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Készült: Tardona Község onkormanyzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános
ülésén.

Az ülés időpontia: 2015. június 15. a kezdés időpontja: 14:00 óra.

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

Az ülésen ielen vannak a képviselő.testíilet taeiai kiizül:

Balla György polgármester
Szűcsné Pál-Kutas orsolya alpolgármester
Czakő Tivadar képviselő érkezett 15:28 órakor
Földessy Aranka Margit képviselő
Gyenes Bálint képviselő
Pálné Kakszi Ilona képviselő
Primász Péter képviselő

Távol van: -

Az ülésen ielen vannak tanácskozási ioeeal meehívottak közül:

Dr. Szécsi ottő jegyzi|
Júászné dr. Soltész Edit aljegyző, jkwezető

Balla Gvörw polgármester:
Köszönti a megjelenteket. Megál|apitja, hogy a megválasztott 7 fő képviselő közül 6 fő kép.
viselő jelen van, ezért az ülés hatrározatképes és azt, megnyitotta. Elmondja, hogy Czakó kép-
viselő ur jelezte, hogy késni fog.

Javasolja a jegyzókönyv hitelesítőinek Földessy Aranka Margit képviselőt és Szűcsné Pál-
Kutas orsolya alpolgármestert. Kéri, hogy aki egyetért kézfe|ny$tással je|ezze.

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattaI. ellenszav azat és tartőzkodás nélkül
elfogadta a polgrármester j avaslatát.

Ismerteti és szavazásra bocsátja a napirendi pontokat.

1 ./ A tardonai laktanya kollektív hasznosítás ának vizsgá|ata
Előterj esáő : Balla György polgiírmester

2. l Indítv ényok, j avaslatok

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

1 ./ A tardonai laktanya kollektív hasznosítás ának vizsgá|ata



Előterjesztő: Balla György polgiírmester

2. I Inditv anyok, j avaslatok

1. napirend

Balla Györry polgármester: Elmondja, hogy a volt Laktanya ingatlananak hasznosításara
készített Antal Sándor ur egy tanulmányt, melyet mindenki áttanulmrányozott. Kéri, hogy hoz.
zésző|ásukat tegyék me g.

Gyenes Bálint képviselő: Elmondj4 hogy neki tetszik a dologo de a megvalósít.íst nem látja.
Jó az ötlet. Amit olvasott annak a8lYo-a leírás, 2}oÁ-aolyan szátmadat ami lehetséges, de nem
|átja a megvalósíüást. Jő az ötlet. lehetne használni, mivel az a cég amelyik ezzel fog|a|kozott
Sajóvelezdenbezélrt.

Pálné Kakszi Ilona képviselő: Elmondja, hogy nem értette az anyagot.

T.öldessy Aranka Margit képviselő: Elmondj4 hogy nem érti milyen célt szolgtál. Milyen
formát gondolt ki erre, kik pályááaürak, milyen szerepe |enne az önkormányzatnak, Antal
úrnak, más önkormiínyzatoknak. Az étkez1etés tultelített, konyhák vannak, közrrrunka prog.
ram keretében állítjrák e|ő az alapanyagot. Kérdezi, hogy erre milyen döntést kellene hozrti?

Balla Györry polgármester: Elmondja' hogy a tanulmányban értékeli az e|telt 20 évet. Sze.
retne adni a helyi lakosoknak. Korábban házláji művelések voltak, jelenleg halott tőke van és
tönkre megy a laktanya. országos példaértékű mintaprogram is lehetne belőle. Értékeket,
élelmet termelnének.

Gyenes Bálint képviselő: Elmondj4 hogy hasonló elképzeléseket látott már megvalósulni.

Primász Péter képviselő: Elmondja hogy Létavértesen és környékén uborkríznak és vannak
mellette savanyító Íizemek is.

x.öldessy Aranka Margít képviselő: Elmondj4 hogy hiányzik a konkréilmaz anyagból ami.
nek van realiüísa.

Primász Péter képviselő: Elmondj4 hogy a legeltetéses állattartás és az arra épülő bármi
lehet. Nagyban folirázni nem érdemes.

Balla Gyiirry polgármester: Elmondja' hogy 10$-nyi azá||ati eredetíi termék.

Primász Péter képviselő: Elmondj4 hogy nem rossz amit kitalált.

Pálné Kakszi llona képviselő: Kétdez| hogy mi az önkormtínyzatszercpe?

Balla György polgármester: Elmondja, hogy az önkormányzat elherdrílta a területet. Lehet-
ne visszavenni ebből, az önkormrányzat befolyríssal lehet erre. Sztiksége van az onkormányzat
döntésére, jővehagyására. Ha megvalósul az önkormányzat segítse.



Primász Péter képvíselő: Elmondja, hogy a kormányzatnak is érdekében állhat ennek a tá-
mogatiísa. Elmondja, hogy brírmiben fognak is pénz ke|| hozzá. Sem az önkormányzatnak
sem.V embernek nincs. Önkormanyzati feladatot ebben nem lát. Természetesen gráncsoskodni
sem szabad.

T.öldessy Aranka képviselő: Elmondj4 hogy kérdés a lakosság mennyire hajlandó beszállni
ebbe.

Gyenes Bálint képviselő: Elmondja, hogy a kömyező telepiilések is beszríllnak ebbe.

Balla Györry polgármester: Elmondja, hogy rendszerekben gondolkozott mindig. Mintát
szeretne adni ennek a régiónak a fejlesztésére. Elelmezésben gondolkodik. Ha az önkormríny.
zatnaknem kerül pétwébe segítsék

Gyenes Bálint képviselő: Elmondja, hogy az ötlet nem rossz' tiímogatja, de nem látja hogyan
valósul meg.

Balla Gyiirry polgármester: Kérdezi, hogy van-e még további kérdés, esetleg javaslat, hoz-
zásző]rás?
Javaslata a következő: ,,1. A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy támogatja Antal Sándor ,, a
sZoCIÁLIS GAZDASÁGFEJLESZIÉsnp VoNATKoZó,'DÓNTÉST prorÉszÍrŐ
TANULMÁNY. TARDoNA KozsÉa ÓNroRMÁNYZnrÁNar rÉpvrsprŐrpsrÜ.
LETE nÉszÉnB'' tanulmányát, mely abatérozatmellékletét képezi és felkéri a polgármestert
további egyeztetések folytatásríra.'' Kéri, hogy akinek van esetleg kérdése tegye fel.

Kérdés éshozzászólas hianyában kéri a Képviselő-testtiletet, a javaslat elfogadására.

A Képviselő.testtilet a tagu közÍil jelen lévő 6 fő köziil 6 igen szavazatta|' ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és az a|ábbihatfuozatothozta:

Tardona Községi Onkormányzat Képviselő.testületének
3612015. (VI. 15.) határozata

a szociális gazdaságfejlesztésre vonatkozó tanulmány támogatásáról

Tardona Községi onkormanyzat Képviselő.testülete a térggyal kapcsolatos előterjesztést
megtargyalta és a következő hatáttozatot hozza:

A Képviselő-testület úgy dönt, hpsr trímo e9tsa Antvt Spnd9r ,,, a SZoCIÁrts GAZDASÁG.
FEJLESZTESRE VONATKOZO,,DONTEST ELOKESZITO TANULMANY'' TARDONA
rozsÉo ÓNronuÁNYZATÁNAK rÉpvtsn,rŐrpsrÜrETE RÉSZÉRE'' tanulmányát,
mely a hatÍrozat mellékletét képezi és felkéri a polgármestert további egyeztetések folytatasá-
ra.

TARDONA. LAKTAI\YA

3612015. (u. 15.) határozat melléklete
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TANULMÁNY célia:
hogy feltárja azokat a közvetlen környezeti adottságokat, melyek megteremthetik a te-
lepülés lakossága szátmfua az értékeremtő munka világába való belépés lehetőségét.
Mivel a közrrrunka nem ad megélhetést hosszútávon, így egyre inkább a helyi önkor-
miínyzatnak kell megpróbrálni segíteni a tartós munkanélküliségben szenvedőknek a
mindennapi szociális igényeik elérésében. olyan tartós fogla|koztatási rendszer kiala-
kítrísara van tehát sztikség, melyben a szocializá|ódó családok képesek leszrek kitömi
a nyomorúság hálójából, és nem kell a nélkülözésekre berendezett életviteliiket átörö-
kítenitik utódaik szÍtmélra, amiben most élnek. Ennek avizsgá|atnak tehát az a konkrét
célja hogy megvizsgálja, miként lehetséges állami támogatással olyan szociális jelle-
gu gazdáikodási tevékenységet létrehozni, amely a helyi keresletre rcagá|va, fejleszté-
sével elsősorban a munkanélküliek bevonásáva] a helyi közösség hasznát lenne képes
szolgálni.

Mivel az önkorményzat szerepviíllalásában érezhetó kényszerhelyzet teremtődött az-
za|,hogy sem tV állam, sem a munkaerőpiac nem tud elegendő munkát adni a jelentős
létszámú munkaképes lakossága szétmára, ezért nekj kell megpróbálnia aktiválni azo.
kat az erőforrásokat, amik segítségével kiegészítheti, majd fudatosan átalakíthatj a gM-
dálkodasi rendszerét, ami eddig jellemzően a közmunka keretében történő helyi lehe.
tőségekben jelent meg az elmúlt évtizedekben.

Fenti szempontok a|apjan került vizsgéúat tárgyává azon altematíva, hogy egy új élet.
vitel kialakíüísanak igényét mennyire lenne képes szolgálni a résztvevők által közösen
kialakítandó szocirílis jellegű gazdasági kömyezet, melynek integrált központuságát
Tardona Önkormanyzata nevezett Laktanya teriiletét felhasználvakiváwá kialakítani
és fenntartani kiemelten közhasznú céljainak elérése érdekében.

tartalma:
1./Allapot-meghatiírozás: - település elhelyezkedése, helyi tarsadalma

- teleptilés gazdá|kodási környezete
- önkormrínyzati gazdáIkodás
. önkormanyzati és lakossági gazdálkodrís sajá-
tosságai

összeállította:

2.l 1t||apot-meghatarozas: . laktanya kömyezete
- célterület állapota
- felúj íüísi sztikséglete
. megvalósítrást érintő területek
- hasmosítást elősegítő eszközök

3./ Tanácsadói véleményezés (adatok és információk elemzése.értékelése)

4./ A megvalósítást szolgríló tewezett feladatcsoportok bemutatása

Antal Sándor _ v ezetói tanácsadó
Tanulmány 19 számozott oldalból áll.

áúai|va:



20l5. május 28.-rín
Tardona Község onkormány zatánakKépviselőtestülete szétmfua.
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t.l errepor-upoH,uÁnozÁs : rprppÜrÉs És rÁnsaonrrua

Település elhelvezkedóse. helvi társadalma

Tardona Község, mint célteriilet Magyarországon a Btikk északi részén, erdőkkel és
hegyekkel övene, a Tardona patak á|tal szabdalt volgyÍő mellett talrálható. Legközelebbi tele.
pülések Mályinka és Dédestapolcsány. Miskolchoz 36 km-re, Bánkrithoz 6 k'rn-te, Szilvásvá-
radhoz 16 km-re, Egerhez 50 km.re, Budapesthez220 km-re helyezkedik el. Jól megközelít.
hető, rendszeres tömegközlekedési eszköz köti össze egymással, illetve Kazincbarcikával. A
település I2,2|<r?teriiletíi, szláv eredetű neve alapjrín: kemény, sziltárd.

Megközelíthetőségét, a Kazincbarcikát és Dédestapolcsányt összekötő mellélcutvonat
biáosítja, melynek minőségét ugyan lehet kifogásolni, de atáj megragadó szépsége ezértkár-
pótolja azátha|adőt.

Kozigazgatásilag történő elhelyezkedése alapjrán Kazincbarcika Kistérs égéheztartozik.
A település rendelkezik azokkal az infrastrukturiílis adottságokkal (ivóvíz, vi||arty, szewtyvíz-
csatomarendszer, fr|gáz-háIőzat, telefon, kábel.tv' intemet), amik biztosítjrák a lakossági igé-
nyeknek megfelelő ellátást. Tömegközlekedését Volán-buszjaratok segítik elő, ehhez belsőte-
rületileg kiépített, fedett utasviíró.helységekkel rendelkezik.

A lakossági lélekszráma 2010-ben 1018 fő' 20l5.ben |076 fő.Ez 5,7oÁ-os növekmény-
nek felel meg, amivel kevés térségbeli település dicsekedhet. Jelenlegi lélekszámanak nemen-
kénti összetétele; ffr: 48Yo, nő:. 52%o. Korcsoportonkénti megosztrísa; 0-18 évesig: 146 fő' 18.
62 évesig: 695 fő, 62 év felett: 235 fő. Ez a tendencia rámutat a települési tarsadalom munka-
bíró-képességének terhelhetőségére. Etnikai összetételében 100%-ban magyar nemzetiségű. A
lakosságot érintő gyakoribb betegségek jellemzően tiikrözik a vidéki emberek étkezési szoká-
sait, megváltozott, besztíkült életmódját, így ezek ftiggvényében leginkább a tulsúlyosság, a
magas vémyomás, a cukor- és érrendszeri betegségek jelentenek problémát. A helyi tarsada-
lom jól ttikrözi a lakosságra vonatkozó dinasztikus vonásokat, a meghatiároző fatilíáisnevek:
Balla, Gór, Gyenes, Kulcsar, Kakszi, Kónya, Lovas és Tóth.

Jól működő helyi civilszervezetekkel rendelkezik, úgy is, mint a Tardonai Fiatalok
Egyesülete, illefue Tardonai Kulturális Egyesület, mely nívós előadásaival évente többször és
más településeken is maradandó élményt nyújt vendégeinek. Sportolási, egészség-megőrzési
lehetőségeket kiépített sportprályája, a hagyomrínyokra épülő turisáikai jellegű emlékturái, és
természetj arási lehetőségek biaosítj ak.

Az időskoruak trímogatása elsősorban; a rendszeres kapcsolattartásban, a szociális jel-
legű ellátásokban (közétkeztetés, bevásrírlás, gyógyszerbeszerzés, tiizelőfa előkészítés, stb.),
és az ,,Idősek Napja'' rendezvényekben nyilvánul meg. A szociális- és egészségügyi ellátott-
ságot a Családgondozás, a Hiíziorvosi. és Védőnői Szolgálat jelenti. A munkalehetőségek nö-
velése érdekében pályavá|asztásra, pályamódosítrísr4 illetve átképzésekre vonatkozó helyi
lehetőségekkel nem rendelkezik. A helyi oktatást- és nevelést nívósan szolgáló általanos isko-
|áját - melyet 1928-ban építettek - 2006-ban a kötelező normatívlétszám hianya miatt (-7 isko.
láskoru gyermek) bezártÍk.



A rendszerváltas előtti település-közeli munkalehetőségeket jellemzően a térségben lé-
vő íntézmények, a működő termelőszövetkezetek, a gyának, az erdészet és bányászat nyújtot-
trík. Kisebb hányadban a szolgáItatások, a kereskedelem és vendéglátas.

Nyolcvanas években a munkaképes lakosság 9 5oÁ-a állandó munkahellyel rendelk ezett,
ami a rendszerváltríst követően évről-éwe drasáikusan csökkent.

Jelenleg a korábbi statisztikai mutató _ közmunkások nélkül _ 35-37% köriili. A nél-
külöző családok nagy része ertnem csak gazdaságilag, hanem erkölcsileg is nehezen képes
elviselni.

A munkahelyek megszűnései, mint a|etbinonságot leginkább negatívan érintő válto-
zások, automatikusan felszínre hoztak olyan családromboló szenvedélybetegségeket, mint pl.
a szerencsej áték, a dohányzás és az alkoholizmus, melyeknek mutatói jelentősen megemel-
kedtek a rendszerváltást követő években (1989-ben: t9 fr' 2010.ben: 26 fő). A munkaképes
lakosság több mint a fele kisebb-nagyobb rendszerességgel dohrányzik.

A hrízasság szentélyében közel 200 pár, parkapcsolatban 30 prár él családi életet és ne-
vel gyermeket. Az egy családra jutó gyermekek száttna: 2 fő. Az e|halá|ozások és sziilések
aránya 20l0-ben: 5 szülés, 17 elhalálozás, me|yek főbb okai: az idegi-rendszerű megbetege-
dések és az elhízás következményeiből származő egyéb betegségek voltak.

Telepiilés szinten jól kimutatható a növekvő migráció veszélye, melynek jellemzőbb
okai: a munkahely keresése, a tovább tanulás lehetősége, az egzisztencia növelése) az anyagi
és erkölcsi megbecsülés. Rendszerváltas őtakoze| 35 munkaképes személy költözött el jobb
lehetőségeket keresve. A migráció célríllomásaivá leginkább a közeli varások, a fővráros, illet-
ve nyugat.európai országok váltak. A megkérdezett ftata|ok többsége szinte magától értetődő-
nek tartja az indulás szándéké./', a külftildön elképzelhető szebb jövőt. Külfijldön jelenleg
munkát vállalók szÍtma:2O fo.

Megállapíthatő az is, hogy a helyi lakosság összefogását leginkább a rokoni széúak, a
helyi érdekek, a segítőszandék és a közös célok megvalósítása bizonyítja. Hogy más települé-
sek részéről milyen a Tardonaiak megítélése, aztjól megfogalmazta neves írónk, miszerint
,,Tardoniíra kell menni emberséget tanulni'' s a mellett, a helyiek makacs emberek.

Település eazdálkodási körnvezete

A II. világháboru után a település nagylendülettel kezdte meg a jövőjének megalapo-
zását. Ez a he|yi gazdálkodás újraszervezésében, ftildosztásban, házhe|yek igénylésében, a
Fogyasztási Népszövetkezet mega|akításában, erdők telekkönyvezésében, a mezőgazdasági
munkrák ütemtervezésében, útépítésben, konda és gulya tartásában nyilvrínul meg elsődlege.
sen. Majd 1956.ban a falu villamosíüísa adott újabb lendületet gazdasági fejlődésének. Szinte
minden család rendelkezett jőszárylartással, veteményeskerttel és gyiimölcsösökkel, a ftildterii-
letek jelentős része megművelésre került vagy kaszélóként-legelőként hasznosult. Ezze| pétr-
huzamosan kialakult az ahe|yí iparos réteg is, mely elősegítette ezeket a fejlődési folyamato-
kat. Ebben a történelmi korban kevés családnak kellett a nélkülözéssel szrímolnia.

A település szétmána 2000-ben váIt &ezhetővé a lakossági tartalékok tényleges elfo-
gyása. Míg korábban szinte mindenki rendelkezett valamilyen jövedelemforrással, kisebb.
nagyobb háztáji gazdaságga| és ebből származő többletjövedelmekkel, úgy napjainkban ez
igen csak szertefoszlott. Jelenleg a családok sok esetben a létminimumot jelentő megélhetésü.



kért jelentős energiákat kell, hogy rafordítsanak, a lecsökkent munkalehetőségek, a szociiílis.
segély, a közmunkaés az alkalmai munkavtíllalasok adta lehetőségek mellett. Ebből eredően a
családok egy része kiilönböző hitelekből próbálja egyensúlyba tartani családi megélhetésének
esélyeit.

Ennek a reménytelen és erőltetett versenynek legtöbb esetben eladósodás lett a vége.
Hovatovább felbontódni látszanak a korábban jól működő, egymást kiegészítő és egymásra
számíthatő családi ,,klánok". Számolni kellett azza|is, hogy a korábbi, jő|fizető munkahelyek
(mint p|.bányászat) fiiggvényében járó, arény|ag magas nyugdíjjal rendelkezők sziíma roha.
mosan csökkent.

Napjainkban viszont érezhetőenkezd megmutatkozni a falu élni. és tenni akarása, ami
abban mutatkozik meg leginkább, hogy egyre több család kezd foglalkozni veteményekkel,
aptőjőszágfartással, gyiimölcsfrík ültetésével (ezekháztáji feldolgozásával), a természet adta
lehetőségek kiaknrízrísával (p1. méhészet, tí:zifa kitermelés, állattartás-legeltetés, takarmany.
termesztés, szó|észet, halgazdálkodás, gyógynövények gyiijtése, stb).

Elmúlt években megerősödni látszanak a helyi vállalkozások, minek következtében
kielégítő szintet kezd elérni a lakosságí szo|gá|tatás mértéke. Feladatellátrísban résztvevők,
mint pl. kőmiives, ács, lakatos, személy- és ráruszállító, muszerész, villanyszerelő, autószerelő,
fodrász, pék, cukrrász, mezőgazdász, kiskereskedő és vendéglátő, jőI szolgáljak a lakossági
igényeket. Hirínyosság mutatkozik viszont a helyi oktatiís- és képzésben, a humiíngyógyszerek
ellátásában, a kulturát és művelődést szolgáló adottságokban, a gyermekruhánatban, építő.
anyag-ellátásban, frisshúsfelék. és műszaki cikkek ellátásában, kisebb hanyadban aháztartási
kisgépek javításában és a mezógazdaságot kiszolgríló kisméretrÍ, mobil szerkezetíi gépek és
berendezések beszerzésében.

Mindezeket figyelembevételével megállapÍtható, hogy a jelenlegi helyi gazdálkodást
meghatátozó 8-10 vállalkozás eredményessége produká|janagyrésá a,,települési kép'' elfo.
gadható mértékű egzisztenciális helyzetére utaló pozitív vonásokat, melyeket kiegészítenek a
korábbi rendszerben megépített, napjainkban is jól karbantartott családi házak képei és a fel-
újított mellékutak hálőzata. Viszont ezt aképet rontja a település kömyezetében lévő mező-
gazdaságí területek nagyobb hrínyadú kihasználatlansága és a Laktanya elhanyagolt teriiletei
(harcálláspont, szociá1is-b1okk), illetve a település átsze|ő közút igen csak rossz műszaki álla.
pota.

Atelepülés munkaképes lakosságrínak iskolai végzettség szerinti megosztása: általrínos
iskola 15%, szakmunkásképzés 64%o, érettségitI5%o, főiskola 4Yo és egyetem 2%o. AtIagéIet-
koruk: 32-36 év. Atlag havi jövedelmtik: minimálbérből (betanított, i11. szakmunka), közmun-
kadíjból és szociálissegélyből, kisebb hrínyadban egyéni vezetói bérekből, vállalkozások adó.
zott eredményeiből tevődik össze. Helyben fog|a|koztatás keretében 40 fő közmunkában',20
fő vállalkozasokban, illetve településen kí\.til 80-85 fő végez munkát. A helyi vállalkozók
tevékenységtik szerint nem csak a helyi igényeket kell, hogy ellássrík, a fennmaradásuk érde-
kében. Mindezek ellenére a külfiildön és belftldön ténykedő vállalkozások ariínya 2-18 köztit-
ti.

Munkaképes lakosságból, a tartósan munkanélküliek száma 2010-ben elérte a 69 főt,
ez a szátm 2015-ben lecsökkent 64 főre. Korszerinti összetételben l8-30 év között: 24 fő'30-
50 év köztitt: 40 fő, 50-62 év között 20 fő sziímolható. Iskolai végzettségiik és képzettségiik
arénya:8 ríltalrínos a|att: I%o,8 általránost végzett: I5Yo, szakképzett: 84Yo.



Elmúlt években a pá|yaváIasztóknak, fiatalkoruaknak helyileg nem működött semmi-
lyen szintti szakmai pályavá|asztÍsi tanácsadás' nem hívtak meg más cégek és intézmények
képviselőit' jól működő vríllalkoziásokat, igy u önkormányzat nem érhette e| azt' hogy érde-
kelté tegye, megkösse a fiatalokat teleptiléstikhöz. Munkaképesség.javító lehetőségként var.
rónői képzést, mezőgazdasági munkasképzést és közigazgatasi ismeretek megszerzését szol-
gráló ktizmunka lehetőségeket biztosított munkanélktiliek szátmátta. Településen belül jelenleg
a közmunkaprogÍamok adnak munkahelyteremtő lehetőséget.
Onkormánvzati eazdálkodás

A rendszervrílüíst követően átvett önkormiínyzati vagyon összetételénél, mennyiségénél
és értékénél fogva megalapoáatta volna településének mindennapi igényeit és a jövőjét egy.
aránt. Ez az induló tőke viszont - ciklusonként is mérhetően . jelentős mértékben csökkent,
majd a napjainkban fennmaradó javak nagy része is úgymond értéktelenné, az önkormányzat
és a helyi tarsadalom szátmára hasznosíthatatlanná vált, mivel ezt aránehezedő kötelezettség-
viíllalasok, terhelések és tulajdonjogi rendezetlenségtik nagyrészt meggátolta. Gyarapodás
jellegti érték'rnozgásokról nem lévén sző' a csökkenéseket kiváltó okok közül leginkább a
meggondolatlan értékesítések, a megalapozatlan gazdasági trársulásokban való vagyoni appor-
tok bevitele és közreműködések, az indokolatlan kötelezettségvrállalások, egyéni érdekeket
tiikröző gazdálkodasi kezdeményezések, ahozzánem értés, rosszul megválasztott tanácsadók
és mindezek összességeként megjelenő jelentős mértékÍi eladósodás jellemezte az önkor.
mányzatigazdáIkodástarendszervríltrástkövetőévtizedekben.

Elmúlt években az önkormányzat vezetése felmérte elődeinek korábbi hibáit, elmulasz.
tott lehetőségeit és gazdálkodrís rendszerét olyan formában építette át, hogy az elsősorban
feleljen meg a törvényi követelményeknek, de ttikrözze elkötelezettségét a helyi lakosai szá.
miíra is. Működésében és cselekedeteiben generálni próbálja tartalék erőfonrásait, hogy költ-
ségvetési tervezése tudatos, megvalósítható és fenntartható legyen, szabaduljon meg a múltbé-
li, megörökölt és kényszerű kötelezettségvállalásoktól. Növelni és elérni legyen képes az
eredményességét befolyásoló legapróbb tényezőket és lehetőségeket is, nem utolsósorban
,,hitelképességének növelését''.

A Polgrírmesteri Hivatal rendelkezik a gazdálkodásara vonatkozó összes olyan szabéiy.
zatta|, helyi rendelkezésekkel, amik lehetővé teszik az át|áthatósáryot és nyomon-
követhetőséget folyamataiban. Az Önkormányzat éves költségvetési tervezetének megvalósu-
lásai és vá|tozésu konzekvensen kimutatottak, az eredményt befolyásoló reális tényezők pe-
dig megríllapítottak. Az önként vállalt feladatai nem veszé|yeztetík a köte|ezően ellátandó
köz. és ríllami feladatait. A települési és önkorményzati fenntartási költségei emelkedő ten-
denciát mutatnak. onkormrínyzat ővodát, iskolát, védőnői és hríziorvosi szolgálatot tart fenn,
mint közintéanényt.

Elmúlt években önkormiányzat sikeresen pélyazottközpéruek elérésére, melyek segítsé-
gével óvodafejlesáést ért el, komplex közösségi- és közlekedési fejlesáéseket valósított meg,
közmunkaprogramokban vett részt. onfenntartásra vonatkozó törekvéseiben kiemelt szerepet
kapott a helyi mezőgazdasági lehetőségek vizsgáiata, az igénybe vehető erőforrások össze-
gffitése, melyekből ipari jellegű tevékenységek kialakítrását, a résztvevők integráltísát szeret-
né megvalósítani, új munkahelyek kialakít.ísrának szandékáva]. Gazdasagfejlesztés terén a
korábbi negatívpéldéka|apjén, nem ért el komolyabb sikereket az önkormányzat. Polgármes-
teri Hivatal jelenlegi tigyosztrílyai kielégítik a helyi lakosok hivatali szo|gáltatásra és ügyinté-
zésre vonatkozó igényeit. Az önkormányzat tervezetí e|őirényzott éves költségvetéséről, ter-
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vezett rírbevételekről és a működés konkrét eredményességéről adatok hiányában nem kelet.
keáetett véleményalkotrís.

A rendszerváltríst követő önkormányzati gazdálkodásnak kiemelkedőbb eredményei
csak az elmúlt években mutatkoáak, kudarcai pedig az azt mege|óző években keletkeztek. A
helyi lakosság kudarcként ítélte meg az önkormányzati vagyon eladását1átadását, a közműki-
építések megvalósításanak módját, a páIyánati lehetőségek elsza|asztásáÍ, az általrínos iskola
bezétrását, a közutak elhanyagolt rossz él|apotát, a honvédségi terület eladását, a helyi vállal.
kozások magukra hagyrísát, önkormányzat á|tal létrehozott vagy közösen múködtetett gazda-
sági tarsaságok eredménytelen működését.
Mindezek ellenére az elmúlt évtizedekben az önkormanyzati gazdáIkodás eredménytelensé-
gének előidézése vagy bekövetkezése miatt, ez idug semmilyen jellegű felelősségre vonás
kezdeményezése, megvalósulása nem történt.

Az önkormánvzati és lakosságÍ gazdálkodás saiátosságai

Elmúlt évtizedekben iinkormúnyzat nem tartott céltudatos, a gazdólkodósí lehetőségek
feltórdsára vonatkouí lakosstÍgí ötletnapokat, ígt nem valósalhatott meg gazdasógi' vagt
gazdólkodósí tevékenységekkel kapcsolatos lakosstúgi kezdeményezés. Tehót a gazdólkodtÍs
terén, ígt nem vdlhatottfelfedezhetővé olyan mérhető azonosstÍg, ami az önkormónyzati és
a lakosstÍgi jövtÍképalkottús kiizös szóndékót bizonyította volna Az azonosstÍg igényét mel-
Iőzve, ínkdbb csak olyan eaenfttekÍedezhetőkfel, amik horízontólisan sem kerülhettek vol-
na eglmós mellé, mivel a glakorlatban polítikaí befolytÍsoltsógra, vagl szűíkebb egléni ér-
dekek megnyilvdnuldsaira engedtek következtetní a kordbbi képvÍselőtestiileti dontések
többsége.

Önkormdnyzat az íntéunényhúlózatdban kialakítandó munkakörökön kívíil, mós ól-
landó jellegűí munkahelyet nem tudott kí alakítani a rendszervdltós óta, A kordbbi önólló
vagt társulósban kifejtett gazdasági tevékenységei nem voltak szocítÍlís jellegúínek minősít-
hetők, semmilyen tekíntetben sem eredményeúettek mérhetőnépességmegtartó erőt.

A rendszenóltúst követő képvÍselőtestületek nem vettek részt helyi termékek előóllíttÍ-
sdban, sem mint kiizreműíködők, sem mínt szeryezők, piackutatók, vagtfogtasztók. Atermé-
szetí értékeket kíndló környezeti adottsógokat Jigtelembe véve, semmilyen formóban nem
segítették az egésaéget jtíl szolgóló iikogazdólkodtÍst folytató helyí lakosok törekvéseit Nem
vúllaltak elvórható szerepet a vídékí életvíteli kompetencíók lakosstÍgirónyú terjesztésében,
elsajdtíttÍstúban. Nem vontók be helyi tórsadalmukat a vídékfejlesztésre és településfejlesz-
tésre vonatkouí tervezésifolyamataíkba' nem bíztosítotttík a kínólkoaí lehetőségek kollektív
véIeményezésének lehetőségét Konkrét példtúkkal nem bízonyítható, hogt valamíkor is a
helyí népí gondolkodúsmód (,józan paraszti ész,,,, megjelent volna ezeken az önkormdnyza-
ti gazdasógi vonatkoztús ti döntésekben.

Az önkormónyzat jelenlegi képviselőtesttiletefoglalkozík aczal, hogl afoglalkoztatott-
stúgbót kíeső szenvedélybetegek szómának csiikkentését miként tudja megoldaní onkor-
mdnyzat, ez idóig nem ajónlott lakossóga részére szolgtÍltatús jellegíí munkóí Nem viagdl-
túk, hogt a helyi önkormúnyzati köazolgtúltatósokat igénybevevők esetében, hóny %-a keriil
felhaszndlósra az engedélyezett normatívdknalr" Azt sem, hogl a magónszemélyek hatéko-
nyabban ldtndnak-e el bízonyos feladatokat az ijnkormányzatnóI, vagl intézményrendszeré-
nél, vagt milyen teriileteken lenne előnyösebb a köz. és magóns4féra összekapcsolódósa.
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Az önkormdnyzat képviselőtestülete jelenleg nem rendelkezík olyan stratégiúval, amí a
közmunkúból való sziikségszerűí kílépéshez adna megvalósítható útmutatúst, A vórható vól-
toztÍsokról önkormónyzat, ez ídtÍíg nem furtoű lakosstúgi tdjékoztatóst, vaglfelkészítő jellegűi
nyíIt testiiletí iilést. Problémamegoldósként feladatokat fogalmazott meg annak tórglóban,
hogt a közmunkóból való kílépéshez eglúltalón mílyen eszközökkel rendelkezik az iinkor-
mónyzat, a település. Tanulmdny keretében keriilne mególlapíttúsra, hogl a sztikségszeríi
vtíltoztűs, mílyen kijzvetlen kockdzati tényezőkkel jórna, ílletve az is, hogt oz önkorményzat
kötelező továbblépése a közmunka világából, miként fogja befolyásolni a helyi migrációt,
összegezve az önkormónyzat miben tud majd eglüttműíködni helyi lakosstÍgóval, és segítsé-
gére lenni a szocítílisan rószorultaknak, a hótrúnyos helyzetűíeknek A lakossdg egzisztenci-
ólis jövőjéért érzettfelelőssége tudatóban önkormónyzat, jelen döntést-előkészítő tanulmóny
tartalmót felhasznólva próbólja megviagdlni a helyi lakosstÍggal közijsen létrehozandó és
mós résztvevőkkel is egiittműíködÍethető gazdóIkodtÍsi rendszerének kialakíthatóstígdra
v o n atko zó e lkép zelés e ít.

u; Árrepor-upcHlrÁnozÁs : rerreNya És rpRÜrprp,

Célterület körnvezete

A célterület Magyarországon a Btikk északi részén, erdőkkel övezett fennsíkon, a Tar-
dona - patak által szabdalt völgyfő mellett túá|hatő. Legközelebbi települések Tardona,MáL-
lyinka és Dédestapolcsány. Miskolchoz 36 km-re, Bankúthoz 6 k'rt-re, Szilvásvráradhoz 16
km-re, Egerhez 50 km-re, Budapesthez 220 km-re helyezkedik el. Jól megközelíthető, rend-
szeres trimegközlekedési eszkoz köti össze egymással, illetve Kazincbarcikával.

A célterületközigazgatasilag Tardona községhez tntozík (a távolság 400 m). Mint fel-
építményekkel rendelkező íngat|art' korábban honvédségi szociiá]is blokként funkcionált. ln-
gatlant csendes, szép környezetúés tiszta levegőjű bükki táj övezi.

A szríndék megvalósítiísát négy vidékfejlődéséért felelős LEADER Akciócsoport tá.
mogatja, melyek települési tag|étszéma lényegesen meghaladj a a200-t. A környékbeli telepii-
lések lakossága, önkormányzativezetők fogékonyan reagálnak amezőgazdasági jellegű tevé-
kenységek fejlesztésére, mint olyan koncepcióra, ami munkahelyeket és megélhetési lehető-
ségeket lenne képes nyújtani. A felújítríshoz, működtetéshez sziikséges szal<képzett' illetve
szakképzetlen munkaerő a célterület környezetében rendelkezésre állna.

Célterület állapota

Az ingatlan enyhén lejtős terepen fekszik, de az épületek közel sík terepen helyezked-
nek el. Az íngat|an fémszerkezetű szilrírd kerítéssel védett, bekötött há|őzati víz, elektromos
ellátás és kommunikációs eszközök biztosítottak. A közlekedő szakaszaí szíIárdak. aszfalto.
zott útburkolattal ellátottak. Az épületek szerkezeti felülvizsgáIata szakértő á|ta| véleményez-
tetett.

Felújítrísi sziikségletének teljesítése érdekében érvényes építésiigtí- és szakhatóstÍgi
engedéllyel rendelkezík. A J-I jelűí épiilet felújított (4 db iroda és 4 db szálláshely került ki-
alakítasra).

A volt katonai brázis 1960 körül épült, foldszintes, illetve emeletes kialakítrísban' me.
lyek felmenő tartószerkezete részben kisméretrí téglábő|' illetve magasított soklyukú téglából
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készült tartófal, fijdémszerkezete e|őre gyártott vasbeton gerendák között 100.as beton.
béléstest, illetve ftidémtalca. Az épületek ftidémszerkezete lapos.tetőso melyen bitumenes le.
mezszigetelés található. Elmult évtizedekben az ingatlan jelentős részén épületbővítés nem
történt, csupán a konyha épülete kertilt bővítésre.

Í.elúiításí szülrséelete

Célterület jelenlegi ríllapoüínál fogva úgy belső környezetileg, mint felépítrnényileg
elhanyagolt és lelakott, teljes körií felújítást igényel. Jövőbeni miiködtetéséhez sziikséges inf-
rastruktúráj a kiegészítésre szorul.

Egl vagl több ütemíí felújítasi sziikségletét azalábbiakban lehet meghatarozni:
- kiilső-belső teriiletű, zátrt rcndszerii csatorn ahélózatának kiépítése,
. belső teriiletíi energia halózatának kiépítése,
- felépíünényeinek építészeti jellegíi felújítása
- felépítnényeinek gépészeti jellegÍi felújítasa
. tewezetttechnológiai osztottságarrak kialakítrásq'''
. technológiu eszközallomany pótlás4 beszerzése,
. közlekedő szakaszainak javitÁs4
. belső ző|döv ezeti környezetének parkosítasa.

Mewalósítást érintő területek

. 3,2 ha bekerített zö|dövezet, alap-infrastntktúra, szilrárdburkolatu körforgalmat biztosító
útfelület.

o 7 db szilard (vasbeton, tégla) építőanyagból készült felépítnény.

I

\

L
a '

Akép nagyítható! Az I-j jelű épület lebontósra lrcriilt.
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Hasznosítást előseeítő meelévő eszköziik

o célterületen részben vagy egészben megvalósítható projekt
o tevékenységet jól szolgráló elegendő tizemi terület
o részben kialakított infrastruktura (víz, villany, telefon. és internethá|őzat)
o korábbi felújítasra-kivitelezésre vonatkozó építésügyi, szakhatósági engedély
o saját fejlesztésű, aktuális rendszerek' progrÍrmok (minőség, gazdáIkodás, területfej.

le szté s, folyamatsz abály o zás, módszertan)
o szakmai tapasztalatok, szakismeret, szakmai adatbánis
o igénybe vehető szélesk<iní partnerhálózat (telepiilési onkormányzatolc, az élelmi-

s z e r l ónc b an műkn dő h s z akhat ó s ágo l5 s z alcrnai int é zmény e k),
o a minőségbiáosítas, a területfejlesztés terén elismert szakmai múlt,
o széleskörÍi szociális jellegű szövetkezeti együttműködési szríndék
o centralizá|hatő közös igények integrálhatósága, megvalósíthatósága
o más régiók igénye az új termelési rendszer megismerésére, befogadására
o hasznosítható hazai és külföldi kormányszintű kapcsolatrendszerek

uI. l reNÁc seo o I vÉrpIvtÉNyBzÉ s. roNzprvpN s rnvns reror

Véleménvezés:

A rendszerváltástól széttritva, az azt, követő 20 év nagy részében Tardona önkormány-
zatának megvá|asztott képviselőtestÍiletei' nem teljes könien töltötték be hivatásukat, nem
kellőképpen képviselték településtik érdekeit, és nem szolgáltrák annak jövőjét sem. Csak az
elmúlt években keletkezett annyi, a települést érintő benlhánás, ami a nevezett kritikus idők-
ben összességében egyutt sem. A végletekben gondolkodva arta lehet következtetni, hogy
vagy a település ette meg az önkormányzatot, vagy az önkormányzat a települést, ez miír csak
nézőpontkérdése marad, de a javak sajnos elfogytak.

A másik alapvető probléma az vo|t, hogy az élete sorrán keményen dolgozó, szorgal-
mas helyi lakos konkrét gazdasági célkitűzés és útmutatiás nélkiil magára maradt mindennapi
problémáival évtizedeken kereszttil. Amit láthatott és körülette zq|ott, azthaszontalannak és
elképzelhetetlennek tartotta.

A rendszeryóltást ldvető évtizedekben, elég lrorán keltett szembesülniük a bekovetke-
zett negatív vóltoztisok által olrozott erlölcsi és anyagi vonatlrozású ktjvetkezményekkel, a na-
globb áldozatvóllalás igényével, életképességtik és rátermettségük megmérettetésével. Sajnos
nem mindenki kaphatott csak jó osztályzatot. A munlraképes lakosság nagl részébenfelerősÓ-
dott az elvóndorlós szándélra. Sok családban olyan egzisztenciólis lörülmények alakuhak ki,
hogl a csalódfenntartónak tényszeríien meg kellett mutatnia az emberséget és a becsületessé-
get is eglaránt.

Fontos megállapítani, hogy a teleptilést érintő viíltozásokban, a hasznos gazdasági stra.
tégia megta|á|ásában, fenntartasában a polgármester személyének van jellemzően a legna.
gyobb szerepe. Akistérségben, de másutt is a legjobb gyakorlatok mögött szinte kivétel nélkiil
a feladatot hivatásónak érző rótermett, teljesítményorientált, és a minőséget is elérni képes
Ember áll. A 24 órós településmenedzseri hivatás megbecstiltsége és elősegítése az eglik na-
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g/on kamoly záloga a település fenntartható sikprének' Nem létezik minőségi és innovatív
vezető nélhjli hatélrony végrehajtás, a problémókból kilóbaló vállalkozás vagl éppen Ónkor-
mányzatiság' Igazolt az is, hog,l a vidéIcfejlesztés eredményességének eg,lik fontos hllcsa a
kis tel epül é s ek me ger ő s Ódé s e mar ad.

Tardona telepiilés környezetében lévő természeti adottsógok lehetőséget nyújtanak
mezőgazdasógi tevékenységek glalarlására. Kistérségében lévő telepüIések nagl létszáma,
pedig az összefogás, a szövetlrezés lehetőségét rejtik magukban. A teleptilés infrastruktúrólis
kiépítettsége elegendő olyan feldolgozó-szolgáltató jellegű tevékenységek glalarlósóra, amik
nem rontják, és nem veszélyeztetik természetvédelmi tájait. Lakossógi lélelazáma, etnikuma,
korcsoporti összetétele és általános egészségi állapota, familiáris lrotődései, rómutatnak a
helyi társadalom összetartó képességére, munkabíró-kepességének terhelhetőségére, kialmá-
zatlanfelhasználósónak lehetőségeire. Jól m,űkÖdő civilszervezetei és egléb lözÓsségi rendez-
vényei is, bizonyítjók az emberek szervezőkepességét, kitartó helytóllósát.

A teleptilés szintíi tervek ldzött szerepel a település ,,komfort fokozatónak'' növelése,
a szociálisan rószorulók és az idősek támogatósónak növelése, az iskola újra indítása, mező-
gazdasági tevékenységek beindítósa, a helyi iparosodás erősítése, a vidéki turizmus fejlesztése,
melynek elérése érdekében képesek erőiket és energiáikat mozgósítani, a kínáll<ozó lehetősé-
geke t al apo s an me gv iz s gálni.

A rendszerváltást kIvetően, talón még azt megelőzően is, el kpllett volna fogadniuk az
emberelcnek, hogt vidéki, falusi lrornyezet veszi őket lörül, életszemléletükben az ,,itt éItünh
itt élünk és itt akarunk megélni', elvelcre kellett volna haglatkozniuk és építeniük jövőjüket. A
megalapozatlan ólmok, a korábban működő termelő javak elhag,lása, viszont eleve kizórta a
települési gazdólkodós valósértékeinek átmentését, ótrendezését és hatél<ony műlödésének
lehetőségét. A gazdasági folyamatokfejlődésének hiánya törvényszerűenfelglorsította a helyi
tórsadalom bizonyos fokú szétesését, káros rétegződését, mindenképpen megnehezítve az em-
b erek j av őb eni me gélhet é s ét.

A megváltozott gazdasági és társadalmi k)rnyezetben, a megélhetés biztonságóra tö-
rel<vő útkeresés sziilaégszerűségét vélhetően naglmértékben lelassította az is, hogl az iparo-
sodós megjelenésével tömegesen mentek el dolgozni a nagtobb lrereseti lehetőségeket nyújtó
gazdólkodó szervezetekhez, ennek l<ivetkezményeként az időslrorúalcnak juttatott aránylag
magas rtyugdíjak folyósítósa, az elmúlt években lényegében eltompította az élettapasztalatok
átadásának, az életösztön és a tenni akarós lrnrábban ösztönösen meglévő reflexeinek a kote-
l e z ően s züla é gs z erű igényét'

A település vonatkozásában 25-30 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogl napjainkban érez.
hetően újra kezdjen megmutatkoni az emberek összefogással történő élni- és tenni akarása.
Megerősödni látszanak a helyi vál|a|kozások, a település környezetében |évő mezőgazdasági
területek nagyobb hányadú kihasmálatlanságara való törekvés, a munkaképes lakosság arury.
lag magas arányu szakmai képességének jobb kihasználtsága, munkaképességet javító lehető-
ségeket és szakmai pályavá|asztási tanácsadrísokat szervez az önkormányzat, próbál felké.
szülni a közmunka világából való kilépésre, lényegében most kezd javulni a település arculata.

A rendszervrá]tást követően átvett önkormányzati vagyon összetételénél, mennyiségé.
nél és értékénél fogva nagymértékben megalapozhatta volna településének mindennapi és a
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jövőbeni igényeit egyaránt. Ehelyett inkább jelentős mértékii eladósodás jellemezte az őn-
kormányzati gazdálkodást. Sztikségszerűvé vált volna hogy az iinkormrányzatfeltérképezze
a hibiíit, az elmulasztott lehetőségeket és ebből tanulva a gazdálkodásáÍIak olyan rendszerét
kellett volna felépítenie, ami elsősorban a törvényi követelményeknek felelt volna meg, és aá
követően pedig elkötelezettségét a települése szátmára. Nem volt képes generálni meglévő
erőforrrísait, az önfenntartásra vonatkozó törekvéseit meg sem próbálta tudatosan megvalósí-
táÍti.

Elmúlt évtizedekben nem vólhatott felfedeúetővé olyan mérhető azonosstÍg, amí az
önkormónyzatÍ és a lakosstúgÍ jövóképalkottús szándéktút bízonyí.totta volna a gazddlkodds
terén. A koróbbi öndlló vagl tórsultísban kifejtett gazdasógi tevékenységek nem voltak szo-
cítÍIis jellegíinek minősíthetők, semmilyen tekíntetben sem eredményeúettek mérhető né-
pességmegtartó erőt. Nem valósult meg az elvórható szerepvdllalds a vídéki életvíteli kompe-
tenciók lakossógirónyú terjesztésében, elsajdtíttÍsában. Nem keriilt bevonúsra a helyi tórsa-
dalom a vidékfejleszÍésre és telepiilésfejlesztésre vonatkozó temezésifolyamatokba. Koróbbi
döntésekben nem domínólt a józan paraszÍi ész,, elve sem.

A lakosstűg egziszÍencíólis jövfiéért érzett felelőssége tudatóban jelenlegí önkor-
mónyzat, problémamegoldtűsként lehetőségeket próbúl felkutatní" Jelen döntést-előkészítő
tanulmóny tartalmót lelhasauúlva próbóIja megvizsgólni a helyí lakosstíggal közösen létre-
hozandó és mús résztvevőkkel is egüttmííködtethető gazdólkoddsí rendszerének kíalakítha-
ttís túgóra vonatkozó elkép zeléseít

Konzekvens iavaslatok

A javaslatok összefoglaló jelmondaüít legegyszeríibben úgy lehetne megfogalmazni,
hogy ,,ha sincs semmid, próbtilj meg uralkodni''. Tardona Önkorményzatának pillanatnyilag
van is, meg nincs is felhasználható tartalék erőfonása, meghatátrozhatő perspektívája. Ebből
kiindulva kijelenthető, hogy egy.két apróbb alternatíva megielentetésével nem lesz képes
olyan hatríst kiváltarri, átiitő sikert elémi, ami beindítaná a kömyezetének gazdasági jellegíi
korábbi leülepedettségét, ami egyben problémamegoldast is jelentene szétmára. Tehát olyan
imázst kell kialakítani önmagríról és szríndékáról - párhuzamosan felvállalva a velejáró veze-
tői pozíciőt - amivel pótolni fudja materirális javainak hiányosságait. Ennek a stratégia-
alkotrásnak az egyik kiindulópontja a Tardonai Laktanya területe, tulajdonjogrínak megszerzé-
se lehet.

A Kormány kínyílatkoztatott szdndéka és meghirdetett telepiilésfejlesztő. és felzórkóz-
tató programja ezt a stratégiai írónyvonalat pdrtolja Ennek alapjón, olyan míÍködési kör-
nyezetet kell kialakítani, mely garantólni képes azokat a követelményeket és eredményességí
mutatókaÍ, melyek középttívon megtérítenék a befektetéseket, nem utolsósorban követendő
példaként, referencíaként is szolgtűlhatnak a Kormóny képvíselői szómóra

CélkitÍizésként elsősorban a negatívtartalmú szociiílis szélsőségeket csillapítő, az eg-
zísztenciátjobban biztosító és a foglalkoztatáspolitikát jól szolgáló integrált gazdasági tevé-
kenység létrehozása és mííködtetése lenne a cél és ezt, mint átengedett, ,,iíllami feladatellátás''
gyakorolná. A közjót szolgáló feladatok e|Iátásátra alkalmas integrált gazdálkodasi teruletek
kialakításához, működtetéséhez és fenntartasához normatív költségvetési üímogatast igényel-
ne' a szociális szövetkezeti rendszert kialakító, többségében résztvevő önkormrínyzatokkal
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egyutt. Ennek következményeként a szociális jellegú közfeladat-ellátás egyértelműenazáI|am
érdekeit szo|gá|ná, beruhrízrási értékei az áI|ari tulajdont növelnék.

Az alábbiakban felsorolt megtervezett és elérhető (elérendő) eredmények mindegyike
közhasznúnak minősíthető, közösségi akaratot tiikröz és kollektívérdekekre éptil, tehát mag-
valósítása kormiínyszinten is elfogadható, támogatható.

l. A szociális szövetkezetek integrrílt gazdasági rendszerének kialakítasa, miiködtetése és
fenntartása' a települési önkormrányzatok közösségi kezdeményezésével valósulna meg.

2. A Kormannyal |étrehozott modell.értékű megállapodas, mely állami feladatátvéúlalással
szociálisjel|egu gazdá|kodási és alapellátas biztosító feladatokra vonatkozna, jelentősen
felgyorsítaná a munkahely kialakítási, a foglalkoáatási, az a|ape||átÍtsi kormanytörekvé-
sek folyamatait.

3. Aberuhazasi értékkel növelt ingatlan, az önkormányzat által rállami tulajdonná válhat.
4. Az á||amháztaÍtiás részére megnöveln é az adőalarryok bazisan ak szátmát.
5. A tervezett lrnmplex tevékenység önszerveződő képességét és mobil-szerlrezetét Jig,lelembe

véve átalakíthatóvá, termelési szerkezete fejleszthetővé, szociálisellátó szehora novelhe-
tővé, kozös kiskereslredelmi hálózata tartós igényelcre építhetővé vólhat, garantálná az át-
lóthatóságot, jelentős szalcrnai tapasztalati értélret képviselne, munknWpességet javító és
teremtő képzé si-ohatási hátteret lenne képe s bizto sítani'

6. Foglalkoztatríspolitikai vonatkozásában;2lí főnek tartós és 250 főnek változő időtartamú
munkahelyet képes teremteni.

7. A Kazincbarcikai Kistérségben lévő települések közül 25 településre gyakorolna pozitív'
vidékfej les ztő hatást.

8. Hozzájaru|na a társadalmilag igen csak leszakadt, halmozottan hátranyos helyzetben lévő
c saládok napi alapellátÍsáútoz.

9. A helyi trírsadalmi ,,öngondoskodás'' kialakítása és megtartása érdekében, a települési
közösségek minden tagianak biztosítaná az értékercmtő munka elérésének ehetőségét.

10. Egy újfajta regionalizmust alakítana ki, ami a helyi értékekre épülne, alulról építkezne,
figyelembe venné a helyi érdekeket, azokat integrálódva, fe|tárná és bevonná az erőfortá-
sokat, kollektívhasznosságot érne el, csökkentené az éhezők és fagyoskodók szrímát.

11. A szövetkezeti tagsága határozhatná meg, hogy hol és milyen fejlesztésekre lenne sztik.
ség, milyen fejlesáő beruhrázásokra vonná össze erőforrásait.

12. Gyorsabbá és nagyobb haszontartalmúvá vtílhat az önkormányzativezetők bekapcsolódá.
sa a teriiletekkel va|ő gazdálkodásba" a szakmai civil-párbeszédekbe, hamarább kialakul-
na a települések.önkormányzatok közötti integrált együttműködés kulturája.

13. A termelési, feldolgozrísi és fogyasztasi környezetek közelségiiknél fogva, költségtakaré.
kos logisáikai tevékenységek gyakorlását tennék lehetővé, ami a fogyasztői rírak csökke.
nésében, eseti promóciókban realizálódhatrra.

14. Külön.külön is kialakulhatnak a megélhetést biztosító, olyan mikro-termelési rendszerek,
melyek a fogyasáói egészséget jól szolgáló öko-gazdálkodást érnének el, nagymennyisé-
gű élelmiszer-alapanyagokkal |átnák e| a gazdáIkodrási rendszerben mtiködő feldolgozó
tizemeket.

15. A szociális jellegű intézményiközétkeztetés minőségének növelését, jó minőségű
magyaÍ késztermékek előallítrísát és forga|mazását, a különböző korcsoportú étkezilk
egészségestáry|á|kozásátbiztosíthatjafolyamatosan.

16. Zárt|ancű élelmiszerbiztonsági rendszerek épülhetnek ki, nyomon-követhetővé,
biztonságossá téve a termelési folyamatokat (szríntófti|dtőI az asztalig).

17. A szabályozott technológiai műveletek (termelés-betakarítás-trárolás-fe1dolgozás-
logisztika) biztosítanrák a munkavégzés közbeni oktatiís és képzés gyakorlását, melyek
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nagymértékben elősegítenék a szakmai fejlődést, a duálisképzés hatékonyságát és ered-
ményességét.

18. A szövetkezeti íntegráció kialakításával, elemzésekre és szaktanácsadásokra al.
kalmas elektronikus.piac keriilhet létrehozásra.

19. A szociális élelmiszerlanc modelljének továbbhasznosítiísával, szakmaiháIőzatá.
nak fejlesztésével, szakmai tajékoztatők, rendezvények és vetélkedők tarthatók más tér-
ségekben is.

20. Gazdasági rendszer eredményességéből megvalósíthat olyan új fejlesáési kon.
cepciót, ami állati eredetű élelmiszer-alapanyagokat dolgozna fel, kialakíthatósága jól
kapcsolódna a meglévő termelési rendszerhez és jő minőségű termékeit a piacháIőzat
igényelné.

2|. Azintegrá|t gazdasági rendszerben résztvevők segítséget kapnának a tervezésben
és megvalósíüísban, a sziikséges termelőeszkijzökbeszerzésében, a piacbiztosítasábaÍ\ az
iizletviteli tanácsadrásban és a fejlesÍések létjogosultságának megállapííásában.

22. Egységesített anyag- és értéknyilvríntartó rendszert, központosított könyvelési
részleget alakítana ki és működtetrre, így biztosíwa az át|áthatóságot, a nyomon-
követhetőséget.

23. A termelési folyamatokba integrált, komplex ellenőrzési rendszert építene be és
múködtefrre, a törvényi kötelezettségek telj esítése érdekében.

24. Európai példrákhoz hasonlóan szakmai E-adatbazist hozna létre, kommunikációs
lehetőséget alakítana ki résztvevők számára a hatékonyabb együttműködés érdekében.

Együttnntiködő parbrerekként a Kazincbarcikai Kistérségben lévő önkorményzatok á|ta|
létre hozott szociiílis szövetkezetek, önkormányzati intézmények, önkormányzati kiskereske-
delmi há|őzat, szociális intézmények, okt]atási és nevelési intézmények, gazdasági tarsaságok,
vállalkozások, őstermelők, borvidékek képviselői és pincészetei, vendéglátők, hataron tuli
települések szövetkeznének.

Szervezeti strukíura és alapfunkciók alapján, Tardona Önkormányzata: a Laktanya tulaj-
donosa, rendszeralapítója" központi telephely létrehozój4 fenntartója és működtetőjeként _
alapanyagok átvételét, tÍrolását, feldolgozását, felhasznáhísát, felkész- éskésztermékek érté.
kesítését, oktatíst-képzést, és a tevékenységekhez kapcsolódó partneri szolgáItatásokat vé-
gezné. onkormiínyzatoVszövetkezeti taesáea: a helyi termeltetést, intézményi ellátast és fel-
használast, kiskereskedeImíhálőzat működtetést és a szociálisan rászorultak alapellátását vé-
gezné teleptilésén. Tiírsaságok. civilszervezetek. őstermelők. magánszemélyek /szövetkezeti
tagság a termelést és fogyasztást végeznék, A ,,Finomfalat,' KNK*. _ tankonyhát múködtetné
és kiszállítana, A ,,Szántórt)ldtől az asztalig'' KNK*. az immateriális javak rendszergazdá$a,
gazdasági tanácsadó, páiyánatíró' termeltetési koordinátor, mezőgazdasági eszközök e|Iátőjab
beszetzője (szakértelem, vetőmag, gépek-berendezések, növényvédő szerek, stb.), anyag- és
értéknyilvrántartó-könyvelő, oktatást-képzést szervező és gyakorló, informatikai há|őzatot
fenntartó (szakmai tanácsadás, adatbénis, E-piac, stb.) feladatokat látná e|. (KNK*. : Köz-
hasznú Nonprofit Kft.)

Központi szinten tervezett tevékenvségek. kapacitások:

Epiiletek
szóma

teriilete megnevezése teru. tevékenységek tervezett
kanacitósok

terv.
dols.létsz.

J-l 168 m2
Központi iro-

da
4 db lakóhely + vi-

zesblokk 10 fo
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4 db iroda + vizes-
blokk 12 fő 8

J-2 226 nf 1./ Tartósító
itzem

konzervipari tevé.
kenység/

savanvíttís/
70 tJév 4

J-3 ! 62m2 Eszköz-raktrír csomagolóanyagok,
eszközállománv

J-4 471nf

Tankonyha
(szoc.blokk)

*étterem

intézményikilzét-
keztetés - kiszállí-

tással,
oktatós-képzés,

vendéplátás

napi: 1800 adag
(+egyéb hideg-
élelmiszerek)

]00 íő

T2
J

2

I- l 155 nf 2.lTartősítő
iizem

konzervipari tev.
lapútás, száxítás,

aszalás' fagyasztás
30 tlév 4

t-2 156 n? 3./ Tartósító
Íjzem

konzervipari tevé-
kenvsée/befőzés 50 tlév 4

r-4
Központi
RaktáÍ,

Csomagoló

fiildszint:
alapanyagok trárolá-

S&t

emelet:
késáermékek tráro-

1ása

275 tlév
konyhának 119t
kiskernek: 156 t

5

Szállítás
áruforgalmazás
(264 nap át|agá.

ban)

készétel: 1800 adag,
csom.élelmiszer:

670ks

a
J

Kiszolgálók telepőr, fiitő, kar-
bantartó. takarító 5

összes
terület:

2.093
m2

szálláshelvek 10
irodai férőhelvek 12

oktatási férőhelvek 25
tissz. munkavállalói létszám 50

t9



Tenezett munkakörök:

Központi lroda:

betöltésük elsődlegesen Tardona klepülésről, illetve a szerye-
zetben résztvevők előnyben részesítésével történne

kÓ zp onti t ev é ke ny s é ge ki e gé s z ín e p ar tne r i s z o l gál t at ás o klral
elnök.igazgató
mező gazdasági termelésirányító
élelmiszeripari termelésirrínyító
koordinátor
informatikus
mérlegképes könyvelő,
anyag. és értéknyilvríntartó
szakoktatás vezető (+vezetőkből, meghívott előadókból)

konyhavezető
dietetikus
raktiáros
adminisztrátor
szakács
hidegkonyhai szakács
hentes
cukrász
konyhai kisegítő
felszolgráló

ilzemvezető (tartósítóipari tech, vagy élm.ip. iizem.mér.)
raktiíros
konzervipari szakmunkás
betanított munkás

rak'árvezetó
csomagoló
anyagmozgatő

gk. vez.

flitő
karbantartó
telepőr

Konvhatizem:

Tartósító tizemek:

Központi Raktar:

Szríllítrás:

Kiszolgálók:

iisszesen: 50 fő

Sz akképz e tt é s s z a kképz e t l e n munlrav óll aI ó k ar áryl a :
{ szakképzett munlravállalók
{ szakképzetlen munlravóllalók

25 Íő /50%
25 Íő /50%

Szakoktatás: v ezetők közreműködésével, meghívott előadókkal

IeazgatóTanács: elnök-igazgató,közreműködők vezetói,képviselői
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Felügyelő Bizottság: 3 fö megválasztása (szakmai szervezet,polgrírmester, civilszervezet)

Partnerhálózatot érintő munkahelvteremtés lehetőséee:

mezőgazdasági termelésben: 80 fo
logisztikai tevékenységben: 5
műszaki ellátásban 5
közvetlen feldolgozásban: 40
kereskedelmihá|őzatban: 20
vendé glátó há|őzatban:
kiszol gáló infrastrukturában

10
5

osszesen: ró5 fő állandó

Teleptilésenként: 2 5 x 1 0=250 főnek v áltoző időtartamú munkalehető sé g biztosítása.

Termékszerkezet az integrált gazdálkodási rendszerben

Termeltetés összes mennyisége éves átlagban

ebből:
növényi eredetíi élelmiszer-alapanyagok arránya:
állati eredetti élelmiszer-alapanyagok aránya:

Feldolgozottság aránya: nyersen
felkész-termékként
késztermékként

technoló giai v e sztes s é g

Hasznosítás mennyiségi bontása:

1.000 tonna

tonna '/o

900 90%
100 l0%

20%
30%
40%

200
300
400

1 munkanapra eső értékesített mennyiségek:

100 I0%

tonna oÁ
150,0 15
150,0  15
600,0 10

készletből
készletből
készletből

gyrártásból
gyrártásból
gyártásból

készletből
feldolgozva
feldolgozva

nyersen - piacra
nyersen - konyhaiizemnek
nyersen - konzerviizemeknek

technoló giai ve szte s s é g

felkész termékként _ piacra
késztermék _ piacra
készételgyártáshoz

nyersen értékesítve
felkésztermékként értékesítve
késztermékként értékesítve

100* 10%

210,0 2l
400,0 40
200,0 20

kg
572,0
801,0
r526,7

l ellátotti napra eső konyhaüzemi feldolgozott mennyiségek:

2I

kg



gyártásból
gyáríísból

készétel értékesítve
kiszereltélelmiszer értékesítve

400,0
150,0

Számított technológiai vesztességeket, a késztermélrpkhez hozzáadott egtéb anyagok mennyi-
s é gei r é s zb en lrompenzólj ák'

Termeltethető. felvásrírolható növényi eredetű élelmiszer-alapanyagok. késztermékek fajtai:
(vegyszermentesség igazo|ásával' szakmai kontroll mellett, közfogyasáásra alkalmas áll.)

r' ZöMség|élék burgonya, vöröshagyma, fokhagyma, sargarépa" fehénépa, ze||eg
cékla" csemegekukorica, bab, zöldborsó, káposzta, sóska, Püaj, retek, paprika, pa.
radicsom, uborka" stb.

{ GyümölcsÓk: szilva, alma, körte, sző|ő' ftldieper, birsalma, naspolya, stb.
{ Erdei termékek: gombafelék, csipkebogyó, kökény, som, stb.
r' objos magvak: dió, mák, napraforgó, mandula, stb. .
/ Gyóglnövények: bodza, kamill4 stb.

Termeltethető. felvásrárolható állati eredetű élelmiszer-alapanyagok. késztermékek faitái:
(állatorvosi bizonylattal, közfogyas ztásra alkalmas állapotban! )

{ TyŰrktojás, Ftirjtojás, Tejtermékek,SzáraztészlÍk, olajok-zsírok, Füstölt iíruk, stb,

A növényi alapanyagú élelmiszerek előrí]lítrását és feldo|gozását szolgáló termelési rendszer
kialakítrísát, majd biaonságos működtetését követően, tervezésre keríilne olyan állati eredettÍ
élelmiszer-alapanyagokat előállító. és feldolgoző ágazat, amely generálná az integrációban
működők kisállattartási szándékát, vágő- és elsődleges feldolgozást végző vtÍgópontot vagl
húsüzemet alakítana ki és működtetne. Az e|őál|ított jó minőségri termékeket a meglévő fel-
dolgozói háttér tovább hasznosítaná, i11. a rendszer piacháiőzata segítségével értékesítené.

Tankonvha kapacitása. hasznosítása:

Előállított napi (regge|i-tíz&u-ebéd-uzsonna.vacsora) ételadag-szám: 1.800 (1.717' 0 kg)
lrorc s oportonkénti ö s s z et ét elb en

Kiszerelt hideg késztermékek napi mennyiségei : 572,5 kg/nap

oktatások-képzések:

Éttermi vendéglrítrás, Rendezvények:

20 -25 fő (elméleti. gyakorlati)

1 00 fö (befogadóképesség)

A szrímításba vehető települések köztil kerülnek kivrílasztrísra azok az önkormátnyzatok,jövő.
beni ellátási területek, melyek legközelebb vannak a célterülethez, jól megközelíthetők, részt
vesznek az éIe|miszer jellegu alapanyagok termelésében, előállításában, a kiszerelt élelmisze-
rek forgalmazásában és fizetőképesek. Az e|érhető ftnanszírozási alap ftiggvényében tan.
konyha maximált napi kapacitasa 2.000 adag komplett.étkeztetést szolgáló készételgyártás.
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IV./ A MEGVAIóSÍTÁST sZoLGÁLó JAVASoLI FELADATCSoPoRToK

Mewalósíttűst szolptÍló főbb tevékenvséeek, temezett célfeladatok:

1. előzményekfeltórúsa, elemzése és értékelése

2. az íntegrólt rendszert létrehozók ésfenntartók saúndékúnak megfogalmazdsa
3. bevonható résztvevők (önkormónyzatok, s7eme7etek, eglének, stb.) bemutatása
4. célterületek kijelölése, óllapot-meghaÍórozása
5. résztvevők kollektív.közremúíködésre vonatkouő elsődleges nyÍlatkoztatdsa

6. konzekvens javaslatok megtétele
7. szocítűlís és gazdasógi jeuegíífdbb- és kíegészítő tevékenységi körök meghatórozdsa
8. sziikséges piací szegmensek meghatdroaúsa
9. meglévő- és hoaórendelendő személyi- és tórgi vonatkózúsú eszközök meghatdro-

zdsa

t0. íntegrúlt' komplu, műíködési környezet megtervezése
| 1. érdekeltségí szinteh kijelölése
|2. feladat. és hatáskijrök temezése
t3. a megvalósíttúst szolgóló kollektív.stratégia megfogalmazdsa
| 4. kontrolltevéhenys égek meghatórozás a
l 5. a fenntarthatóstúg követelményeinek meghatúroaűsa
| 6. o ktat ds o k, kép zés ek ren ds ze ré ne k te m e zés e

|7 . v ezetői ö s s zefo g laló

|8.nemzeti konzulttúcíó túltal bíztosított lehetőség keretében, a szocitÍlis szövetkezetek
(szakmai konzorcium) szövetsége kérí a kormdny pórtolóstút, tómogatóstút

|9. szocítúlís szövetkezeti rendszer kialakítása
20. munkatem, munkafiúzís ok iitemezése
2| . pénziigli p araméterek tervezés e, gazdas dgi szúmítúsok
22. kormónyszíntek kapcsolódtúsí pontjainak, kontrollrendszerének kialakítósa

23. megdllapodtÍs kormúnnyal, a szocitúlisjelleg,íí körfeladatok ellóttÍsdra

24. forrdseszközök biztosíttűsa (céltdmogatds, kiirpénz, ptílydzat)

25. mííködésí környezetek kíalakítósa: míÍködést szolgtúltí infrastruktúra
termelési, előúllíttűsí htúlózat

logisztíkai környezet

fe ldo lg ozó íizemÍe r üktek



fe l h as auúl tő üzemt e r ülete k

kíszolgtúhí területek, szocítúlísblokk

közvetlen és közvetett píaci htÍlózatok kialakítása

26. az ütemezett termelésífeladatok _ követelmények szerinti _ íntegrólt megkezdése

27 . oktatdsok-kepzések szemezése, gtakorldsa

A tervezett szövetségben részt venni szándékozók tttjékoztatástít követően, az érdeklődésiik és
vísszajelzéseik alapján szükséges bemérní, hog míként tudnak és akarnak közremííködni
jelen projekt megvalósíttűsóban. Az összeglíÍjtött ínformóciók és helyszíni óllapot-
meghatórozósok eredményeínek elemzésébőT tovtűbbí olyan alternatívtúk is mególlapíthatóvtű
vólhatnah, melyek az íntegrólt termelést és szolgtúltatóst bizÍosí,tó szociálís jellegíí gazdasógi
rendszer megalapítósót indokoljúk, képeseh míÍködésbe hozni fejleszthetÍk és fenntartástí-

hoaájórulnalc
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TISZTELT KÉ,P rnsatirrsrÜrcr t

A szociális szövetkezetek integrált gazdasági rendszerének kialakítását szolgáló döntést-
előkészítő tarrulmríny legfőbb céIja az lenne, hogy meggyőzze onöket arról, hogy van esélye
Tardona Önkormányzatrínak olyan adottságokra szert tenni, ami képes a Kazincbarcika Kis.
térségében lévő települések szociiílis jellegű problémáinak megoldrásában segíteni. A rrászorul-
tak mindennapi mennyiségi és minőségi alap-ellát"ísában közremiiködni, részt vállalni az em-
berek munkaképességének növelésében' nem utolsósorban a kialakítarrdó működési környeze.
tében tartós és változő időtartamú munkahelyeket teremthet és tarthat fenn. olyan, kohéziós
erőt hoáat létre, melyben a résztvevők egymásra szátmítva létbiztonságba érezhetik magukat,
,,öngondoskodó'' módon megszabadulhatnak a nélktilözések egy részétó|, egyszenien mérsék-
lődhet a jelenlegi kilátrístalan helyzetÍik.

Ez a szociálisellátó és szolgríltató rendszer elsősorban a negatívtartalmú szociális szél.
sőségeket csillapítaná" az egzisztenciát biaosító és a foglalkoáatíspolitikát jól szolgáló integ-
rélt gazdasági tevékenységet hozna létre és működtetne, mint átengedett ,,állami feladatellá-
tiís''. A közfeladatok ellátrísára alkalmas integrált teriiletek kialakítrásrához, működtetéséhez és
fenntartasríhoz normatív költségvetési trímogatást igényelne a szociá]is szövetkezeti rendszert
kialakító, többségében résztvevő önkormárryzatok, Tardona onkorményzatával egyÍitt. Ennek
következményeként a szociális jellegű közfeladat-ellátrís az ál|am érdekeit szo|gá|ná, beruhá-
zasi értékei az al|ani tulajdont növelnék.

Az intecrált gazdasáei rendszer filibb paraméterei:
1. Kistérségi szinten 25húmozottan hátrányos helyzetű telepiilést érintene.
2. 215 főnek állandó, 250 Íőnek váitoző időtaÍtamú munkahely keriilne kialakítrísa.
3. Beruhrízrís alávonható terÍilet: 3,2haingatlan, tizemteriilet nagysága: 2.093 Íf .
4. Növ.eredetíi élelmiszer-alapanyagok éves termeltetési mennyisége: 900 tonna

állati eredetű élelmiszer.alapanyagok éves előállítrísi mennyisége: l00 tonna
Számolva a techn.-i vesztességekkel nyersen értékesítve: 200 tonna, feldolgozásra:
300 tonnao késztermékgyátrtáshoz: 400 tonna alapanyagkertilne hasznosítiísra.

5. Kialakítható működési környezetek: termelési-előállítrísi hálőzat,logisÍikai központ,
feldolgozó tizemterületek, felhasználó tizemterületek, kiszolgáló infrastruktura" köz-
vetlen és közvetett piacihá|őzat.

6. Terveáető tevékenységek: mezőgazdasági termelés, élelmiszeripari feldolgozás,
készételgyártrís, hidegélelmiszerek előállítrís4 logisztika, vendéglátás, kiskereskede-
lem.

7. Beruhazási sztikséglet: 897,1 mFt,+ tevékenységet elősegítő támogatás:260,0 mFt.
8. Tewezetlköltségek éves átlaga: 300,0 mFt, éves átlag arbevétel: 353,0 mFt.
9. Prognosztizált éves átlageredmény: 53,0 mFt.
10. Allamhéutartasnakbiztosított éves progresszív adómennyiség: ||7,3 mFt.
l 1. Ingatlan értéknövekménye: 960,0 mFt.
|2. Bervhaztís kezdete: 20| 6.januiír, megvalósítrís ideje: 2017 .janrr.ár.június.
l3. Megtérülési idő: 2024.
|4. Az elérhető eredmények indokolttrí teszik a beruházas sziikségességét, a garantalt po.

zitívumok pedig a fenntartható ságát.

A Tanulmany tartalma a|apjén,javaslom elfogadását annak érdekében, elkészülhessen a
központi telephelyre vonatkozó 1. számú projekt tewezet olyan formában, hogy a Kormány
részére is bemutathatóvá válhasson. A Kormány elvi tamogatását követően további tervezési
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feladatként, sziikséges a kiépítendőhélőzatra vonatkozó 2. számú projekt tewezetet is össze.
á]lítani, ami majd azintegrá|t gazdasági rendszer egészét kiegészítené. Mindezen tevékenysé-
gek elvégzésével jelenhet meg azamegsalósítrísi terv, ami a Szociális Szövetkezetek Integrált
Gazdasági Rendszerének kialakítását eredményezÁeti.
Munkájukhoz sok sikert és jó egészséget kívánok.

KelU Tardona, 201 5.05.28.
Tisáelettel:

Antal Sríndor
vezetőí tanácsadó

2. napirend

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

Dr. Szécsi ottő jegző: Elmondja, hogy a Kormrárryhivatal észrexéte|ezte, hogy a telepiilési
támogatásról szóló helyi rendelet néhany ponton módosításra szorul. A Szoc. törvény szerint
ezeket az önkormányzatnak el kell láüria. Pontosítani kell kik jogosultak étkeztetésre és mi.
lyen ellátási formakat biztosít az önkorményzat. Részletesen ismerteti a módosítasokat.

Balla Györry polgármester: Megköszöni a részletes tajékoztatast és kéri, hogy akinek van
javaslata" észrevétele tegye meg.
Kérdés éshozzászólás hirínyában kéri a Képviselő-testtiletet a javaslat elfogadásríra.

A Képvisélő.testiilet a tagjai közüljelen lévő 6 fő közÍil 6 igen szavazatta|, ellenszavazat és
tartózkodás nélkiil elfogadta a javaslatot és az alábbi rendeletet alkotta:
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Tardona Községi onkormányzat Képvíselő.testületének
612015. (vI. 16.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról szóló

2 12015. (I|. 27 .) önko rmányzati rendelet módo sításáról

Tardona K<izségi onkormanyzat Képviselő-testülete a szociális igazgatástől és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. $ (4) bekezdés g) pontjában foglalt felhatalmazás
alapjan, a Magyarország helyi önkormiínyzatairól sző|ő 2011. évi CL)oo(IX. törvény 13. $ (1)
bekezdés 8. pontjában meghatÍrozott feladatkörében e|jarva a következőket rendeli el:

1.$

Tardona Községi onkormányzat a telepiilési támogatásról szóló 2120|5. (II. 27.)
önkormrányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6.$ helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. S

(1) Települési tamogatásra jogosult az a tardonai lakóhelyti kére|mező, aki elhunyt személy
eltemetteté séről gondo skodik.

(2) Halálesetre tekintettel igényelt települési tiímogatás iránti kérelmet a haláleset
bekövetkezésétől számított 60 napon beliil lehet benyujtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(3) Halálesetre tekintette| az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez valő hozzájáru-
lásként megállapított települési trímogatásra jogosult az eltemettető, ha családjában u egy
főre száttnított családi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%.
át nem haladja meg.

(4) Halálesetre tekintettel igényelt teleptilési tiímogatás irrínti kérelmet e rendelet 3. melléklete
szerinti nyomtatványon kell benyújtani.

(5) A kérelenhez csatolni kell:

a) a temetés költségeiről a kérelmező, vagy a vele ÍLzonos lakcímen é1ő közeli hozzátartozőja
nevérekiállítottszénrl'|aeredetipé|dányát'
b) az elhuny.t személy halotti anyakönyvi kivonatát.
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(6) Halálesetre tekintettel nyújtott települési tiímogatrís összege 15.000,. Ft.''

2.S

A rendelet 7.$ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) Települési trámogatásra jogosult a település lakosaként anyakönyvezettt$snJlött gyermek
egyik szülője.''

3.S

A rendelet 9.$ helyébe a következő rendelkezés lép:

,,A képviselő.testtilet hatáskörének gyakorlását a települési támogatás megállapításával
kapc so latban az po l giírme sterre átrvházza.,

4.S
A rendelet 11.$ és az azt megelőző cím helyébe a következő rendelkezések lépnek:

,,Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

11.S

( 1 ) Az önkormiányz at által bizto sított ellátási formák :

. szociális étkeztetés,
- házi segítségnyújtas, amelyet a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ
keretében biztosít'
- családsegítés, amelyet aKazincbarcikai Szociális Szolgaltató Központ kereté.
ben biáosít.

(2) A kérelmet az efte a célra rendszeresített nyomtatványon az intézmény vezetojéhez kell
benyújtani.

(3) Akérelemhez csatolni kell a jövedelemnyilatkozatot és ajövede|emigazo|ást.,'

s.s
A rendelet kiegészül az alábbi 11/A. $-al az aIábbiak szerint:

,,11/4. S

Étkezetésben kell részesíteni azt, az igénylőt, illetve á|ta|a eltartottat is, aki az Sztv 62.$ (1)
bekezdése alapj rín étkeáetésre jogosult

- aki a 70. é|etévét betöltötte, vagy
- 67Yo-osvagy azt meghaladó mértékben rokkant, vagy
- hajléktalan.''

6.S

A rendelet 3., 4. és 5. mellékleteinek helyébe ennek a rendeletnek |.2. és 3. melléklete lép.
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Zárő rend,elkezés
7.S

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2015. július 1. napjrín hatáIyát veszíti.

B"lá&'k
polgármester

-,f.' , : ,Í  ,&
t'r/a  & .  /

Dr. Szécsi ottó
jegyző

1. melléklet a települési támogatásról szóló 2120|5. (II.27.) tinkormányzati rendelet
módosításá r ő| 6 12015. (VI. 1 5.) önkormányzatÍ rendelethez

3. melléklet

rÉnELEM

HALÁLESETRE TEKINTETTEL
TELEPÜLÉsI rÁuoGATÁs MEGÁLLAPÍTÁSA rnÁNr

Kérelmező adataí:

Név:.. . . . . . . .
Születési név: ..........
Sztiletési hely' idő:
Anyja neve: ........
Lakóhely:..
Tartőzkodási hely:
Tarsadalombiztosítasi azonosító j el : ............
Telefonszrím (nem kötelező megadni) : .............
Családi allapot: hajadorr/nőt|en;házas; özvegy; elvált; élettarssal é|;házastársától külön él.

A kérelmezővel közös háztartásban egyutt élők száma (kérelmező nélkül):
fő

Kérelmezővel közös háúartásban eryütt élők adatai:

Név Születési hely'
idő

Anyja neve TAJ szám rokonsági fok
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Ajövedelem típusa Kérelmező A kérelmezővel közös háztartásban
élő további személvek

I Munkaviszonyból és más foglalkoztatási
jogviszonyból szálrmaző
ebből : közfo slalko naűsb ő| szétrmaző

2. Trírsas és egyéni vállalkozrásból, ősterme-
lői, illetve szellemi és mrás önálló tevé.
kenvsésből származő

3. T áooérz. svermeksondoziísi tiímosatiísok
4. Nyugellátís és egyéb nyugdíjszeni rend-

szeres szociális ellátasok
5 . Járási hivatal és munkaügyi szervek által

folvósított ellátások
6. Esvéb iövedelem
7. osszes iövedelem

Kérelem indokolása:

Elhunyt személyre vonatkozó adatok:

Születési helye, ideje:'..'......
Anyja neve:..........

Elhaláloás helye, időpontja:
Halotti anyakönyvi kivonat szátma:
Temetési sziámla végösszege:

Tudomásul veszem' hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és
a szociális ellátrásokól sző|ő |993. évi Itr. törvény 10. $-ának (7) bekezdése alapjrín a szociális hatrás-
kört gyakorló szerv _ a NAV hatáskörrel és illetékességgel rende|kező igazgatósága útján - ellenőriz-
heti.

Hozzájáru|ok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás sorrán történő fe|hasná|á-
sához.

Bíintetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hory a fenti adatok a valóságnak
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megfelelnek.

kérelmező úéúrása

Csatolandó:

- eltemettető nevére kiáltított számla eredeti pé|dánya
- halotti anyakönyvi kivonat.

2. melléklet a települési támogatásról szőlő 2120|5. (II. 27.) tinkormányzati rendelet mó.
dosításáró| 6120|5. (W. 15.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet

xÉnELEM

GYERMEK sZÜLETÉsÉnn TEKINTETTEL TELEPÜLÉSI
rÁvroc.lrÁs uncÁLLAPÍTÁsA IRÁNT

Kérelmező adataÍ:

Név:.. . . . . . . . .
Születési név: ..........
Sztiletési hely' idő:
Anyja neve: ........
Lakóhely:..
Tattózkodási hely:
Trársadalombiztosítási azonosító j el : .............
Telefonsziím (nem kötelező megadni) : ..............
Családi állapot: hajadorr/nőtlen; hrázas; özvegy; elvált; élettiírssal é|;hánastarsától külön él.

Gyermek neve:
Születési helye, ideje: .........
Anyja neve: ........
Lakóhelye:
Születési anyakönyvi kivonat száma:......'
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Hozzá|átru|ok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatÁsi eljárás során történő felhasználá-
siíhoz.

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hory a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.

kérelmező aláírása

Csatolandó:

A ryermek eredeti születési anyakönyvi kivonata.

3. melléklet a települési támogatásról szóló 212015. (II.27.) tinkormányzati rendelet
módosítás á r ő| 6 12015. (VI. 1 5.) önkormányzatÍ rendelethez

5. melléklet

xÉnELEM

HÁz.q.ssÁGKoTÉsRE TEKINTETTEL TELEPÜLÉSI
TÁMoGATÁs uncÁLLAPÍTÁsA IRÁNT

Kérelmező adatai:

Név:.. . . . . . . .
Sztiletési név: .'......'.
Születési helv. idő:
Anyja neve: ........
Lakóhelv:.
Tartőzkodási helv:
Tarsadalombiztosítasi azonosító j el: .............
Telefonszám (nem kötele ző megadru) : ..............

Házastárs adatai:
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Név:.. . . . . . . . .
Születési név: ..........
Sziiletési hely' idő:
Anyja neve: ........
Lakóhely:..
Tartózkodrísi hely:
Tarsadalombiztosítási azonosító j el : ............
Telefonszám (nem kötelező megadni) : ..............

Hrízasságkötés helye és ideje:

Hozzájám|ok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljrárás során történő felhasználá-
siíhoz.

Büntetőjogí felelősségem teljes tudatában kijelentem, hory a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.

kérelmező úákása

Csatolandó:

Eredeti hr{zassági anyakönyvi kivonat.

Altalános indokolás

A szociális igazgatásről és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 134lE. $.a értel-
mében a települési önkormrányzat képviselő.testiilete 2015. februar 28.áig megalkotta a tele-
pülési támogatás megú|apításának, kifizetésének, folyósításrának, valamint felhasználása el-
lenőrzésének szabályairól szóló helyi rendeletét. Ajogbiztonság követelményeinek szem előtt
tartiísa indokolja, hogy néhány ponton céIszeru módosítani Tardona Községi Önkormányzat
Képviselő-testiiletének a települési trímogatasról szóló 2120|5. (II.27.) önkormányzati rende-
letét.
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HATÁsuzsGÁLATI LAP

[a jogalkotrásról szóló 20l0. évi C)oo(. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. $.a alapjrán]

A Jat. 17. s (2) bekezdóse alapján a hatásvizsgálat sonín vizsgálni kell
a) atervezett jogszabríly valamennyi jelentősnek ítélt hatását, kÍilönösen

aa) trársadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminis ztratív terheket befolyásoló haüísait, valamint

b) a jogszabríly megalkotrásrínak sztikségességét, a jogalkotrís elmaradásának
varhatókövetkezrrrényeit, é s
c) a jogszabély a|kalmazáséútoz sziikséges személyi, szewezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak varható hatasai _ a Jat. 17. $ (2)
bekezdésében foglalt elvrírrások tÍikrében _ az a|ábbiak szerint összegezhetők:

a) A tervezett ioeszabálv valamennvi ielentősnek ítélt hatása

aa) A jogszabály társadalmi' gazdasági' költségvetési hatásai
trírsadalmi. gazdasági. költséwetési hatrás: atervezettmódosítások nem rónak a költségvetésre
többletterhet. A gazdaságra gyakorolt hatrísa nem releváns. A trírsadalom vonatkozásában a
szociális elláüások körének pontosítrísa az éintettek számára egyértelmiivé teszi milyen
lehetőségek állnak a rendelkezéstikre.

ab)A jogszabály környezeti és egészségi következményei
környezeti következmény: a Tervezetnek kömyezeti hatrása nincs,
egészséei következmény: a Tervezetnek egészségi következménye nincs.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet adminisztratív többletterhet nem jelent.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei

Ajogszabrály megalkotása sztikséges magasabb rendű jogszabály előírásárrak való megfelelés
és a jogbiztonság érdekében. Ajogalkotís elmaradtísa mulasztiísos törvénysértést eredményez.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szenlezeft, tárryi és pénzüryi
feltételek

A Tervezet elfogadasa esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi,
szewezeti,tneyi és pénztigyi feltételt nem igényel.

Kérem a tisztelt Képviselő-testiiletet, az e|őteqesztést vitassa meg és a mellékelt rendelet-
tewezetet fogadja el.

Tardon4 z}ls.június 1.
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.) /:

Dr. Szécsi ottó
jegyző

Balla Györry polgármester: Elmondja, hogy a kommunális adó rendelet módosításáról ko-
rábban mrír voltak egyeztetések. Szeptember 15-ig kell befizetni az adő második feléves ré-
szét, igy gondolkodni arról, is, hogy csökkentsék a dijat 8.600,- forintra.

Földessy Aranka MargÍt képvíselő: Elmondja, hogy először jó lenne látni, hogy mennyit
kell az önkormiínyzatrrak hozzátenn a szemétszáIlitáshoz és ennek ismeretében dönteni a
csökkentésről.

Primász Péter képviselő: Elmondja, hogy aztjavasolja a 8600 forint felével csökkentsék
csak második felévre.

Balla Gytirry polgármester: Javasolja, hogy augusztus második felében térjenek vissza erre,
hiszen azt követően mennek ki az értesítések a második féléves adókról.

Balla Györry polgármester: Elmondj4 hogy két éwel eze|őtt e helyi esélyegyenlőségi prog-
ram létre lett hozva, melynek feltilvizsgálata esedékes. Megállapítiíst nyert, hogy nincs sziik.
ségvá|toztatásokra. Ismerteti azintézkedési tervben foglaltakat. Kéri, hogy akinek van kérdé-
se tegye fel.
Javaslata a következő:,,Tardona Község onkormanyzatának Képviselő-testülete a26120|3.
(VI.l6.) sziímú határozatával elfogadott Helyi esélyegyenlőségi programját az egyen|ő bá.
násmódról és az esélyegyenlőség előmozdításríról szóló 2003. évi C)o(V. törvényben foglal-
taknak megfelelően áttekintette, és Tardona Község onkormányzata He|yi esélyegyenlőségi
programját változat|an formában elfogadja.'' Kéri, hogy akinek van javaslata, bozzásző|ása
tegye meg.

Kérdés éshozzászőlás hianyában kéri a Képviselő.testtiletet a javaslat elfogadásara.

A Képviselő-testiilet a tagjai közül jelen lévő 6 Íő közül 6 igen szavazatta|, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfo gadta a j avaslatot és az a|ábbi határozatot hozta:

Tardona Községi Önkormányzat Képviselő.testületének
3712015. (vI. 15.) határozata

a helyi esélyeryenlőségi programról

Tardona Községi Önkormrányzat Képviselő-testülete a térggya| kapcsolatos előterjesztést
megtargyaltaésakövetkezőhatátrozatothozza:

Tardona Község onkormrínyzatÁnakKépviselő-testtilete a26l20|3. (VI.16.) szátműhatÁtoza-
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tríval elfogadott Helyi esélyegyenlőségi programj át az egyenlő bánásmódról és az esélyegyen.
lőség előmozdításarőIsző|ő2003. évi C)o(V. törvényben foglaltaknak megfelelően áttekintet-
te, és Tardona Község tnkormrínyzataHelyi esélyegyenlőségi programj átváitozat|an formá-
ban elfogadja.

felelős: polgármester
határidő: 20|5.június 25. Qtatarozatfe|töItése a hep.tkki.hu dokumentumai közé)

Balla Gvörw polgármester: Elmondja' hogy tavalyi évben történt a nagy esőzések miatt a
Jókai utca sulyosan megrongiílódott. Az önkormrínyzat vis maior trímogatiísra nyújtott be
igényt, melyet a helyszíni felmérést követően jogosnak ta|á|t a bizottság és az önkormányzat
trámogatásban részesült. A közbeszerzésekről szóló 20II. évi CVil. törvény (Kbt.) 33. $-a
alapján az ajánlatkérő közbeszerzési tervet köteles készíteni az adot| évre tervezett közbeszer-
zéseiről. Ennek megfelelően - a rendelkezésre álló információk és a költségvetés birtokában _
elkészÍilt a 20|5. évi kiizbeszerzési terv. A tervben foglalt beszerzések megvalósitasátra nincs
kötelezettség, továbbá a tervben nem szereplő közbeszerzésre, vagy a tervben foglaltakhoz
képest módosított közbeszerzésre vonatkoző e|játást is le lehet folytatni. Ezekben az esetek.
ben a közbeszerzési tervet módosítarri kell, megadva a módosítiís indokát is. Ismerteti aköz-
beszerzési terv tartalmát.Kéi' hogy akinek van hozzászó|ása vagy javaslata tegye meg.

Javaslata a következő: ,,A Képviselő.testÍilet úgy dönt, hogy a 20|5. évi közbeszerzési tervet
ahatározat melléklete szerint fogadja e1.''

Kéri akinek van kérdése vagy hozzásző|ása tegye fel.

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

A Képviselő-testiilet atagJa| köziil jelen lévő 6 fő közÍil 6 igen szavazaIta|, ellenszavazat és
tartózkodásnélkiilelfogadtaa javaslatotésaza|ábbihatározatothorta:

Tardona Közsógi Onkormányzat Képviselő.testületének
38/2015. (VI. 15.) határozata

a20t5. évi közbeszerzési terv elfogadásáról

Tardona Községi onkormányzat Képviselő.testiilete a tarygya| kapcsolatos előterjesztést
megtargyalta és a következő hatÍnozatot hozza:

A Képviselő.testiilet úgy dönt, hogy a 2015, évi közbeszerzési tervet ahatÍrozat melléklete
szerint fogadja el.

felelős : polgrírmester
határidő: 20|5. december 31.
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TARDoNA KtzsÉc txronuÁxyzan Évrs r:özrigszr'pz,É'sl TERvE (2015)
(A teru csak a Kbt. hatálya a|á Íartozó beszelzéseket hrta|mazza)

VonatkozÓ jogszabály: akőzbeszerzésekról szóIó2011. évi CVilI. tiirvény és végrehajtási rendeletei

Tardona, zDls.jrinius 1 5.

' Eljarásrend szerint lehet: KÖzÖsségi értéktratárt eléró (I.), nemzeti értékhatárt eléró (II.) eljárásrend
2 Tárgya lehet: árubeszerzés (1), építési beruházás (2), szo|gá|tatás megrendelés (3), építési koncessziÓ (4), szolgáltatási koncessziÓ (5)

KOZBESZER BecsÍilt
érték

(netttí' Ft)
(nem egyenlö
a rendelke-
zésre á||ő
forrással!)

Eljárás.
rendr

AlkalmazandtÓ / válasz.
tott eljárás típus' eljá.

rás fajta

Eljárás
megindítá.

sának tenlezett
idópontja

Szakmailag fele-
lós szervezeti ery.

ség

Megjeryzés
Megnevezése Tárgra2

Esózések okozta tká-
rok helyreá|lítási
munkái tárgy építés-
szerelési vállalkozási
szerzódés

2 nettÓ 65 000
000,- Ft

il. a kÖzbeszerzésekról szÓlÓ
20l|. évi CVm. t rvény
(Kbt.) |22. $ (7) bekezdés a.)
pontja alapján a nemzeti
eljárásrendben irányadÓ sza-
bályok szerint hirdetmény
nélktil indulÓ, tárgyalásos
eljárás

2015. II. ne. Polgiírmesteri Hivatal A beruházás pá|yáuati támo-
gatásban részesiilt. (EBR42
azonosítÓ: 2|6 328\

polgtírmester
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Balla Gvörw poleármester: Elmondja, hogy az előbbi napirendhez kapcsolódóan a közbe.
szerzésekről szóló 20l1. évi CVIII. törvény 22. s (4) bekezdésében foglaltak szerint, illetve a
helyi Közbeszerzési Szabá|yzat értelmében a üírgyr közbeszerzési eljarás vonatkozasában
olyan, a Kbt. szerint legalább 3 tagu Bírríló Bizottság kijelölése sziikséges, melyben biaosított
a pé;oziigyi, jogi, közbeszerzési, ill. az e|járás tÍngya szerinti (műszaki) szakértelem. Jelen
esetben az a|ábbi 4 tagű bizottság kijelölésére tesz javaslatot, melyben mind a négy szakterii.
let biztosított dr. Szécsi ottó jegyző' jogi szakértő és mint a Bizottság elnöke, Balla Tiborné
pénzügyi szakértő tagként, Harsrínyi Lász|ő műszaki szakértő tagként és Máthé Márk hivata.
los közbeszerzési tanácsadó szintén tagként. Kéri, hogy akinek van kérdése, hozzászótrísa
tegye meg.
Javaslata a következő: ,, Tardona Község onkormanyzatrínak Képviselő.testiilete ,,Esőzések
olrozta útlrarok helyreállítósi munlrái,'t"írgyu közbeszerzési eljarásban a Bíráló Bizottsítgot az
alábbiak szerint jelöli ki:
- Dr. Szécsi ottő jegyző, jogi szakértő (Bizottság elnök)
. Balla Tiborné pénzügyi szakértő (tag)
- Harsányi Lász|ő múszaki szakértő (tag)
. Máthé Márk hivatalos közbeszerzési tanácsadó (tag).''

Kéri akinek van kérdése vagy hozzászőlása tegye fel.

Kérdés éshozzászólas hirányában kéri a Képviselő-testtiletet a javaslat elfogadrísara.

A Képviselő-testiilet atagai köztil jelen lévő 6 fö köZíil 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodas nélkül elfogadta a javaslatot és az a|áhbihatározatothozta:

Tardona Községi Onkormányzat Képviselő.testületének
3912015. (W. 15.) határozata

az,,Esőzések okozta útlcírok helyreállításí munkái'' tárgyú kőzbeszerzési eljárásban a
Bíráló Bizottság megválasztásáról

Tardona Községi tnkormanyzat Képviselő-testülete a tfuggyal kapcsolatos előterjesáést
megtrírgyaltaésakövetkezőhatÍrozatothozza..

A Képviselő.testiilet ,,Esőzések okoáa útkrírok helyreállítísi munkái', téttgytl közbeszerzési
eljárásban a Bíráló Bizottságot az a|ábbiak szerint jelöli ki:

- Dr. Szécsi ottő jegyző, jogi szakértő (Bizottság elnök)
- Balla Tibomé pénziigyi szakértő (tag)
. Harsanyi Lász|ő műszaki szakértő (tag)
- Máthé Márk hivatalos kÓzbeszerzési tanácsadó (tag).

Hatríridő: 20|5.június 19.
Felelős: polgármester
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Balla Györry polgármester: Elmondja hogy még mindig ehhez kapcsolódik, hogy az e|já-
rást is meg kell indítani. Az eljérás hirdetmény nélkiili targyalásos eljarás lenne. Ismerteti az
ajánlattételi felhívást. Kéri, hogy akinek van kérdése tegye fel.
Javaslata a következő:'' 1.) A Képviselő-testtilet dönt az ,,Esőzések okozta útkarok helyreálli
tasi munkái" tárgytt kózbeszeruési eljrírás megindítasiáról, s a Közbeszerzési Szabélyzatnak
megfelelően az Ajánilattételi felhívást és dokumentríciót, ill. a Vríllalkozási szetződés terveze-
tét jóvahagyj a.2.) Az eljrírrási időpontok meghatfuozásríra felhata|mazza a polgármestert.''

Kéri akinek van kérdése vagy hozzásző|ása tegye fel.

Kérdés éshozzálszólas hirínyában kéri a Képviselő-testiiletet ajavaslat elfogadásara.

A Képviselő-testiilet a tagjai köziil jelen lévő 6 f(' köziil 6 igen szavazaÍta|' ellenszavazat és
tartózkodasnélkülelfogadtaa javaslatotésazalábbthatározatothozta:

Tardona Községi Onkormán yzat Képviselő.testületének
40l201s, (VI. 15.) határozatz

az,,Esőzések okozta útlíírok helyreállítási munlaíi'' projekthez
kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindításáról

Tardona Községi onkormanyzat Képviselő.testülete a targgya| kapcsolatos előterjesztést
megtargyaltaésakövetkezőhaténozatothoz-za:

1.) A Képviselő-testiilet dönt az ,,Esőzések okozta útkárok helyreállítási munkái'' targyitk?\z-
beszerzési eljárás megindíüísaról, s a Közbeszerzési Szabályzatnak megfelelően az Ajánlatté.
teli felhívást és dokumentiíciót, i11. aVállalkozási szerződéstewezetétjóvríhagyja.

2.) Az eljarási időpontok meghatÁtoztásara felhata|mazza a polgiírmestert.

felelős: polgármester
határidő: 20| 5.június 30.

15:28 órakor megérkeze tt CzakőTivadar r.oi'i..ro, íry a jelen lévő képviselők száma 7
főre emelkedett.

Balla Györry polgármester: Elmondja, hogy a multkori ülésen jelezte,hogy Veres Lász|ő és
felesége építési telket szeretne vásarolni. Atnézette és a terület értékesíthető. Ismerteti az ér.
tékbecslő á|talkészített szakvéleményt, melyben l00,-Ft/m2 e|adási rárat jelölt meg, ami reális.
Kéri, hogy akinek van javaslata, kérdése, hozzátszőIása tegye meg.

Primász Péter képviselő: Elmondja, hogy örülni kell ha valaki helyben kívan megtelepedni,
azhaépitkenri akar az külön öröm.

Balla Györry polgármester: Elmondja, hogy tényleg kiilön öröm az egy telepiilés szánnéra,
hogy fiatalok kívánnak megtelepedni és építkezni,igy ezt javasolja trámogatrri.
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Javaslata a következő: ,,1.) A Képviselő-testÍilet úgy dönt, hogy a fulajdonában lévő Tardona
589l|3 hrsz-ú l4|7 m2 térmértékű ingatlant értékesíti Veres László és Veresné Pál Lilla részé.
re 140.000,. Ft összegért. 2.) A Képviselő-testÍilet eladrísi ríron vételi jogot alapít fenti ingatlan
|l7 részére addig az időpontig, míg azon vevők lakóépületet építenek, de legfeljebb a jogsza.
brályban meghatarozott időpontig, mely megállapodás az adásvéte|i szerzódés elválaszthatat-
lan részét képezi. 3.) A Képviselő.testtilet fe\hatalmazza a polgármester az adésvételi szerző-
dés és a vételi jogra vonatkozó megállapodás alráírrísáÍa..,,

Kéri akinek van kérdése vagy hozzászőIása tegye fel.

Kérdés éshozzétszólás hianyában kéri a Képviselő.testtiletet ajavaslat elfogadásara.

A Képviselő-testtilet atagai közÍiljelen lévő 7 fo közÍil 7 igen szavazatta|, ellenszavazat és
tartőzkodás nélkiil elfogadta a javaslatot és az a|ábbihatérozatothozta:

Tardona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4112015. (W. 15.) batátozata

a Tardona 589/13 hrsz.ú ingatlan értékesítéséről

Tardona Községi onkormrínyzat Képviselő-testülete a targgya| kapcsolatos előterjesztést
megfngya|taésakövetkezőhatÍtrozatotllozza:

1.) A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy a tulajdonában lévő Tardona 589l|3 hrsz-ú |4l7 m2
térmértékú ingatlant értékesíti Veres LászIő és Veresné Príl Lilla részéte 140.000'- Ft összegért.

2.) A Képviselő.testtilet eladási iíron vételi jogot alapít fenti ingatlan |ll részére addig az idő-
pontig, míg azon vevők lakóépületet építenek, de legfeljebb a jogszabályban meghatarozott
időpontig, mely megállapodás az adásvételi szerződés elviílasáhatat|anÉszétképezi.

3.) A Képviselő-testtilet felhatalmazza a polgrírmester az adásvéte|i szerződés és a vételi jogra
vonatkozó me gállapod ás úáír ásátr a.

felelős: polgármester
határidő: 2015. szeptember 30.

Balla Györry polgármester: Elmondja, hogy a körzeti orvos megkereste, hogy mivel új
programot kellett betizemelnie és a jelenlegi szémítőgépen nem lehet tizemeltetni az önkor-
mányzat segítsen ebbe neki. Az tú gép 160 EFt.ba kerülne. Kért arajánlatot a konfigurációra
és 120 EFt-ból miír meg lehet venni, Az{$ programmal a rendelést gyorsabbá lehet tenni és új
nyomtatót is vásarolt hozzá a haziorvos. Kéri, hogy akinek van hozzásző|ása tegye meg.

Czakő Tivadar képviselő: Kérdez, hogy elavult a régi rendszer.

Balla Györry polgármester: Elmondja, hogy nem fut a program rajta.

Gyenes Bálint képviselő: Kérdezi,hogy az önkormrínyzattakkell ezt megvenni?
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Balla Gyiirry polgármester: Elmondja, hogy nem kell megvenni, segítséget kért a dokÍor.

Gyenes Bálint képviselő: Javasolj4 hogy segítsen az önkormányzat.

Dr. Szécsi ottő iegző: Elmondj4 hogy azoperációs rendszer és a szövegszerkesztő prognm
megvásrírlrása is jelentős összeget ró az orvosra, mert a programot neki kell megvenni.

Balla Gytirry polgármester: Javaslata a ktivetkező: ,,A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy az
onkormrányzat költségvetésének terhére, a hríziorvosi szo|gá|at szátmfua vasrírol egy szimítő-
gépet 120.000,- Ft értékben. ''

Kéri akinek van kérdése vagy hozzászőIása tegye fel.

Kérdés éshozzászolás hianyában kéri a Képviselő.testtiletet a javaslat elfogadásara.

A Képviselő-testÍilet a tagiai közÍiljelen lévő 7 fti köztil 7 ígen szavazat1al, ellenszavazat és
tartőzkodás nélkül elfogadta a javaslatot és az alábbibatározatothgzta:

Tardona Községi Önkormányzat Képviselő.testiiletének
4212015. (n. 15.) határozata

számítógép vásárlásáról

Tardona Községi onkormanyzat Képviselő-testülete a tfuggyal kapcsolatos előterjesztést
megtargyaltaésakövetkezőhatátrozatothozza..

A Képviselő.testiilet úgy dönt, hogy az onkormányzat költségvetésének terhére, a hríziorvosi
szo|gáúat számfuavásiírol egy szrímítógépet 120.000'- Ft értékben.

Hatríridő: 20|5.július 1 5.
Felelős: polgármester

Balla Györry polgármester: Elmondja hogy aDőzsa György úton van két fenyőfa, melyet
je|eztek a lakók, hogy jó lenne kivágni, mert a gyökere rombolja ahazaka|apját és a pincét is.
Intézkedni fog az ügyben. Jelezte a Vízműnek, hogy a Kossuth út alatti szerrtyvizcsatonát át
kellene mosni, kamerazni melyet el fognak végezru. Megküldték a vállalkozási szerződést,
ami a szerlrryvizcsatorna kameráu;ására átmosásiíra és vizsgiílatára iranyul. Ennek a jóvráha-
gyása sziikséges. Kéri, hogy akinek van kérdése, javaslata tegye meg.
Javaslata a Következő: ,,1.) A Képviselő.testiilet úgy dönt, hogy a Tardon4 Kossuth Lajos út
alattta|á|hatő szewtyvizcsatorna mosatiísríra és ipari kamerás vizsgáIatáta, feltÍrásána irányuló
vá]lalkozási szerződést az ERV Zrt,-ve| megköti. 2.) A Képviselő-testület felhatalmazza apo|-
giírmester ahatÍrozatmellékletétképező vállalkozási szerződés aláírásátra.,,

Kéri akinek van kérdése vagy hozzászőIása tegye fel.

Kérdés éshozzászólás hianyában kéri a Képviselő-testiiletet a javaslat elfogadásara.
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A Képviselő.testÍilet a tagu közÍil jelen lévő 7 fő köÁi| 7 igen szavazatíal, ellenszavazat és
tartőzkodásnélkülelfogadtaa javaslatotésazúábbihatározatothorta:

Tardona Községi Onkormányzat Képviselő.testületének
43120|5. (u. 15.) határozata

vállalkozási szenődés jóváharyásáról

Tardona Községi onkormrínyzat Képviselő-testülete a tárggyal kapcsolatos előterjesáést
megüírgyalta és a következő hatÍnozatot hozza:

1.) A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy a Tardona, Kossuth Lajos út alatt található szenrryvíz-
csatorna mosatiísára és ipari kamerás vizsgálatára, feltárására irtínyuló vállalkozási szerződést
az ÉRv Zrt.-v e| megköti.

2.) A Képviselő.testiilet felhatalmazzaapolgármester ahatározat mellékletétképező vállalko-
zásí szerzódés aláírásríra.

felelős: polgármester
hataridő: 15 nap

43l20l5. (VI. 15.) határozat melléklete
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Balla György polgármester: Elmondj4 hogy Sráfrány Pétet az Önkormányzattal szemben
fennálló adőtaftozasanak beszámítását kéri abba az önkormanyzatot terhelő kötelezettségbe,
mely betonelemek arában ál1 fent.

Dr. Szécsi ottó jeryző: Elmondj4 hogy mivelnem egynemű tartozásról van szó ez nem le.
hetséges. Akövetélését meg kel nézrri, hogy nem évült.e el.

Balla Györry polgármester: Elmondja, hogy előkeresik az efte vonatkozó régi adatokat,
információkat. Elmondj4 hogy a Földhivatalhoz be lett jelentve a fiildhaszrálati jog. Ezeket a
teriileteket rendbe kell tenni. Ajánlatot kérnek róla és döntenek erről.

Gyenes Bálint képviselő: Elmondja" hogy május 27.én kapott e.mailt, hogy a konyha petyá.
zat benyt$tasa elmaradt.

45



Balla Gytirgr polgármester: Elmondj4 hogy egy bizottságmegnézte és a hatályos jogszabá-
lyok alapjrín nem kivite|ezÁető. az ÁNrsz munkatarsa szerint a minimális követelmények-
nek nem felel meg azaLapteri|et. Azúj óvoda épületében kell kialakítani a konyhát.

Pálné Kakszi llona képviselő: Javasolja, hogy a volt iskola épületében idősek szétmára a|a-
kítsanak ki e gy-egy apartmant és hozzá kiszolgálóhelyisé geket.

Földessy Aranka Margit képviselő: Kétdezi, hogy a Borsod.Tender nem tud segítséget adni,
hogymilyenpá|yánatokvannakezzeIkapcsolatban?

Dr. Szécsi ottó jeryző: Elmondja, hogy a Képviselő-testületnek kell kialakítani azt az utat
ami a Településfejlesztési Stratégia taría|mazzon. Sőt Rendezési Tervet is kell késáeni.

Földessy Aranka Margít képviselő: Elmondja, hogy a honlap kérdése még nem oldódott
meg.

Dr. Szécsi ottó jeryző: Elmondja, hogy beszél a rendszergazdával és egyeztetnek egy idő-
pontot.

Batla Györry polgármester: Elmondja hogy két civil egyestilet megkereste, hogy helyisé-
geket szeretnének kérni, amiben tarolhatnrík a kupáikat, iratokat, esetleg fellépő ruhráikat. Kéri,
hogy javasoljanak erre megoldást.

Pálné Kakszi llona képviselő: Javasolja a volt iskolát, társas hézat, gyógyszertárat, hivatal
felső szintjét.

Czakő Tivadar képviselő: Elmondj4 hogy a hivatal felső szintje jó lehet, de meg kell őket
kérdezni, megfelel-e a terveiknek.

Mivel a napirendhez kapcsolódóan további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a
polgármester a képviselő.testtileti nyílt ülését 16 őra47 perckor bezárta.
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