
JEGYZŐKÖNYV 
 
Száma:  36 - 1./2012 
 
Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. január 12.-én  
               1530 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében 
                megtartott  nyílt üléséről. 

 Jelen vannak: 

• Gál János polgármester  
• Kleszó Tibor alpolgármester 
• Brunner Éva 
• Kelemen Károlyné 
• Kovács Béla 
• Vajda Zoltán képviselők. 
• Nagy Béla képviselő 

 
 Tanácskozási joggal jelen van:  

• Derekas Sándor jegyző 
• Jordánné Hajdu Katalin gazdálkodási és igazgatási főelőadó 

  Az ülés jegyzőkönyvét Jordánné Hajdu Katalin vezeti. 

Gál János polgármester köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy a megválasztott 7 fő 
testületi tag közül   7   fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes. A testület ülését 
megnyitja, jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Kelemen Károlyné és Vajda Zoltán 
képviselőket, akiket a testület 7  fő igen szavazatával elfogad. 
 
Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogadására. 
 

1.) szociális ügyek ( zárt ülés) 
2.) Polgármesteri Tájékoztató 
3.) Döntés közbeszerzési bíráló bizottság létrehozásáról 
4.) Döntés ÉMOP 3.1.3. pályázat beadásáról 

 
A napirendi pontokat a képviselő testület 7 fő igen szavazatával elfogadta. 
 
A képviselő testület ülésének 1.) napirendi pontjában szociális ügyet tárgyalt zárt ülés 
keretében. a zárt ülés jegyzőkönyve külön került rögzítésre. 
 
2.  Polgármesteri tájékoztató 
 
Gál János polgármester felsorol néhány Tardra vonatkozó statisztikai adatot, közöttük a 
lakosság számot,a 2011. évi születettek, elhalálozottak számát, a gépjármű állomány 
nagyságát. 

Elmondja, hogy a plébános elszámolt a plébánia felújításához nyújtott támogatással. 

A Tájház tető felújítása elkészült, egy balmazújvárosi cég 400.000.- Ft-ért végezte el a 
szükséges javításokat. 



A Sándor-völgyi munkálatokhoz kapcsolódóan elmondja, hogy 34 pincetulajdonos kérte az 
elektromos hálózathoz való csatlakozás  lehetőségét, egyeztettek az Émásszal a pincék 
villamosítása és a Kossuth úti valamint az Arany  János úti bekötők közvilágítása ügyében is. 
 
Derekas Sándor jegyző elmondja, hogy önálló beruházásként kell megvalósítani minden 
projektet, illetve lehetőség nyílik a régi 80 W-os világító testek korszerűbb, kisebb 
fogyasztású cseréjére, melynek fedezetet a közvilágítás megtakarítási különbözete. A jövő 
héten fog találkozni az ÉMÁSZ területi képviselőjével Szabó Józseffel. 
 
Vajda Zoltán képviselő szerint ez csak izzócserét jelent. 
 
Gál János polgármester elmondja, hogy ők részt vettek a szemünk fénye programban, 
semmi megtakarítást nem eredményezett. 

A kormányhivataltól érkezett levélben felhívja a figyelmet a hivatal rendelet számok 
pontosítására, a helyes rendelt cím alkotására és az írásos előterjesztés időben történő 
kiküldésére. 

A hurkafesztivál február 2. szombatján kerül megrendezésre, a sátor már áll, a honlapra 
felkerült a meghívó. 

Az orvos üggyel kapcsolatban egyeztetett a kistérségi és a megyei ÁNTSZ-szel, az OEP-pel. 

Elmondja, hogy új leltárt kell felvenni, 6 hónapra helyettesítő orvost kell keresni, a 
kistérségben dolgozó orvosok a helyettesítést nem vállalják Keszthelyi doktor feljelentései és 
fenyegetőzései miatt. 

Megérkezik Kovács Béla képviselő 15 óra 50 perckor 
 
A polgármesteri tájékoztatót a képviselő testület elfogadta. 
 
3.  Döntés közbeszerzési bíráló bizottság létrehozásáról 
 Gál János polgármester: Tard község önkormányzatának közbeszerzési szabályzata 
alapján, a közbeszerzés lefolytatásakor közbeszerzési bíráló bizottságot (továbbiakban kbb.) 
kell létrehozni. A kbb. a képviselő-testület 3 tagjából áll, melyet a képviselő-testület választ 
meg. Elnökét a képviselő tagjai közül, nyílt szavazással, szótöbbséggel maga választja. 

 Mivel a képviselő-testület döntött a Kőkultúra projektben szereplő Sándor-völgyi 
beruházással kapcsolatos közbeszerzés megindításáról, az 5 meghívott ajánlattevő átvette az 
anyagot, így szükségessé válik a Kbb. megválasztása. Javaslom Kleszó Tibor alpolgármestert, 
Nagy Béla képviselőt, Vajda Zoltán képviselőt a közbeszerzési bíráló bizottság tagjának. A 
közbeszerzési referenssel át kell nézni az anyagot. 
 
Tard község Önkormányzatának képviselő testülete megvitatta a közbeszerzési bíráló 
bizottság tagjaihoz és feladatához kapcsolódó kérdéseket és 7 fő igen szavazatával 
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát: 
 
2 /2012. (I. 12.) ÖK. határozat 
Tard Község Önkormányzata a közbeszerzési bíráló bizottság tagjának Kleszó Tibor 
alpolgármestert, Nagy Béla képviselőt, Vajda Zoltán képviselőt megválasztotta! 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester,  



4. Döntés ÉMOP 3.1.3. pályázat beadásáról 
 
Gál János polgármester: A képviselő-testület korábbi ülésén támogatta azt a 
kezdeményezést, hogy vizsgálja meg a hivatal milyen lehetőségei vannak az ÉMOP 3.1.3. 
jelű pályázat beadásának.   

Az akkori javaslatnak megfelelően, a Rózsa F. út felújítására adnánk be pályázatot, mely 
pályázat beadási határideje jan. 16.-a. A pályázati dokumentáció elkészítése folyamatban van, 
ebben segítséget nyújt számunkra az Aventis Consult tanácsadó cég.  
A pályázat benyújtásához szükség van a testület részéről egy határozatra melyben, dönt arról, 
hogy a pályázatot benyújtja, a pályázathoz szükséges önrész rendelkezésre áll, illetve azt az 
önkormányzat biztosítja. 

A pályázat keretében megvalósítandó projektekhez minimálisan az elszámolható költség 5 %-
ának megfelelő mértékű önerőt szükséges biztosítani. a projekt mintegy 50 millió Ft 
nagyságrendű és 1,5 m-rel szélesítésre kerülne az út. 
Javaslom, hogy a pályázat kerüljön beadásra. 
 
Vajda Zoltán képviselő kérdezi, hogy a projekt költség tartalmazza e a csapadékvíz elvezetés 
megoldását, megoldható-e a felújítás után az úton a súlykorlátozás. 
 
Nagy Béla képviselő javasolja fekvő rendőr beépítését. 
 
Gál János polgármester válaszában elmondja, hogy a csapadékvíz elvezetést nem 
tartalmazza a költség, csak az út felújítást és szélesítést, a többi felvetésnek pedig utána fog 
járni.  
 
Kleszó Tibor alpolgármester felveti, hogy lesz-e garancia az útra, ha a 11 tonnás kukásautó 
tönkre teszi, valamint a Simon Gábor által felvetett mezőgazdasági földutak felújítására tud e 
pályázatot benyújtani az önkormányzat. 
 
Gál János polgármester elmondja a mezőgazdasági földutak kapcsán, hogy nem 
pályázhatunk. Fontossági sorrendet kell felállítani. Miért mi tegyük mindig rendbe.  
 
Tard község Önkormányzatának képviselő testülete megvitatta az  Émop 3.1.3. kisléptékű 
településfejlesztésre kiírt pályázat benyújtásához kapcsolódó kérdéseket és 7 fő igen 
szavazatával ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát: 
 
3. /2012. (I. 12.) ÖK. határozat 

Tard Község Önkormányzatának képviselő-testülete elhatározta, hogy az Émop 3.1.3. 
kisléptékű településfejlesztésre kiírt pályázat keretén belül támogatási kérelmet nyújt be a 
tulajdonában és kezelésében lévő Tard Rózsa Ferenc út felújításának támogatására. A 
fejlesztés megvalósításához a pályázati kiírásban meghatározott 5 %-os önerőt biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Polgármester,  
 
Gál János polgármester elmondja, hogy a jövő héten tárgyalni fog a temető partfalomlás 
ügyében az ország legjobb cégével, valószínű ott is közbeszerzési eljárást kell kiírni. 



Az ÁHT, Ávr, az ÖTv, a kistérségi Tv változott, a költségvetés tervezése folyamatban van, 
január 31-re elkészül az óvoda költségvetése, amit együttes testületi ülésen megvitathatnak a 
képviselő testületek. 
 
Kelemen Károlyné képviselő elmondja, hogy Takács Józsefné a Rákóczi út 24 szám alatt a 
templommal szemben felajánlott 2 kocsi vörös követ az önkormányzatnak. 
 
Brunner Éva képviselő a szociális célú tűzifa igénylésének feltételei felől érdeklődik. 
 
Derekas Sándor jegyző elmondja, hogy meg kell határozni a testületnek az igénylés 
feltételeit, kit tekint rászorultnak. 1,5 millió Ft állami támogatást kapott az önkormányzat erre 
a célra. amit 100 köbméter tűzifa vásárlására kell fordítani és köbméterenként 2000 Ft+ ÁFÁ-
t kell hozzátenni. Az elszámolási határidő április 30. 
 
Gál János polgármester ismeretei szerint friss vágású erdei keményfa lesz, amit az erdészet 
szállít, ha megjön a fa, majd döntenek a feltételekről. 
 
A képviselő testület részéről egyéb javaslat nem érkezett, a polgármester az ülést bezárta. 
 
 
 
 

kmf. 
 
 

 
 
 
 
 
     Gál János      Derekas Sándor 
  polgármester              jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
  Kelemen Károlyné     Vajda Zoltán 
      jkv. hitelesítő     jkv. hitelesítő 
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