JEGYZŐKÖNYV
Száma:

- 2./2012

Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. február 3.-án
15 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében
megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak:
•
•
•
•
•

Gál János polgármester
Kleszó Tibor alpolgármester
Brunner Éva
Kelemen Károlyné
Nagy Béla képviselő

Távolmaradását bejelentette: Kovács Béla képviselő,
Nagy Béla képviselő 15 óra 5 perckor érkezik.
Kleszó Tibor alpolgármester 15 óra 20 perckor elment.
Vajda Zoltán képviselő 15 óra 37 perckor érkezik.
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 4 fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes. A testület ülését
megnyitja, jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Brunner Éva és Kleszó Tibor képviselőket,
akiket a testület 4 fő igen szavazatával elfogad. Kleszó Tibor 15 óra 20 perckor elhagyta a
termet, ezért Kelemen Károlyné látja el a jegyzőkönyv hitelesítési feladatokat.
Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogadására.
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építésére

beérkezett

Brunner Éva képviselő kérte a zárt ülés 2. napirendi pontjának nyílt ülés keretei között történő
tárgyalását, amivel a képviselő testület 4 fő igen szavazatával elfogadott, ezért ez a napirendi
pont nyílt ülés keretei között 1 napirendi pontként került tárgyalásra.
1. Polgármesteri tájékozató
2. Tájékoztatás az egészségügyi alapellátást érintő 84/2011.(XI. 25.) számú határozat
végrehajtásáról
Gál János polgármester ismerteti az októberi határozat végrehajtásának lépéseit.
November 4.-én kézbesítésre került a felmondás, ennek megfelelően a megállapodásban
foglaltak szerint a felmondási idő február 4.-én jár le.. Az OEP-pel és az ÁNTSZ-szel az
egyeztetések megtörténtek. A felmondás hatálybalépése esetén a háziorvosi ellátás
biztosítására helyettesítő orvost kell keresni, ha nem talál az önkormányzat, akkor az ÁNTSZ
hivatalból rendel ki helyettesítő orvost.
Ha 6 hónapon belül a praxis tulajdonosának, jelen esetben Keszthelyi doktornak nem sikerül
értékesíteni a praxist, akkor az „visszaszáll” az önkormányzatra és a praxis betöltésére új
pályázatot írhat ki. A térség orvosait és ápolónőit megkerestük a helyettesítéssel
kapcsolatosan, de senki sem vállalta a helyettesítést dr. Keszthelyi Gyula magatartása miatt.
Végül sikerült találni orvost és ápolónőt a helyettesítési feladatok ellátására, akivel
megkötöttük a szerződést és az ÁNTSZ-hez benyújtottuk a működési engedély kérelmet. Az
orvosi rendelő leltározását elrendeltük. A rendőrséget Brunner Éva képviselő informálta a
„katasztrófa helyzetről”, ami szerinte várhatóan február 6-án be fog következni Tard
egészségügyi ellátásában.
Megérkezik Vajda Zoltán képviselő, így a testület létszáma 5 fő-re emelkedett.
Az ÁNTSZ az új működési engedéllyel elkészült, de csütörtökön arról tájékoztatott, hogy
információik szerint a B-A-Z megyei törvényszék az önkormányzat határozatának
végrehajtását dr. Keszthelyi Gyula indítványára felfüggesztette, ezért az ügy megállt. Mi is
megkerestük telefonon a B-A-Z megyei Törvényszéket, ahol az információt megerősítették és
tájékoztatásuk szerint az erről szóló végzést feltehetően ma fogjuk kézhez kapni.
Tehát hétfőtől a bíróság döntéséig továbbra is dr. Keszthelyi Gyula fog rendelni, azonban
javasolja a Törvényszéki végzés ellen fellebbezésének benyújtását.

Tájékoztatja továbbá a testületet arról, hogy hivatali visszaélés gyanúja miatt eljárás folyik a
megyei Rendőr-főkapitányságon és kérték a 2011. június 3-i, október 25-i és november 30-i
képviselő testületi ülésről készült jegyzőkönyv másolatát.
Brunner Éva képviselő bejelenti, hogy a feljelentést ő tette. Elmondja továbbá, hogy Dr.
Keszthelyi Gyula január 10-én megkereste a képviselő testületet a hivatalon keresztül, de a
megkeresése nem került továbbításra a képviselők felé.
Gál János polgármester elmondja, hogy a bírói döntésre vonatkozóan a fellebbezésnek
halasztó hatálya nincs. A képviselőknek átnyújtja a törvényszéki végzést, akik elolvassák.
Nagy Béla képviselő szerint, ha ki van tűzve a tárgyalás fölösleges a fellebbezés.
Derekas Sándor jegyző szerint azért célszerű a fellebbezés, hogy a bíróság a tárgyalást
megelőzően megismerje a másik fél álláspontját is.
Tard község önkormányzatának képviselő testülete megvitatta a Törvényszéki végzés
fellebbezéséhez kapcsolódó kérdéseket és 3 fő képviselő igen 1 fő képviselő nem
szavazatával, - Brunner Éva képviselő a vele szemben fennálló kizáró ok miatt a szavazásban
nem vett részt.- támogatta, hogy a végzés ellen fellebbezést nyújt be.

3 Döntés az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről I. forduló
Gál János polgármester elmondja, hogy az államháztartási törvény és a kapcsolódó
rendeletek változása miatt nehéz összerakni a költségvetést. A központi költségvetés
elfogadása után 45 napon belül kell beterjeszteni a képviselő testületnek az önkormányzat
költségvetésének tervezetét, aminek most eleget teszünk. A forráshiány jelenleg több mint 21
millió Ft, ezért határozat elfogadását javasolja az átdolgozásra a forráshiány csökkentése
miatt.
Tard község Önkormányzatának képviselő testülete megvitatta az Önkormányzat 2012. évi
költségvetéséhez kapcsolódó kérdéseket és 5 fő igen szavazatával ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:
7./2012.(II. 03.) határozat
Tárgy: az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről készült tájékoztatót
megtárgyalta. A működési forráshiány csökkentése érdekében a tervezet átdolgozását rendeli
el és azt javasolja, hogy a kerüljön sor további intézkedések megtételére, további
tárgyalásokat kell folytatni a költségvetési hiány csökkentése érdekében.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester
4.

Rendelet a szociális tűzifára való jogosultság feltételeiről

A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa - vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatásáról szóló 59/2011. (XII. 23.) BM rendeletben foglalt felhatalmazás alapján az

önkormányzat részére nyújtott kiegészítő támogatás felhasználására az önkormányzatunknak
rendeletet kell alkotnia.
Nagy Béla képviselő javasolja, hogy polgármesteri vagy jegyzői hatáskörben történjék az
igények elbírálása
Derekas Sándor jegyző elmondja, hogy jegyzői hatáskör semmi esetben sem lehet, szerinte a
testületnek, vagy átruházott hatáskörben az ügyrendi bizottságnak kellene összeülni, vagy
polgármesteri hatáskörbe adni az igénylések elbírálását.
Brunner Éva képviselő magasnak tartja a jövedelem korlátot.
Vajda Zoltán képviselő véleménye szerint 85500.- Ft-ból nagyon nehéz háztartást
fenntartani.
Derekas Sándor jegyző elmondja, hogy a jövedelem korlát mozgatható, ami a rendelet
tervezetben szerepel nem kötelező érvényű.
Gál János polgármester nem akarja saját hatáskörben a fát osztogatni, mert visszásságokat
szülne, szerinte a minimum 1 m3 kellene, de 0,5 m3 alá semmiképpen nem érdemes menni,
hogy a hideget időszakot a rászorultak ki tudják fűteni. Javasolja, hogy a szállítást ne az
önkormányzat oldja meg, így is a kiadással legalább 3 főnek kell foglalkozni.
Tard község önkormányzatának képviselő testülete megvitatta a szociális tűzifára való
jogosultság feltételeiről szóló rendelet megalkotásához kapcsolódó kérdéseket és 5 fő
képviselő igen szavazatával ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozta a következő
rendeletét:
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1. /2012. (II. 04.) rendelete
A szociális tűzifára való jogosultság feltételeiről
Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990
évi LXV. Törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok szociális célú
tűzifa - vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 59/2011. (XII. 23.) BM
rendeletben foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat részére nyújtott kiegészítő
támogatás felhasználására a következő rendeletet alkotja:
1. §
(1) A Tard Község közigazgatási területén élő rászorulók fűtési költségeinek enyhítésére
szociális célú tűzifa biztosításával, természetbeni juttatásként egyszeri támogatásban
részesíthetők a fűtési támogatást igénylő:
a) rendkívüli krízishelyzetben lévő jövedelem nélküli, vagy munkanélküli, vagy
nyugdíjas, vagy tartósan beteg, személyek, akiknek családjában az egy főre jutó
jövedelem a ( javaslat: családban élők esetén: 57.000 egyedülálló esetén: 85.500.Ft/fő) összeget nem haladja meg.
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok.

(2) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságnak 2012. január 1. napján
kell fennállnia.
2. §
A támogatásra vonatkozó igényeket a polgármesteri hivatalban 2012. február 10.-ig lehet
benyújtani
3. §
A szociális célú tűzifára való jogosultságról és a támogatás mértékjéről a beérkezett kérelmek
alapján - a rendelkezésre álló keret figyelembe vételével - átruházott hatáskörben a
polgármester folyamatosan dönt.
4. §
(1) E rendelet a 2012. február. hó 6. napján lép hatályba.
(2) E rendelet az 59/2011. (XII.23.) BM rendeletben foglalt elszámolási kötelezettség
teljesítését követően, 2012. június 1-jétől hatályát veszti.

1. Egyebek
Gál János polgármester az utazás kiállítással kapcsolatban elmondja, hogy Szikszai Imre
bejelentkezett 50.000.- Ft-ba kerül, hogy 2 napon keresztül a megyei stand keretében részt
vegyenek.
Jogszabály dömping volt az év végén, sok minden változott
A Heves Megyei Vízmű Zrt-től kaptunk levelet, hogy az hatósági vízárban elfogadott emelés
nem alkalmazható, Áfa nélkül 2,56 % lehet az emelés mértéke.
A hó helyzet miatt a katasztrófa védelem kérte az önkormányzatot, hogy a segélyhívó
számok, valamint az ÉMÁSZ hibaelhárító telefonszáma legyen kiplakátozva a községben
több helyen.
A kőkultúrával kapcsolatban elmondja, hogy a közbeszerzési megbízott kiírta a
közbeszerzést, 5 pályázó vitte el az anyagot, 4 adta be a pályázatát 33,7 és 38 millió közöttiek
az árajánlatok. Szomolyán volt megbeszélés a projekttel kapcsolatban, 27 milliós többlet van
a társtelepüléseken, amiből Tard is igényelt 5 milliót. Az egyeztetések során 4 millió lett
belőle. Sajnos jelentős önrészt kell beletenni.
Derekas Sándor jegyző beszámol a „Sándor völgyi pincesor villamosításával kapcsolatosan
az ÉMÁSZ-szal folytatott tárgyalásokról.
Gál János polgármester ismerteti Szabó Tibor levelét, amiben a 0157/2 hrsz-ú terület
bérletére nyújtja be igényét. Legelőként hasznosítását nem tervezi.

A képviselőtestület a bérbeadást nem javasolja. Ezzel kapcsolatosan 5 fő igen szavazatával
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatát
8 / 2012.(II. 03.) határozat
Tárgy: Szabó Tibor kérelméről
Tard község önkormányzatának képviselő testülete megvitatta a 0157/2 hrsz-ú terület
bérbeadásához kapcsolódó kérdéseket és megállapodott abban, hogy a kérelmet elutasítja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester
Gál János polgármester ismerteti Czufor József terület vásárlási igényét.
Nagy Béla képviselő elmondja, úgy halotta, hogy Dávid Zoltán 500 000.- Ft-ért vette hektárát
a zártkerti ingatlanoknak, és Hajdú Miklósék is akarnak venni az Újhegyen.
Czufor József kérelméről történő döntést a testület elnapolta.
Derekas Sándor jegyző ismerteti a képviselőkkel, hogy a Rózsa Ferenc út 61.sz alatti iker
szolgálati lakás alatti telek a földkönyvi nyilvántartás szerint nem az önkormányzaté. A
tulajdoni viszonyok rendezése érdekében valószínűleg azt meg kell vásárolni.
A képviselő testület részéről egyéb indítvány, javaslat nem érkezett a nyílt ülés keretein belül,
ezért Gál János polgármester az ülést bezárta.

K.m.f.

Gál János
polgármester

Brunner Éva
jkv. hitelesítő

Derekas Sándor
jegyző

Kelemen Károlyné
jkv hitelesítő

