Tard Község Önkormányzatának
7/2011. (I.25.) ÖK számú
HATÁROZATA
Tárgy: Polgármesteri tájékoztató elfogadásáról
Tard Község Önkormányzat Képviselő-testület a 2011. január 25-én megtartott polgármesteri
tájékoztatót és a szóbeli kiegészítéseket elfogadta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester
Tard Község Önkormányzatának
8/2011. (I.25.) ÖK számú
HATÁROZATA

Tárgy: Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta az általa hozott lejárt határidejű határozatok
(117/2010. (XII. 14.) ÖK. számú, 118/2010. (XII.14.) ÖK. számú, 119/2010. (XII. 14.) ÖK.
számú, 120/2010. (XII. 14.) ÖK. számú, 122/2010. (XII. 14.) ÖK. számú, 68/2010. (X.27.)
ÖK számú) végrehajtásáról szóló előterjesztést.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester
Tard Község Önkormányzatának
9/2011. (I.25.) ÖK számú
HATÁROZATA

Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről (első olvasat)
A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről készült tájékoztatót
megtárgyalta. A további tervezéshez azt javasolja, hogy a működési forráshiány csökkentése
érdekében kerüljön sor további intézkedések megtételére, további tárgyalásokat kell folytatni
a költségvetési hiány csökkentése érdekében.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester
Gál János sk.
polgármester

Derekas Sándor sk.
jegyző

Tard Község Önkormányzatának
10/2011. (I.25.) ÖK számú
HATÁROZATA
Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2010-2014-es
időszakra szóló ciklusprogramját megtárgyalta és az alábbiakban foglaltak szerint elfogadta.
Megbízza egyben a polgármestert, hogy a ciklusprogramban megfogalmazott feladatok
ellátását, illetve teljesítését folyamatosan kísérje figyelemmel, annak szükséges módosításáról
az előterjesztéseket a képviselőtestület felé időben tegye meg.
Gál János sk.
polgármester

Derekas Sándor sk.
jegyző

Tard Község Önkormányzatának
Ciklusprogramja
2010 - 2014
1. Bevezető - Alapelvek
Azon feladatok körét, amelyeket az önkormányzatok kötelesek ellátni, az önkormányzati
törvény tételesen tartalmazza. Ezen belül meghatározza az alapfokú - óvodai és általános
iskolai - oktatás keretében ellátandó, az egészségügyi és szociális ellátás - gondoskodás terén
biztosítandó, valamint a helyi közszolgáltatások terén kötelezően ellátandó közösségi
feladatokat.
A kötelezően ellátandó feladatok finanszírozásához elsődlegesen a központi állami
költségvetés kell, hogy forrást biztosítson, de ezen túl - a központi támogatás normatív és
keretjellege miatt - e források jelentős összegű saját pénzeszközöket is feltételeznek.
A település és az önkormányzat alapműködésén, a kötelező feladatok ellátásán túl a további
fejlesztési és egyéb célkitűzések megvalósításához, végrehajtásához az önkormányzatnak
magának kell megteremtenie a forrásokat, a kommunális adónkat emelni szükséges.
A 4 éves ciklusprogram célja az, hogy meghatározza és rögzítse az alapműködés, a kötelező
ellátás valamint a fejlesztés terén azokat az Önkormányzati elképzeléseket, célkitűzéseket,
amelyeket az önkormányzat képviselőtestülete megalakulását követően önmaga elé
megvalósítandó célul tűzött ki a működésének 4 évére vonatkozóan. Célja hogy meghatározza
a jóváhagyott programban elemeinek megvalósítási sorrendjét, rangsorát valamint azokat a
célkitűzéseket, amelyek a teljes működés során prioritást élveznek.
Az önkormányzat bevételi lehetőségeit alapvetően a gazdasági szabályozók határozzák meg.
A forrásorientált szabályozás keretében az éves költségvetési törvény rögzíti:
-

a normatív hozzájárulások,
az átengedett források körét
a cél, és címzett támogatásokat.

Az önkormányzat saját bevételei - a központi források évek óta változatlan szinten történő
tartása miatt - jelentősen befolyásolják községünk anyagi hátterét. Ezért az Önkormányzat
pénzügyi helyzetének és lehetőségeinek megismeréséhez a gazdálkodásunk fontos elemei
közül az alábbi - forrásokat meghatározó - elemek rögzítését tartjuk fontosnak:
Sajnos, viszonylagos infrastrukturális "fejlettségünk" miatt a címzett és céltámogatási
rendszerben sikeresen nem tudunk részt venni. A források kiegészítése érdekében
megalapozott pályázati anyag összeállításával kell csatlakozni a Minisztériumok, egyéb
szervek pályázati kiírásaihoz. Meg kell vizsgálni további helyi adók bevezetésének
lehetőségét, - a helyi kommunális adót emelni szükséges, - amely adóknak igazodni kell az
önkormányzat gazdasági követelményeihez, valamint az adóalanyok teherviselő
képességéhez. Felül kell vizsgálni az intézményeinkben alkalmazott térítési díjakat, törekedve
a szociális érzékenység figyelembevételével a minél nagyobb bevételre. Az önkormányzati
vagyonnal való gazdálkodás érdekében felül kell vizsgálni az alkalmazott lakásgazdálkodást,
reális bérleti díjakat kell kialakítani.
2. Településüzemeltetés
A települési önkormányzat köteles gondoskodni:
- az egészséges ivóvízellátásról,
- közvilágításról,
- a helyi közutak, járdák és
- ravatalozó fenntartásáról.
Ivóvízhálózatunk állapota kielégítő az ellátás megfelelő színvonalú. A későbbiekben a
képviselőtestület felülvizsgálhatja az üzemeltetés jelenlegi módját, amennyiben az ellátás
optimálisabban, lehetőség szerint alacsonyabb vízárak elérése mellett is biztosítható.
A csapadékvíz elvezetésének rendezése, a vízgyűjtő árkok kialakításával, illetve a meglévő
hálózat folyamatos karbantartásával érhető el. Ez utóbbira azért is szükség van, mert ez által
az utak állagának megóvása is biztosítható. Kiemelt feladatként rendezni kell a falut
körülvevő övárkok állapotát, a patakmeder egyszeri teljes tisztítását a 3. sz. főútig
folyamatos tisztítását.
Az önkormányzati utak folyamatos karbantartásáról gondoskodni kell. Meg kell akadályozni
az utak további romlását, ha kell bizonyos útszakaszokra súlykorlátozást, kell bevezetni. El
kell érni, a nem önkormányzati kezelésű útszakaszoknál, hogy az útpadka és a
vízelvezető árkok rendezett állapotba kerüljenek kül és belterületen egyaránt és a nem
önkormányzati kezelésű útszakaszok új burkolatot kapjanak.
A még kiépítetlen járdaszakaszok megvalósítására, felújítására a pénzügyi lehetőségek
függvényében kerülhet sor, terveket elő kell készíteni.
A ravatalozóban, kisebb karbantartási munkák mellett, meg kell oldani a gázellátást.
A környezetvédelem, a köztisztaság fegyelmezett magatartást követel minden lakostól. A
következetes ellenőrzés és végrehajtási intézkedés szükséges mindazokkal szemben, akik a
szabályokat megszegik. Kiemelt figyelmet kell fordítani a szennyvíz patakmederbe
engedésének megakadályozására, a talajterhelési díjról szóló rendeletünk betartására.
A lakosság és az iskolákban a gyerekek figyelmét fel kell hívni a környezettudatos
viselkedésre, a szelektív hulladékgyűjtésre, és az ingatlanok előtti szemét összegyűjtésére. Az

ideiglenes szeméttárolókat fel kell számolni a fenntartásba esetleg a Polgárőrséget is be
kellene vonni.
A fiatalok védelme érdekében a szórakozó helyek működését, nyitva tartását és a kulturált
szórakozás feltételeit be kell tartatni!
Az iskolákban a drog és az alkohol valamint a dohányzásellenes kampányokat erősíteni
szükséges
A választási ciklus végéig szükség van a település általános rendezési tervének
felülvizsgálatára.
3. Intézményüzemeltetés
A települési önkormányzat köteles gondoskodni:
- az alapfokú nevelésről-oktatásról,
- a közművelődésről és a tömegsportról
- az egészségügyi és szociális ellátásról
A képviselő-testület a lakossági szükségletek, igények ismeretében minden év
költségvetésének jóváhagyásakor felülvizsgálja e feladatokat ellátó intézmények körét, és
szükség esetén módosítja feladatainak nagyságát.
A testület a kötelezően ellátandó ill. vállalt feladatok megfelelő szintű ellátása érdekében
biztosítja:
- a szakma követelményeinek megfelelő legoptimálisabb létszám foglalkoztatásához a
béralapot.
- az adott év költségvetési törvényében jóváhagyott bér fedezetét,
- gondoskodik az intézményben lévő megfelelő bérarányok kialakításáról,
- takarékosság elvének maradéktalan betartása mellett fedezetet nyújt az adott év
árszínvonal emelésének ellentételezésére /a fűtés, világítás zavartalanságát biztosítja/
- kiemelt figyelmet fordít a meglévő vagyon legalább szinten tartott üzemeltetésére, a
karbantartási források biztosításával,
- takarékossági programot kell elindítani az önkormányzat által működtetett
gépjármű parkon belül
- a képviselő-testület működési idejére a felújítási feladatok felmérését rendeli el, és
ez alapján egy rangsorolt felújítási tervet hagy jóvá.
A fentiek figyelembevételével a következőket látjuk szükségesnek:
-

Az óvodai nevelés magas szintű biztosítása, és az iskolai előkészítés érdekében a
szakmai anyagok folyamatos pótlását kell biztosítani, valamint a udvari játszótér
felújítását, melynek fedezetét az éves költségvetésben kell jelölni.
Az általános iskolai nevelés, és oktatás területén fokozott figyelmet kell fordítani
az 1-4 osztály helyben tartására, a felső tagozatos gyermekek önkormányzati
iskolába történő járatására, beiratkozására.
A közművelődést, hagyományápolást, a települési rendezvények szervezését,
koordinálását, az önkormányzat önként vállalt feladatként kívánja ellátni, ehhez
önálló álláshely megteremtése szükséges, melynek forrását a mindenkori
költségvetésében biztosítja.

-

Az önkormányzat biztosítja a lakosság egészség-megőrzését elősegítő sportolás
feltételét, segíti a szabadidős sport fejlődést, támogatja a diáksport munkáját. A
helyi labdarugó sportegyesületnek, költségvetése terhére támogatást nyújthat.
Csökkenteni kell a központi konyha veszteségét, a kapacitás jobb kihasználásával
és a költségek csökkentésével. Meg kell vizsgálni a konyhai üzemelés
vállalkozásba adásának lehetőségét is.

4. Egészségügyi alapellátás
Az egészségügyi ellátás minőségének és hatékonyságának alakulását meghatározzák azok a
reformok, amelyeket a kormányprogram is tartalmaz.
A képviselő-testület a háziorvosi szolgálat biztosítását vállalkozó orvos alkalmazásával
kívánja folytatni. Ezért a jelenlegi rendszer fenntartására törekszik, különös figyelemmel arra,
hogy az egészségmegőrzés, a betegségek megelőzése és azok hatásos gyógyítása a lakosság
számára a legmagasabb színvonalon legyen megoldva.
A védőnői hálózat jelenlegi formában való fenntartását felül kell vizsgálni.
5. Szociálpolitikai feladatok:
Községünk szociálpolitikájának azonnal reagálni kell a gazdasági életben történő
változásokra. Olyan szociálpolitikai koncepciót kell kialakítani, amely a lakosság teljes körét
átfogja.
- A szociális rendelet átdolgozásával el kell érni, hogy a támogatási formák a családok
mindennapi megélhetéséhez nyújtanak segítséget.
- A falu idős lakóinak nagy számára való tekintettel, felül kell vizsgálni az időskorúak
szükséges mértékű és formájú ellátását.
- A pénzbeli segélyezéssel szemben előtérbe kell helyezni a természetbeni juttatások
alkalmazását.
- A segélyezésnél gondoskodni kell a mindenki számára történő hozzáférhetőségről A törvény
keretein belül a döntésekről az információt, a nyíltságot biztosítani kell. A szociálpolitika
aktív eszközrendszerével is elő kell segíteni a munkanélküliség mérséklését. A közösségi
célok megvalósulását elősegítendő, tovább bővítendő a közhasznú munkások köre.
- Minden segélyezési döntésben. a források szüksége miatt, törekedni kell a rászorultság
biztosabb feltárására.
6. Egyéb feladatok
A társadalmi szervezetek, egyházak, egyesületek munkáját segítendő, vállalt feladataik
ellátásának segítésére, támogatást kell adni.
Fontos, hogy községünkben, mindenki biztonságban érezze magát, ezért a bogácsi rendőrőrs,
a tűzoltóság, a mentők, a polgárőrség költségvetésünk teherbíró képességének függvényében
támogatásban részesülhetnek. Ennek függvényében elvárjuk a hatályos jogszabályok
betartását, betartatását a rendvédelmi szervek részéről.
A közterületek állapotán - lakossági erő bevonásával - lényeges javulást kell elérnünk. A
fásítási program megvalósításához a pénzügyi forrást továbbra is biztosítani kell.
A település arculatán változásokat kell elérni utca névtáblák kihelyezésével, és a meglévő
közterületeink a jó gazda szemlélettel történő kezelésére.
Ösztönözni a lakókat a saját környezetük ápolására.

A lakosság pontos információkkal való ellátásának biztosítása érdekében a helyi újság
megújítása szükséges. Az információközlés hasznos eszköze lehet, a kábeltévé is. Az
önkormányzat pénzügyi forrásainak függvényében támogatja a kábeltévé működését.
A Polgármesteri Hivatal személyi és technikai állományát oly módon kell kialakítani, hogy az
a község lakóinak ellátását a legjobban tudja biztosítani.
Mindezen feladatok ellátásához, a képviselőtestület mindent megtesz mind szervezési,
irányítási mind a források biztosításának elősegítése terén.
Határidő : azonnal.
Felelős : polgármester

Tard Község Önkormányzatának
11/2011. (I.25.) ÖK számú
HATÁROZATA
Tárgy: Beszámoló az óvoda 2010. évi tevékenységéről
A képviselő-testület megtárgyalta a Bükk Kincsei Óvoda 2010. évi szakmai tevékenységéről
szóló beszámolót és azt elfogadta.
Határidő: értelem szerint
Felelős: óvodavezető
Gál János sk.
polgármester

Derekas Sándor sk.
jegyző
Tard Község Önkormányzatának
12/2011. (I.25.) ÖK számú
HATÁROZATA

Tárgy: 2011. március 15-ei megemlékezés
A Képviselő-testület a tájékoztatót a nemzeti ünneppel kapcsolatosan megtárgyalta, és
javasolja annak megszervezését és megtartását.
Határidő: értelem szerint
Felelős: tagintézmény vezető
Gál János sk.
polgármester

Derekas Sándor sk.
jegyző
Tard Község Önkormányzatának
13/2011. (I.25.) ÖK számú
HATÁROZATA

Tárgy: Tájékoztató a Tardi Sport Egyesület 2010. évi eredményeiről
A Képviselő-testület a tájékoztatót a megtárgyalta és elfogadta. Az alábbi javaslatokat
fogalmazta meg:
- A tavaszi idényben a csapat tegyen meg mindent a bajnokságban való eredményes
szereplésért.
- A következő szezon kezdete előtt az önkormányzat újra egyeztet az egyesülettel a
pénzügyi támogatás mértékéről, a tardi fiatalok labdarúgáshoz való hozzáállásáról
Határidő: értelem szerint
Felelős: TSE. Elnöke
Gál János sk.
polgármester

Derekas Sándor sk.
jegyző

Tard Község Önkormányzatának
14 /2011. (I.25.) ÖK számú
HATÁROZATA
Tárgy: A 2011. évi települési ünnepségek, kulturális- és sportrendezvények tervezete
Tard Község Önkormányzatának képviselő-testülete a település 2011. évi önkormányzati
szervezésben végrehajtandó rendezvényit az alábbiakban határozza meg:
Február 12.
Március 12.
Április 25.
Április 29.
Április vége

Június 12-13.
Július 3.
Július 28-29.
Augusztus 5-7.
Augusztus 13.
Szeptember 11.
Szeptember 17-18.
Október 8.
Október 14.
November 27.
December 4.
Dec. 8- Jan. 6.
December 11.

Hurka és Szalonnafesztivál
Tard - Faluház – Faluház előtti tér
Műsor: Utcazenészek
Ünnepi műsor – Fáklyás felvonulás
Faluház – Templom – Faluház
Tardi Matyó Húsvét
Hagyományőrző központ – Tájházak
Májusfa állítása /Óvodások – iskolások közreműködésével/
Tájházak – Hagyományőrző központ
Szent György napi koszorúzás
Kerekasztal konferencia – Herman Ottó Múzeum
Színészmúzeum – Miskolc közreműködésével
Koszorú, vendéglátás
Gyermek és Ifjúsági Néptánc Fesztivál
Faluház – Hagyományőrző központ
Rendező: Tard Turizmusáért Egyesület
Búcsú – Kirakodóvásár
Tard – Főtér
Használható Hagyományok
Hagyományőrző központban, kézműves programok
Alapítvánnyal közösen
Matyóföldi Néptánc Fesztivál
Tánccsoportok szereplése a Faluház előtti téren
Vendéglátás
FALUNAP
Egészséges sport és kulturális programok
Amatőr és profi művészek
Mária ünnepe – Körmenet
Mária szobor- Templom
Kulturális Örökség Napjai
Tájház – Hagyományőrző központ
Csoportok fogadása
VIII. Kakas és Tyúkfőző Fesztivál
Faluház – Faluház előtti tér
Hagyományőrzők műsora
PEK Köszöntő
Koszorúzás a Főtéren
Advent Fényei
Advent Fényei
Betlehemes a Hagyományőrző színpadon
Advent Fényei

December 16.

Idősek Köszöntése
Műsoros vacsora a Faluházban
Vacsora, műsor, vendégművészek
Advent Fényei
Szabadtéri gyertyagyújtás – Műsor a Főtéren
Adventi koszorú és gyertya

December 18.

Hagyományőrzők – Tájházak
Tervezett programok 2011
Március 17-19.
Április 24-25.
Május 14-15.

Július 4-5.
Július 16.
Augusztus 7.
Augusztus közepe
Szeptember 3.
Szeptember 24.
Határidő:
Felelős:

Utazás Kiállítás
Miskolc, ITC Székház
Matyó Húsvét
Mezőkövesd
Múzeumok Majálisa
Kiállítás – Mesterség bemutató
Nemzeti Múzeum Budapest
Utazási költség
Borsodi Fonó
Diósgyőri Vár – Miskolc
Herédi Hétvégék
Heréd
Matyóföldi Néptánc Fesztivál
Felvonulás
Sziget Fesztivál
Budapest
Szüreti Felvonulás
Verpelét
Műsor
Szüreti Felvonulás -Siklós

értelem szerint
közművelődés szervező

Gál János sk.
polgármester

Derekas Sándor sk.
jegyző
Tard Község Önkormányzatának
15/2011. (I.25.) ÖK számú
HATÁROZATA

Tárgy: Tájékoztató a hurkafesztivál előkészítéséről
A képviselő-testület az előterjesztésben elhangzottakat tudomásul vette. Javasolja továbbá:
- A költségek pontosítását
- A vállalkozói szerződés azonnali megkötését
- További egyeztetések tartása az szervezők részéről
Határidő:

értelem szerint

Felelős:

alpolgármester

Gál János sk.
polgármester

Derekas Sándor sk.
jegyző
Tard Község Önkormányzatának
16/2011. (I.25.) ÖK számú
HATÁROZATA

Tárgy: Tájékoztató önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek helyzetéről, döntés az intézkedési terv készítésének alapelveiről
A képviselő-testület az előterjesztésben elhangzottakat tudomásul vette. Javasolja továbbá:
1. A tartozás kerüljön számszerűsítésre, és behajtásra
2. A polgármester folytasson egyeztető tárgyalásokat ez ügyben és számoljon be a
következő testületi ülésen
3. A 2005-ös lakásrendelet rendelet hatályban marad.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Gál János sk.
polgármester

Derekas Sándor sk.
jegyző

Tard Község Önkormányzatának
17/2011. (I. 25.) számú
HATÁROZATA
Tárgy: Tardi Általános Iskola régi szárny tető-felújítási munkáira ajánlattételi felhívásról
Tard Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyban megjelölt ajánlattételi
felhívásról nem döntött, azt a következő testületi ülésig ill. a 2011.évi költségvetés
elfogadásáig elnapolta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Gál János sk.
polgármester

Derekas Sándor sk.
jegyző

Tard Község Önkormányzatának
18/2011. (I. 25.) számú
HATÁROZATA
Tárgy: Tájékoztató a fogorvosi ellátás terén várható személyi változásról
1. Az önkormányzat és Dr. Roszkos László fogorvos között fennálló szerződést a két fél
közös megegyezéssel felbontja.
2. Az ellátandó feladatok további ellátására nyilvános pályázatot ír ki.
3. A pályázatokat meghirdeti az Észak Magyarország napilapban
Határidő: azonnal
Felelős : polgármester
Gál János sk.
polgármester

Derekas Sándor sk.
jegyző

