
JEGYZŐKÖNYV 
 
Száma:          - 1./2013 
 
Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5.-én  
               17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében 
                megtartott nyílt üléséről. 

 Jelen vannak: 

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

 Tanácskozási joggal jelen van:  

• Derekas Sándor jegyző 

• Jordánné Hajdu Katalin 

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 Brunner Éva  és Hajdu József  képviselőket, 
akiket a testület 7 fő igen szavazatával elfogad. Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjára, amit 
a jelenlévő képviselők 6 fő igen szavazatával 1 fő nem szavazatával  tartózkodás nélkül az 
alábbiak szerint elfogad: 

 
NAPIREND 

ZÁRT ÜLÉS 
1. Szociális ügyek 
      Előadó: szoc. ea. 
      Referens: jegyző 
2. Egyebek 

a. Szóbeli tájékoztató a helyi közgyógyellátás helyzetéről, a védőnői körzetben 
kialakult pénzügyi problémákról 

b. Szóbeli tájékoztató az önkormányzat pénzügyi kintlévőségeiről 

NYÍLT ÜLÉS 

1. Rendelet a szociális tűzifára való jogosultság feltételeiről 
Előadó: polgármester 
Referens: jegyző 

2. Tard község 2013. évi költségvetése - 1 forduló  
Előadó: polgármester 
Referens: pénzügyi ea. 

3. Döntés az önkormányzat 2013 évi munkatervéről  
Előadó: polgármester 
Referens: jegyző 



4. Rendezvényterv elfogadása a 2013- as évre 
Előadó: polgármester 
Referens: jegyző 

5. Döntés az utazás 2013 kiállításon való részvételről 
Előadó: polgármester 
Referens: kirendeltség-vezető 

6. Egyebek 
a. Szóbeli tájékoztató az oktatási és közigazgatási átalakulások tapasztalatairól  
b. Szóbeli tájékoztató az önkormányzatot érintő peres ügyekről 
c. Szóbeli tájékoztató a matyó népművészet UNESCO listára való felkerüléséről 

és a település előtt álló lehetőségekről 
d. Szóbeli tájékoztató a nyári Josselini programokról 
e. Szóbeli tájékoztató hurkafesztivál előkészületeiről 
f. Szóbeli tájékoztató az önkormányzat ez évi pályázati lehetőségeiről 
g. Szóbeli tájékoztató és állásfoglalás kérése az önkormányzat által megállapított 

bérleti díjakról (bérlakások, helyiségek, teleház, faluház, busz, utánfutó 
teherautó, közterület, mozgóárusok, térítési díjak stb.) 

Napirendek Tárgyalása: 

NYÍLT ÜLÉS: 

1. Rendelet a szociális tűzifára való jogosultság feltételeiről: 
 

Önkormányzatunk az elmúlt évekhez hasonlóan 2012. évben is igényt nyújtott be a 
Belügyminisztériumhoz a rászorulók részére a téli fűtési nehézségek enyhítését szolgáló 
szociális tűzifa támogatás odaítélésére. 

Igényünk alapján a Belügyminisztérium Önkormányzatunk részére 24 m3 tűzifa 
kedvezményes megvásárlásához nyújtott támogatást. A támogatás mértéke a döntés 
végrehajtására kiadott 59/2012. (XI. 28.) BM rendelet 1.§.(2).bek. a./ pontja alapján 12.000-
Ft/ m3  + áfa, mely támogatást az önkormányzatnak  2.000.-Ft/ m3 +Áfa összeggel ki kell 
egészítenie. Viselnie kell továbbá az önkormányzatnak a tűzifát biztosító erdőgazdaságtól 
történő szállítás költségeit is. A rendelet értelmében az önkormányzat sem a tűzifáért, sem 
annak szállításáért a támogatásban részesülőtől ellenszolgáltatást nem kérhet. 

A BM rendelet értelmében a támogatáshoz jutás helyi feltételeiről az 
önkormányzatnak rendeletet kell alkotnia, melynek tervezetét előterjesztésem mellékleteként 
csatolom.  

A támogatásban részesülők körét az elmúlt évhez hasonlóan a hagyományos fűtéssel 
rendelkező rászorulókra vonatkozóan javaslom meghatározni a BM. rendeletben 
meghatározott prioritások figyelembe vételével. Tekintettel arra, hogy a múlt évi 100 m3 
helyett 2012. évben csupán 24 m3 tűzifa kedvezményes megvásárlásához kapott 
Önkormányzatunk 365.760.-Ft támogatást, a támogatáshoz jutás feltételeiben prioritást kell 
meghatároznunk.   

Brunner Éva képviselő véleménye szerint a jövedelem sáv túl széles, az alapján nagyon sok 
a jogosult. 

Tard község Önkormányzatának képviselő testülete megvitatta a szociális tűzifára való 
jogosultság feltételeiről szóló rendelt megalkotásához kapcsolódó kérdéseket és 7 fő 
képviselő igen szavazatával ellenszavazat, és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi 
rendeletét: 
 



Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
1 / 2013. (II. 06.) önkormányzati rendelete 

a szociális tűzifára való jogosultság feltételeiről 

Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok szociális 
célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 59/2012. (XII. 28.) BM 
rendeletben foglalt felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. Törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) A Tard Község Önkormányzatának képviselőtestülete a közigazgatási területén élő 
szociálisan rászorulók fűtési költségeinek enyhítésére természetbeni juttatás 
formájában nyújtott átmeneti segélyként, tűzifát biztosít.  
 

(2) A támogatásra elsősorban a rendkívüli krízishelyzetben lévő jövedelem nélküli, 
munkanélküli, nyugdíjas, vagy tartósan beteg, személyek, jogosultak, akiknek 
lakóhelyük fűtéséhez szükséges tüzelőanyag nem áll rendelkezésre és az egy főre jutó 
jövedelem a családban élők esetén: 57.000 .- Ft/fő, egyedül élő esetén: 85.500.- Ft/fő 
összeget nem haladja meg. 
 

(3) A támogatás odaítélése során előnyt élveznek a:  
a) nyugellátásban, nyugdíjszerű ellátásban, illetve rokkantsági ellátásban  részesülő; 
b) fogyatékossági támogatásban részesülő; 
c) mozgáskorlátozott személy;  
d) tartósan beteg, ápolásra szoruló;  
e.) aktív korú ellátott, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő, 

      f.) lakásfenntartási támogatásban részesülő rászorulók; 
      g.) időskorúak járadékában részesülők. 

2. § 

(1) A támogatás odaítélése kérelem alapján történik.  
(2) A kérelmeket legkésőbb 2013. február hó 10.-ig lehet benyújtani a Mezőkövesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal Tardi Kirendeltsége szociális ügyintézőjéhez. Az időpontot követően 
kérelem nem nyújtható be. Azonos lakcímmel rendelkező több kérelmező esetén csak egy 
személy részére lehet támogatást megállapítani. 

3. § 

(1) A támogatás mértéke háztartásonként  1 m³ fa  

(2) A szociális célú tűzifára való jogosultságról és a támogatás mértékéről a beérkezett 
kérelmek alapján - a rendelkezésre álló keret figyelembe vételével - átruházott hatáskörben a 
polgármester dönt. 

4. § 

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
(3) E rendelet az 59/2012. (XII.28.) BM rendeletben foglalt elszámolási kötelezettség 

teljesítését követően, 2013. június 1-jétől hatályát veszti. 
 

 
 



K É R E L E M                          1 / 2013. (II. 06.) önk. rendelet 
melléklete 

Tűzifa természetbeni támogatás megállapítására. 

Kérelmező neve:..........................................................................................… 

Anyja neve:............................................................................…......................... 

Születési helye, ideje: ........................................................................................ 

Állandó lakcím: 3416 Tard, ......................................................... 

TAJ száma:……………………………… 

Telefonszám (nem kötelező megadni):................................................................. 

Kérelmező a lakásban milyen jogcímen tartózkodik:  

a./ tulajdonos*, b./ bérlő*, c./ családtag*, d./ egyéb* 

A lakásban vele együtt élő közeli hozzátartozók: 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

Lakás nagysága: ........................m2. Komfort fokozat: szükséglakás 

Szobák száma: .......................... A lakás: komfort nélküli / komfortos 

A lakásban együtt élők egy főre jutó havi jövedelme: …………………….. Ft/Fő/hó 

Kijelentem, hogy lakásomat vegyes fűtéssel* / fával*/ szénnel* fűtöm.  

Az Önkormányzat fenntartja a jogát, hogy helyszínen ellenőrizze a nyilatkozatban közölt 
adatok valódiságát. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak 
megfelelnek.  

Tard, 2013. ................. hó ….. nap 
...................................................... 
                  kérelmező 

* megfelelő rész aláhúzandó 
 
 

Tard község Önkormányzata megvitatta a szociális tűzifa támogatás kiegészítéséhez 
kacsolódó kérdéseket és 7 fő igen szavazatával ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozta 
a következő határozatát: 
 



5 / 2013. ( II.5.) határozata  
Tárgy: a szociális tűzifa támogatás kiegészítéséről 

1. A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és a szociális tűzifa támogatás 
kiegészítésére 48.000 Ft+Áfa önerőt nyújt az önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének terhére. 

2. Felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelem szerint  
 

2. Tard község 2013. évi költségvetése - 1 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 32 
millió Ft, ezért határozat elfogadását javasolja az átdolgozásra a forráshiány csökkentése 
miatt. Már az óvoda költségvetésében is láthatóak a pénzügyi problémák, a hiány 
finanszírozását meg kell oldani. Megoldás lehet a csoport létszám növelése, vagy a csoport 
szám csökkentése. A társulási normatíva eltűnt, a társulás fenntartása nem érdekünk. Az új 
önkormányzati törvény alapján forráshiány nem tervezhető. 

Kovács Béla képviselő véleménye szerint megoldás lehet a létszámleépítés 

Tard község önkormányzatának képviselő testülete megvitatta Tard község 2013. évi 
költségvetéséhez kapcsolódó kérdéseket és 7 fő igen szavazatával ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  meghozta a következő határozatát:  
 
6 / 2013. (II. 05.) határozat 

Tárgy: az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről  

 A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. 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 
 

3. Döntés az Önkormányzat 2013. évi munkatervéről 
 
Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának 
értelmében a testület évenként jóváhagyott munkaterv alapján végzi munkáját. A munkaterv 
összeállításakor figyelembe vettük a jogszabályok által kötelezően előirt feladatokat.  

 A program természetesen kibővülhet az év folyamán aktuálissá váló témakörökkel, 
melyeket szükség esetén szintén a képviselő-testület elé terjesztünk. 
 
Tard község önkormányzatának képviselő testülete megvitatta a 2013. évi munkatervéhez 
kapcsolódó kérdéseket és 7 fő igen szavazatával ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta 
a következő határozatát 



7 / 2013. ( II. 05.) határozat  
Tárgy: Tard Község Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve 

1. A Képviselő-testület a mellékletben foglaltak szerint fogadja el 2013. évi munkatervét. 
2. Felkéri a polgármestert, hogy a munkatervben meghatározott feladatok végrehajtására 

tegyen intézkedést, és a munkatervbe folyamatosan vegye fel mindazokat a 
napirendeket, amelyek megtárgyalása időközben válik aktuálissá. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 2013. december 31-ig  
 

7 / 2013. ( II. 05.) határozat  melléklete 
 

TARD KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

M U N K A T E R V E 
2013. ÉV 

 

2013. február 5 
1. Rendeletmódosítások:  
 A szociális tűzifára való  jogosultság feltételeiről 
 A közoktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés térítési díjairól 
 Szociális étkezést igénybe vevők által fizetett térítési díjakról 

Előadó   : polgármester 
Referens:  jegyző 

 

2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése (első forduló) 

Előadó   : polgármester 
Referens:  Költségvetési Ea. 

3. Tájékoztató a hurkafesztivál előkészítéséről 

Előadó   : polgármester 
Referens:  jegyző 

2013. február 26. 
1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének jóváhagyása  

Előadó   : polgármester 
Referens:  költségvetési ea 

2. Intézmények 2013. évi karbantartási feladatainak meghatározása 

Előadó   : polgármester 
Referens:  falugondnok 

 



3. Az önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása 
Előadó   : polgármester 

           Referens:  jegyző 

4. Köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok 
meghatározása 2013. évre 

 Előadó   : polgármester 
 Referens:  jegyző 

5. Útburkolat és egyéb felújítások meghatározása 
Előadó:  intézményvezető 
Referens:         jegyző 

6. Beszámoló a Bükk Kincsei Napköziotthonos óvoda 2011. évi tevékenységéről 
Előadó:  intézményvezető 
Referens:         jegyző 

7. A Tardi Polgárőr Egyesület, és a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság tájékoztatója a 2012. 
évben végzett tevékenységéről és a 2013. évi terveiről 

 Előadó   : Az egyesület vezetője 

8. A helyi közművelődési, rendezvényszervezői és hagyományőrző feladatok áttekintése 

 Előadó   : polgármester 
 Referens:  jegyző 

9. Döntés „Utazás 2013” Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállításon történő részvétel 

 Előadó   : polgármester 
 Referens:  jegyző 

2013. március 26.  
1. Az önkormányzat 2012. évi zárszámadása 

Előadó   : polgármester 
Referens:     költségvetési ea 

2. Az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített beszámolója 

Előadó   : polgármester 
Referens:  költségvetési ea 

3. Beszámoló a Tard község Fejtődésért közalapítvány 2012. évi tevékenységéről 
   Előadó: Szolnoki Márta kuratórium Elnöke 

4. Döntés falunap időpontjáról, programjairól 
Előadó   : polgármester 

            Referens:  jegyző 

5. „Rendes Tardi Porta” faluszépítő program kihirdetése 

Előadó   : polgármester 
Referens:  jegyző 

2013. augusztus 27. 
1. Tájékoztató az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról 

Előadó   : polgármester 
Referens:  költségvetési ea. 



2. BURSA HUNGARICA ösztöndíj pályázati rendszerhez csatlakozás 

Előadó   : polgármester 
Referens:  jegyző 

3. Tájékoztató a Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvoda, illetve a Szabó Zoltán Tagiskola 
nevelési ill. tanévkezdési felkészüléséről 

Előadó   : polgármester 
Referens:  intézményvezető 

4. Tájékoztató a Kakasfesztivál előkészítéséről 

Előadó   : polgármester 

2013. október 29. 
1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előadó   : polgármester 
Referens:  költségvetési ea 

1. Polgármesteri Hivatal beszámolója éves tevékenységéről 

Előadó   : polgármester 
Referens:  jegyző 

2. Az Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési terve 

Előadó   : polgármester 
Referens:  jegyző 

2013. november 26. 
1. Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-III. negyedéves gazdálkodásáról 

Előadó   :        polgármester 
Referens:  költségvetési ea 

2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója 

Előadó   :   polgármester 
Referens:   költségvetési ea  

3. Tájékoztató a téli hó eltakarítási és síkosság mentesítési előkészületekről 

Előadó   :  polgármester 
Referens:  jegyző 

2012. december 10. 
1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előadó   : polgármester 
Referens:  költségvetési ea 

2. Helyi adórendeletek felülvizsgálata 

Előadó   : jegyző 
Referens:  költségvetési ea 

3. Önkormányzat intézményei által nyújtott szolgáltatások 2014 évi díjak megállapítása  

Előadó   : jegyző 
Referens: költségvetési ea 



4. Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 

Előadó   : polgármester 
Referens:  jegyző 
 

TELEPÜLÉSPOLITIKAI FÓRUMOK, ÉVFORDULÓK TERVE 
1. Közmeghallgatás: november 26 

2. Állami és nemzeti ünnepeink programja 

Március 15.- fáklyás felvonulás a Szabó Zoltán Tagiskola Szervezésében 

Augusztus 20.- Falunap keretében 

Október 23.- Intézményi szintű megemlékezések 
 

4.- Rendezvényterv elfogadása 2013-as évre 
 

Tard község számára a turisztikai vonzerő az eddigi évek során is meghatározó 
tényező volt. Az elmúlt években számos olyan fejlesztés valósult meg, amelyekkel 
növelhetjük rendezvényeink színvonalát 

Az alábbiakban a kiemelt községi rendezvényeket tüntetjük fel, ezen belül részletezve 
azokat, amelyeket az önkormányzat, vagy annak intézménye, szervezete, illetve valamely 
civil szervezet jelentős önkormányzati támogatás mellett bonyolít le. 
 
Gál János polgármester javasolja a Búcsú napi rendezvény összevonását a falunappal, mert 
a környékbeli településeken is akkor vannak a rendezvények. 
 
Brunner Éva képviselő szerint a Tard község fejlődésért közalapítvány is besegíthetne és 
átvehetne sok mindent. 
 
Derekas Sándor jegyző véleménye szerint is az ilyen szervezés átmenet lehet a falunap és 
egy praktikus alap-állapot között, ez nem jelent olyan nagyarányú visszalépést. 
 
Nagy Béla képviselő elmondja, hogy már tavaly is javasolta az összevonást, ugyanis Tard 
egy tradicionális katolikus közösség. A költségigénye mindenképpen kevesebb lenne, 
valamint javasolja, hogy tételesen nézzék végig a programokat és jelöljék meg melyik 
képviselő melyik rendezvényen, vesz részt. 
 
A képviselők a megegyeznek a részvételben 
 
Kovács Béla képviselő véleménye szerint az alapítványi pénzzel óvatosabban kellene bánni, 
mert azt a falu lakosai rakták össze a falu fejlesztésére. 
 
Tard község önkormányzatának képviselő-testülete megvitatta a település 2013 évi 
rendezvénytervéhez kapcsolódó kérdéseket és 7 fő igen szavazatával ellenszavazat, és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:   
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Tárgy: a 2013. évi községi rendezvényekről és azok időpontjáról 

(1) Tervezett programok 2013. T A R D 



Február 9.  VIII. Hurka – Szalonnafesztivál 
   Faluház – Faluház előtti tér 

Március 14.  Ünnepi műsor, fáklyás felvonulás 
   Faluház – Templom – Faluház 

Április 28  Szent  György napi koszorúzás, 
   Kerekasztal konferencia – Herman Ottó Múzeum, 
   Színészmúzeum Miskolc közreműködésével. 

Április 30         Májusfaállítás (óvodások – iskolások közreműködésével) 
   Hagyományőrző Központ. 

Május  20.  Ifjúsági Pünkösdi Néptánc-fesztivál 
   Hagyományőrző Központ 

Június 30.  Búcsú – Kirakodóvásár Főtér 

Július 25.  Használható Hagyományok 
Kézműves programok, (Alapítvány és Önkormányzat 
közreműködésével. 
Hagyományőrző Központ. 

Augusztus 2             Matyó Néptánc-fesztivál, 
   Táncosok a Hagyományőrző Színpadán. 

Augusztus l7              Falunap – egész napos kulturális, sport események, 
   Tűzijáték. 

Szeptember 8.  Mária ünnep körmenet : Máriaszobor-templom. 

Szeptember.  14-15. Kulturális Örökség Napjai 
   Tájház - Hagyományőrző Központ. 
   Csoportok fogadása. 
 
Október 12 .  X. jubileumi Kakas és Tyúkfőző Fesztivál 
   Faluház – Faluház előtti tér. 

Október 18.  PEK Köszöntő ( Koszorúzás- műsor ) 

November 28.  Kézműves foglalkozás  - Karácsonyi készülődés. 

December           Adventi koszorú – Gyertyagyújtás , Műsor. 
                          Betlehemes a Hagyományőrző Színpadán. 

December 20.  Idősek köszöntése 

(2) A képviselő-testület felkéri a Polgármestert a programterv megvalósításával, 
nyilvánosságának biztosításával kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
5. Döntés az Utazás 2013 kiállításon való részvételről 
 

Tard Község Önkormányzata 2013. évben is szeretne részt venni az Utazás 2013. 
turisztikai kiállításon. A rendezvényen való megjelenés megvalósítása érdekében az alábbi 
feladatok ellátásának előkészítését tartom szükségesnek:  



o a kiállításon megjelenők száma 
o megjelenés formája 
o szóróanyagok készítése 
o vendéglátás előkészítése 
o utazás megszervezése 

Tájékoztatom továbbá a testületet, hogy kiállítási stand ingyenesen lenne az 
önkormányzat rendelkezésére bocsátva, a kiadvány formája, példányszáma lényegesen nem 
változna a 2012-es évhez képest. Ide kapcsolódik még a miskolci, Menjünk világgá kiállítás 
is. 

 
Nagy Béla képviselő javasolja, hogy 100-150 e-mail címet gyűjtsenek össze a résztvevő 
hagyományőrzők. 
 
Kelemen Károlyné képviselő elmondja, hogy a vendégházaknak kellene felmenni, hiszen 
nekik lehet hasznuk belőle. 
 
Derekas Sándor jegyző elmondja, hogy a miskolci kiállítást Szikszai Imrének egy régi jó 
ismerőse szervezi. A részvétel figyelem felhívásnak mindenképpen jó. Szerinte is a Tardi civil 
szervezeteknek, egyesületnek kellene felkarolnia a részvételt és megfelelő célt tenni mögé. 
 
Tard község önkormányzatának képviselő testülete megvitatta a kiállításokon történő 
részvételhez kapcsolódó kérdéseket és 7 fő igen szavazatával ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül meghozta a következő határozatát: 
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Tárgy: az Utazás 2013 kiállításon történő részvétről 

 
1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a tardi hagyományőrző csoport szervezze a 

község 2013. évben megrendezésre kerülő – „Utazás 2013.” kiállításon való 
részvételét és elkészíttesse a községi kiadványt. A szervező a kiadvány tartalmáról és a 
kiállításon való megjelenés részleteiről előzetes egyeztetésre köteles az 
önkormányzattal.  

2. A feladatok ellátására az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében 50.000.-. Ft 
kiadást tervez be dologi kiadások címen. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére.  

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal és folyamatos 
 
6. Egyebek 

a.)  szóbeli tájékoztató az oktatási és közigazgatási átalakulások tapasztalatairól 

Derekas Sándor kirendeltség vezető ismeretei az átalakulás részleteit mind a járási hivatal 
létrejöttével mind a közös önkormányzati hivatal létrejöttével kapcsolatban. Elmondja, hogy a 
járáshoz kerülő 1 fővel átadásra került a hozzá kapcsolódó teljes infrastruktúra. A jegyzői 
hatáskörbe tartozó feladatok közül eddig 3 feladatot vett át, de a többi feladat átvétele is 
várható.  



Problémát jelent a rezsi számlázása. A hivatal épülete felosztásra került feladat szerint járási 
hivatali, Közös Önkormányzati Hivatali és önkormányzati feladatokra, a költségek is az 
alapján kerülnek felosztásra.  

A munkaköri leírások készítése folyamatban van. A szervezet kialakítás folyamatban van. A 
leépített emberrel az elszámolás meglesz február végén. A feladatok felosztásra kerültek. 
A közös hivatal vezetésének álláspontja szerint a feladatok és hatáskörök maradnak. A 
kötelezettség vállalás jogosultsága a hivatallal kapcsolatban Tardnak nincs. A napi ügyek 
kisebb zökkenővel intézhetőek, nagyobb probléma nincs.  

Brunner Éva képviselő: a falugondnok státuszával mi lesz, be lesz e töltve? 

Nagy Béla képviselő szerint a hivatal átszervezése a csupán bürokrácia, gyakorlatias 
megoldások kellenek. Az időjárás miatti jegesedés botrányos. 
 
Gál János polgármester szerint probléma, hogy nem volt a közmunkás, a falugondnok nem 
megfelelően dolgozott, a falu nem maradhat gondnok nélkül, de ha nem tesszük át, akkor 
kezdeni kellett volna vele valamit. 

Kovács Béla képviselő szerint a dolgok megoldását szóvá kellett volna neki tenni.  

Gál János polgármester ismerteti az oktatás jogszabályi hátterének változását, hogy a 3000 
Fő alatti településeken az iskolák átkerültek állami fenntartásba és működtetésbe. Az 
iskolákra létrehozott társulások megszűntek. A KIK-hez átkerült pedagógusok megkapták a 
fizetésüket. 2 fő közcélú munkás átkerült a munka törvénykönyve alá . Így Tardi iskolában 
foglalkoztatva van 3 fő pedagógus, 2 fő takarító és 1 fő karbantartó. A tankerületek felálltak, 
nincs keretösszeg a működtetésre. Az épület egy része a vagyonkezelési szerződés alapján a 
KIK kezelésébe kerül. A rezsi számlázásra kerül az al mérők alapján. 

Hajdu József képviselő kérdezi, hogy kinek a feladata a számlák átíratása az intézményre. 

Gál János polgármester válaszol a kérdésre, és elmondja, hogy az al mérő kb 280.000.- Ft + 
ÁFÁba kerülne. 

Továbbá tájékoztatja a testületet, az önkormányzatot érintő peres ügyek  állásáról. 

A matyó világörökséggel kapcsolatban elmondja, hogy volt egy ünnepség a mezőkövesdi 
Művelődési házban ezzel kapcsolatban. Meg kell keresni a kihasználás lehetőségét, a tardi 
emberek összehívásával ötletbörzét kellene csinálni. 
 
Tájékoztatja a testületet a nyári Josselini programokkal kapcsolatban, amit részletesen 
Derekas Sándor kirendeltség vezető ismertet.  

Megállapodik a képviselő testület abban, hogy a költségek csökkentésére szponzorokat kell 
keresni. Közösségi cél és mindenképpen Tard javát, ismertségét szolgálja. 
 
Tájékoztatást kap a képviselő testület a hurkafesztivál előkészületeiről. Valamint a megnyíló 
pályázati lehetőségekről, véleménye szerint minden lehetőséget meg kell ragadni. 
 
Megállapodik a testület abban, hogy a térítési díjakra alkalmazni kell az inflációkövető 
emelést, a gyerekek szállítását újra kell gondolni. Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a 
Fundamentum iskola 2013. április 1-től nem az önkormányzati autóbusszal szállíttatja a 
gyerekeit. 
 



Nagy Béla képviselő az önkormányzati közfoglalkoztatással kapcsolatban elmondja, hogy a 
mezőgazdasággal kapcsolatban át kellene állni az önellátásra, a konyhát meg kellene 
reformálni. 
 
Mivel a képviselőtestület nyílt ülésen a képviselők részéről egyéb indítvány, javaslat 
hozzászólás nem érkezett Gál János polgármester a testület ülését bezárta 
 

kmf. 
 
 

  Gál János      Derekas Sándor 
          Polgármester             Kirendeltség vezető 

 
 
 
 

  Brunner Éva képviselő        Hajdu József  képviselő 
        Jkv hitelesítő    Jkv hitelesítő 
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