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KészÍilt: Tardona Község onkormányzata Képviselő-testiiletének rendkívüli, nyilvrínos ülésén.

Az ülés időpontia: 2015. május 14. akezdés időpontja: 13:30 óra.

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

Az ülésen ielen vannak a képviselő-testület taeiai közül:

Balla György polgármester
Szűcsné Pál-Kutas orsolya alpolgiírmester
Czakő Tivadar képviselő érkezett 14:53 órakor
Gyenes Bálint képviselő
Pálné Kakszi Ilona képviselő

Távol van: Primász Péter és Földessy Aranka Margit képviselő, akik távolmaradásukat
előzetesen bej elentették.

Az ülésen ielen vannak tanácskozási ioggal meehívottak közül:

Dr. Szécsi ottő jegyző
Juhrísmé dr. Soltész Edit aljegyzó, jkvvezetó
Balla Tiborné pénzügyi igyintéző

Balla Gvörgv polgármester:
Köszönti a megielenteket. Megállapítja, hogy a megviílasáott7 fő képviselő közül 5 fő képvise-
lő jelen van, ezért az ülés hatÍrozatképes és aá megnyitotta.

Javasolja a jegyzőkönyv hitelesítőinek Gyenes Bálint képviselőt és Szűcsné Pál-Kutas orsolya
alpolgrírmestert. Kéri, hogy aki egyetért kézfelnyujt ássa| je|ezze.

A képviselő-testtilet egyhangulag 5 igen szavazatta|' ellenszavazat és tartőzkodás nélkül
elfogadta a polgármester j avaslatát.

Ismerteti és szavazásra bocsátja a napirendi pontokat.

l . / Javasl at a konyha ki al akítasár a v onatko ző pa|y azat benyuj trís ríra
Előterjesáő: Balla György polgármester

2.l 20|4. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterj esaő: Balla György polgrírmester

3.l 2014. évi zárszámadás elfogadása
Előterj esztő: Balla György polgrírmester

4./ Indítvanyok, javaslatok



A képviselő-testület jelenlévő 5 tagja egyhangúlag, 5 igen szavazatta|, el|enszavazat és
tartőzkodás nélkül elfogadta az a|ábbi napirendet:

1./ Javaslat a konyha kialakításara vonatkozó pá|yénat benyújtásara
Előterj esztő : Balla György polgtírmester

2.l 2014. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterj esztő: Balla György polgiírmester

3.l 2014. évi zátszéltrtadás elfogadása
Előterj esxő : Balla György polgiírmester

4. l Indítv ányok, j avaslatok

1. napirend

Balla Gvörgv polgármester: Elmondja, hogy lehetőség nyí|t páIyazat benffitására konyha ki-
alakítására. felújításara, étkező kialakítására, akadá|ymentesítésre. Adóerő képesség 18Yo a|att
varl', így az onkorm ányzat 95%o-os tiámogatásra jogosult, így csupán 5Yo önerót kell fizetni. Rész-
letesen ismerteti a páIyázati kiírást. Elmondja, hogy egyeáetett az óvodavezetőve| 25 fő gyerek
jat az óvodába és legalább 25 főre lehetne még főzni, így 50 foben gondolkodnak. Konyha és
étkezo lenne a projekt része. Vannak kötelező vállalások ís. Apá|yazatot május 29.ig lehet be-
nyújtani és 10 évig fenn kell tartani. Egy team-et javasol fe|á||ítani, akik a pá|yézatot viszik. Kéri,
hogy akinek van kérdése tegye fel' vagy javaslata tegye meg.

Szűcsné Pál.Kutas orsolya alpolgármester:Kérdezi,hogy az iskola bővíthető lesz-e tovább?

Balla Gvörgv polgármester: Elmondja, hogy az 50 fő sem biztos. Aa, hogy adott helyiségből
mit lehet kihozni megnézik majd. ovodai étkezésről szól nagyobbat kialakítani nem biztos, hogy
céIszerú. mert kötött a|étszám. Kérdezi, hogy van-e még további kérdés?
Javaslata a következő: ,,1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy pá|yazatot nyújt be a gyermekét-
keztetés feltételeit javító fejlesáések támogatására projekt keretén belül új konyha létesítésére és
űj étkezó, étterem kialakítására. 2,) A Képviselő-testület felhatalmazza a po|gármestert, hogy
kérjen ajánlatot a tervek és költségvetés elkészítésére az aIáhbi cégektől: - Harsányi Lász|ő,3528
Miskolc, Csokonai u.29., - Aba-terv Kft. Dér Ferenc 326I Abasár' Radnóti u. 4., és - Muszka András,
3700 Kazincbarcika, Alsóvárosi körút 48. 3.) A Képviselő.testtilet fe|hata|mazza a polgármestert, hogy a
legkedvezőbb ajánlatot adó céggel kössön szeruődést',, Kéri, hogy akinek van esetleg kérdése tegye
fel.

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

A Képviselő-testület atagsai közüljelen lévő 4 ftí közül 4 igen szavazatta|, e||enszavazat és tar-
tózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és az a|ábbihatározatothozta:



fardona Községi Önkormányzat Képviselő.testületónek
30/2015. (v. 14.) határozata

a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására irányu|ő pá|yázat benyújtá.
sáról

Tardona Községi onkormányzat Képviselő-testülete atárggyaI kapcsolatos előterjesztést meg-
tfu gy a|ta és a követk ező határozatot hozza:

1.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy pályázatot nffit be a gyermekétkeáetés feltételeit javító
fejlesztések tiímogatására projekÍ keretén belül új konyha létesítésére és új étkező, étterem
kialakításara.

2.) A Képviselő-testület felhata|mazza a po|gÍrmestert, hogy kérjen ajrínlatot a tervek és
költségvetés elkészítés ére az alábbi cégektől:

- Harsrínyi LászIő, 3 528 Miskolc, Csokon u u. 29 .,
- Aba-terv Kft. Dér Ferenc 3261 Abasér, Radnóti u. 4.,
- MuszkaAndrás, 3700 Kazincbarcika, Alsóvárosi körut 48.

3.) A Képviselő-testület felhatalmazzaapolgármestert, hogy a legkedvezőbb qánlatot adó céggel
kössön szerződést.

felelős: polgármester
hatríridő: 10 nap

2. napirend

Balla Gvörgy polgármester: Köszönti Balla Tiborné pérungyi előadót és elmondja, hogy a kö-
vetkező napirend a20|4. évi költségvetés módosítása. Atadja aszőtBalla Tibomé pénzügyi ügy-
intézőnek.

Balla Tiborné pénzüeyi ügYintéző: Részletesen ismerteti a20|4. évi költségvetés módosítást.

Balla Gytirgy polgármester: Megköszöni atájékoztatást és kéri, hogy akinek van kérdése vagy
hozzákívrín szólni tegye meg.

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

A Képviselő-testiilet a tagai közül jelen lévő 4 fő közül 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tar-
tózkodás nélkül elfogadta ajavaslatot és az alábbi rendeletet alkotta:



Jé>

Tardona Községi onkormányzat Képviselő-testíiletének
3/2075. (v. 15.) önkormányzati rendelete

az önkorm ányzat2014.éví költségveÚéséről sző|ót 4D014. (II. 18.) önkorm ányzahrendelet
módosításáról

Tardona Község Önkormanyzatrának Képviselő-testíilete az Alaptörvény 32. cikk a)
bekezdésében meghatátozott eredeti jogalkotói hatáskörében' e7' Napti5rvény 32. cikk 0
pon$ában meghatéttozou feladatkörében e|járva az onkotmányzat 2014. évi ktiltsegvetéséről
szóló 4120|4. (II.18) önkormanpati rendeletének módosítrásaról a következőket rendeli el:

1 .$

(l) Az önkormanyzat2014. évi költségvetéséről szőIő 4/201'4. (tr. 18.) önkormányzati rendelete
(a továbbiakban: rendeleD 2.$ (1) bekezdésének helyébe a következő.rendelkezés lep:

(I) A Képviselő-testnlet az Ónkornl**,,^)o,,. evi költségvetését

179.699.000 bevétellel'
179.699.000 kiaddssal

óllapítja tleg.,,

(2)Arendelet 1. és 11. mellékleteinek belyébe ennek arendelebrek I. és2. melléklete lép.

(3) A rendelet a kihirdetesét követő J. napon lép hatályba.

\"1
Baüa Györry
polgámester

y'.í,-"/^
Dr. Szécsi Ottó

rwzo



1. melléklet Tardona KÓzségi onkormányzat Képviselő-testiiletének az onkormányzat 2014. évi kÓltség-
vetéséről szóló 4/20]4. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/20]5. r. 15.) önkormánv-
zati rendeletéhez

Ered
ei.

Mód.e
I

Teljesí.
tés

Eovéb saiátos bevéte| 4100
Továbbszám |ázott szo|oáltatás 100 1348 1348
lntézménvi e||átási díiak 1 708 1 509 1124
AlkaImazottak térítése
Kötbér.bírsáo, eovéb kártérítés
Egyéb saiát bevéte| 5908 2857 2472
Kiszám|ázott termékek és szo|oá|tatások. AFA 488 407 303
Ertékesített tárqvi eszk.fordított AFA
AFA bevéte|ek. .visszatérítések 488 407 303
kamatbevéteI 144 144
Intézménvi m űködési bevételek 6396 3408 29't 9
lparűzési adó 1 000 1085 1085
Telekadó 5 '158 2580 2580
Vá|aIkozási kommuná|is adó
Maoánk. kommunális adó 1 0064 7223 7223
IdeoenforoaImi adó 104 110 110
He|vi adó összesen I 6326 10998 10998
Pót|ékok. bírsáook 3 400 8 1 6 8 1 6
Ioazoatási szo|o.dii
Gépjárműadó 3828 4456 4456
Atenqedett központi adók 3 828 4456 4456
Eqvéb közhata|mi bevéte|ek
Közhatalmi bevételek 23554 16270 16270
Te|epÜ|ési önkorm.müködési támooatása 14600 14600 14600
TeIepü|ési önkormánvzatok eoves köznev.fe|.támoo 11429 11429 11429
Te|.önkormánvzatok szociá|is.overmeki.és overmekétkezt'fe|ad. 3551 11414 11414
Te|epÜ|ési önkormánvzatok ku|turális fe|adatainak támooatásai 1229 1229 1229
MÜködési cé|ú központosított e|óiránvzatok 80 17245 17245
He|vi önkormánvzatok kieqészítő támooatása 391 I 1 3351 1 3351
onkormányzatok m üködési támoqatásai 34808 69268 69258
Eqvéb müködési cé|ú támooatások bevéte|ei áh.be|ü|rő|
Támooatásértékű műk. bev. központi ktqvetési szeMő| 6664 28046 28046
Támooatásértékű műk'bev'feiezeti keze|ésű e|őiránvzattó|
Támooatásértékű műk. bev.TársadaIombizt.aIaptó| 2401 2608 2608
Támogatásértékű működési bevétel 9065 30654 30654
M ü ködési cél ú tám ogatások á| lam háztartáson bel ü| rő| 43873 99922 99922
E|őző évi közp. ktovetési kieqészítések. visszatérü|ések
MÜködési célú pénzeszköz átvéte| 32365 4403 3252
Müködési cé|ú pénzeszköz átvétel 32365 4403 3252
onkormánvzat feIhaImozási é|ú támooatás 31973 31 973
Tárqvi eszk. |m. Jav. 299 299
Támog.fe|halmozási. bevétel 45806 8937 8937
Fe|h. Pe. Atv. Házt. 8761 143
Fe|halmozási bevétel 45806 49970 41352
E|őző évi oénzmaradvánv 5650 5696 5696
Meqe|ő|egezés 1151
FÜqqő' átfutó bevéte|
Bevételek m indösszesen 157644 í79669 170562

Tetj.%

73,8

100

86,5

74

85,6

82,7
100

95

100

í00

í00
100

í00



2. melléklet Tardona Kozségi onkormányzat
rn nyzati rendelet mődosításáről szÓlÓ 3/20]5.

Képviseló-test letének az nkormányzat 20 1 4.
u 15') Ónkormányzati rendeletéhez

évi koltségvetéséról szőlő 4/20]4. (II. I8.) onkor-

Ovoda Osszesen

DoIogi kiadások és egyéb fo|yÓ kiadások

irányítÓ szerv alá tartozó kÖ|tségvetési

e|őző évi m k dési cé| e|óirányzat-

m kcidési cé|ti pénzeszk<izátadások

á||amháztartáson kívliIre



Ovoda

0,2

100

irányítÓ szerv alá tiartozÓ ko|tségvetési

e|özö évi fe|ha|mozási cé| e|óirányzat

feIha|mozási cé|tl pénzeszkÖzátadások

á|lamháztartáson kíviilre

Támogatási k |cstnÖk ny jtása

á||amháztartáson belÜ|re





Ovoda onkormán Osszesen

Eredeti MÓdosított TeIiesített Eredeti MÓdosított TeliesítettEredeti MÓdosított
re|Jesi-
tett Teli.%

K zhata|mi bevéte|ek

85,6

100

100
't 00

100

100

100
'100

73,8

99.6

Intézményi m kodési

bevéteIek Összesen 9 t 8 9 1 8 429 5478 2940 2490 6396 3408 2919
M kt'dési cé|ti pénzeszkoz

átvéte|ek á||amh. Kív |ró|

He|vi adÓk 1 6326 1 0998 1 0998 1 6326 1 0998 1 0998

lIletékek

PÓt|ékok. bírsáook 3400 816 8'16 3400 8 1 6 8 í6

Átenqedett ktzponti adÓk 3828 4456 4456 3828 4456 4456

tnkormányzatok sajátos

míÍk dési bevéte|ei 23554 16270 16270 23554 16270 16270
tnkormányzat kci|tségvetési
támooatása 34808 69268 69268 34808 69268 69268
E|özö évi m kÖdési cé| e|Óirányzat

máradVánv oénzmaradV'átV. ósszesén 5650 5696 5696 5650 5696 5696
Támooatásérték m kÖdési bevéte|ek 9065 30654 30654 9065 30654 30654
|rányítÓ szeMó| kapott mílkodési

céltj támooatás 1 5087 1 5591 í 559í

Egyéb mtikodési cé|t] átvett
oénzeszkózÖk

32365 4403 3252 32365 4403 3252

Támogatási kÖ|cstnok Visszatérii|ése

á|lamháztartáson kív lró|

Támogatási kÖ|cs nok igénybeVéteIe

á|lamháztartáson be|iiIró|

Előző évi k<i|tségvetési

kieqészítések, visszatérti lések

1151 1151

Múki5dési cél bevételek sszesen 1 6005 í6509 16020 110920 129231 128781 í11838 1 29699 129210

9



Ovoda onkormán Osszesen
Eredeti MÓdosított TeIiesített Eredeti MÓdosított TeliesítettEredeti MÓdosított

Te|jesí-
tetf Teli%

tnkormányzatok sajátos fe|haImoási

és tőke bevéte|ei

3'1973 31 973 31 973 31 973 100

100
100

0 ,16

82,7

94,9

tnkormánvzat koItséqVetési támoqatása

IrányÍtÓ szeMó| kapott fe|ha|mozási

cél támooatás

Fe|halmozási cé| saiát bevéte| 299 299 299 299
Támooatásérték fe|haImozási bevéte|ek 45806 8937 8937 45806 8937 8937

Elóző éVi felhaImozási cé| e|óirányzat

maradVánv oénzmaradvánv átvéteI

FeIhalmozási é|tj pénzeszk z-

átvéte|ek álIamháztartáson kív lró|

8761 143 876',1 143

Támogatási kolcs<inok visszatért] lése

á||amháztartáson beIiiIró|

Támogatási kÖ|cs<inÖk visszatérÜ|ése

á||amháztartáson kíviiIró|

Támogatási kÖ|csÖn k igénybevéte|e

államháztartáson belÜ|ró|

Fel hal mozási céIÚ bevételek Összesen 45806 49970 41352 45806 49970 41352
Bevételek i5sszesen 16005 í 6509 16020 156726 179201 1 701 33 '157644 179669 170562
Fi nan szírozási bevételek

FÍiggó átfutő, kiegyenlító bevételek

E|őző éVek e|óiÍányzat-maradványának

pénzmaradványának és előző éVek

vá||aIkozási maradvánvának ioénvbevéte|e

46 46

Bevételek mind<isszesen í6005 1 6555 1 6066 156726 179201 170133 157644 179569 170562 94,9

10



Altalános indoklás

Azá||anháztartásról sző|ő20Il. évi CXCV. törvény 34. $ (1)-(5) bekezdésében foglaltak szerint,
a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét módosíthatj a.

Az Önkormányzat Képviselő-testíilete az A|aptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatiírozott
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatiíro-
zot|fe|adatkörében eljárva rendeletet alkot Tardona Község onkormanyzata2}I3. évi költségve-
tési rendeletének módosításríról.

az iinkormányzat2014. évi költségvetéséről szóiő 412014. (II. 18.) önkormányzatirendelet
módosításáról szóló rendelet

előzetes hatásvizsgálata

A20I1. januar 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 201'0. évi C)o(X. törvény (a továbbiakban
Jat.) 17. $-a szerint:

17.$. (1) Ajogszabály előkészítője _ a jogszabá|yban feltéte|ezetíhatásaihoz igazodő részle-
tességű _ előzetes hatásvízsgá|at e|végzésével felméi a szabáIyozás várható követ-
kezményeit.

(2) A hatásvizsgálat sorián vizsgálni kell

a.) atewezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa.) társadalmi, gazdasági' ktiltségvetési hatásait
ab.) környezeti és egészségi következményeit,
ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b.) a jogszabály megalkotásrának sztikségességét, ajogalkotás elmaradásának var-
ható következményeit, és

c.) a jogszabá|y a|ka|mazásához sziikséges személyi, targyi és pénzügyi feltételeket.

Tardona Község onkormrínyzata2}I4. évi költségvetési rendelet módosításában foglaltak varha-
tó hatásai _ a Jat 17. $.(2) bekezdésében foglalt elvárások tiikrében _ az a|ábbiak szerint össze-
geáetők:

1. Atervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

A jogszabály társadalmi, gazdasági' költségvetési hatásai

aa.) A társadalmi hatásai: Indokolt atargyévi költségvetés módosítása, elsősorban az
állami tiímogatás, atálmogatás értékű bevételek váItozása miatt, illetve a beszámoló
elfogadása k<jvetkezményeként apétwmaradvríny konekciója és felosáása miatt.

A Tervezet gazdasóqi, költsé?etési hatásai:

A Képviselő-testület az önkorményzat 2014, évi költségvetését |79,699.000,- Ft bevétellel,
és I79.699.000,. Ft kiadással állapítja meg.

ab.) A jogszabóly karnyezeti és egészségi következményei:

l 1



A rendelet módosításban foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számot-
tevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.

ac.) Ajogszabóly adminisztratív terhekpt befolyósoló hatósai:

A rendelet módosítrís a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem
keletkeáet, ez fóként annak köszönhető, hogy az t$raszabáiyozásrajogszabályi
előírások miatt keriil sor.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható kö.
vetkezményei:

A Magyarország helyi önkormrínyzatatő| szőIő 201|. évi CLX)O(IX törvény 143. $ (4) b)
pontja és az államháztartÁsrő| sző|ó 2011. évi CXCV törvény 23. $ (1) bekezdése teszi indo-
kolttrí.

3. A jogszabály alkalma zátsáhozszükséges személyi, szen,ezeti,tárryi és pénzüryí feltéte.
lek:

Arendelet módosítiís elfogadása esetén azt$ rcndeleta|kúmazása a jelenlegi szabályozáshoz
képest többlet személyi feltételt nem igényel.

Tardona,2015. május 5.

zrz-'
ú Szécsi ottó

jegrző

3. napirend

Balla Gvörw poleármesterj Elmondja, hogy a következő pont a 20|4. éví gazdá|kodás
zérszámadásának elfogadása. Atadja aszőt Balla Tibomé pér:.zügyi ügyintézőnek.

Balla Tiborné pénzüwi üwintéző: Részletesen ismerteti az onkormanyzat 2|4. éves
gazdálkodrását és a zárszétmadási rendelet illetve mellékleteinek tartalmát.

Balla Gvörw polgármester: Megköszöni az alapos tájékoztatást és kéri, hogy akinek van
kérdése tegye fel.
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Kérdés éshozzászólás hirínyában kéri a Képviselő.testiiletet a javaslat elfogadásara.

A Képviselő-testület atagsai közül jelen lévő 4 fo közül 4 igen szavazatta|, e|Ienszavazat és tar-
tózkodás nélkül elfogadta ajavaslatot és azalábbi rendeletet alkotta:

Iardona Községi önkormányzat Képviselő-testületének
412015. (V. 15.) rendelete

az Önkormányzat
201'4. évi költségvetésének zárszámadásáról

Tardona Községi onkormrínyzat Képviselő-testülete Magyarország he|yi önkormányzaturő|
szóló CL)C(XIX. törvény 143. $ (4) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk f) pontjában meghatározott feladatkörében e|járva az onkorményzat2}l4.
évi költségvetésének zárszátmadásaról a következőket rendeli el:

1.S

Tardona Községi onkormrányzat Képviselő-testülete a 2OI4 évi költségvetés végrehajtásríról
sző|ő zárszámadás

bevételÍ főiisszegét 170.562 e Ft.ban
kiadási főösszegét 165.068 e Ft-ban

pénzmaradványát 5.494 e Ft.ban

:Til:r*#{11#ffif#' "r't li,
á||apítja meg' az |., 2., 2a., 2b., 3.' mellék| et rész|etezése szerint.

2.S

(I) Az onkormányzat 2O|4 évi pénzforgalom egyeztetése, mérlegét, eredmény kimutatását,
pénzmaradvány kimutatását a 4., 5., 6.,7. mellékletek szerint fogadja el.

(2) ^ pénzmaradviány összege 5.494 e Ft, kötelezettséggel terhelt e|őző évi működési célú
kifizetésre 460 e Ft, a felhalmozási célú kifizetésre 0 e Ft, szabad pénzmaradvríny 5.034 e Ft.

3.S

(I) Az éves költségvetési beszámoló részeként az immateriális javak és tárgyi eszközök
állomrínyanak alakulását, a feladatmutatőkvá|tozásáta 8. mellék|ettarta|mazza.

(2) A költségvetésben jóvráhagyott e|őirányzatokat, az e|őirányzatokban bekövetkezett
változásokat és a módosított e|őiránvzatokat a 9. melléklettarta|mazza.
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(3) A követelések és kötelezettségek állom.ínyanak alakulÍását a 10. mel|éklettarta|mazza'.

(4) ̂ z at hitelállom anyáta 11. mellék|ettar?almazza.

(5)Aközvetetttá:rrogatasokataL2.mellóklettartaImarza.

(6) A pénzeszközök tent ezrtt v áltozásától a 13. melléklet tart"a|mazza,

(,1) A nyújtott hitel rállomanyró| a14. melléklet tarta|naz.a.

4.S

Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

a-----rí ' t A_{<\,. \
Balla Gytirgy
polgámester

áí",

iegnő

T4



I. melléklet Thrdona Községi onkormányzat 20]4, évi zárszámadásáról szóló 4/20]5. u 15.) önkor-
rendeletéhez

Ered
ei. Mód.ei Teljesítés

Eqyéb saiátos bevéte| 4100
Továbbszám|ázott szo|qá|tatás 100 1 348 1 348
Intézménvi e||átási díiak 1 708 1 509 1124
A|kaImazottak térítése
Kötbér'bírsáq, egvéb kártérítés
Eqvéb saiát bevétel 5908 2857 2472
Kiszám|ázott termékek és szo|oá|tatások. ÁFA 488 407 303
Ertékesített tárovi eszk.fordított AFA
AFA bevételek. -visszatérítések 488 407 303
kamatbevétel 144 144
Intézménvl működési bevételek 6396 3408 2919
Iparűzési adó 1 000 '1085 1 085
TeIekadó 5158 2580 2580
Vá|aIkozási kommuná|is adó
Maqánk. kommuná|is adó 10064 7223 7223
IdeqenforoaImi adó 104 110 1 1 0
He|yi adó összesen 16326 í0998 10998
Pót|ékok' bírsáook 3 400 8 1 6 8 1 6
Igazqatási szoIq.dii
Gépiárműadó 3 828 4456 4456
Atengedett központi adók 3 828 4456 4456
Egyéb közhata|mi bevéte|ek
Közhatalmi bevéte|ek 23554 16270 '|.6270
Te|epü|ési önkorm.müködési támooatása 14600 14600 14600
Te|epü|ési önkormánvzatok eoves köznev.fe|.támoo 11429 11429 11429
Te|'önkormánvzatok szociá|is,gvermeki'és qvermekétkezt.fe|ad 3551 11414 11414
Te|epü|ési önkormánvzatok kulturá|is fe|adatainak támooatásai 1229 1229 1229
Müködési cé|ú központosított e|ciiránvzatok 80 17245 17245
He|vi önkormánvzatok kieoészítő támooatása 391 9 1 3351 13351
Onkormánvzatok müködési támooatásai 34808 69268 69258
Egyéb müködési cé|ú támogatások bevéte|ei áh.be|ü|rő|
Támogatásértékű mŰk. bev. központi ktovetési szeMő| 6664 28046 28046
Támogatásértékii műk.bev.feiezeti keze|ésű e|őiránvzattó|
Támogatásértékű műk. bev.TársadaIombizt.aIaptó| 2401 2608 2608
Támoqatásértékű működési bevétel 9065 30654 30654
Müködési célú tám ogatások ál |am háztartáson be| ü| ró| 43873 99922 99922
Előzó évi közp.ktgvetési kiegészítések' visszatérü|ések
Müködési cé|ú oénzeszköz átvéte| 32365 4403 3252
Müködési célú pénzeszköz átvétel 32365 4403 3252
Tnkormánvzat feIhaImozási cé|Ú támooatás 31 973 31 973
Tárovi eszk. |m. Jav. 299 299
Támoo.fe|haImozási. bevéteI 45806 8937 8937
Fe|h. Pe' Atv. Házt. 8761 143
Fe|halmozási bevéte| 45806 49970 41352
E|őző évi pénzmaradvánv 5650 5696 5696
Mege|ő|egezés 1151
Füqqő' átfutó bevéte|
Bevételek mindösszesen '157644 í79669 170562

Tell. o/o

100

86,5

74

85,6

100
100

73,8

82,7
100

95

í00

í00

100
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2. melléklet Tardona Községi onkormdnyzat 20]4' évi zárszámadásóról szóló 4/2015. u ]5.)
onkor mónyzati rende l e t é he z

Tardona Községi Önkormán yzat 20t4. évi kiadásai

Megnevezés Eredeti Módosított Ténvleees
Személvi iuttatás 42115 39718 39718
Munkáltatót terhelő i árulékok 8299 7826 7817
Dolosi kiadás 32768 45161 44368
Működési kiadás 83182 92705 91903
Miiködési célú pénzeszköz átadás:

- á||afiháZÍartáson kívülre 916I 17562 17562
- Miik.trímo s. ért.kiadások 6754 6754
Egyéb működési célú kiadások
összesen:

9161 24316 24316

Ellátottak pénzbeli i uttaüísa r1422 10s41 10541
Müködési kiadások összesen 103765 127562 126760
Felúiítás 35716 35716
Beruhrízások 50497 10634 217
Fe| hal m. cé|u oénzeszk'átad. 3382 3382
Befekt .célú részes. vásiírlása
Felhalmozási hitelek kamata
Felhalmozási kiadás összesen 53879 49732 35933
Hosszú leiáratu hitel t<irlesztés
Rövid leiáratú hitel törlesztés 2375 2375
Belfiildi hitelek törlesztése
Finanszírozási kiadás összesen 2375 2375
Atfutó kiadások
2014. évi kiadás összesen 157644 179669 165068
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2.a.mel|éklet Tardona Község Önkormányzata 4 t2015 (V. 15 | sz.zárszámadási rendelethez
201 4.évi fe| ha I mozási . kiadásai feladaton ként/célon ként

ezer Ft-ban

Sor

sz.
Fe|adat megnevezése tsszes

kiadás
2014' év
végéig

Bázis évi
(e|ózetes)

tény
2015 évi

e|óirányzat

' . ' . ' . . . '  év i
számított

e|őirányzat

. . .  . .  ' . . .  év i
számított

e|óirányzat

1 z . 3=4+5+6+7+8 4- E o . 7. I

|' Beruházások

V| s M|oR pá|yázat

gép vásárlás

||' Nem beruházási kiadások

Tvodafej|esztés a Tardonai Napk.otth.

T vod ában . . . . . . . . . . . .

Gép' te|ek vásár|ás

|||' Egyéb felha|mozási é|ú kiadások

- Támogatás értékű kiadások

- Pénzeszköz átadás á||amházt. kívülre

- Finanszírozási kiadáso ok.kamat

3593:

3571e

2',ti

5309

5304

35933

35716

217

5305

5305

0

Beruházási kiadások összesen 35933 35933
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2.b me||éklet Tardona Községi tnkormányzat2014.évi zárszámadásári| sző|i 4t2015 (V. 15') önkor-
mányzati
rendeIetéhez

E u rópai u n iós támogatássa| megvalósu ló projektek
bevételei, kiadásai, hozzil1árulások

EU-s projekt
neve' azono. TÁMoP.3.í .11.12t2.2o12.ooo3 ovodafej|.a tardonai
sítója: Napk.otth.óvodában

óvodafej lesztés a Ta rdona i Napköziotthonos óvodában
Ezer forintban

Források 2013.év 2014.év
Saiát erő 0

-saját erőből
kozpontitámoga-
Íás
EU-s forrás 3 432 5  019 I 451
Társfinanszíro-
zás
Hitel
Eovéb forrás

Források ösz-
szesen: 3 432 5  019 8 451

Kiadások' költ.
séqek

Szemé|vi ieI leqű
Beruházások.
beszerzések 3146 5 305 8 451
SzoIgá|tatások
iqénvbe véte|e
Adminisztratív
kö|tséoek

Osszesen: 3 146 5 305 I 451
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3. melléklet Tardona Községi Önkormanyzat2014. évi zárszátmadásáról szóló
4l20I5. ( V. 15.) önkormányzati rendeletéhez

E gyszerűs ített p énzforgalmi j elentés

Megnevezés Eredeti Módosított Teliesítés
1. Személyi juttatások
2. Munkaadót terhelő járulékok
3. Dologi és egyéb folyó kiadások
4. Működési célú támosatásértékukiadások
5. Áht-on kívülre véglelges műkodési pe. átadás
6. Ellátottak pénzbeli jrrttatása
7. Felújítás
8. Felhalmozási kiadások
9. Befektetési célú részesedések vásrárlása
10. Aht-on kívülre végleges fe|halmozási pe. átadás
11. Hosszú lejaratű kölcsönök nffitása
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása
13. Köttségvetési pénzforgalmi kiadások összesen

1 4. Hosszú |ejaratí hitelek
1 5. Rövid |ejáratű hitelek
l 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
1 7 . F or gatási célú hitelvi szonyt me gteste sítő értékp.
18. Finanszírozási kiadások összesen

19. P énzforgalmi kiadások

20. P énzforgalom nélküli kiadások
21. Továbbadási célú kiadások
22. Kiegyenlítő, fiiggő, átfutó kiadások
23. Kiadások összesen

24. onkorm ány zatok mtiködési támogatásai
25 Müködési célú támogatások áh.belülről
2 6. Felhalm ozási cé|il támo gatások ráh. belülről
27 . Kózhatalmi bevételek
28. Működési bevételek
29. Aht-onkívtilről végleges működési pe. átvétel
30.Felhalmozásicélú áwett pénzeszközök
3 1.Felhalmozási bevételek
3 1 Köttségvetési pénzforgalmi bevételek összesen
32.Iőző évi költségvetési maradványának i génybevétel
3 3 .Ilamháilartáson belüli megelőle gezések
3 4.iegy en|íto, áLtfvtő, fiiggő bevételek
35. Finnanszírozási bevételek

3ó.Bevételek összesen

42]15
8299

32768
9I6I

11422

50497

3382

157644

r57644

39718
7826

45T61
24316

r0541
35716
10634

3382

177294

2375

2375

179669

179669

69268
30654
409r0
16270
3408
4403
8761
299

173973
s696

5696

39718
78r7

44368
6754

10541
35716

2r7

162693

2375

2375

165068

16s068

69268
30654
409r0
16270
2919
3252
143
299

163715
5696
1151

6847

1.57644

34808
9065

4s806
23554
6396

32365

151994
5650

s650

157644

T9

179669 170562
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4. me[léklet Tardona Községi tnkormfuiyzat 20|4. évi zátszámadásráról szóló 4l20t5. ( v. 15.)
onkormánvzati rendeletéhez

Pénzforgalom eryeztetése

1 . Pénzkés zlet tngyidőszak elején - bankszímliík egyenlege
2.Péttzkészlettátgyidőszakelején_devízabetétszámlrákegyenlege
3. Pénzkés z|et tngyidőszak elején - forintpénztar egyenlege
4.PénzkészlettÍtgyidőszakelején*vútÍapérvlzregyenlege
5. Pénzkés zlet tárgyidőszak elején . összesen

6. Bevételek (+)

7. Kiadások (.)

8. Pénzkész|ettngytdőszak végén - bankszámlák egyenlege. ]

9. Pénzkés z\et tÍrgyid(5szak végén _ devíz.a betétszámlák egyenlege
10. Pénzkészlet tárgyidőszak végén _ forintpénáar egyenlege
11. Pénzkészlet trírgyidőszak végén - valutapénztár egyenlege . . Q
7i,. P énzkés"l"t tárryidős"ak oégéo - ös

5.697
0

33
0

5.730

5.485
0
9
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5. melléklet Tardona Közsési Önkormánvz at 2OI 4. évi zárszámadásráról szóló
4120|5. ( v. rs.; önkormányzatirendeletéhez

Mérleg

,, - . . . ...-.. . ......E. l'{-?9 9l... ...............................Tl..g.y éo .
ESZKOZOK

I. Immateriálisjavak 0
II. Tárgyi eszközök 405.349
Ill.Befektetett pénzügyi eszközök 500
IV.Koncessziőba ' kezelésre átadott eszközök 120.02I

A.,Nemzeti vagyonba tartoző befektetett eszközök 525.870

[. Készletek 0
0

0
0

0
428.400

510
rr3.644
542.554

0
0
9

5.485
5.494

38
38

1.524

549.610
714.378

-r84.976

18.425
547.827

1 .15  1
632

1.783

II. költségvetési évet követően esedékes követelések 4.42I
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D., Követelések
E.' Eryéb sajátos eszkiizoldali elszámolások 792
R' Aktív időbelÍ elhatárolások
Eszközök iisszesen
Nemzeti vagyon és egyéb eszk. Ind.

IV. Felhalmozott eredmény
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
VI.Mérleg szerintí eredmény

G' Saját tőke 520.260
I. Költségvetési évben esedékes kotelezettség ].070
Il.Költsésvetési évet kclvetően esedékes kötelezettsép
III. Kötelezettség j ellegű sajátos elsziímolások

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

II. Ertékpapírok
B., Nemzeti vagyonba tartoző forgóeszközök összesen

I. Hossá |ejarutíbetétek 0
. II. P énúarak,csekkek,betétkönyvek

III. Forintszám|ék
Co. Pénzeszközök

I.Költségvetési évben esedékes követelések

527.671
értéke és vált. 

i:;#:

341
7.411

0

J J

5.697
5.730

Források összesen: 549.610

21
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6. melléklet Tardona Községi onkormany zat 20t 4. évi zárszámadásáról szóló
4/2015. ( V. 15.) önkormrínyzatirendeletéhez

Eredménv kimutatás

Megnevezés Tárgy év
I. Tevékenység nettó eredménys zem|éIetu bevétele
II. Aktív saját teljesítmények értéke
III. Egyéb eredményszemléletii bevételek
IV. Anyagj ellegű ráfordítások
V. Személyi j ellegü ráfordítások
Vl.Ertékcsökkenési leírás
VII.Egyéb ráfordítások
A) Tevékenységek eredménye
VIII.Pénzügyi müveletek eredményszemléletii bevételei
B) Pénzügyi müveletek eredményei
C) Szokásos eredmény
X. Rendkivüli eredményszemléletü bevételek
XI. Rendkivüli ráfordítások
D) Rendkivüli eredmény
E) Mérleg szerinti eredmény

19041
0

100221
59477
47535
r8942
15793

-22485
0
0

-22485
40910

0
40910
18425

7. melléklet Tardona Köz sé gi Önkormanyz at 20 I 4 . év i zér számadásar őI sző|ó
4l20l5. ( V. 15.) önkormányzatirendeletéhez

E gyszerűs ített p énzmaradvány kimutatás

Megnevezés E|őző év Tárgy év
1. Zárő pénzkészlet
2. Egyéb aktív és passzív pénzngyi elszámolások egyenlege
3. E|í|zó években képzetttartalékok állomanya
4. Y él|a|kozási tevékenység pénzforgalmi eredménye
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvény
6. Finanszírozásból származó konekciók
7. Pénzmaradvány terhelő elvonások
8. Y á||a|kozási eredményből felhasznált összeg
9. Pénzmarudvánfi módosító tétel
10. Mródosított pénzmaradvány
1 1 . 1 0-bő1 egé szsé gbi zt. a|apbőI folyósított mar adv ány
l 2. I 0 -b ől köte l ezetts é g gel terhe|t p énzmar adv ány

5730
792

0
0

6522

6476

5494

0
0

s494
0
0
0
0

5494

460

0
0
0

6s22

I3.I}-b!l| szabadpénzmaradvány 46 5034
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8. melléklet Tardona Községi Önkormrányzat 20t4. éví zárszámadásaról szőIő 4l20I5.( V. 15.)
önkormány zati r ende|etéhez

Vagyon kimutatás

adatok eFt-ban
Megnevezés Nyitó

bruttó érték
Bruttó érték

vá|tozás
2014-ben

Nyitó
értékcsökkenés

Ertókcstikkenés
elszámolás
2014-ben

Nettó érték

Immateriális javak
O-ra leírt 8.011

8.011 0 8.011 0 0

Ingatlanok
O-ra leírt: 16

478.565 35.4t7 74.840 12.r20 427.022

Gépek, berendezések
O-ra leírt: 8.820

11.665 r99 10.019 445 r .378

Uzemeltetésre kez.
átadott

r20.021 0 92.549 6.377 rr3.644

Mindösszen:
0-ra leírt: 16.847

710.811 35.616 185.419 r08942 s42.044
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9.me||ék|et Tardona Kozségi Önkormányzat2014'évizárszámadásárÓl szó|ó 4l2o15.(V'15') onkormányzati rende|etéhez
Ővoda onkormánvzat osszesen

't00

99

98

100

100

100

DoIogi kiadások és egyéb fo|yÓ kiadások

irányítÓ szerv alá tartozÓ kÖ|tségvetési



Ovoda Osszesen

0,2
100



Osszesen

100

100
100

29,4

100

100
100

73,8



Ovoda Ósszesen

'100
í00

0,16

Fe|ha|mozási cél saiát bevéte|

FeIhaImozási cé|tj pénzeszkÖz-

átvéte|ek á||amháztartáson kív Irö|

éVek e|őirányzatmaradványának



10.me||ék|et Tardona K zségi tnkormányzat 2014.évi zárszámadásárÓ rÓ| szÓlÓ 4 l2o15(V..|5. ) onkormányzati rende|etéhez
Ezer forintban!

Sor-
szám AdÓsságá||omány

eszkozÖk szerint

Nem lejárt
Lejárt

Nem |ejárt'|ejárt
sszes tartozás

'l-90 nap kcizotti 91-180 nap

k zcitti

181-360 nap
k z t t i

360 napon
tri li

tsszes Iejárt
tartozás

1 2 3 4 5 o g=({+...+7) 9=(3+8)

l. Be|fti|di hite|ezók

1 AdÓhatÓsággaI szembeni tartozások

2. Kozponti kÖltségvetésseI szemben

fenná||Ó tartozás

3. E|ktl|onített ál|ami pénza|apokka|

szembeni tartozás

4. TB a|aookka| szembeni tartozás

5 szá||ítÓi tartozás 1 .588 í .588

6 Egyéb adÓsság

Belfcildi tisszesen: 1.588 1.588

||.KiiIf.'Idi hiteIezók

K |fÖ|di szá|lítÓk

1 . Egyéb adÓsság

Kii|f |di Összesen:

AdÓsságá||omány mindósszesen: 1588 '1.588
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11. melléklet Tardona Kozségi tnkormányzat 2014,évi zárszámadásárll szTlÓ 4 / 2015.( V.15.) Önkormányzati rendeletéhez

Tardona.... onkormányzat által felvett hitelállomány alaku|ása,
leiárat és eszkiizÖk szerinti bontásban 20í4 december 31-i állapota

ezer Ft-ban

50r

sz.
Megnevezés Fe|vét éve tsszege Leiárati évek tsszesen

2014. 2015. 2016. 2017. 2018. utáni évek
1 Fe|haImozási cé|ti Tőke

Kamat
tsszesen 0

2 . RÖvid |ejárat m kÖdési

hitel

2013 Tőke
Kamat
tsszesen

2375

2375 0
3. Töke

Kamat
tsszesen

4. Tőke

Kamat

tsszesen

Mtik dési éltj hite|

tsszesen

Tóke
Kamat

tsszesen

2375

2375 0
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12. melléklet Tardona Kizségi tnkormányzat 2014.évi zárszámadásáróI szóló 4 /2015, ( V.15') onkormányzati rendeletéhez

ezer Ft-ban

Sor-
sz.

AdÓe|engedés AdÓkedvezmény Egyéb tsszesen

(csoportonként) jogcíme
ŰeIlege)

mértéke % sszege eFt
jogcÍme
fiellege)

mértéke % sszege eFt
jogcíme
(ellege) mértéke % sszege eFt eFt

/u.even Telulr eqveoul elo Komm.ad( 50 249 249
óvodai étkezok étkezés 50 139 139
Tvodai étkezok étkezés 100 556 556

t
t . Mozgáskor|átozott Gépjármt]tco 278 278

osszesen. 527 695 1222
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13. melléktet Tardona Községi onkormányzat2}I4. évi zérszámadásárő| szőIő
4 l 20I 5. (V. 1 5.) önkormány zatí rendeIetéhez

KI MaTATÁs
a pénzeszközök tervezett v áiltozásáról

TardonaKözségionkormányzatnaktervezettpénzeszközváItozásanincs.

14. melléklet Tardona Községi onkormrínyzat2}I4. évi zÍrszátmadásárő| sző|ó
4 /2015. (V. 15.) önkormányzatirende|etéhez

KIMUTATÁS
a nyújtott hitel(kölcsön) állományról

lejárat szerinti bontásban

Tardona Községi onkormányzatnaknyújtott hitel (kölcsön ) állománya nincs.

Áltatános indok|ás

A törvényi előírásoknak megfelelően a rendelet _ a jóváhagyott költségvetés szerkezetében _
tarta|mazza Tardona Község onkormányzatánakz}I3. évi költségvetésének végrehajtási ada-
tait.
Az á||anlháztartásrő| sző|ő 20t1. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Átrt.; 91. $ (1) bekez-
dése szerint: ,,Ajegyző áIta| elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költ-
ségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A kép-
viselő-testü|et a zátrszénrtadásról rendeletet alkot.''
A rendelet megalkotástínál figyelembe vettiik az Aht., az á||atnháztartásról szóló törvény vég-
rehajtásáról szóló 36812011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), az á||amháúar-
tás szewezetei beszámolási és könywezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
24912000. (XII.24,) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ahszr.), Magyarorczág gazdasági stabili-
tásáról sző|ő 20|1. évi CXCIV. törvény és Magyarország helyi önkormrányzatúrő| sző|ő 20II.
évi CLXXXIX törvénv rendelkezéseit.

Előzetes hatásvizsgálat

Tardona Község onkormán yzatánakKépviselő.testülete
... 12015. (.. ....... ) önkormányzati rendelete

az onkorm ányzat 201,4. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló rend e|etéhez

Ajogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.$ (1) bekezdése a|apjánazelozetes hatás-
vizsgáIattal a jogszabály előkészítője felméri a jogszabá|y váItozás előzetes következményeit.
A Tv. 17. s l2l bekezdése alapjar, az előzeteshatásvizsgálat keretében aZ alábbi tényezők
vizsgá|ata szükséges:
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Társadalmi.gazdasági hatása :
A jelen költségvetési rendelet.tervezet összeállítasakor értékelésre kerültek mindazon felada-
tok, amelyek az önkotmányzat20l4. évi ktiltségvetésének végrehajtását befolyásoltiík' teljesí-
tését mega|apoúáú<.
A zétszétmadási adatok alapjan megállapítható, hogy a 20|4. évi költségvetésben kitrízött cé.
lok, feladatok teljesültek. Akiadásoknál a takarékosság és ésszeni feihasználás volt a jellemző.

Környezeti, egészségi körülmények:
A rendeletben foglaltak végrehajtásrínak közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hata.
sai nincsenek, a jogszabályok á|ta| az önkormanyzatok kötelezettségeként meghatározott ága-
zati fe|adatokat nem v eszé|y eztette,

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
Azétszétmadási rendelet-tervezet annak mellékletei és szöveges indoklasa átfogóan hatétroztÍk
meg a 2014. évi feladatellátásokat, a feladatellátások során felmeriilő adminisáratív feladato.
kat.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:
Az államháztartásrő| sző|ő 2011. évi CXCV. törvény 91.$ (1)-(2) bekezdéseí, az áLlalli'házilar-
tásról szóló törvény végrehajtásaról a36812011.(xI. 31.) Kormárryrendelet (A*.), az áIIam-
háúaftás szervezetei besziímoliási és könywezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
többsz<ir módosított 249/2000.Q{Il.24) Kormányrendelet 6.$.a alapjan, a2014. évi költség-
vetéséről szől'ó 4l20I4. (tI. l 8.) számía rendelet.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:
Ennek eimaradása esetén, az önkormányzatnem tenne eleget tirvényi kötelezettségeknek. Ez
maga utiín vonná többek között a normatív állami bozzájaru|ások esetleges felfiiggesrtését,
záro|ésát, valamint az e|őző évi kötelezettség-vállalrísok teljesítésére nincs jogalap.

A ren d elet a|ka|mazás áh oz szü ks é ges feltételek :
A rendelet-teruezet összeállításanak tátgyi, személyi, szetvezeti feltételei a rendelkezésre áll-
tak.

Tardon4 2015. május 5.

, / '
Dr. Szécsi ottó

jegyzt5

4. napírend

Balla Gyiirw polgármester: Kéri, hogy akinek van javaslata tegye meg. atadj a a szőt Dr,
Szécsi ottó jegyzőnek.
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Dr. Szécsi otttó ieeYző: Elmondja, hogy a jogalkotásról szóló törvény alapjana jegyzó felül-
vizsgá|ja a helyi rendeleteket és amelyiknek nincs funkciója, fe|hata|mazó rendelkezés nincs,
magasabb szintű jogszabály alapján hatályon kívül kell helyezni, ezeket hatályon kívül kell
helyezni. En, a folyamatot deregulációnak nevezik. Attekintésre kerültek helyi rendeletek és
azokat, amelyek funkciójukat nem töltik be javasolja hatályon kívül helyezni.

Balla György polgármester: Elmondja' hogy áttekintette mindenki a javaslatot, kéri, hogy
tegyék me g hozzászólásaikat.

Gvenes Bálint képviselő: Kérdezi,hogy az áIIattartásről rendeletet miért kell hatályon kívül
helyezni?

Dr. Szécsi Ottó ieeyző: Elmondja' hogy még2)I2-ben kellett volna törvény illetve kormany.
rendelet a|apján.

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

A Képviselő-testület a tagai köziil jelen lévő 4 fő közül 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartőzkodás nélkül elfogadta a javaslatot és az alábbi rendeletet alkotta:

Tardona Községi Önkormányzat Képviselő.testületének
512015. (v. 15.) önkormányzati rendelete

helyÍ rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Tardona Községi onkormányzat Képviselő-testülete az A|aptörvény 32. cikk (2) bekezdésé-
ben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a jogalkotásról szőIő 2010. évi CXXX.
törvény 22.5 Q) bekezdésében kapott felhata|mazás a|apján a következőket rendeli el:

1.S

Hatá|yátveszti a

1 . az önkorm ényzati tulaj donú közuzemi csatornamű szo|gá|tatás 200I . évi szolgáltatási díjai-
rő| sző|ő 1512000. (XII. 7.) önkormányzati rendelet és az aá módosítő I0l200I. (V. 16.) ön-
kormányzati rendelet,

2. akáhel tv lakásonkénti használati díjról sző|ő IlI999. (II. 1.) önkormÉnyzati rendelet és az
azt módosítő 1612000. (KI. 7.) és 1712001. (XI. 29.) önkorményzati rendelet,

3. a Széchenyi Terv Lakásprogramja keretében állami támogatással megvalósuló önkormány-
zatí|akások bérletéről és elidegenítéséről sző|ő 312002. (IV. 10.) önkormányzati rendelet,

4. a lakások elidegenítéséből származő bevételek fe|haszná|ásaról szóló 412002. (IV. 10.) ön-
kormányzati rendelet és az azt módosító 1712004, (VI[. 25.) önkormányzatí rendelet hatályon
kívül helyezésétőI sző|ő 2|12004. CXI. 22.) önkormányzatí rendelet,
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5. a Széchenyi Terv Lakásprogramja keretében állami tiímogatással megvalósuló önkormríny.
zati lakások bérleti díjáról és a lakbértrímogatás rendjéről sző|ő 5l20a2. (rV. 10.) önkormríny-
zatirendelet,

6. Tardona Község közrrrűvelődési feladatairól és azok el|átásríról szóló 912002. (VII. 23.)
önkormányzati rendelet,

7. az ebek tartásaról sző|ő |012003. (IV. 10.) önkorményzatí rendelet és az azt módosító
I3l2002. (x. 15.) önkormrányzati rendelet,

8. a járműforgalom szabá|yozátsríról szóló 1'12004. (II. 4.) önkormányzati rendelet,

9. a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjrínak megállapításríról sző|ő |612002. CXII. 19.)
önkormrányzati rendelet hatályon kívül helyezésérő| sző|ó 312005. (II. 14.) önkormányzati
rendelet,

1'0. a pá|yazati eljárrís lefolytatása nélkül is betölthető munkakörök meghatéttozásáttő| sző|ő
I3l2008. Cx. 9.) önkormányzati rendelet,

|1. az onkormrányzattu|ajdonában lévő szennyvízcsatomahá|őzat igénybevétele esetén fize-
tendő szewtyvízelvezetés, szercryvíztisztítás és kezelés díjáról sző|ő ll200l. (I. 19.) önkor-
mányzati rendelet és azazt módosító 8l20|l. (D( 14.) önkormányzatirendelet.

Zárő rendelkezés

2.S

Ez arende|et a20I5. május 20. napjan lép hatrílyba és 2015. június 1. napjrín hatá|yát veszíti.

---(t .

4"\
Balla Gj'örgy
polgrírmester

7/"
{Á,e",, otto

jegyző

Általános indok|ás

A jogalkotasról szóló 2010. évi C)oo(. törvény 2I-22. $-i előírják a jogrendszer folyamatos
felülvizsgálaüít, melynek kötelezettje helyi önkormrányzatok esetében a jegyző, A feliilvizsgá-
lat két eszköze az utólagos hatásvizsgálat és ennek tapaszta|atira is figyelemmel végzett dere-
guláció. A tartalmi és formai dereguláció segítségével biztosítható a helyi joganyag át|áthatő-
sága, mely a jogbiáonság érvényesülésének alapvető eleme.
A technikai dereguláció során az elavult, sziikségtelenné vált rendeletet, rendelkezések keriil.
nek ki a helyi rendeletekből.
Attekintésre került a hatályos önkormányzati rendeletek tiíra és megállapítást nyert, hogy
egyes rendeletek hatrílyon kívül helyezése indoko|ttá v áIt.
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP

[a jogalkotásról szóló 2010. évi C)oo(. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. $-a alapjan]

AJat. 17. s (2) bekezdése alapján a hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) atervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását' különösen

aa) tarsadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) kömyezeti és egészségi következményeit,
ac) admini s ztr atív terheket b efolyáso ló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának sziikségességét, a jogalkotás elmaradásának vánhatőkövet-
kezményeit, és
c) a jogszabáIy a|ka|mazásáútoz sztikséges személyi, szervezeti,targyi és pénzügyi feltételeket.

A rendelet címe: Tardona Községi Onkormányzat Képviselő.testületének helyi rendele.
tek hatályon kíviil helyezéséről szóló ....12015. (..............) önkormányzati rendelete

A rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak vfuhatő hatrísai _ a Jat. 17. $ (2)
bekezdésében foglalt elvárások tiikrében _ az a|ábbiak szerint összegezhetők:

a) A tervezett iogszabálv valamennyi ielentősnek ítélt hatása

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági' költségvetósi hatásai
- társadalmi. gazdasági. költségvetési hatrís.. az egyszerusítéssel áú|Íúhatőbbá válik a helyi jog.

rendszer, mely a jogbiztonságot erősíti. Közvetlen gazdasági és költségvetési hatása nincs.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
- környezeti következmény: környezeti hatiása nincs,
- egészségi következmény: egészségikövetkezménye nincs.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
Adminisáratív többletterhet nem j elent.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
Ahelyi joganyag felülvizsgálatáta joga|kotásról szóló törvény írja elő, melynek kötelezettje a
jegyző. A rendeletalkotás elmaradásával az e|avult és szükségtelenné vált jogszabályok feles-
legesen gazdagitják a helyi jogrendszert, mely a jogbiáonságot veszéIyezteti.

c) A jogszabály alkalmazásáthoz szükséges személyi, szervezeti,tárgri és pénzügyi feltéte.
lek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet a|kalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi,
szewezeti,taryyi és pénzügyi feltótelt nem igényel.

Kérem a tisáelt Képviselő-testtiletet, az előterjesztést vitassa meg és a mellékelt rendelet-
tervezetet fogadja el.

Tardona, 20|5. május 5.
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Dr. Szécsi ottó
jegyző

Balla Gvörgy polgármester: Elmondja, hogy régőta húzódó ügyről van szó, melyben Tóth
Ba|éus martinsalak felhaszná|ásával épült ingatlanának kármentesítéséről van szó. Felkéri
Balla Tiborné pénziigyi igyintézőt, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Balla Tib o rné p énzüwi íiwÍntéző : Ré szletes tájékoztatást ad az ügyről.

Balla Györgv polgármester: Elmondja, hogy az öttevényi felek ügyvédje megkereste azÖt
kormányzatot, hogy képviseli meghatalmazássa| és behajtja a kint lévő ügyvédi munkadíjat is.
Kéri, hogy akinek van kérdése vagy javaslata tegye fel.

Dr' Szécsi Ottó iewző: Elmondja, hogy a Kúria döntése a|apján a felek között létrejött szer-
ző dés érvénye s, T őth B a|ázs ro s sái szeműs é gébő l fakad az ijgy.

Balla Györw polgármester: Javaslata a következő: ',l.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
meghatalmazza dr, Szilvágyi Attila ügyvédet (Szilvágyi Üg1védi Iroda9021Győr, Kisfaludy
u. 4l. I. em), hogy Tardona Községi onkormanyzat nevében TőthBaIazs Tardona Rákóczi u.
37. szám alatti lakos martinsalak fe|haszná|ásával épült ingatlanának kárenyhítése tárgyában
indult ügyben Tardona Községi onkormrínyzat nevében, a kiírenyhítési eljrírás térgyátképező
ingatlan tulajdonjogának megszerzése érdekében teljes jogkönel eljarjon. 2.) A Képviselő-
testület úgy dönt, hogy meghata\mazzadr. Szilvágyi Attila ügyvédet (Szilvágyi Ügyvédi Iroda
902I Győr, Kisfaludy u. 41. I. em), hogy a Győri törvényszék előtt P.2I.000l2011 számon,
másodfokon a Győri Itélőtábla előtt Pf. III.20.14612012 számon folyamatban volt eljarásban
pernyertességmiattaz Önkormányzat javara megítélt ügyvédi munkadíj összegét: I. fokon
55.033,. Ft, II. fokon 20.000,- Ft összeget az onkormányzat javáraTőthBa|énstól behajtsa.''
Kéri, hogy akinek varlhozzásző|ásategye meg.

Kérdés és hozzászólás hianyában kéri a KépviselőtestÍ.iletet, az eIőbbi kiegészítéssel a javas.
lat elfogadására.

A Képviselő-testtilet a tagsai közül jelen lévő 4 fő közi| 4 igen szavazatta|. ellenszavazat és
tartózkodásnélkülelfogadtaa javaslatotésaza|ábbihatározatothozta:

Tardona Községi Onkormán yzat Képviselő-testületének
3112015. (v. 14.) határozata

ü g}védi meghatalm azásr ó|

Tardona Községi onkormanyzat Képviselő-testülete a tárggyal kapcsolatos előterjesáést
meg!árgya|taésakövetkezőhatérozatothozza:

1.) A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy meghatalmazza dt. Szilvágyi Attila ügyvédet (Szilvá-
gyi Ügyvédi Iroda 902I Győr, Kisfaludy u. 41. I. em), hogy Tardona Községi onkormányzat
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nevében Tőth Balazs Tardona Rríkóczi u. 37 . szám a|atti lakos martinsalak felhasználásával
épült ingatlanának kárenyhítése tárgyában indult ügyben Tardona Községi onkormrínyzat
nevében, a kárenyhítési eljrárás tárgyátképező ingatlan tulajdonjogának megszetzése érdeké-
ben teljes jogkönel eljárjon.

2.) A Képviselő-testület úgy dönt' hogy meghatalmazza dr. Szilvágyi Attila ügyvédet (Szilvá-
gyi Ügyvédi Iroda 902| Győr, Kisfaludy u.. 4I, I. em), hogy a Győri törvényszék előtt
P.zI.00012011 számon, másodfokon a Győri Itélőtábla előtt Pf. III.20.14612012 számon fo-
lyamatban volt eljarásban pemyertesség miat| az onkormanyzat javána megítélt ügyvédi
munkadíj összegét: I. fokon 55.033,- Ft, II. fokon 20.000,- Ft összeget az onkormányzat javá-
ra Tóth BaIéustőI behajtsa.''

felelős: polgármester
hatríridő: 10 nap

Balla Gviirgy polgármester: Elmondja, hogy Csernely Tamás helyi gazdálkodó kérelemmel
fordult a Képviselő-testülethez,hogy az á|ta|a bérelt Tardona 029 hrsz-tl ingatlan területének
csökkentéséhez járu|jonhozzá az onkormányzat, Igy az á|ta|a bérelt terület nagysága 9 ha
lenne. Kéri, hogy akinek van kérdése aztegye fel.
Javaslata a következő: ,,1.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Csernely Tamás kérelmének
helyt ad és az á|ta|a bérelt Tardona 029 hrsz-u ingatlan területét 9 ha-ra csökkenti. 2.) A Kép-
viselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy ahatározat melléklete szerinti haszonbér-
|eti szerződés módo sít ást aláíq a.,,

Kérdés és hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet' az e|őbbi kiegészítéssel a javas-
lat elfogadására.

A Képviselő-testület a tagai közül jelen lévő 4 fő közül 4 igen szavazatta|, ellenszavazat és
tartőzkodás nélkül elfogadta a javaslatot és az a|ábbihatározatothozta:

Tardona Községi onkormán yzat Képviselő.testületének
3212015. (v. 14.) határozata

Tardona 029 hrsz.ú ingatlan haszonbérleti szerződés módosításáról

Tardona Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a targgya| kapcsolatos előterjesztést
megtárgyaltaésakövetkezőhatározatothozza:

1.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Csemely Tamás kérelmének hely ad és az á|talabé-
relt Tardona 029 hrsz-ú ingatlan területét 9 ha-ra csökkenti.

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a po|gármestert, hogy a határozat melléklete szerinti
haszonbérl eti szerző dés módo sít ást a|áíri a.

felelős : polgiírmester
hataridő:10 nap
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3212015. (v. 14.) határozat melléklete

HASZoNBÉr,nrr SZERZŐDES
vróuosÍrÁs

Melyet megkötöttek egyrészről,
Tardona Kiizségi onkormányzat (3644 Tardona' Aradi u. 1.) képviseletében eljaró Danada
Jtínos polgármester (a továbbiakban haszonbérbe adó), másrészről
Csernely Tamás 3644 Tardona Jókai u.43. szátm a|atti lakos (a továbbiakban: haszonbérbe
vevő) között az a|ábbi feltételekkel :

Előzmények:
Haszonbérbe adó _ haszonbérbe vevő kérelmére _2lI3.junius 04. napjátől - 5 éwe - 2018.
június 04. napjáig bérbe adta az Önkormrínyzattu|ajdonátképezó gyep (legelő) művelési ágú
Tardona 029 helytajzi szérn a|attbejegyzett, 12 ha 6091 m2 területű ingatlant. Szerződő felek
megállapodtak, hogy a 029 hrsz-ú ingatlan haszonbérleti díja: 40.000'- Ftlha/év, évenként a
mindenkori infláció mértékével növelve. A haszonbérlet díját haszonbérbe vevő trárgy év dec-
ember 31. napjáig köteles megfizetni.
Haszonbérbe vevő 20|5. április 30. napján kelt levelében kérte a bérbe vett ingatlan területé-
nek csökkentését 9 ha-ta, melyet a Képviselő-testület a .. ..120|5. (Y. ) határozatával elfoga-
dott és felek a korábban létrejött haszonbérleti szerződést az alábbiak szerint módosítják:

A haszonbérleti szerződés 1.) pontja helyébe az a|ábbi szöveg lép:
,,1.) Haszonbérbe adó _ haszonbérbe vevő kérelmére _ 2013. június 04. rcpjátől - 5 évre -
2018.június 04. napjáig bérbe adja az onkormányzat tulajdonátképező gyep (legelő) műve-
lési ágú Tardona 029 he|yrajzi szémt alattbejegyzett, 9 ha területű ingatlant.''
2.) Aszerződés többi része változat|anmarad.

A felek a haszonbér|eti szerződés módosítást mesértés után. mint akaratukkal mindenben
egyezőt a|áirták.

Tardona' 2015. május

Haszonbérbe adó Haszonbérbe vevő

Balla Györgv polgármester: Elmondja' hogy a védőnői szolgálatot Tálpasné Eke Erzsébet
|átja e| a településen és még másik településen is. Gyenesné ndikó védőnő a kisgyermekével
van otthon és egyelőre még nem kívrín visszaj<inni. Talpasné Eke Erzsébet négy településen
|átja e| a szo|gáIatot, ezek mellé még nőgyógyászati szurővizsgálati feladatot is el fog látni.
Erre a projekÍre az onkorményzat 500 EFt értékben kapott eszközöket, melyet vissza kell
szolgéltatni, ha szeptember l-ig nem kezdi el. Bruttó 33.100,- ft-os emelést javasol adni a
védőnőnek, hogy a szo|gá|ataiért megfe|e\ő bérezést kapjon. A védőnő minősítése ís a|átá-
masztja eú.. Kéri, hogy akinek van hozzászőIása' javaslata tegye meg.

Dr. Szócsi ottó ieeyző: Elmondja, hogy elment a védőnő és a helyettesítését meg kellett ol-
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dani, mivel kötelező önkormányzati feladat. Kazincbarcika és Berente is csak rövid ideig já-
ruIthozzá, hogy a védőnőjiik a helyettesítést ellássa. Talpasné Eke Erzsébetvá||a|ta a helyet-
tesítést. A finanszírozás egy év után degresszív. országos projekt keretében a méhnyakrak
kialakulását mege|őző program feladatrának ellátásfua a védőnő megfelelő képesítéssel ren-
delkezik, amit 2015. szeptemberétől el kell végezni, ellenkező esetben az efte a cé|ra már
megkapott eszközöket vissza kellene adni. Javasolja, hogy a Képviselő.testület Talpasné Eke
Erzsébet illetményét munkáltatói minősítés alapjan emelje meg.

Balla György polgármester: Megköszöni jegyző itr tájékoztatását, Javaslata a következő: ,,A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy Tardona ktizségben a védőnői feladatok e||átáséra
kinevezett Brínhorváti községben szolgálatot teljesítő Talpasné Eke Erzsébet Bánréve, Béke u.
10. szám alatti lakos számára munkáltatói döntésen alapuló illetmény címen bruttó 33.100'-
Ft-ot állapít meg 20|5. marcius l. napjátő|.,, Kéri, hogy akinek van kérdése vagy
hozzásző|ása te gye fel.

Kérdés éshozzászólás hirányában kéri a Képviselő-testületet, az e|őbbi kiegészítéssel a javas-
lat elfogadásrára.

A Képviselő-testtilet a tagjai köztil jelen lévő 4 fő közül 4 igen szavazatta|. ellenszavazat és
tartőzkodás nélkiil elfogadta a javaslatot és az a|ábbihatálrozatothozta:

Tardona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3312015. (v. 14.) határozata

védőnői szolgálatot teljesítő védőnő illetményének munká|tatői döntésen alapuló emelé.
sérőI

Tardona Községi onkormrányzat Képviselő{estülete a tfuggya| kapcsolatos előterjesáést
meg!árgya|taésakövetkezőhaÍározatothozza:

A Képviselő-testÍilet úgy dönt, hogy Tardona községben a védőnői feladatok e||átására
kinevezett Bánhorváti kcizségben szolgálatot teljesítő Talpasné Eke Erzsébet Bánréve, Béke u.
10. szrím alatti lakos szémána munkáltatói döntésen alapuló illetmény címen bruttó 33.100,-
Ft-ot állapít meg 20t5. március l. napjától.

felelős: polgármester
hataridő: 2 nap

Balla Gvörgy polgármester: Elmondja, hogy a Laktanya hasznosításrínak kérdésével
felkereste Antal Sándor. Részletes téi1ékoztatást ad a javaslatról. Elmondja, hogy Antal ur
ingyen elkészíti a településre vonatkozőan a felmérést, melyhez egy megállapodást kellett
a|áími. Kéri, hogy akinek vanhozzásző|ásavagy javaslata tegye meg.
Javaslata a következő: ,,A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Antal Sándonal kötött
térítésmentes megállapodást jóvráhagyja, mely a volt Laktanya épület hasznosítására iriínyul.''
Kéri akinek van kérdése vagy hozzászőlása tegye fel.
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Kérdés és hozzászólás hianyában kéri a Képviselő-testtiletet, az e|őbbi kiegészítéssel a javas-
lat elfogadására.

A Képviselő-testtilet a tagsai közül jelen lévő 4 fő kö^i| 4 igen szavazatíal' ellenszavazat és
tartőzko dás nélkül elfo g adta a j avas latot és az alábbi határ ozatot hozta..

Tardona Községi Önkormán yzat Képviselő.testületének
34l20l5. (v. 14.) határozata

volt Laktanya épület hasznosítására vonatkozó megállapodás megkötóséről

Tardona Községi tnkormanyzat Képviselő-testülete a térggyal kapcsolatos előterjesztést
megtárgyalta és a következő határozatot hozza:

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy az Antal Siíndonal kötött ahatározat mellékletét képező,
térítésmentes megállapodást jóvríhagyja, mely a volt Laktanya épület hasznosítására irtínyul.

3412015. (v. 14.) határozat melléklete
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TeRoone KÖzsÉc PolcÁnuEsrrnÉrll
El 3644 Tardona, o.io;ffi":á1:fiif; L8; fax: 48 507 -22!

Címzett: Anta! Sdndor - vezelőitanócsadó

Tórw: megbízós a Tardonaí Lahtanya kollekthv hasa,osítósónak vlugúIatóra.

Tisxek Tanócsadó Úr!

Megbízósónak az adott aktualitósl, hogl egrészt ismerJük eddigi muakilssilgti| mely.! a
helyi- és a kístétségi rendszerekben mIiködő önkormónlulok gazfullhoditsi Efületének
kutaldsóban. és tejlesztésében ez idóÍg végzett, illetve a kormónyprogramok e!őirónyza|a
szerinti köununka viltÍgóból lörténő ólté|éshen, a szocÍális szövelkezetel( atapí|lísban és
rendszerük integráhÍsdban a kormónys1ene4etekkel egtÍit|mtködw jelenleg is gnkorol
Mindezen közhasznú célkitíIzéseinek hiteless[gé| ótadott szakmai leiratalban is prezenullt*

MtÍsrésat a lelepiilésünk adottsógaibóI hiÍntlulva, meg klvónjuk vi4sgóIntannak lehetőségéÍ,
hogl mílyen munkahelyleremtő- és megtartó megoWósok adódnúnak a Laktanya *özös
hesznosításóval FellelhetőIe-e olyan tevékenységek, al|ernatívit*, melyek hitörési pontként
szolgtÍlntinak részünkre, elősegítve a közmunkavíllgóból lörténő szúkégszerű kílépést, a
sztlciáIískörülmények javíttÍsó| generóhí nwíbbhaladós khetőségél Ennek kiinduló alapjait
jól szolgdlnó.al' a Laktanydvat kapcsolatos kordbbi projektterveze|e, amit reszünkre
bemulalotl, OnkoÍmányzotank szeretné az önáIlóbb megéIhetését jól szolgóIó, olyan
szocitíIis kisszöveíkezeíi jellegil ktegnóll gazdillkodási rendszeré, negalkotn| mely a
térségben lévő önkormáajzato* szdmóra is péIdamutatdst, eglben kapcsolódlsl leheíőséget
is bízloslthaín& Laktanya központú megvalósíaússal, olyan a tuda,ossdgot és hatékonysógot
produkáIó modell érlékíÍ ko,nplex |evékenységi körök kerűlnéuek kialakítósro, melyek akór
kormónyszinlűí elÍsmerés! b jelentheuének, a sok tekínletben hdtrónyos helyzeíúí
te lep úlés iin k s6ómóra,
A lelepitlés és célterüla óllapot-megha!óro6ósdnak kereíében; az adalok és inlormilciók
gl(Ijtését, elenuí-értékelő munkóh elvégzésé|, a megyalósíthaló koncepciók javaslalónak
összeóllít&sót, a meglévő és hoaórendelhetőtorrdsesthözök megn*e4ésé| - mlnt ko,,'Pleu-

JeladuelüíttÍst . kérem, hogl szIveskedjéh dÍjmcntesen elvégeui mivel elvégundő munka
köziis érdekeket (önkormányza! _ laktanya) szllgóI ét egben közcéltL Ezt követően

Íelajánljuk a döntést eldhészí|űÍeladatokban, a megvalósítdst célzó stratógla.atko|ilsban és
a lénlleges munkdolyamalo kban való aktív közremilködéséneh lehetőségéL

FeladatelldttÍstihoz szükséges informácüí- és adatszolgóIla,őst kÍjelöa Képvbelőtórcaim
köuemÍÍködésével bízlosítom összetoglaló tanócsadói véleményezését írotían szíveskedjék
meg[ogalmazni és KépvÍselőtestiiletünh részére útadní

Eredményes, j ó mun kól kívánok

Kelt; 201S. mójus 4.
Üdvözleuel:

iil"

W

BallaGvörgypolgármeste{:llmondj1,hogyDanadalTo.polgarmesterurkötöttegyszó-
beli megállapodást Kisgergely Béla és í"i"J'o''.rurakkal azI. és II. világháborúban elesett

katona hősök e, ru,áo,iu titi',eg polgári áldozatainak felkutatásával és a Hősök emlékkönyve

elkészítésével és kinyomtatásávaÍkapcsolatban. Amegbízási díj 55.000.- F.t,melyről aszám.

lákat, költségelszamólásokat bemutattak azvrak. Elkészült a kutatómunka és most a ktiltsége-

ket ki kell egyenlídi;; ó"k oÍmányzatÍIak, ehhez kéri az utólagos hozzájirulást. Kéri' hogy

akinek van hozzásző|ása vagy j avaslata te gye meg.
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Gvenes Bálint képviselő: Elmondja, hogy ez az Önkorményzat fe|adata lett volna, így nem is
lehet kérdés ahozzájátulása a képviselőknek.

Balla György Dolgármester: Javaslata a következő: ,,A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy az
onkormrínyzat és Kisgergely Bélával és Leic Józseffel azI. és II. világháboruban elesett ka-
tona hősök és Tardona község polgári áldozatunak felkutatásával és a Hősök emlékkönyve
elkészítésével és kinyomtatásával kapcsolatban kötött ahatározat mellékletét képező megálla-
podást jóvráhagyja.,,
Kéri akinek van kérdése vagy hozzásző|ása tegye fel.

Kérdés és hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, az előbbi kiegészítéssel a javas-
lat elfogadásfua.

A Képviselő-testület a tagai ktizül jelen lévő 4 fő kozi| 4 igen szavazatta|, ellenszavazat és
tartőzkodás nélkül elfogadta a javaslatot és az a|ábbihatározatotho,zta:

Tardona Községi Önkormán yzat Képviselő-testületének
3512015. (v. 14.) határozata

a Hősök emlékktinyve elkészítésével és kinyomtatásával kapcsolatban kötött megállapo.
dás jóváharyásáról

Tardona Községi Önkormányzat Képviselő-testtilete a tfuggyal kapcsolatos előterjesztést
megtárgyalta és a következő hatélrozatot hozza:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az onkormányzat és Kisgergely Bélával és Leic Józseffel
az|. és II. világháboruban elesett katona hősök és Tardona község polgtíri á|dozataínak felku-
tatásáva| és a Hősök emlékkönyve elkészítésével és kinyomtatásával kapcsolatban kötött a
hatátrozat mellékletét képező megállapodást j óvtíhagyj a.

3512015. (v. 14.) határozat mellék|ete

Megblzási szerződés

Megbízó: Tardona Község onkormányzata (3644 Thrdonao Aradi u.1.)
Törzsszám : 734554
Szakfelad at: 841126

Megbízott adatai:

Név: Leic József
Szül.hely' idő: Gráb őc 1928.03.2I.
Anyja neve: Künsztler Magdolna
Adószáma: 8223590190
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Taj száma:099 844 I54
Allandó lakcíme : 3348 Szilvásvárad, Park u. 11.
Főfoglalk ozásu munkahelye : nyugdíj as

Megbízási szerződés, mely egyrészről a Thrdona Község Önkormányzata
mint megbiző, másrészről Leic József mint megbízottközött a mai napon a kö.
v etkező feltételekkel j ött létre.

1. A megbízőmegbizzaanevezettetazl. és II. világháborúban elesett katona
hősök és Thrdona község polgári á|dozatainak felkutatásával és a Hősök
emlékkönyve elkészítésével és kinyom tatásával amelyért nettó 55.000..Ft
díjazás illeti meg.

2. A megbízás 201 5.05.04. nap kezdődik és 201 5.07.0 4. napig érvényes.
3. A megbízoít amegbízást a polgármester utasításai szerint és amegbiző

érdekének me gfelelően kötel e s telj e síteni. Amennyib en felad atát nem tudj a
teljesíteni, bármely okból akadáIyozva van' haladéktalanulköteles a megbí-
zót értesíteni.

Tardona, 2015.május 04.

Leic József
megbízott

Balla György
megbíző

Megbtzási szerződés

Megbízó: Thrdona Község onkormányzata (3644 Tardona,Aradi u.t..)
Törzsszám : 734554
Szakfeladat: 841126

Megbízott adatai z

Név: Kisgergely Béla
Szül.hely, idő:Nagyvisnyó, 1928.I0.29.
Anyja neve: Likai Zsőfia
Adószáma: 8225810155
Taj szétma: 100 028 201
Allandó lakcíme : 33 49 Nagyvisny ő, Dőzsa Gy. űt 26.
Főfoglalk ozásu munkahelye : nyugdíj as
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Megbízási szerződés, mely egyrészről a Tardona Község onkormányzata
mint megbíző, másrészről Kisgergely Béla mint megbízott között ama\ napon a
következő feltételekkel j ött létre.

1. A megbíző megbizza a nevezeítet az I. és II. világháborúban elesett katona
hősök és Tardona község polgári á|dozatainak felkutatásáva| ós a Hősök
emlékkönyve elkészítésével és kinyom tatásáva| amelyért nettó 55.000..Ft
díjazás illeti meg.

2. Amegbízás 2015.05.04. napkezdődik és 2015.07.04.napig érvényes.
3. A megbízott amegbízást a polgármester utasításai szerint és amegbíző

érdekének megfelelően köteles teljesíteni. Amennyiben feladatát nem tudja
te lj e s íteni, b árme ly o kb ó 1 akadáIy ozv a y an ) haLadéIdal anul köte 1 e s a me gb í -
zót értesíteni.

Tardona' 2015.május 04.

Kisgergely Béla
megbízott

Balla György
megbíző

Balla Gvörw polgármester: Elmondja, hogy átgondolásra javasolja, hogy a települési támo-
gatásról szóló helyi rendelet néhany pontját, mert a folyamatos ügymenet e||átása érdekében
célszení azon dontéseket a polgármestene átnlházni a Bizottság hatásköréből, melyek ténye-
ken alapulnak. Kéri, hogy akinek van kérdése vagy hozzászólása tegye meg.

Dr: Szécsi ottó ieeYző: Elmondja, hogy a rendeletet kell módosítarihozzá.

Balla Gviirgy polgármester: Elmondja, hogy Pál Lilla vételi kérelmet nyújtott be egy építési
telekre. Kérdezi, hogy értékesítse-e az onkormányzat?

Gvenes Bálint képviselő: Elmondja, hogy utána kell jrírni, mert az onkormanyzat a200O-es
évek elején sokat értékesített, melyek még mindig a nevén vannak' a tulajdonosok nem íratták
át, így jó lenn elkerülni azt, hogy olyan ingatlan kerüljön eladásra' amít mát eladott az Ón-
korrrrányzat.

14:53 órakor megérkezett Czakő Tivadar kópviselő' íry a jelen lévő képviselők száma 5
főre emelkedett.

Gyenes Bálint képviselő: Elmondja, hogy látott egy hirdetést, melyben háziá||atok átvéte|ét
hirdették, ennek az e|érhetóségét kéri megadni. Kérdezi, hogy a Kulturális Egyesület azldő-
sek estéjén részt vegyen-e?

44



Ba|la Gvörev polgármester: Elmondja, hogy számíta Kultwális Egyestiletre.

Gvenes BálinÍ képvise|ő: Elmondja, hogy a Kékesi-fele ingatlannal kapcsolatban lépni kell.
Azngyvédjrírjon el.

Pr. Szépsi 'Qtttó iewző: Elmondja, ha nincsenek megelégedve a képviselettel fel kell mondani
és meg kell bízni mast, akihez átkerül a teljes anyag.

naila cvörev Do'qárn : Elmondj4 hogy módosítarri kell a hulladékrendeletet, mert 60
literes lcukát is kell biztosítani a lakosoknak.

Dn $zécsi ottó iewző: Ismerteti a jogszabáiyi hátteret. Javasolja még vrírjon a Képvise1ő.
testÍilet.

Balla Györry poleármester: Elmondja, hogy kb. 20 fő nem ftzette csak ki a szemétdíjat.
Sokan jeleáék, hogy szeretnék a csekkes megoldást.

kezderu az
: Kérdezi, hogy a kommunálisadóval mit fog

, mert aztfe|e|te,hogy csökkenteni fogiák.

Mivel a napirendhez kapcsolódóan további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a
polgrírmester a képviselő-testiileti nyílt ülését 15 óra 44 perckor bezárta.

k.m.f.

i-\\,0.*,
polgiírmester
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