő-testületet a javaslat elfogadásiíra.

A Képviselő-testület a tagai közül jelen lévő 7 fő közii| 7 igen szavazatÍú. ellenszavazat és
tartőzkodás nélkül elfogadta a javaslatot és az a|ábbi rendeletet alkotta:

Tardona Községi onkormányzat Képviselő.testületének
112015. ( II.6.) önkormányzati rendelete

Tardona Községi onkormán yzat 20| 5. évi költs égvetés éről

Tardona Községi onkormányzat Képviselő-testiilete az á||anlháztartásrő| sző|ő 2O|1. évi
CXCV. tV. 23. $ (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi
CLXXXX. törvény l43. $ (4) bekezdés b) pontjábanbiztosított felhatalmazás a|apján az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatarozott feladatkörében e|jáwa a
következőket rendeli el:

A rendelet hatálva

1 .$

A rendelet hatá|ya az tinkorményzat Képviselő.testiiletére, a polgiírmesterre és az önkormríny.
zat á|ta| fenntartott intézményekre terjed ki.

Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2.S



(1) Tardona Községi onkormányzatKépviselő-testiilete az önkormémyzat 2O|5. évi költség-
vetését

20|,.260 E Ft bevétellel,

201.260 E Ft kÍadással állapítja meg.

(2) Az (l) szerinti bevételi ftiösszeg bevételi fonásonkénti eIóhányzat megoszlását arendelet
l. melléklete tartalmazza. Amelléklet tartalmazza az önkorményzat_ Árrt. 23.s Q) bekezdés
g) pontja szerinti Stabilitási tv. 45. $ (1) bekezdés a) pontja fe|hata|mazása alapjrín kiadott
jogszabályban meghatározottak szerinti _ saját bevételeit. Amelléklettartalmazzaanormativ
hozzájáru|ásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből sziírmaző egyéb költségvetési
tiímogatásokat.

(3) ̂ z önkormrányzat 2015. évi költségvetésének bevételei tarta|mazzák. az Elxőpai Uniós
fonásból ftnanszirozott trímogatiíssal megvalósuló programok, projektek bevételeit.

(4) A2. $- ban megállapított kiadási e|őirányzatbő|

. személyi kiadások...

- munkaadót terhelő jrárulékok

- működési' fenntartási kiadások

- tiímogatasok, pénzbeli juttatások

- műktidési célú pénzeszköz átadás

56.002 E Ft

6.967 EFt

24.686 EFt

3.468 E Ft

2.973 EFt

- felhalmozási jellegű kiadás I07 .164..E Ft

(5) A rendelet 2., 2la. melléklete tarta|mazza a költségvetés kiadásait e|óirényzat csoportok,
kiemelt e|őfuényzatok és szakfeladatok szerinti bontásban. A2lb, melléklet tarta\mazza a fel-
halmozrísi kiadásokat feladatonként, azátadott pétueszközeinek e\őírányzatát.

(6) ̂ z önkormányzat működési célú bevételi és kiadási elóirényzatait mérlegszeruen_ a ren-
delet 3. melléklete tarta|mazza.

(7) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirényzat csoportok, kiemelt elői-
rányzatok és azon belül kötelező, önként vá||a|t feladatok, valamint állami (el|anigazgatási)
feladatok szerint fogadja el.

3.S

(|) ^z önkormányzat felhalmozási cé|tt bevételi és kiadási e|őirányzatait mérlegszerűen a
rendelet 4. melléklete tarta|mazza.

(2) A rendelet 5. melléklete az önkormányzatta összevontan tarta|mazzaaz önkorményzat
tew ezett hitelál l omrínyát.

(3) A 6. melléklet tarta|mazza _ az Ant. zz. $ (z) g) pontja szerint _ a Stabilitási tv. 3. s (1)
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló köte-
lezettségeit az adósságot keletkeáető ügyletek futamidej ének végéig.



(4) A rendelet 7. melléklete tartalmazza az 'Ayht. 24. 5 () bekezdés c.) pontja szerinti közvetett
támogatásokról szóló kimutatást.

(5) A rendelet 8. melléklete tarta|mazza a, 1*t.24. s G) bekezdés b.) pontja szerinti többéves
kihatással jríró döntések sziímszenisítését évenkénti bontásban és összesítve.

(6) A rendelet 9. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási e|őirényzat teljesüléséről
sző|oe|őirányzat-felhasználásiütemtervet.

4 .$

(1) A rendelet 10. melléklete tartalmazza a költségvetés 2015. évi mérlegét.

(2) ^rendelet 11. melléklete az önkormrínyzatra összevontan tartalmazza a kiadásokat és a
bevételeket.

(3) Az önkormányzat felhalmozási kiadásut a 12. melléklet határozzameg, az Európai Uniós
fonásból ftnanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit, kiadásait a |2la.,
melléklet szerint határozza meg.

(4) Arendelet 13. melléklete tartalmazzaaz adósságállomány alakulását lejárat, eszközök bel-
és külfi'ldi hitelezők szerinti bontásban.

s.s
(1) A rendelet 14. melléklete tartalmazza apétueszközök tervezett váItozásáről szóló kimuta-
tást.

(2) AKépviselő-testület a költségvetési év soriín nem határoz meg olyan fejlesztósi célt, ame-
lyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. $ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügy-
let megkötése válik vagy válhat sztikségessé.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 5 főben á||apítja meg a 16. melléklet
szerint.

(4) A20l4. év soriín a közfoglalkoztatottak |étszán e|őfuányzata: 39 fő.

(5) A Képviselő-testtilet általános költségvetési tartalékot nem állapít meg.

(6) A Képviselő-testiilet a költségvetési céltartalékot nem állapít meg.

6.S

(1) A 2. $ (1) bekezdésében nincs működési célú fonáshiríny.

(2) ̂ z onkormrínyzat á|tal nffitott hitelek (kölcsönök) állomrányarőI szó|ő kimutatást a ren-
delet l5. melléklete tartalmazza.



A költségvetés végrehajtásának szabályai

7.S

(1) A költségvetési szervek rendeletbe meghatározott bevételi és kiadási e|őtrényzatai felett az
intézmények vezetői e|őirányzat-felhasznrílási j ogkönel rendelke znek. .

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az a|apfeladatai ellátását szo|gá|ő személyi
juttatásokkal és az azok'hoz kapcsolódó jrírulékok és egyéb közterhek e|óirényzataival
minden esetben, egyéb e|őírányzatokkal munkamegosáási megállapodásban foglaltaknak
megfelelően rendelkezik.

(3) ^z önállóan működő költségvetési szervek e|óirányzatai teljesítéséhez sziikséges
pétuel|átásrő| az igény felmerülésének fiiggvényében a polgármester gondoskodik.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai eLlátásáÍő|, munkafolyamatai
megszervezésérőI oly módon gondoskodik, hogy az bíztosítsa az öná||őan mtiködő és
gazdáIkodő költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előiranyzatok
takarékos felhasználását.

(5) A Bránhorváti Közös Önkormrányzati Hivatalban valamennyi közép-és felsőfokri
végzettségű köztisztviselőt 20|5, évre illetménykiegészítés illeti meg. Az
illetménykiegészítés mértéke egységesen az alapilletmény 20 oÁ-a.

(6) A polgármester 500.000 forintig dönthet forrásfelhasználásról azza|, hogy döntéséről a
döntést követő legközelebbi ülésen tájékoúatja a Képviselő-testÍiletet.

(6) A Képviselő-testület a polgármester szétmára felhatalmazást ad az önkormányzat
bevételeinek és kiadásainak módosításiíra és a kiadási elóírÍnyzatok közötti
átcsoportositásra, ide értve a kiadási kiemelt e|őirányzatai közötti átcsoportosítást is.

A költsógvetés végrehajtásának ellenőrzése

8.S

(|) Az önkormrínyzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében
valósul ffiog, melynek létrehozásáért' múködtetésért és továbbfejlesztéséért az
önkormányzat e s etében a j egy ző, az intézmények e setéb en az íntézményvezető felelő s.

(2) Az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzését a Kazíncbarcika és Vonzáskörzete
Többcélú Önkormrínyzati Kistérségi Trírsulás Belső Ellenőrzési Csoportja végzi.

(3) A Képviselő-testület felbata|mazza a po|gátrmestert a költségvetésben előírt bevételek
beszedésére és a jóvahagyott kiadások telj esítésére.

e.$



l-jétől

l' melléklet Tardona Községi onkormányzat2}|5. évi költségvetéséről sző|ő 1/2015. (II. 6.) önkormányzatí
rendeletéhez

20|4. évi 2015. évi
Eeyéb saiátos bevétel 60
Továbbszámlázott szolsáltatás t00 100
Bérleti díi bevétel 4 040 780
Intézménvi ellátási díiak l 262 I 056
Alkalmazottak térítése 446 100
Esvéb saiát bevétel 5 908 2 036
Kiszám|Ízott termékek és szolsá|tatások Áre 488 340
AFA bevéte|ek. -visszatérítések

Működési célú pénzeszközátvétel. kamat

Éfr$Lmond ffi'niiboe'i revcteierr i '  :+, l i f f l ,  tY ' .
Ioariizési adó I 000 I 085
Telekadó 5  158 500
Masánk. kommunális adó l0 064 4 167
Idesenforsalmi adó 104 1 1 0
He|vi adó összesen t6 326 5862
PótIékok. bírsások 3 400 t 936
Pót|ók'birság 3 400 r 936
Gépiárműadó 3 828 4 456
Átensedett központi adók 3 828 4 456
Esvéb saiátos bevételek

=3 5&* i iizj*a.
Helyi önkormányzatok müködésének általrános támogatása l4 600 t2 t 3 l
telepü|ési <inkormányzat egyes kömevelési feladatainak tiímoeatása I t  429 10 054
települési önkor. szociáli' syermekióléti és syermekétkeáetési feladatok 3551 8 552
Települési önkormányzatok kulturális fe|adatainak támo gatása | 229 1 255
müködési célú közoontosított el őiránvzatok 80 t76
Helyi önkormánvzatok kie gészítő támosatásai 3 9r9
Önkormánvzatok működési támosatásai 34 808 32 1ó8
Eevéb müködési célú támoeatások bevételei 9 065 2 207
Müködési cé|ú támosatások ál|amhááartáson be|ü|rő| 43 873 34 375
Iámogatásértékű műk.bev.központi ktsvetési szervtől 29 964 50t 6 l
Támogatásértékű műk.bev.feiezeti kezelésű elciiranyzattól

Támoeatásé11ékű műk.bev.Társadalombia.alaotó| 2 401 r 499
Támoeatásértékű működési bevéte| összesen 32 365 5t 660
E1i5ző évi közp.ktevetési kiesészítések visszatérülések

6



Támoe.felh. Bevétel Te

TÁMoP.6.1.2Eii.
KEOP5.5.0/K -1 4-20t 4-0U5



N()

o
o

!a

N

r;

N
a

L.0)
q

.0)

0)

.o

N

fr
.N

o

()

N

qJ
Né)
N
I

o)
q)

.q)

o)

O
\0)

N

q
.cq

O
\q)

0)
N

P
q)

\0)

ia

N

q
.cq

Is
É
.q)



2/a. melléklet Tardona szo|ő Il20|5 6.) önkormán rendeletéhez



iizemelt. Fenntar. S
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2/b. melléklet Tardona Községi Önkormányzat2}|S. évi költségvetéséről szó|ó |120|5. (II. 6.) önkormányzati
rendeletéhez
Kimutatás

A 2015. évi kö|tségvetés tervezett fe|adatairó|és átadott pénzeszközeirő| (ezer Ft-ban)

Szakfeladat
Kiadás

Eredeti eí. Módos. Eí. Teliesítés

r"ii*"taíffiö.aaffi;1iil#ffi ii7ffi' ffit * i'#ffiztpr iil

VIS MIOR pá|vázat 90 000
KEOP5.5.0^(.| 4-20 1 4 -0045 Kön i|ásítas korszeni-
sítés tt 439
Földterulet vásrárlás 2 343

Áiffü:"ű:ffi; 'kö'ök ' "Í1 ' ; ' i  . ' . . i "$ '  i . ' ; ; ] .  ' ,ffffifl''ffiffiN* :::.:::::!:!:ir\i:l--]:iwi+.4{r*iB

orvosi ügyelet 712
Tardona SE támosatása 60
Martinsalakos lakás támos. 3 382
Kazincbarcika onk.(családsesítés. svermeki.szols.) 1 701
Tardonai Fiatalok Hasvomíínvőrzi5.Ew.
Kulturális Esvesület

11



3. melléklet Tardona Községi Önkormanyzat}}|S. évi költségvetéséről szóló
|/2015. (II. 6.) önkormányzati rendeletéhez

4. melléklet Tardona Községi onkormányzat2}|S. évi költségvetéséről szóló
|/2015. (II. 6.) önkormányzati rendeletéhez

ezer Ft-ban

Sor-sz. Megtevezés
E|őző évi
e|őirányzat

20l5.évi
e|őirányzal

tervl e|őzb
évi e|őirány.

(%)

BEVETELEK
Intézményi működési
bevéte|ek 6396 2376 ) I

2
Onkormányzatok saj átos
működési bevéte|ei 23554 12254 49

2 .1

2.2

z -3

2.4

IlIetékek

Helyi adTk
Atengedett kÖzponti

adók
Egyéb bevéte|elg bírsá-

sok. oótlékok

t6326

3828

3400

5862

4456

1936

36

n6

35

3 .
Onkormányzatok költ.
sépvetési támopaÍása 43873 3437s 78

J . l .

t . z .

3.3.

3.4.

onkormányzatok mÍiködési
támogatásai
Központosított e|őirány-
zatok
Művészeti szeryezetek
támogatása
Normatív kötött felhasmá-
|ású támosatások

29530

4364

9979

32168

2207

108

51

4.
Támogatásértékű bevéte-
lek 3236s 51ó60 160

4.r Mtiködési célú

- ebből oEP

32365
2401

5 1660
1499

160
62

5 .
Véglegesen átvett pénzesz-
közök

5 . 1 Miiködési célú

6.
Adott kölcstnök visszaté.
rülése

7.
E|őző évek pénzmarad-
vánv isénvbevéteIe 5650 7618 135

8. Hiány kü|ső Íinanszírozása
- Értékpapír értékesítés
. Köfuénykibocsátás
- Hitelfelvétel

Bevéte|ek összesen 111838 108283 97

ezer Ft-ban

Sor-sz. Megnevezés E|őző évi
e|őirinyzat

..20l5. évi
e|őirányzat

tenl e|őző évi
e|őirány' (%)

BEVETELEK
Tárgyi eszközök,
immateriáis javak értékesí-

t2



tése

tnkormányzatok sajátos
fe|halmozási és tőkebevéte.
lei
Pénzügyi befelÍetések
bevéte|ei

I
Fe|haImozási és tőkejel|e.
sÍi bevéte|ek

J .

t .

5 .

6 .

Felha|mozási célú támoga-
tásértékÍi bevételek
- ebbő| EU-s projekt

támogatása
Fe|halmozási célú pénz-
eszköz átvétel államhááar.
táson kívü|ről

Állami támogatás
E|őzö évi - felha|mozási
célú - pénzrnaradvány
igénybevétel

Finanszirozfu i bevételek

45806

13813

92927

50

203

Bevéte|ek összesen 45806 92977 203%

KIADASOK

l .

2.

J .

4.

J .

6.

Beruházási kiadások

Felújítási kiadások
Felhalmozási célú támoga-
táséÍtékű kiadások
Fe|halmozási cé|ú pénz.
eszköz átadás á||arrűáztar -
táson kívülre

Finanszírozási kiadások
- törlesztés
- kamat

Felhalmozási célú tarta|ék

50497

3382

103782

3382

205%

100

Kiadások összesen 53879 r07t64 199%
E|térés (bevéte|ek - ki-
adások + J -8073 -r4t87

5. me||ék|á Tardona Közsegi tnkormányzat 2o15. éü köttség\Etésérö| szó|ó 1/2o15. (|. 6.) önkormányzati rende|etéhez

|ejárat ós eEközök szednü bontásban 2014 december 3í-i á|lapota

ezer Ft-ban

ior
tz.

l'r'legnevezés F€|vét éve ossz€ge Lsjárati évek tsszesen
2016 2017. 2018 20,|9. utáni évek

:e|habrczásicé|ú Tóke

lGmt

Gszesen
ltvid l6Él9tu Íilkö.dési

litel
Tóke

tGÍEt

Tóke

l(aml

ossz€sen
4 rókg

(amt

!szesen
Fe|ha|mzási cé|Ú

Htel

Tókg
€mt
)sszesen

t3



7' melléklet Tardona Ktizségi Önkormányzat2}L5. évi k ltségvetéséról sző|ó |12015.(II. 6') Önkormányzati rendeletéhez

8. melléklet Tardona Kizségi Önkormárryzat 2015. evi k ltségvetéséról szőlő 1/20]5. QI. 6.) nkormányzati rendeletéhez

KIMUTATÁs
A ttibb éves kihatással jár diintések számszeriisítéséröl

Tardona KÖzségi ÖnkormrányzatnaktÖbb éves kihatassal jrírÓ dcjntése nincs.

ezer Ft-ban

Sor-
sz.

A támogatás kedvezményezettje
(csoportonként)

AdTelensedés AdÓkedvemtény Esvéb tsszesen

jogcime
(ellege) mértéke % Összege eFt jogcíme (ellege) mértéke % Összege eFt

jogcíme
(ellege) mértéke/o Összege eFt eFt

I 70.éven feliili esyedtil él Komm.adÓ 50 250 250
2. séoiármiiadÓ 278 2',78

Óvodai étkezók étkezés 50 103 103
4. Óvodai étkezók étkezés 100 487 487

9. osszesen. 528 590 l 1 l 8
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9. melléklet Tardona Községi Ónkormányzat2}|S. évi költségvetéséről sző|ó |/20|5. (II. 6.) tinkor-
mányzati rendeletéhez

ezer Ft-ban
S

"jt

sz
Megnevezés

tss
7Eg

Sor-
sz. Megtevezés tsszeg

Működési bevételek
138
87 I Miiködési célú kiadások 94096

l. lntézménvi működési bevéte|ek
237

6 il
Felhalmozási célú kiadá.
sok 107164

2. tnkormánvzatok saiátos műkodési bevéte|ei
122
54 n. Finanszirozási kiadások

il
Támoeatások

8ó0
J ) IV Tartalékok

II
I . Felhalmozísi és tókeiellesű bevételek

929
77 Altalános tartalék

I

v TámosatásértéHi bevételek Cé|tartalék

v Véglegesen átvett pénzeszköztk

I . Adott kölcsönök visszatérÍtlése
V
il

Kö|tségvetési hiány be|ső finanszírozása
761

8

l. Előző évek oénzrnaradvánvának isénvbevétele

'761

I

il
l - Költségvetési hiány kÍi|ső fi nanszírozása

1. Ertékoaoir értékesítés
. Míiködési
- Felhalmozfui

2. Kötvénv kibocsátás
- Működési
- Felhalmozási

3. Hitelek
. Műktdési
- Felhalmozfui

Bevéte|ek összesen
201
260

Ki-
adá
sok
ösz-
szes
en 201260
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tó. matértéi taroóná kói|éöi ókónTány'áí'óííev liottségGiéJéo liótó iizórs.1íL.o.) onrormanylati rendeletéhez

T'a|dol Köz€ég! ö1kormá94a! 2-0!5: évi méÍ|egg

sz. i/egnevezés tsszeg Sor-
l.ilegnevezés tsszeg

hjkrdési bevétB|ek 1388; vükrdési cé|ú kadások 9409
237t ll 10716

2' ülkorrÉnyzatok sajátos működési bevéte|ei 1225t ilt. inanszirozási kiadások
il. rámgaiások 86031 |arta|ékok
ill :é|ha|ruási és tókgjel|egú bevéte|ek 9297i Alta|án6 iarta|ék

oé|tarte|ék

\dott krbsónók visszatérü|ésé
vfl. 7611

7611
,AU.<Öttséovetési hiánv kü|sÓ Íinanszrozása

1. BtékDeDfértékesfrés
- ÍvÍikódési
- Fe|he|mzási

l' Kttvénv kbocsátás
- Í\,tjktdési
- F6|ha|mzási

}. I.üte|ek

. i^ikÖdési
- Fe|heImzási

3evéto|ék ö'asze3en 201261 cadások ö33ze3en 201281

t6



1l. melléklet Tardona K 20|5' évi vetéséröl sző|ő | l20| 5. I I . 6 . rendeletéhez

Do|ogi kiadások és egyéb folyÓ kiadrísok MíikÖdési célri pénzeszkÖz

átvételek államh. Kíviilró|

irányítÓ szerv alá tartozÓ kÖltségvetési

e|özó évi m{ik.'dési cé| e|öirányzat-

mtikÖdési célri pénzeszkozátadások

á||amhááartáson kívii|re

tiírsadalom-,szocirílpo|itikai és egyéb Előzó évi múktidési cél e|óirrínyzal

Támogatási kÖ|cs nÖk nyrijtása

á|amhááartáson be|ii|re

Támogatasi kÖlcsÖnÖk ny jtása

álIamhááartáson kív{t|ra

Támogatasi kÖlcs nÖk tÖrlesáése

I7



Intézményi beruháaások 103782 103782 tnkomrínyzatok sajátos felhalmozási

és tőke bevételei

Fel iítások Önkománvzat kfiltséwelési Íámomtás'

Kormányzati beruházások IrányítÓ szeMól kapott felhalnoziísi

célti tiímoeatiís

Lakástárnosatás Felhalmozási cé|ri saiát bevétel

Lakásépítés 92927 92927

Egyéb felhalmozási kiadások Előző évi felhalmozási célri előiránvzat

maradvánv oémtradvánv átvéle

irIínyítÓ szeru alá tartozÓ kÓltségvetési

szemek folvÓsított felhalmoási trímosatiís

Fe|halmozasi cé|ir péll.zaszkÖz-

átvételek államhríztartason kil.iilró|

50 50

támogatásértékíi felhalmozási kiadások
Támogatási kÖlcsÖnÖk visszatériilé-
se

álamháaartáson kívulröl

e|özö évi felhalmozási célri elóirrímyzat

maradvánv. Dénzmaradvánv átadás

Támogatási kÖlcsÖnÖk igénybevéte-
le

á||amhááartason beliilrŐ|

felhalmozas i cé| p énzeszkÖzátadások

allamhááartáson kívtilre

3382 3382

Támogatási kÖlcsÖnÖk nyijtása

á||amhááartáson kív lre

Egyéb péuforga|om nélkii|i kiadások-tarta|ékok

általános tartalék

cé|taÍta|ék

Felhalmoz.ásÍ céIti kÍaddsok Összesen L071,64 r071,64 Felhalmozási céIű bevéÍelek Ósszesen 92977 92977

Kinddsok Összesen 14924 r86336 201260 Bevételek Összcsen t4924 200603 201260
Finans z{rozúsi kiadds o k Finanszírozds i bev étele k

Elózö évek elóirányat.maadviny:ínak

pénzmaradviáLrryii'nak és e|ózó évek
vállalkozási maradváLnyrának igénybevéte-
le

Kiadások mind sszesen 14924 186336 zBt260 Bevéte|ek mindiisszesen 14924 200603 201260
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t

ezer R-ban
ij 

-l

Sor
sz. Fehdat rregnevezése tsszes

kiadás
Eőző év
végéig

Bázis évi
(e|ózetes)

tény

Terv évi
e|Öirányzat

. . . . . . . . .  év i
szárnftott

eöirányzat $-::.i:
_:6__i
-ll-

:-i 
-- 

I

1 . 2. l=4+5+6+7+l 4. 5. 6. 7. 8.

Beruházások ,J03782

,."_ .99p"0-q
1 1439

* 2349

103782

Vb ÍtJbior pá|yázat e09__0_9
't 143_9

2343

--*: j
j"_"_i

||. l,lem beruházási kiadások

I.'-t
"l*----t --

t i _:;_- i

_-j_i

3382 ?_3_8_?

33823382

Beruházási kiadások sszese n 10716/. 107164

-..-.--............-..........-..........-: . I

-----l
I--t

--J
I--t
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12. a. melléklet Tardona Községi Önkormányzat2}|5' évi költségvetéséről szó|ó |120|5. (II. 6.) önkormáLrryzati ren-
deletéhez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzáj árulások

EU-s projekt neveo azonosítója:
KEOP5.5.0/K-
t4-20r4-0045

''Közvilágítás korszenísítés Tardonán'.
Ezerfo-
rintban

Források 2015.év
Saiát erő 0

-saiát erőből központi támosatás
EU.s forrás tl 439 tl 439
Tiírsfinanszírozás
Hitel
Esvéb forrás

Források összesen: tl 439 It 439

Adminisztratív

2015. é\i kö|tseg\etésércí szó|ó 112015. (||.6.) önkormányzati rende|etéhez

Ezer fointban!
uol
szam Adósságá||orény

eszklztk szerint
l,lem |ejárl

Lelárt
^]em |8járt'|ejárt
Összes tartozás

'l-90 nap ktzttti 9J:180 nap
ktzötti

191:360 nap
közÖtti

?,69 ngpon
tuli

oss'zeJ |ejárt
tartozás

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

l. B|fó|di hite|ezók

'l
\dóhatósáooaI s23mbeni tadoáso

2 (ö2ponti ktnsé9v6tésseI szemb3n

ennál|ó tadoás

i|kÖ|önltefr á]|ami péMIapokkaI

zembeni tádoás

4. B a|aDokkaI szembeni tanoás

5. rado4sáilomány önkományatok

's inthénv6k í6|é

o . sál|Ítói tadús I 588 1 588 1 588

:oVéb adóssáo

!b|f ö|di  összesen: í588 í588 í 588

||.Kiffö|di hlteIezók

QlÍó|d jsá l l t t ók

:gyéb .

Ki!lfö|di összesen:

y mind&sze3en í588 í588 í588

2 l



]4. melléklet Thrdona Községi Önkormányzat 2015. évi kr;ltségvetéséről szóló I/20]5' (II. 6.)
Ó nko r mány z at i re nde l e t é he z

KIMUTATÁs

A pénzeszkö zök tew ezett v á|tozásáről

TardonaKözségionkormrínyzatnaktervezettpétueszközvá|tozásanincs.

]5. melléklet Tardona Községi onkormányzat 20]5. évi kaltségvetéséről szóIó ]/20]5. (II.
6. ) önkorm ónyzati rendel e t é he z

KIMUTATÁs
Az Onko r mány zat áItal nyúj tott hitelek (kö|cs önök) állományá ról

Tardona Községi Önkormrínyzatnak által nyujtott hitel (kölcsön) ríllomrínya nincs.

]6' melléklet Tardona Községi Önkormányzat 2015. évi k;ltségvetéséről szóIó 1/20]5. (II, 6.)
önkormányz ati rende I e té he z

Létszám

Közhasznú foglalkoztatás 39 fő
Osszesen: 39 Íő

Altalános indokolás

A helyi önkormrínyzat költségvetéséből ftnanszírozza és |átja el a helyi önkormrínyzatokról
szóló és más törvényben meghaüírozott feladatnt. Az á||amhánartásról szóló 20||. évi
CXCV. törvény (továbbiakban: Áht. tv.) 23.$ (l) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a
költségvetését költségvetési rendeletben el|apitja meg. A költségveté' u k.i1t'ég,,etési évben
pénzforgaImilag teljesülő költségvetési bevételek és költségvetési kiadások e|őírányzott ösz-
sz9.9ét tarta|mazza (a továbbiakban: bevéte|i e|őirányzatok és kiadási e|őirányzatotj. a bevé-
teli előirrínyzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási eIőírányzatok azok felhaszná-
lásának j ogosultságát j elentik.

Napközi otthonos Övoda 3f i t
Védőnői szo|gá|at 1 f ó
onkormrínyzati i o galkotiís l f ö
(polgármester)
Osszesen: 5 fő
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Előzetes hatásvizsgá|at a rendelethez

Ajogalkotásról szóló 20|0. évi CX)o(. törvény 17.$ (1) bekezdése alapjána jogszabá|y elő-
készítője - a jogszabaly feltételezetthatásaihozigazodó részletességú - elózetes hatásvizsgrílat
elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az e|őzetes hatásvizsgálat
eredményéről a Kormány á|tal előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormrínyrendelet esetén
a Kormrínyt, önkormiínyzati rendelet esetén a helyi önkormanyzat képviselő-testületét tájé-
koztatni kell.

Ez alapján az e|őzetes hatiísvizsgálat eredménye az a|ábbíak szerint összegezhető:
A rendelet-tervezet címe: Tardona Községi onkormanyzat Képviselő-testületének .120|5.
(. . . . . . .) önkormrínyzati rendelete Tardona Községi onkormanyz at 20|5 . évi költségvetéséről

1. A tervezett jogszabríly tarsadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A helyi önkormányzat az áI|amháztartásról szőIő 201|. évi CXCV. törvény 23. $ (1) bekezdé.
se értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben rállapítja meg, amely elősegíti a jelen-
legi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és a meghatiírozzaaz éves gazdálkodási lehe-
tőségeket. A költségvetés végrehajtása soriín elsőbbséget é|vez az önkormrányzat mtíködőké-
pességének biztosítása, az önkormányzat kötelezőfeladatainak e||átáshoz sztikséges fonás
biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekbőI származő kötelezettségváIlalá-
sok biztosítása.

2. Környezeti és egészségi következményei:

A költségvetés rendelkezik az egészségügyi és szocialis valamint gyermekjóléti feladatok
eLlátásáÍő|' ezá|tal biáosítja az önkorményzat által közvetlenül ellátandő és az említett felada-
tokat érintő flnanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, me1y hozzásegíti a fenti felada-
tokat ellátó intézményt al.lhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátásríra, mely igy pozi.
tív kihatással van településtink lakosságrínak egészségi á||apotára, szociális életkörülményei-
re.

3. Adminis ztratív terheket befolyásoló hatások:

A költségvetés elkészítése és ahozzá kapcsolódó feladatok e||ánása a munkatarsak munkaköri
leírásában szerepel.

4. A jogszabá|y megalkotásrínak sztikségessége, a jogalkotás elmaradásrínak vérhatő követ-
kezményei:

Az 1xht.24. $ (3) bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet
a polgrírmester a központi költségvetésről szóló törvény hatáIybalépését követő negyvenötö-
dik napig nffitja be a képviselő-testületnek. Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvrínuló
jogszabá|ysértést von maga után, mely esetben Magyarországhe|yi önkormrínyzatairő| szőIő
201|. évi CL)O(XIX. törvény 132. $ (l) bekezdés a) pontja alapjan a Kormiányhivatal törvé-
nyességi felhívással élhet.
Fentieken tul, ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a jogszabálybarl' meghatarozott
hatríridőig nem alkotta meg és az átmeneti gazdá|kodásról sem alkotott rendeletet, a polgár-
mester jogosult a helyi önkormiínyzatot megillető bevételek beszedésére és az e|őző év költ-
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ségvetési rendeletében meghatarozott kiadási előirrínyzatok keretei között a kiadások időará-
nyos teljesítésére.

5. AjogszabáIy aIka|mazásáútoz sztikséges személyi szerstezeti,tárgyi és pénzügyi feltételek:

A költségvetés végrehEtását az 4út. és a sziímvitelről szóló 2000. évi C. törvény va|anint az
á||amháztartás szervezetei bedzámolási és könywezetési kötelezettségének sajátosságairól
sző|ő 249|2000.(XII.24.) kormán1rendelet előírásai szerint a Hivatal végzi.

Tardona, 20|5. január 23.

"#;jegyző

Balla Gvörgv , polgármester: Elmondja, hogy a költségvetéshez kapcsolódik az
onkormányzat Aht 29lA. $ szerinti adósságot keletkeztető Íigyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeiről késztilt javaslatot kell elfogadni. Kéri, hogy akinek kérdése, hozzászőlrása
van tegye meg.

Javaslata a következő: ,, Tardona Községi onkormrányzatKépviselő-testülete a tárggyal kap-
csolatos előterjesztést megtargyalta és a következő hatérozatot hozza:

L

A Képviselő-testület Az á||anháZÍartásról sző|ő 2011. évi CXCV. Törvény 29. $ (3) bekezdése
a|apján a saját bevételek, valamint az adősságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési köte-
lezettségek 20|6-2018. évekre várhatő összegét az a|ábbíak szerint állapítja meg:

Adatok E Ft-ban

Megnevezés 20|'6.év 20|7.év 2018.év

Helyi adók 5.862 5.862 s.862

osztalékok.koncessziós díi ak.hozam

Díiak. pótlékok. bírsáeok 1.464 1.464 1.464

T érgy i eszközök, immateriális j avak értékesítése,
vaevonhasznosításból származó bevétel 430 430 430

Részvénvek. részesedések értékesítése

Saiát bevéte|ek összesen 7.756 7.756 7.756

Hitel' kölcsön 0 0 0

Hitelviszonyt mestestesítő értékpapír 0 0 0

Váltó kibocsátása 0 0 0

Pénztisvi lizins 0 0
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Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási
kötelezettsé s kikotésével

0 0 0

Legalább 365 nap időtartamú halasaott ftzetés,
részletfizetés, mée ki nem fizetett ellenérték

0 0 0

Külfr ldi hitelintézetek á|ta|, származékos műveletek
kiilönbözeteké nt az A||amadósságkezelő Központ Zrt-nél
elhelyezett fedezeti betétek

0 0 0

Adósságot keletkeztető ügyletek' azokbó| eredő

fizetési köte|ezettsések összesen

0 0 0

Kérdés éshozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet a javaslat elfogadására.

A Képviselő-testület a tagiai közül jelen lévő 7 fő közij| 7 igen szavazatta|, ellenszavazat és
tntózkodásnélkülelfogadtaa javaslatotésaza|ábbihatározatothozta..

Tardona Községi onkormányzat Képviselő.testületének
12 l20l5. (II. 3.) határozata

az Onkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteibőI eredő fizetési kiitelezettségeiről

Tardona Községi tnkormányzat Képviselő-testülete a tárggyal kapcsolatos előterjesáést
meglárgya|taésakövetkezőhatétrozatothozza:

I.

A Képviselő-testület Az á||aÍnháilartásról szó|ő 2011. évi CXCV. Törvény 29. $ (3) bekezdése
alapjrín a saját bevételek, valamint az adősságot keletkeáető ügyletekből eredő fizetési köte-
lezettségek 2016-2018. évekre varható összegét az alábbiakszerint állapítja meg:

Adatok E Ft-ban

Megnevezés 2016.év 2017.év 2018.év

Helvi adók 5.862 5.862 5.862

osztalékok.koncessziós díi ak.hozam

Díiak. pótlékok. bírsások t.464 1.464 1.464

Tárgyi eszközök, immateriális j avak értékesítése,
vagyonhasznosításból származó bevétel 430 430 430

Részvények, részesedések értékesítése

Saiát bevételek összesen 7.756 7.756 7.756

Hitel. kölcsön 0 0 0
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Hitelviszon 0 0 0

Váltó kibocsátása 0 0 0

Pénzüsvi lizins 0 0

Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási
kötelezettsé s kikotésével

0 0 0

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés,

részletfizetés' mée ki nem fizetett ellenérték

0 0 0

Külföldi hitelintézetek á|tal. szérmazékos műveletek
kÍilönb özeteké nt az A||amadós ságkeze| ő Központ Zrt.né1
elhelvezett fedezeti betétek

0 0 0

Adósságot ke|etkeztető Íigy|etek' azokból eredő

fizetési kötelezettsések összesen

0 0 0

Felelős:
Határidő:

Balla Gytirgy polgármester
5 nap

2. napirend

Balla GviirgY polgármester: Elmondja, hogy a Magyar Posta távponti levélszekrén1.t kíván
telepíteni a Katus-domb és aHorgász-tó lakói részére, melyhez területet és köáerületi haszná-
Lati hozzájtárulást kérnek. Az á|tablk meg|elölt terület nem önkormányzati tulajdon, igy a
Tardona I5711hrsz-ú ingatlant találtuk megfelelőnek a célra, mert aszfaltos útról megközelít-
hető, takarított út mellett van, sőt ott van egy levélszekrénye is a Postának. Egyeztetett a
horgásztavi lakosokkal és sziímukra megfelelő lenne a hely. Kéri, hogy akinek kérdése, hoz-
zásző|ása van tegye meg.

Javaslata a következő: ,,A Képviselő-testÍilet úgy dönt, hogy a Magyar Posta Ész&e 2 db
távponti levélszekrény elhelyezése cé|jáből' haténozatlan időre, térítésmentesen köZterület
haszná|ati engedélyt ad a Tardona I57l| hrsz-ú ingatlanra a már korábban letelepített
levélszekrény mellé.''

Kérdés éshozzászólás hirínyában kéri a Képviselő-testületet a javaslat elfogadásiára.

A Képviselő-testület a tagai közül jelen lévő 7 fő köZül 7 igen szavazattal. ellenszavazat és
tartőzkodás nélkül elfogadta a javaslatot és az a|ábbibatérozatothozta..

Tardona Községi onkormányzat Képviselő.testüIetének
13l20t5. (II. 3.) batározata

az közteríilet használati engedély me gadás áról
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Tardona Községi Önkormányzat Képviselő.testülete a tárggyal, kapcsolatos előterjesztést
megtárgyaltaésakövetkezőhatá!Íozatothozza:

A Képviselő-testÍilet úgy dönt, hogy a Magyar Posta részéte 2 db trívponti levélszekrény elhe-
|yezése céljából határozat|an időre, térítésmentesen köáerület használati engedélyt ad a
Tardona 15711hrsz-ú ingatlanra a miír korábban letelepített levélszekrény mellé.

Balla Gvörgv polgármester: Elmondja, hogy elkészült a Gyüre féle porta értékbecsléSe' me-
lyet részletesen ismertet. ATardona 531 hrsz-ú ingatlan 1859 m2 nagyságú. Fóliasátor lesz
rajta a költségvetés trírgyalásakor tájékortatta mér a képviselőket. Az ingatlan eladási ara
100EFt. Kéri, hogy akinek kérdése' hozzásző|áSa van tegye meg.

Javaslata a következő: ,,1.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Tardona 531 hrsz-ú 1859
m2 térmértékű ingatlant 100.000,- Ft áron kívénja megvásaro|nt.2.) A Képviselő-testÍilet fel-
ItataLmazza a polgtírmestert, hogy az adásvételi szerződést a|áírja.,,

Kérdés éshozzászólás hianyában kéri a Képviselő-testületet a javaslat elfogadásrára.

A Képviselő-testtilet a tagsat közül jelen lévó 7 fő köznl' 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartőzko dás né lkül elfo g adta a j avaslatot és az a|ábbi hatfu ozatot horta..

Tardona Községi Önkormányzat Képviselő.testületének
14 120|5. (II. 3.) határozata

a Tardona 531 hrsz.ú ingatlan vásárlásával kapcsolatos döntésekről

Tardona Községi onkormrínyzat Képviselő-testülete a tfuggya| kapcsolatos előterjesztést
megtargyalta és a következő határozatot hozza:

1.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Tardona 531 hrsz-ú 1859 m2 térmértékű ingatlant
100.000'- Ft iíron kívrínja megvásrárolni.

2.) A Képviselő-testtilet felhatalmazzaapolgármestert, hogy az adásvéte|i szerződést aláírja.

Felelős : polgiírmester
Hataridő: 2015. május 1.

Balla Gvörw poleármester: Elmondja, ;;, az ővodával kapcsolatban felmerült az
egységes óvoda-bölcsőde intézmény alakítása. Felkéri Prílné Kakszi Ilonát, hogy ezze|
kapcsolatb an tájékortassa a Képviselő-testületet.

Pálné Kakszi llona kéoviselő: Elmondja, hogy felvette a kapcsolatot az í|Ietékes szervekkel
és több felé tíjékoződott. Sajnos gazdasági szempontból nem támaszthatő a|á az intézmény
kialakítása. Felmérték az igényeket és egy szülő je|ezte csupán, hogy igénybe venné a
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bölcsődei szo|gá|tatást. Részletes tájékoztatást ad az egységes intézmény kialakítasával
kapcsolatban.

Balla Gvörgv polgármester: Kéri, hogy akinek van kérdése, vagy hozzá kivén sző|ni az
tegye meg.

Dr. Szécsi Ottó ieeyző: Elmondja, hogy képviselő-testületi döntés sziikséges hozzá ks az
alapítő okiratot is módosítani kell.

Balla Gvörgy polgármester: Elmondja, hogy az ővodai beiratkozással kapcsolatban 20|5.
május 15.18. között 8-16 óráig lehet megtenri ezze| kapcsolatban is kell döntést hozni a mai
ü1ésen.
Javaslata a következő: ,,1) A 20|512016. nevelési éwe az ővodai általanos beiratkozás
időpontját azŐvodaban2O|5. május l5-18. 8.00-16.00 óráighatározzameg.2) AKépviselő-
testület fe|hatalmazza a jegyzot, hogy az ővodai általrínos beiratkozásról szóló tájékoztatőt a
helyben szokásos módon - óvoda, honlap, hirdető _ tegye kozzé.', Kéri, hogy akinek van
kérdése, vagy hozzá kívrín szólni az tegye meg

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

A Képviselő-testület a tagai köáil jelen lévő 7 fő közül 7 igen szavazatta|' ellenszavazat és
tartőzkodás nélkül elfogadta a javaslatot és az a|ábbibatározatothozta..

Tardona Községi Onkormányzat Képviselő.testületének
15 120|5. (II. 3.) határozata

a20|51201'6 óvodai nevelési érve történő beiratkozásról

Tardona Községi Önkormanyzat Képviselő-testülete a targgyal kapcsolatos előterjesáést
megtargyalta és a következő határozatot hozza:

|.) A201512016. nevelési éwe az ővodai általrínos beiratkozás időpontját az ővodában2}I5.
május 1 5- 1 8. 8.00- 1 6.00 őráighatározza meg.

felelős: óvoda vezetó
hattáridő: 2015. április 28.

2.) A Képviselő-testiilet felhata|mazza a jegyzőt, hogy az ővodai általános beiratkozásról
sző|ő tájékoztatot a helyben szokásos módon - óvoda, honlap, hirdető _ tegye közzé.

felelős: jegyző
határidő: 20|5. mtírcius 20.

Balla Gvörw polgármester: Elmondja, hogy az ővodával kapcsolatban még a nyárí záwa
tartásról is hatrírozni kell. Ene a javaslat 2}Is.június 26-20|5.július 27-igkerul sor és a
Dédestapolcsányi óvoda fogadja a gyerekeket,Ezmár évek óta így történik, a szülők is tudjak.
Kéri, hogy akíhozzákívan szólni vagy akinek van kérdése tegye fel.
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Javaslata a következő: ,, 1.) Az onkormányzat által működtetett Gyermekóvoda 2015. évi nyári
záw a tartásának rendj ét az a|ábbi időpontban határozza meg:

Zárás:20l5.június 26.
Nyitás: 2015. jiiius 27 .

2) Az óvoda nyári zárva tartás ideje a|att a Dédestapolcsányi Napköziotthonos óvoda a |átja e| a
gyermekek felügyeletét.

3) A Képviselő-testiilet felhívja a Gyermekóvoda vezetőjét, hogy a nyári zárva tartásról a szülőket
legkésőbb 2015. februrár l5. napjáig tájékoÍassa.''

Kérdés éshozzászólás hianyában kéri a Képviselő-testületet a javaslat elfogadására.

A Képviselő-testület a tagai közül jelen lévő 7 fő közn| 7 igen szavazatta|' ellenszavazat és
tartőzkodásnélkülelfogadtaa javaslatotésazalábbihatérozatothozta:

Tardona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
16 12015. (II. 3.) határozata

az óvodaÍ nyári zárva tartásról

Tardona Községi onkormrínyzat Képviselő-testülete a tárggyal kapcsolatos előterjesztést
megfárgya|taésakövetkezőhatározatothozza:

|.) Az onkormrányzat á|ta| működtetett Gyermekóvoda 2015' évi nyári zárva tafiásának rendjét az
alábbi időpontban határozza meg:

Zárás:2015.június 26.
Nyitás: 2015. jtúius 27 .

2') Az óvoda nyári zárva tartás ideje a|att a Dédestapolcsányi Napköziotthonos óvoda a|átja e| a
gyermekek felügyeletét.

3.) A Képviselő-testiilet felhívja a Gyermekóvoda vezetőjét, hogy a nyári zárva tartásról a szü|őket
legkésőbb 2015. február l5. napjáig tájékoÍassa.

felelős: óvoda vezetője
határidő: 20l5. február 15.

Balla Gvörgv polgármester: Elmondja, hogy az ovoda a|apítő okiratának módosítása sziik-
séges mert Tardonai Méhecske ovoda |esz. Az alapító okiratra a Magyar Allamkincstár új
formát határozott meg. Tartalmilag nem történt vá|tozás, mert alapító okirat kiegészítéssel a
feladatok átvezetésre kerültek. Kéri, hogy akinek van kérdése vagy hozzásző|ása tegye meg.

Javaslata a következő: ,,l.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Tardonai óvoda Alapító
okiratrának módosítását ahatátrozat 1. melléklete szerinti tartalommal fogadja e|. 2.) A Képvi-
selő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosítás aláírásara. 3.) A Képviselő-testület
úgy dönt, hogy a Tardonai ovoda egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát ahatározat2.
melléklete szerinti tartalommal fogadja el. 4.) A Képviselő-testiilet fe|hata|mazza a po|gén-
mestert az egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat a|áíráséxa.,,
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Kérdés ésltozzászólás hirínyában kéri a Képviselő-testiiletet a javaslat elfogadásrára.

A Képviselő-testület a tagsai közül jelen lévő 7 fő koznl 7 igen szavazatta|, ellenszavazat és
tartőzko dás nélkül e l fo gadta a j avas l atot és az a|ábbi hatér ozatot hozta:

Tardona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
17 120|.5. (II. 3.) határozata

az ővodaAlapító okiratának módosításáról és egységes szerkezetben történő elfogadá.
sáról

Tardona Községi Önkormrányzat Képviselő-testülete az e|őterjesztést megtrírgyalta és az a|áb-
bihatátozatothozza:

1.) A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy a Tardonai óvoda Alapító okiratanak módosítását a
határozat 1. melléklete szerinti tartalommal fogadja el.

2.) A Képviselő-testi'ilet felhatalmazzaapolgármestert a módosítás a|áirásfua.

3.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Tardonai óvoda egységes szerkezetbe foglalt Alapí-
tó okiratát ahatározat 2. melléklete szerinti tartalommal fogadja el.

4.) A Képviselő-testiilet felhatalmazzaapolgármestert azegységes szerkezetbe foglalt Alapító
okirat aláirásálra.

felelős : polgtírmester
hataridő: 5 nap

1712015. (II.3.) határozat 1. melléklete

okirat száma: |12015.

Módosító okirat

A Napkazi otthonos Óyoda a Thrdona Községi onkormányzat Képviselő-testülete által 2010. au-
gusztus 2. napján kiadott, 4l|2010. (vtrI.4.) számű alapító okiratát az á||amháztartásról szó|ó
2011. évi cxcv. tiirvény 8/A. $.a és a nemzeti köznevelésrőI szóló 2011. évi cxc. törvény 21. $
(2) bekezdése alapján _ |7l20t5.(II.3.) számú határozatának figyelembevételével -a következők
szerint módosítom:

1.  . . . . . . . . . . . . . .
Az a|apítő okirat 1. pontja - mely a módosított okiratban 1. pont alatt szerepel- helyébe a
következő rendelkezés lép: Költségvetési szerv neve: Tardonai Méhecske ovoda

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartrásba történő bejeryzés napjától kell alkalmazni.
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Kérdés éshozzászólás hianyában kéri a Képviselő-testületet a javaslat elfogadásrára.

A Képviselő-testület a tagsai közül jelen lévő 7 fő kozül 7 igen szavazattaI. ellenszavazat és

1trJftő;kodás nélkül elfogadta a javaslatot és az a\ábbihatározatothozta:

Tardona Kiizségi Önkormányzat Képviselő.testületének
17 12015. (II. 3.) határozata

az ővodaAtapító Okiratának módosításáról és egységes szerkezetben történő elfogadá.

sáról

Tardona Községi onkormanyzat Képviselő-testülete az előterjes ztést meg!árgya|ta és az a|áb-

bihatérozatothozza:

l.) A Képviselő-testÍilet úgy dönt, hogy a Tardonai óvoda Alapító okiratanak módosítását a

hatérozai 1. melléklete szerinti tartalommal fogadja el.

2.) A Képviselő-testület felhatalm azza apolgármestert a módositás aláírására.

3.) A Képviselo-testület úgy dönt, hogy a Tardonai óvoda egységes szerkezetbe foglalt Alapí-

tó okiratat ahatározat2. melléklete szerinti tartalommal fogadja el.

4.) A Képviselő-testiilet felhatalm azza apolgármest ert az egységes szerkezetbe foglalt Alapító

okirat aIáirására.

felelős: polgármester
határidő: 5 nap

okirat száma,.Il20|5'

Módosító okirat

A' Napkt;zi otthonos ovoda a Tardona Községi onkormónlzat Képviselő-testülele-által 2010. au-

gusztus 2. napján kiadott, 41t20t0. (VIII.4.) számú alapitó okiratát az á||amháztartásról szóló

2011. évicxcv. törvény 8/A. $-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi cxc. törvény 21. $

1z; rerczaose alapján _ tlnoIs.(II.3.) számú határozatának Íigyelembevételével -a következők

szerint módosítom:

1.  . . . . . . . . . . . . . .
Az a|apítótokirat 1. pontja - mely a módosított okiratban 1. po-nt alattszerepel- helyébe a

következő rendelkei^és lép: Költségvetési szerv neve: Tardonai Méhecske Ovoda

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántaríásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

1712015. (II.3.) határozat 1. melléklete
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Kelt: Tardona- 2015.02.03.

Okirat számta: I-t l20I5

P.H.

Balla György

|7 12015. (II. 3.) határozat 2. melléklete

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Lz á||amháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. $.a és a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi cxc. tiirvény 21. s (2) bekezdése alapján a Tardonai Méhecske óvoda alapító okiratát
a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megneve zése, szókhe|yen te|ephe|ye

1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Tardonai Méhecske ivoda

1.2. A költségvetési szerv
1'.2.t. szek'he|ye:3644 Tardona, Dózsa György u.2.

2. A költségvetési szerv alapításáva| és megszíÍnésével összefüggő rendelkezé.
*"\

2.1 . A ktiltségvetési szerv alapítrásrínak dátuma: 20 1 0. 09. 0 1

2.2. Aköltségvetési szerv a|apításátuáta|akításár4 megsztintetésérejogosult szerv

2.2.|. megnevezése: Tardona Ktizség onkormányzata
2.2.2. székhe|ye:3644 Tardona, Aradi u.1.
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1 otthonos ovoda | 3643 Dédestapolcsány, Ságvrári Endre u. 3l.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irrányÍtó szervéneVfelügyeleti szervének
3. 1. 1. megnevezése: Tardona Községi Önkormrányzat Képviselő-testülete
3.I'2. szék,he|ye:3644 Tardona, Aradi u.l'

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. Aköltségvetési szerv közfeladata:

- Magyarországhe|yi önkormányzatairő|sző|ő 2011. évi CLXxxx. törvény 13. $ (l)
bekezdés 6. pontja szerint: óvodai e||átás;

- A nemzeti kömevelésről szóló 20I|. évi CXC. törvény 4. $ 1. a) pontja alapjan: óvodai
nevelés,

4.3 . Aköltségvetési szerv alaptevékenysége:
- ovodai nevelés.

- Hátrányos és halmozottan hánányos helyzetii gyermekek óvodai nevelése.

- A gyermek hrárom éves korától ellátja - - a gYennekek védelméről és a gyámúgyi igazgatásrő|
szóló törvényben meghatározottak szerint - a gyermek napközbeni ellátásával összefiiggő
feladatokat.

- óvodai étkeztetés.
- Képességfej lesztés, tehetséggon dozás'

- óvodai fejlesztő program szervezése.
- A többi gyermekkel egyutt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényii gyermekek óvodai
nevelése ( gyengén látó, hallássérült, enyhe értelmi fogyatékos' beszéd fogyatékos' pszichés
zavarra| küzdő) .

4.2. Aköltsésvetési szerv ek á|lamháutartási szakásazati besorol ás a :
szakásazat száma szakásazat me snevezé se

I 85 1020 ovodai nevelés

4.4 t költsésvetési szerv i funkció szerinti mesie]ölése

kormány zati fu nkc ió szám kormányzati funkció megnevezése

I 091 1 10 ovodai nevelés ellátás. szakmai feladatai

a ^
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z
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,

ellátrásának szakmai feladatai

3 091 140 ovodai nevelés ellátás működtetési feladatai

4 096015 Gvermekétk eztetés köznevelési intézménvben

4.5. Aköltségvetési szerv illetékessége, működési területe: Tardona község közigazgatási területe.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A nemzeti köznevelésről szóló 20II. évi CXC. törvény,és a 32612013' (VIII.30.) Korm. rendelet
valamint a közalkalmazottak jogállásáról sző|ő 1992. évi XXXIII. törvény 23. $ alapjrán, nyilvános
pá|yánat tttján, határozott időre nevezi ki Tardona Községi tnkormányzat Képviselő-testiilete. A
kinevezés 5 évhatározott időre szól.

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése:

A 2l20I2. (II.8.) számú Önkormányzati határozatával elfogadott Napkozi otthonos óvoda
SzervezetiésMtiködésiSzabá|vzatatarta|mazzarészletesen.

6. A köznevelési intézménvre vonatkoző rendelkezések

6. 1 . A köznevelési intézmény fenntartój ának

6. 1 . 1 . megnevezése: Tardona Község Önkormányzata

6.1.2. szék'he|ye:3644 Tardona, Aradi u.1.

6'2, Aköznevelési intézmény

6.2.1. típusa: óvoda

6.2.2. a|apfeladatának jo gszabá|y szerinti megnevezése: óvodai nevelés

6.2.3. gazdálkodásával összefuggő jogosítványok: A gazdálkodással kapcsolatos feladatokat
Bánhorváti Közös Önkormány zati Hiv ata| Tardonai Kirendeltsége látja el.

6.3, A fe|adate||átási helyenként felvehető maximális gyermek., tanulólétszám a köznevelési intéz-
mény

6.3. 1. székhe|vén: 25 fő

2. A költsesvetést szervné| a|ka|mazélsban álló szonya

foelalkoztatási iosviszony j ogviszonyt szabá|y oző jogszabály

I Közalkalmazotti 1992, évi xxxm. törvény
2 Munkaviszonv Munka Törvénvkönwéről sző|ő20l2. évi I. törvénv

6.4' Afeladatellátást
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3 6 4 4 Tardona, D őzsa György u.2. 416t l 106 Vagyonról és vagyon-
gazdálkodásról szóló
rendelet szabá|yozza.
Azintézmény épüle-
tei, lelüár szerinti in-
góságai, felszerelései
és berendezései
Tardona Község on-
kormányzat tulajdo-
nában állnak. Ahasz-
nálatijog azintéz-
ményt illeti meg, a
gazdálkodásijogot az
intrezrnény részére
jóváhagyott költség-
vetés erejéig gyako-
rolhatia.

óvodai
ellátrás

7.Zárő rendelkezés

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezze|
egyidejűleg a költségvetési szerv 2010. auguszttls2. napjrán kelt alapító okiratot visszavonom.

Kelt: Tardon a, 201 5.02.03.

Balla György

Balla Gvörw polgármester: Elmondja, hogy a Kamilla Gyógyszertár februrír 28-a1visszaad-
ja a kulcsot és kiköltözik az ingatlanból. Holnap \eszbejaús ezzel kapcsolatban. Az Önkor-
mányzat térítés nélkiil adta bérbe így elvrírható' hogy megfelelő állapotban adjrík vissza.

Czakó Tivadar képviselő: Elmondja, hogy korábba volt egy másik gyógyszertar is aki jelezte,
hogy nyitna fiókot Tardonán, felveszi vele a kapcsolatot.

Balla Gvörgy polgármester: Elmondja, hogy Földessy Aranka ferje elküldött egy levelet,
melyben javasolja a művelődésihaz nagytermének bérleti lehetősége mielőbb rendezésre ke-
rüljön. Véleménye az,hogy a vendéglátás a vendéglátóhelyeken történjen megrendezésre, de
művelődési haz i|yen célú hasznosítását nem tartja megfelelőnek. A közösségi rendezvények

P.H.
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alkalmával a kulcsot a program felelőse veszi fel és ő felel a teremért. Erre készült egy nyil-
vántartás.

Fiildessv Aranka Margit képviselő: Elmondja, hogy ezért javaSo|jaaszabá|yozást. Abérleti
díj fejében megfelelő feltételekkel ki lehessen venni, házirendkulcs nyilvéntartása.

Gvenes Bálint képviselő: Kérdezi, hogy a Jőkaihaz végében lévő nagytermet ilyen célra nem
lehet-e kialakítani? Halasáható de nem elfelejtendő a bérleti rendszer kidolgozása.

Szűcsné Pál.Kutas Orsolva alpolgármester: Elmondja, hogy össze van kapcsolva a Jókai
Hénza|, nincs külön bejárata és flítése.

FiildessvAranka Mareit kópviselő: Elmondja, hogy fiitést kell kialakítani.

Gyenes Bálint képviselő: Kérdezi, hogy a Jókai út rekonstrukciója során a Hunyadi úton ké-
szül-e jarda?

Balla Gvörgv polgármester: Elmondja, hogy aszfaltos út lesz, így nem kelljarda a forgalom
nagysága sem teszi fontossá és a tervben sem szerepel. Elmondja, hogy a vadásúélrsaságok
á|ta| ftzetendő bérleti díjak ügyében célszeríí szólni az éintett önkormrínyzatoknak, hogy ők
is vegyék fel a kapcsolatot a társaságokat képviselő ügyvéddel.

Dr. Szécsi Ottó iewző: Elmondja, hogy csak önkorményzati területek utan jár a bérleti díj.

Földessy Aranka Margit képviselő: Beszámol a Selejtezési Bizottság munkájríról. Elmondja,
hogy a következő lépés a még értékesíthető trírgyaknak kell egy árat meghatározni. Továbbá
elmondja, hogy a K<izút kátyttzási munkakat végzeti, de avégzett munka nevetséges.

Mivel a napirendhez kapcsolódóan további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a
polgármester a képviselő-testületi nyílt ülését I7 őra 11 perckor bezárta.

k.m.f.

-tv,í
Ballb György
polgiírmester

A j egyzőkönyvet hitelesítette :

(^l'ob*z-
cíaxó Tivadar

képviselő

z.n
/"/

Dr. Szécsi ottó
jegyző

,/') .,')
h."42' T ̂
Gyenes Bálint

képviselő

35


