JEGYZİKÖNYV

Száma:

- 1./2012

Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2012. augusztus 28.-án
17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötı termében
megtartott ülésérıl.
Jelen vannak:
•
•
•
•
•
•
•

Gál János polgármester
Kleszó Tibor alpolgármester
Brunner Éva
Hajdu József
Kelemen Károlyné
Kovács Béla
Nagy Béla képviselı

Tanácskozási joggal jelen van:
•

Derekas Sándor jegyzı

•

Farkas Tibor és Gradachs Krisztián Szilvási Építı Kft Sándor-völgy projekt

•

Józsa Attila GEOteam Kft Temetı partfal omlás

Az ülés jegyzıkönyvét Jordánné Hajdu Katalin vezeti.
Gál János polgármester köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy a megválasztott 7 fı
testületi tag közül 7 fı jelen van, a képviselı-testület határozatképes. A testület ülését
megnyitja, jegyzıkönyv hitelesítınek felkéri Brunner Éva és Kelemen Károlyné képviselıket,
akiket a testület 7 fı igen szavazatával elfogad. Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjára, amit
a jelenlévı képviselık 7 fı igen szavazatával ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak
szerint:
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS
1. Polgármesteri tájékoztató az elmúlt idıszak eseményeirıl (szóbeli tájékoztató)
Tájékoztató a Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvoda, illetve a Szabó Zoltán
Tagiskola nevelési ill. tanévkezdési felkészülésérıl
Tájékoztató a Start közmunkaprogramról
Tájékoztató a falunapi rendezvényekrıl
Tájékoztató beadott pályázatokról
Tájékoztató a Kakasfesztivál elıkészítésérıl
Egyebek

2. A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 8/2003 ( VII. 09.) számú
rendeletének módosítása
Elıadó: polgármester
Referens: jegyzı

ZÁRT ÜLÉS
1. Szociális ügyek
Elıadó :
Referens:

polgármester
szociális ea.

NYÍLT ÜLÉS
1. Polgármesteri tájékoztató az elmúlt idıszak eseményeirıl
Gál János polgármester megkéri a Szilvási Építı Kft jelenlévı képviselıit, hogy
számoljanak be a Sándor-völgyben folyó munkálatok állásáról.
Gradachs Krisztián elmondja, hogy jelenleg a kiszolgáló épület lábazatának burkolása van
folyamatban, a színpad már elkészült. Cserépfaluból származó 3 cm vastag kı került
felrakásra burkolatként. A lejtés viszonyokhoz igazodva kb. 30 cm-t kellett emelni az
épületen. A lépcsı és a rámpa már elkészült, a belsı burkolathoz a csempék és a burkoló
lapok ki vannak választva. a pincén belsı simítások vannak még hátra.
Hajdu József képviselı javasolja, hogy a színpad hátfala, ami jelenleg kb. 60 cm úgy
kerüljön kialakításra, hogy hátsó falat lehessen hozzá fogatni szükség esetén.
Gál János polgármester ismerteti a projekt jelenlegi problémáit: az áram szolgáltatás, víz,
szennyvíz elvezetés, a terepviszonyok miatti víz elvezetési problémákat, az út és a parkoló,
valamint a mozgáskorlátozott parkoló helyét, a kialakított pince lépcsıjének gondjait.
Hajdu József képviselı javasolja, hogy a csapadékvíz ne a völgyön keresztül kerüljön
elvezetésre.
Kovács Béla képviselı javasolja, hogy az út a kanyarulatban kerüljön kiszélesítésre.
Az önkormányzat képviselı testülete megvitatta a projekthez kapcsolódó kérdéseket és
megállapodott abban, hogy :
- a csapadék víz elvezetése a völgy kétirányú lejtésével – a tardi patak felé meglévı
természetes lejtést megtartva, valamint egy észak-keleti kereszt irányú lejtést
kialakítva, majd e lejtés alján a falu és a patak irányába tartó kelet-nyugati irányú
vízelvezetı árok kialakításával és a meglévı pecébe történı bekötésével - kerüljön
kialakításra.
-A rendezvényközpontot ellátó ivóvíz és szennyvízrendszer az épület és az Ady Endre
úti hálózat között kerüljön kialakításra és bekötésre. A hálózatra történı csatlakozás
költségeit – tekintettel arra, hogy e költségeket a pályázati összeg nem tartalmazza – a
képviselıtestület saját forrásai terhére biztosítja.

- A megközelítı utakat az épületig és a pincék elıtt zúzottkı borítással kell ellátni.
- Az ÉMÁSZ –nál szorgalmazni kell az elektromos hálózat kiépítését, és a jelenlegi
ideiglenes bekötés kiváltását
- A pincében szerelt lépcsıt kell kialakítani
Gál János polgármester megköszöni a Szilvási Kft képviselıinek a részvételt és egyben
köszönti Józsa Attilát a Geoteam Kft képviseletében.
Józsa Attila elmondja, hogy jelenleg 50 %-os készültségben van a kivitelezés. Földtámfal
módszerrel történik a csúszás helyreállítása. A tervezésben elismert Németh Csaba mérnök
által ellenırzött kivitelezésben acélhálót, nagy szakító szilárdságú geotextilt és tömörített
földet használnak. A mintegy 6 méter magas támfalban lesznek víz kivezetı bordák, a rézső a
helyre állítás után beültethetı kúszó növényzettel. a helyreállítás elıtt a nyomvonalat
kimérték, amely részben érinti a telkek határát, a tulajdonosokkal megegyeztek, akik még így
is jól járnak, mert az udvaruk nagyobb lesz. Várhatóan október közepére készülnek el a
munkálatokkal.
Gál János polgármester megköszöni a tájékoztatást. Tájékoztatja a képviselıket a falunapi
rendezvény költségeirıl, a Rózsa Ferenc út felújítására beadott pályázat tartaléklistára
helyezésérıl, a Térfigyelı kamera rendszer kiépítésének támogatásáról és megkéri Kelemen
Károlyné képviselıt, hogy az óvoda fejlesztésére benyújtott pályázatról mondjon el néhány
információt.
Kelemen Károlyné képviselı óvoda vezetı elmondja, hogy a társóvodákkal közösen
nyújtottak be pályázatot, melynek fı összege mintegy 23 millió Ft, a támogatást 30 %.-ban
lehet óvodai bútor, 30 %-ban tornaszoba fejlesztés és 30 %-ban pedagógus továbbképzés
támogatásra fordítani. A pályázat benyújtására nyitva álló idı nagyon rövid volt, kb 1 hét után
lezárták a sok támogatási igény miatt.
Kleszó Tibor alpolgármester érdeklıdik az iránt, hogy a cserépváraljai gyerekek a tardi
óvodába fognak-e járni, amire Kelemen Károlyné óvoda vezetı válaszol.
Gál János polgármester tájékoztatja a képviselıket a beadott pályázatokról úgymint az
egészségfejlesztési programokra, Kistérség keretein belül közmunka programra. Továbbá
tájékoztatja a képviselıket a folyamatban lévı peres ügyekrıl, rendırségi nyomozásokról,
feljelentésekrıl. Beszámol a nyári karbantartási munkálatokról, a falunap költségérıl, a
várható rendezvényekrıl, az önkormányzati iskolabusz bérbeadásáról.
2. A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 8/2003 (VII.09.)
rendelet módosítása
Gál János polgármester ismerteti a rendelet módosításának indokait, elmondja, hogy az
elızı évben 113 tanuló részesült a támogatásban, mely 968 Ezer Ft-ba került az
önkormányzatnak.
Derekas Sándor jegyzı kiegészíti a polgármester által elmondottakat és javasolja a rendelet
tervezet elfogadását
Tard község önkormányzatának képviselı testülete megvitatta a rendelet módosításához
kapcsolódó kérdéseket és 7 fı igen szavazatával ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta
a következı rendeletét.

Tard Község önkormányzatának
7./2012. ( VIII. 29) rendelete
A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról
szóló 8/2003 ( VII. 09.) számú rendeletének módosításáról

1.§.
A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 8/2003 (VII. 09.) számú rendelet
továbbiakban R. 8.§-a helyébe a következı rendelkezés lép:
Az önkormányzat hivatalból – jövedelemre tekintet nélkül – az iskolakezdéssel járó szülıi
terhek enyhítésére, az önkormányzatunkkal ellátási szerzıdésben álló általános iskolákban
tanuló tardi lakos gyermekek részére – az alanyi ingyenes tankönyvellátásban részesülı
diákokon túl – 2012. évben a tankönyveket ingyenesen biztosítja.

2. §.
A R 9. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A tanévkezdés terheinek enyhítésére az önkormányzat jövedelemre tekintet nélkül – évi
egy alkalommal a szeptemberi iskolakezdéssel kapcsolatos költségek csökkentésére
- az önkormányzattal ellátási szerzıdésben álló általános iskolában tanuló alanyi
tankönyvellátásban részesülı gyermek szülei részére
- az önkormányzattal ellátási szerzıdésben nem álló általános iskolákban tanuló
tardi lakos gyermekek szülei részére,
- a nappali tagozatos középfokú oktatásban résztvevı tardi lakos gyermekek szülei
részére támogatást biztosít.
(2) A támogatás mértéke 2012. évben:
- általános iskolás korú tanuló után:
- gimnázium, szakközép- és szakképzı iskolai tanuló után :

7.000.- Ft / fı
10.000.- Ft / fı

3. §.
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a kihirdetés napja 2012. 08.29.
Hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a 13/2011/ IX.07/ számú önkormányzati
rendelet .
3. Egyebek
Derekas Sándor jegyzı felhívja a képviselık figyelmét a honlapon olvasható elsı lakáshoz
jutók támogatásáról szóló rendelet-tervezet véleményezésére
Gál János polgármester javasolja rendelet megalkotását a tőz gyújtási tilalomról, a kihívóan
közösségellenes magatartásokról, és az ebek chippelésével kapcsolatban.

Kovács Béla képviselı megkérdezi Brunner Éva képviselıtıl, hogy a Keszthelyi és társa Bt
az elızı években menyit fordított községünkben jótékonysági célra. A befizetett adóból
tartjuk fenn a Bt-t, mert a rendelı rezsiköltségeit az önkormányzat fizeti. Elmondja továbbá,
hogy a mőködési engedély nélküli munkavégzést tőzzel vassal fogja üldözni.
Van hangfelvétele arról, hogy Keszthelyi dr. szerint van jó beteg és rossz beteg. Tudja, hogy
férje írt a bánya igazgatóságnak levelet, hogy İ alkoholista, és pszichikailag sérült,ezzel
rontja a jó hírnevét. Bánya foglalkozás egészségügyi orvosát is megkereste, hogy a
jogosítványát vegyék el. SJ nevő betege szondázása után felforgatta a bányát, hogy alkoholos
állapotban hagyták dolgozni. A jog „csavargatásából” él, a jogtudomány doktora is lehetne.
Az interneten leírt dolgokkal megbánt sok mindenkit. A beteg adatok visszatartásával sérül a
szabad orvosválasztás lehetısége. Elmondja, hogy veszíteni a doktornak is tudnia kellene.
Elmondja továbbá, hogy a falugondnoknak 2,5 hónapja adott nyilakat az utcanév táblához,
ami nem került fel a mai napig, és sok mindent nem lát meg a munkájának végzése során.
Érdeklıdik, hogy a napelem felszerelése után keletkezett e megtakarítás az áramszámlában.
A Faluház elé szükség lenne bicikli tárolóra, a templom kerítésén belülrıl a homokot el
kellene szállítani.
A nyílt ülés keretein belül egyéb indítvány javaslat nem érkezett, ezért Gál János
polgármester az ülést bezárta.

kmf.

Gál János
polgármester

Derekas Sándor
jegyzı

Brunner Éva
jkv. hitelesítı

Kelemen Károlyné
jkv. hitelesítı

