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Gál János polgármester köszönti a megjelenteket, elmondja, hogy Vajda Zoltán képviselő 
később érkezik. 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Kleszó Tibor alpolgármestert és Nagy Béla képviselőt. 
Beszédében elmondja, hogy a közmeghallgatás fő napirendi pontja, rövid tájékoztatás  a 
képviselő testület éves munkájáról, illetve e jelenlévők részéről felmerülő kérdések 
megválaszolása.  

A népesség - statisztikai adatok alapján szomorú tényeket kell közölnie, a község lakossága 
folyamatosan fogy, szeptember 1-én már csak 1312 fő  volt. Az elmúlt év során 30-an haltak 
meg, 10 gyermek született. 13 fő létesített ideiglenes, 19 fő állandó lakcímet településünkön. 
Sajnos nem csak fogy a lakosság, hanem öregszik is, jellemző a településre, ahogy az országra 
is a romló gazdasági helyzet. Egyre többen igénylenek szociális alapon ellátást.  Jelenleg 61 
fő részesül lakásfenntartási támogatásban, ez ideig ilyen célra 4 millió Ft-ot fizettünk ki. 
Ápolási díjat 15 fő részére folyósít a Polgármesteri Hivatal, ez 4,2 millió Ft-ba és járulékaiba 
kerül. Mozgáskorlátozott támogatásban 109 fő részesült, 10 gyermek utánfolyósítottunk 
kelengye segélyt, és a 30 halott hozzátartozójának temetési segélyt. Kb. 1 millió Ft 
iskolakezdési támogatás került kifizetésre, valamint 63 gyermek részesül rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben. Közgyógyellátásban 130 fő részesül, ami több mint 2 
millió Ft-jába kerül az önkormányzatnak. Közfoglalkoztatás keretében a munkaügyi 
központnál nyilvántartott 80 fő regisztrált munkanélküliből 40 fő dolgozott. 
 

Az állam által szervezett közmunkaprogramok célja az ellátás biztosítása és a résztvevők 
visszavezetése a munka világába. Természetesen vannak olyan emberek, akik nem akarnak, 
vagy egészségügyi alkalmatlanság illetve a nem megfelelő autóbusz közlekedés miatt nem 
tudnak mezőkövesdi, egri, miskolci munkahelyeken dolgozni azoknak megpróbál biztosítani 
az önkormányzat az óvodai ellátás, az általános iskola feladatai, valamint a település 
fenntartási feladatok területén munkát adni. A munka hatékonyságát a település lakói is látják. 

Az év során a képviselő testület 11 alkalommal ülésezett, még 1 alkalommal tart ülést, 
plusz a közmeghallgatás. Személyi változás történt a képviselő testületben, mert Czufor 
József lemondott mandátumáról. A szokásos eljárás lefolytatása után a megüresedett 
képviselői helyre Kelemen Károlyné óvodavezető került. A képviselő testületi ülések 
határozatképesek voltak, a nyílt ülések keretében 76 határozat, 10 alaprendeltet született és 
több rendeletét módosította a képviselő testület. 
A döntésekről a település lakossága tájékozódhat a nyílt üléseken, a Tardi Hírek, a Más-kép 
hasábjain, valamint a tard.hu internetes portálon. 

A település gazdálkodásával kapcsolatban elmondja, hogy a februári ülésén fogadta el 
a képviselő testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését, 235.254 E Ft bevétellel, 
256.038 E Ft kiadással és 20.784 E Ft működési forrás hiánnyal. A takarékos gazdálkodásnak 
és az Önhiki I. és II. ütemére benyújtott sikeres pályázatnak köszönhetően - ahol mintegy 7,7 



és 8 millió Ft támogatást ítélt meg a minisztérium és az államkincstár – a költségvetés 
rendben lesz, hitel felvétele nélkül tudja kezdeni az  önkormányzat a következő évet. 

A helyi adó nyilvántartásból is mond a polgármester néhány adatot, elmondja, hogy Tardon 
435 gépjármű után fizetnek kb. 4,5 millió Ft adót, az iparűzési adó bevétele az 
Önkormányzatnak 2011 évben 9 millió Ft-ot tesz ki, a kommunális adó 2,6 millió Ft.  

2011-ben az önkormányzat nem végzett jelentős beruházást, ezt részben az ország 
gazdasági helyzetével, részben nem önkormányzatok részére kiírt pályázatokkal indokolja. 

Három ütemben valósult meg a patak takarítása, az első ütem még tavaly, a második 
ütem a templom híd és a foci pálya között, ahol megszüntetésre került a feliszapolódás és a 
növényzet burjánzása. A harmadik ütemben a TSZ hídtól a 3 számú út felé takarítja a patakot 
a Bükkalja - Délborsod Vízgazdálkodási Társulás és megtörtént a híd alatti beiszapolódás 
megszüntetése is a mezőkövesdi tűzoltók segítségével.  

A Bogácsi út mellett padka karbantartást végzett az önkormányzat, kihelyezésre 
kerültek az utcanév táblák, folyamatos a település takarítása. 

A Toyota kisbuszt lecserélte az önkormányzat. Helyette platós kisteherautó vásárlásra került 
sor, mert a település-fenntartási feladatai ellátásához jobb kihasználtságot biztosít. 

 A természeti kár okozta temető partfal omlás helyreállításához a Vis Maiori alapból, 
kap támogatást az önkormányzat. A pályázatot első körben visszautasította a minisztérium, 
mert az érintett terület nem az önkormányzat tulajdona, azonban a központi szabályozás 
módosítása után lehetőség nyílt az igénylés felélesztésére – és 36,4 millió Ft támogatást ítélt 
meg a bíráló testület. Ehhez a temető használatáról és a temetkezés rendjéről rendeletet kellett 
alkotni a testületnek  

A belső ellenőrzés folyamatosan értékkeli a polgármesteri Hivatal munkáját, legutoljára a 
2009-2010 éveket ellenőrizte, az összefoglaló megállapítások megtalálhatók a község 
honlapján. a hiányosságok adminisztratív, szabályozás hiányosságai, így a belső 
szabályzatokat kell átvezetni, illetve vagyon megállapító leltározást kell végezni. 

 Különböző pletykák terjengnek a faluban, ennek megelőzésére mondja el a 
polgármester, hogy dr. Keszthelyi Gyula feljelentésére közérdekű adatokkal való visszaélés 
miatt eljárás indult a hivatal ellen. Az eljárást a rendőrség bűncselekmény hiányában 
megszüntette. A közadattárba az adatok feltöltésre kerültek, meg kell nézni a környező 
települések, a minisztériumok és az országban nagyon sok település honlapját mennyire 
feltöltöttek.  

Hűtlen kezelés miatt érkezett feljelentés az önkormányzati bérlakás illetve az orvosi bérlakás 
után nem megfelelő mértékű bérleti díj beszedése miatt. A bérleti szerződéseket 
újraszabályoztuk és piaci alapon új szerződések lettek megkötve. 
Az orvosi rendelő és a hivatal akadálymentesítésével valamint a közalapítvánnyal 
kapcsolatban szintén állampolgári feljelentésre a rendőrség majd a NAV folytat vizsgálatot. A 
vizsgálatok lezárását követően annak eredményéről a lakosságot tájékoztatni fogjuk. 

Jelenleg a faluban az „orvos ügy” borzolja a kedélyeket. Az önkormányzat a jelenleg fennálló 
szerződést felmondta a Keszthelyi és Társa egészségügyi Bt.-vel. A felmondás oka 
összeférhetetlenség, ami az képviselőtestület szerint az orvos magatartása miatt alakult ki az 
orvos és a megbízó önkormányzat között. Az egészségügyi ellátás biztosítása az 
Önkormányzat kötelezően ellátandó feladata, melyet a felmondási határidő leteltét követően is 
biztosítani fog minden lakos részére. Az ellátás színvonalának megítélése nem az 
önkormányzat feladata, hozzá a pozitív dolgok ritkán jutnak el. Az elmúlt évek során a 
viszony a Bt.-vel nem volt teljesen felhőtlen. Ha 10 évre visszatekintünk volt aláírás gyűjtés 
orvos ellen orvos mellett az előző polgármester idejében is. Volt probléma a védőoltások 
beadásával, ami ÁNTSZ kötelezésre megoldódott. Vita volt az önkormányzat és az orvos 



között a lakbér miatt, problémás volt a Herédi - Keszthelyi viszony. Az önkormányzat érdeke 
is az, hogy orvos kérdésben nyugalom legyen a faluban, fő szempont a lakosság érdekének 
szem előtt tartása. A testület az októberi ülésén úgy döntött, hogy a szerződést felmondja, de a 
feladatot el fogja láttatni, az orvosi ellátást biztosítani fogja, a szabad orvosválasztás joga 
természetesen nem szűnik meg. 

Jelenleg háború van. Az orvos folytatja a képviselő testület tagjai, a jelenlegi és a volt 
polgármester, és egyes alkalmazottak ellen, ami néha még a becsületsértés határait is 
feszegeti. Az önkormányzat nem kívánja szítani ezt az ellentétet, azonban minden 
kapcsolatnak így az egészséges munkakapcsolatnak, együttműködésnek is alapja a bizalom, 
ami ha hiányzik a kapcsolat is megszűnik. 

Brunner Éva képviselő kiegészítésként elmondja, hogy 2010 augusztusában tettek 
feljelentést ismeretlen tettel ellen a közérdekű adatok hiánya miatt. 2011 januárjában személy 
szerinti támadásnak élte meg a bérlakások körüli hiányosságokat, amikor a szerződéseket 
átnézte egyik szerződés sem volt rendben, egyik sem felelt meg a hatályos szabályozásnak.  

Úgy gondolta, hogy a testület tagjai nem kompetensek eldönteni az elmaradt bevétel 
nagyságát, elmaradásának okait és a felelősét. Az előkerülő problémákról felügyeleti eljárást 
kezdeményezett. Ugyan így volt ez az alapítvány esetében is, ahol az elnök 9 éven keresztül 
alpolgármester és képviselő volt.  

Az orvossal kapcsolatos dologhoz csak annyit szeretne hozzáfűzni, hogy Keszthelyi doktor 
megjelent májusban a képviselő testület ülésén, ahol beszámolt a 2010 évben végzett 
munkájáról. A védőoltások beadása szakmai kérdés, aminek jogi háttere nem volt biztosított. 
Azóta országos szinten rendeletmódosítással szabályozták a kérdést. Akkor nem jelezte a 
testület, hogy valami probléma lenne a munkájával. A 2011 október 25.-i ülésen a napirendek 
megszavazása előtt tapasztalta meg, hogy azonnali hatállyal felmondanak. Természetesen 
váratlanul érte miért kell meneszteni az orvost. A szerződő felek kötelesek az egyeztetésre. 
Szerinte az orvos háta mögött, az ő megkerülésével döntöttek. 

Nagy András érdeklődő állampolgár felszólalásában elmondja, hogy 2 évvel ez előtt 
márciusban megkereste Kovács Béla akkori alpolgármestert közérdekű adatok miatt - amire 
kb. szeptemberben érkezett válasz, hogy az adatokat nem ő kezeli. A kérdés az 
akadálymentesítéshez kapcsolódott. A Korall Kft által végzett illetve Tóth Bandi vezetésével 
végzett munkákra vonatkozott. Kérdéseire kb. 80 % kapott választ 4-5 hónap letelte után.  
A telephelyével kapcsolatban elmondja, ha a hivatal nem árulta volna ő nem vette volna meg. 
A telefon vezeték a magasfeszültség miatt az ő telephelyén megy keresztül, amire szolgalmi 
jog nincs bejegyezve, ha az önkormányzat valamilyen munkát végeztetett a gépek nála 
parkoltak, segített az árvíz esetén, amikor hófúvás volt kenyeret hozott a faluba. A szilvás 
területét 3,5 millióért vette meg, a kiméréskor derült ki, hogy 2 ha erdő hiányzik belőle, a falu 
végi telephely kialakítására nyer pályázatát elveszítette, mert az önkormányzattal nem sikerült 
megállapodnia az út kérdésében. a problémákat leírta 14 pontban még a Czufor polgármester 
idejében, amire választ az óta sem kapott, de felszólítást igen, hogy pakoljon el. Holott az 
önkormányzati rendelet törvénysértő. Az orvos dologban nem érti a döntést, miért sért a 
testület SZmSz-t, amikor nincs semmi konkrét tény ellene. 

Gál János polgármester elmondja, hogy a felsorolt dolgok egy része nem tartozik erre a 
testületre, illetve a közmeghallgatásra. Tard lakosságának jelentős része mondja, hogy rendet 
kell tenni a telephelyen. A településrendezési terv módosítása folyamatban van, a földvásárlás 
már megtörtént. 

dr Keszthelyi Gyula érdeklődő állampolgár elmondja, hogy a teremben ülők értelmes tardi 
emberek, Kovács Bélának  életcélja az orvost elküldeni, a polgármester, pedig mindig Béla 
mellett fog dönteni. Májusban vett részt a képviselő testület ülésén, akkor nem volt semmi 
probléma sem. A július 8.-i haláleset után a polgármester sunyin a kistestülettel megbeszélve 



levelet írt az ÁNTSZ-nek, a  MOK-nak, a háta mögött összefogtak a rendőrkapitánysággal, 
hogy a szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesítette. Szerinte ez erkölcstelen. A 
faluból nem fog elmenni. A képviselő testülettel nincs munkakapcsolata, a betegeivel és az 
OEP-pel van kapcsolata. Reméli, hogy rendeződni fognak a dolgok. 

Kovács Béla képviselő szerint az éremnek van másik oldala is. Ő nyugodt az elmúlt 12-16 év 
történései után. Ha a környező önkormányzatoknak ilyen megtakarításai lennének és nem 
lenne hitelük igen örülnének az ilyen kondícióknak, Egyetlen fillér sincs otthon az 
önkormányzat és az alapítvány pénzéből. szerinte igen mély úton indult el, aki felköszönti 
saját magát web lapján a születés napján. 

Tóth László érdeklődő állampolgár szerit a képviselők nem azzal az egyszerűséggel nézik a 
dolgokat mint az átlag tardi emberek, akik tudnak számolni. A következő újságban meg 
kellett volna jelenni a javításnak, hogy ne adjon gyanakvásra okot. A képviselők munkáját, 
amit jól tettek elismeri. A Keszthelyi doktorral kapcsolatban elmondja, hogy a határozat 
eredménye, hogy elkövetet valami hibát. Nem jó időben nem jó helyen volt, nincs olyan tardi 
ember, hogy ne tudna megoldani minden problémát, jobb a béke, ha nincs feszültség. 
Keszthelyi doktorék munkáját ismerje el mindenki. 

Hajdu Balázs érdeklődő állampolgár elmondja, hogy nincs mindenkinek internet 
hozzáférése, le kell írni a dolgokat papírra. 11 éve jött vissza Tardra lakni, szerinte az 
emberek gondolkodásával van probléma. Régen látták az emberek, hogy segíteni kell, 
összefogtak és segítettek. Most azt nézik kinek mennyi kocsi van az udvarán, minél több és 
drágább annál nagyobb ember, az diktál. Amikor beteg volt minden probléma nélkül kiment 
az orvos a lakására, még a borítékot sem vette el. Szerinte ritka az ilyen orvos. 

Novák István érdeklődő állampolgár kérdezi, hogy ki lesz az új orvos. 

Pásztor Istvánné érdeklődő állampolgár szerint mielőtt kirúgják az orvos egyeztetni kellett 
volna a tardi emberekkel. A jobb kar műtétje után nagy fájdalmai voltak, ami csak egyre 
fokozódott. Hiába kereste fel a műtétet végző orvost nem tudott segíteni. Keszthelyi doktor 
küldte el Miskolcra egy főorvoshoz, aki készített ultrahangot, és a megfelelő helyre küldte 
kezelésre. Férje talpra sem tudott állni, pár perc alatt a lakásukon volt, kiderült hogy gerinc 
problémája van. A fia 2003 december 29.-én szólt, hogy rákos beteg, a doktor december 30.-
án papírok nélkül lebeszélte, hogy december 31.-én fogadják Budapesten. Úgy érzi ki kell 
állnia mellette, szerinte mindenki problémáját megoldja. 

Kleszóné Konfár Mónika érdeklődő állampolgár elmondja, hogy ő lett a 3 számú 
közellenség. 2 hete tapasztalta meg a mintaszerű pedagógiai feddést, nincs hozzászokva a 
hangos beszédhez. Elmondták neki, hogy azért mert aláírást gyűjtött semmi jó dologra nem 
számíthat. Rajta keresztül értelmezték a jogegyenlőségi kérdéseket. Sajnálja a dolgot, mert 
minden győzelem térdre eséssel kezdődik. 

Dr. Keszthelyi Gyula érdeklődő állampolgár elmondja, hogy nem úgy működik, hogy az 
önkormányzat választ egy másik orvost, 2000-től a praxis törvény alapján az orvos vagyona. 
Szerinte öngól a szerződés bontás. Konfliktust fog okozni, hogy a lakosságnak nem lesz 
orvosi ellátása. A klikk azt hiszi az lesz, amit ők akarnak. 

Mérész János érdeklőd állampolgár elmondja, hogy az Arany János úton lakik, a kátyúzás 
elmaradt, elég nagy gödrök vannak, érdeklődik, hogy a játszótérrel mi lesz. 

Gál János polgármester válaszában elmondja, hogy az utat meg fogják javítani, a játszótér 
nem biztonságos ott, mert a patakhoz közel van, a testületi ülésen vissza fognak rá térni. 

Tóth József érdeklődő állampolgár kérdezi, hogyan lehet az, hogy a szociális ebéd térítési 
díja jóval olcsóbb, mint a közmunkások ebéd térítése. 

 



Derekas Sándor jegyző elmondja, hogy a szociális ellátásban résztvevő térítési díját a 
szociális törvény és a szociális rendelet is szabályozza, normatív állami támogatást folyósít az 
állam a szociális térítési díjak kiegészítésére. Az önkormányzatnál dolgozók az önkormányzat 
határozatában megállapított térítési díjat fizetik. 

Pelyhe Lászlóné érdeklődő állampolgár az Arany János úti patakmeder takarítási problémáit 
vázolja. 

Gál János polgármester válaszában elmondja, hogy a patak meder problémát a Vízügyi 
Igazgatóság is megnézte, az inkább szomszéd vita mint vízügyi kérdés. 

Dembróczki Tiborné állampolgár elmondja, hogy az Arany János úti hídnál 40 éve nem volt 
kitakarítva a patak, a fűzfát ki kellene venni a meder közepéből. Félre érthető kijelentést tesz. 

Zelei Miklós állampolgár szerint a Köles oldalra lassan már csak harckocsival lehet kimenni, 
kéri az önkormányzatot, csináltassa meg ha pénzt kap az antenna területének bérletéért.  

Gál János polgármester elmondja, hogy látta ő is, hogy óriási vízmosások vannak. A tavasz 
folyamán helyre fogják állítani az utat. 

Tóth József állampolgár a szemétszállítás problémájáról beszélt, jobb lenne a matricás 
rendszer, neki havonta csak egy alkalommal van szemete, mégis annyit kell fizetni, mint 
akinek minden héten ki van téve a kukája. 

Gál János polgármester válaszában elmondja, hogy egyetért a problémával de sajnos ő sem 
tud semmit tenni, mert a hulladék szállítást törvény írja elő. Annyit tud, hogy a kormány előtt 
van a módosítási javaslat.  Már Mezőkövesden is megszűnt a matricás rendszer. 

Simon Gábor állampolgár szerint a NGM  minisztere pályázatot ír ki a mezőgazdasági utak 
fejlesztésére. A pályázatot január 1-31 között lehet benyújtani. A másik problémája, hogy a 
tardi út meleg aszfaltot több évtizede nem kapott. 

Gál János polgármester elmondja, hogy a pályázatot meg fogja nézi, a tardi út 
rendbetételéről folyamatosan levelezik a közút kezelőjével. 

Lőkös Mihályné állampolgár a Kossuth és a Béke út összekötő út világítása felől érdeklődik 
amire a polgármester válaszol. 

Tóth László állampolgár elmondja, hogy jön a karácsony, ami az öröm és a béke ünnepe. 
Szerezzenek örömet a lakosságnak úgy, hogy az orvossal kötött szerződés felmondásáról 
szóló határozatot visszavonja a testület. 

Gál János polgármester elmondja, hogy bárkivel leül beszélgetni, volt már aláírásgyűjtés 
más alkalommal is, a következő testületi ülésen vissza fog térni a testület. 

Stefán Lászlóné állampolgár az üres lakások, telkek miatt szólal fel, mert nagyon sok a 
gondozatlan. Kéri az önkormányzatot, vágassák le a magas gazt, vagy ha a tulajdonos nem 
hajlandó, akkor tegyék rendbe a közmunkások és fizettessék meg a tulajdonossal a munka 
árát. 

Novák István állampolgár kíváncsi a képviselők véleményére az orvos kérdésben. 

Vajda Zoltán képviselő beszédében elmondja, hogy neki különösebb problémája nincs az 
orvossal, 1-2 alkalommal beszélgettek, a blogját nem nézi, ő feljelentve nincs. Elítéli, ami 
néhai Bodzán István halálesetével kapcsolatban történt, szerinte nem támogatható emberileg 
ez a hozzáállás. Az önkormányzat képviselő testületi ülésre kapott értesítés: az egészségügyi 
ellátás problémáiról, nem tudja mi a helyes döntés, az állampolgárok elégedettségét próbálta 
lemérni, kapott mindent, negatív és pozitív válaszokat is. Személy szerint támadás, negatívum 
nem érte, nem ismerte a feljelentéseket, az orvosi ellátást nem tudja megítélni, de a Bodzán 
esete felháborította. Az ülés előtt kapott előterjesztés alapján a döntése tartózkodás volt. 



 Nagy Béla képviselő beszédében elmondja, hogy szakmai problémája neki sem volt a 
doktorral, ritkán jár orvoshoz, hozzáértését ezért nem tudja megítélni. Az emberek napi 
kapcsolatban vannak, ebbe szerinte nem fér bele a feljelentgetés. Képviselő lévén sok ember 
fordul hozzá problémájával, a döntés sehogy sem lehet jó. 

dr. Keszthelyi Gyula állampolgár elmondja, hogy tőle nem kérdezte meg egyetlen képviselő 
sem, hogy mi történt, a polgármester mégis felhasználta kirúgási indoknak.  

Kleszó Tibor alpolgármester elmondja, hogy nála sok minden állt a baloldalon és a jobb 
oldalon is. Élete ez idáig nem volt hosszú, mert 82-ben született. Szerinte az önkormányzati 
képviselő nem csak magáért felel. Az emberek a jót nem veszik figyelembe, a rosszat viszont 
felnagyítják. 

Kelemen Károlyné képviselő elmondja, hogy ő nagyon sok emberrel beszélt, neki az egész 
falu érdekét kell nézni és képviselni. 

Derekas Sándor jegyző elmondja, hogy ismeri Juli néni és Piros néni problémáját is. A 
félreértést az érintettekkel tisztázza. 

Baranyiné Stefán Márta állampolgár elmondja, hogy a faluközpontban lévő játszótér baleset 
veszélyes. 

Gál János polgármester válaszában elmondja, hogy megnézzük, szétszedjük, újra cseréljük.   

Pásztor Istvánné kérdezi, hogy az öregek napi rendezvény mikor lesz, mert az előző évben 
sem kapott rá meghívót. 

Tekintettel arra, hogy a közmeghallgatáson több kérdés hozzászólás nem hangzott el, a 
Polgármester az ülést bezárta. 
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