
JEGYZŐKÖNYV 
 
Száma:          - 1./2013 
 
Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. május 8.-án 16 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 kirendeltség-vezető 

Az ülés jegyzőkönyvét Molnár Izabella 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 Nagy Béla és Kovács Béla képviselőket, akiket a 
testület 7 fő igen szavazatával elfogad. Javaslatot tesz az ülés napirendjére. A napirendi 
pontok kiegészítésére tesz javaslatot, amit a jelenlévő képviselők 7 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az alábbiak szerint elfogad: 

 
NAPIREND 

NYÍLT ÜLÉS: 

1.)  Döntés a Tard Josselin közös rendezvényről 
Előadó: Polgármester 
Referens:  Kirendeltség-vezető. 

      2.) Döntés Falunap időpontjáról 
Előadó: polgármester 
Referens:  kirendeltség-vezető,  

3.) Döntés Fundamentum Iskola kérelme ügyében 
Előadó: polgármester 
Referens:  kirendeltség-vezető,  

4.) Döntés jogi képviselő megbízásáról 
Előadó: polgármester 
Referens:  kirendeltség-vezető,  

 

ZÁRT ÜLÉS: 
1.) Döntés szociális segély kérelem ügyében 

Előadó: polgármester 
Referens:  kirendeltség-vezető, 

 



Napirendek Tárgyalása: 

NYÍLT ÜLÉS      
 
 1.)Döntés a Tard Josselin közös rendezvényről 
 
Gál János polgármester elmondja, hogy a napirenddel kapcsolatos írásos előterjesztést a 
képviselők kézhez kapták, eszerint: 

  
Az előző testületi ülésünkre megküldött írásos tájékoztató kiegészítése szükséges, illetve az 
alábbi döntések meghozatala fontos lenne: 

1.     Döntés a részvételről 
2.     Szervező bizottság felállítása (javaslatok!) 
3.     Pénzügyi keretek meghatározása 

Mivel ezek a kérdések szorosan összefüggenek, kérem a T. képviselőket, hogy amennyiben a 
tárggyal kapcsolatos kérdéseik, észrevételeik merülnek föl, azt ne csak a testületi ülésen 
szíveskedjenek elmondani, esetleg ötletelni, hanem már írásban is jelezni, felém ill. a  
kirendeltség-vezető felé, hogy a testületi ülésre esetleg már konkrét válaszokat tudjunk adni. 
Gondolatébresztőnek itt egy táblázat, amelyet egészítsenek ki, milyen feladatok stb. kell 
elvégezni a program sikeres megvalósítására. 
 

feladat határidő felelős költség sikerkritérium megjegyzés
Tájékoztatni a képviselő-
testületet, és egy 
bizottság felállítása a 
szervezésre 
A bizottság állítsa fel 
saját munkarendjét, 
feladatait. 

      

döntés az utazás 
finanszírozásáról, 
bizottságnak jogkört 
adni 
A bizottság 
munkarendjének, 
üléseiről feljegyzések 

  

Kidolgozni egy kritérium 
rendszert az utazók 
kiválasztására 

      dokumentum elkészülte   

A kritérium-rendszert 
nyilvánosságra kell hozni
az újságban 

       Újság   

A jelentkezések után 
kiválogatás       a várt létszám   

A programban részt 
vevőknek tájékoztatót 
tartani 

      feljegyzés   

Az utazáshoz szükséges 
költségek és önrész 
meghatározása 

      Pénz rendelkezésre 
állása külön számlán   

Tolmácsok keresése       tolmácsok   
Busz keresése 
lefoglalása, egyéb 
szállító eszközök 
meglevősége 

      Szállító és sport 
eszközök   

A bizottság havonta 
tájékoztassa a       feljegyzések   



képviselőket az 
előkészületekről 
Az utazók felkészítése           
Kapcsolattartás a 
meghívókkal           

Ajándéklista elkészítése, 
megrendelése       ajándékok rendelkezésre 

állása   

Tájékoztatás a projekt 
állásáról       tájékoztatóról 

feljegyzések   

stb           
            
   
Gál János polgármester a kiküldött írásos előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy 
hétvégén kapták telefonon az információt Szabó Zsuzsától, hogy nyertes lett az Európai Uniós 
pályázat. Ez nagyon jó hír. Emellett nagyon sürgetnek a döntéssel, hogy biztosan tudják ők is 
tervezni a továbbiakat. Ma szervezőbizottságot kell választanunk. 
  
Derekas Sándor kirendeltség vezető elmondja, hogy 3 szálon fut majd a projekt. 
Tájékoztatja a képviselőket a program egyes elemeiről. 
  
Hajdu József képviselő kérdezi, hogy a francia részről milyen kiadások lesznek fedezve? 
  
Derekas Sándor kirendeltség vezető elmondja, hogy Josselin városa fedezi a szállás, ellátás, 
valamint a futás útiköltségének kiadásait. Az előterjesztésben a költségvetés tartalmazza a 
bevételeket és kiadásokat. Önkormányzatunknak 1.000 euróval kellene hozzájárulni, keresni 
kell a szponzorokat. Josselinben lesznek rendezvények: középkori várjátékok, népzenei -  
néptánc -találkozó, tardi tér avatás. Az avatáson a képviselő testületnek részt kellene vennie. 
Zelei Ferenc tánctanárral előzetes megbeszélést folytatott, terveik szerint a 18 fős néptánc 
csoport mellett az élő zenekar részvétele lenne szerencsés. Tolmácsok is kellenek. 
  
Hajdu József képviselő javaslata szerint a futók közül többen tudnak angolul, ők alkalmasak 
lesznek tolmácsolásra. 
  
Gál János polgármester elmondja, hogy francia részről nagyon várják a döntést, 13-án ők is 
üléseznek. 
  
Brunner Éva képviselő szerint az élő zenekarnak különleges varázsa van. 
  
Kovács Béla képviselő egyetért, teljesen más a megjelenés, mintha gépzene lenni. Javasolja 
az élő zenekart. Elmondja, hogy  2010 ben szervezőbizottsági tag volt, nem kis munkával járt 
a szervezés, nagyon összetett feladat volt. Felajánlja segítségét a mostani szervezőnek.  
  
Brunner Éva képviselő kérdezi, hogy vannak e jelentkezők a programra, meglesz a létszám? 
  
Gál János polgármester válaszában elmondja, hogy meg lesz hirdetve.  
  
Hajdu József képviselő kérdezi a polgármestert, hogy felhívta- e az előző ülésen megemlített 
szervező ismerősét? 
  



Gál János polgármester elmondja, hogy az illető az olimpiai szervezőbizottság tagja. Még 
nem hívta fel, de ha lesz rá igény megteszi, ma arról kell dönteni, hogy részt kívánunk e venni 
a programon. 
  
Kleszó Tibor alpolgármester szerint Tardon is van szervező végzettségű ember. 
  
Kovács Béla képviselő elmondja, hogy meg kell bízni valakit a szervezéssel, aki 
folyamatosan tájékoztatja a képviselő testületet a szervezés állásáról. A szervezőknek szabad 
kezet kell adni, természetesen bizonyos korlátokon belül. 
  
Gál János polgármester javasolja a kirendeltség vezető urat egyik szervezőbizottsági tagnak, 
elmondja, hogy választani kell még valakit mellé, mert nem szeretné, ha ez a hivatali munka 
rovására menne. Kérdezi a képviselőket, hogy ki az aki részt kíván venni egyáltalán a 
programban? 
  
Brunner Éva, Kelemen Károlyné és Kovács Béla képviselők jelzik, hogy ők nem tervezik az 
utazást Franciaországba. Hajdu József  és Nagy Béla képviselők, Kleszó Tibor alpolgármester 
jelzik, hogy ők szeretnének részt venni a futáson és a Franciaországi rendezvényeken is.  
  
Gál János polgármester is tervei szerint futni fog.  A szervezőbizottságba javasolja 
beválasztani Kleszó Tibort. 
  
 Tard község Önkormányzatának képviselőtestülete a javaslat megvitatását követően 
megtartott szavazásán 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az 
alábbi határozatát. 
 

Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
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Tard –  Alzey – Josselin Európai futás és testvérvárosi jubileumi  
rendezvényeken való részvételről 

 
1.)             A képviselőtestület úgy döntött, hogy a rendezvényeken 
Önkormányzatunk futó – és kerékpáros csapattal, valamint a Josselin városában 
tartandó rendezvényeken, népzenei és néptánc találkozón hagyományőrzők, 
néptáncosok és népzenészek, közreműködésével képviseli Községünket és a 
Matyóságot. 
2.)            A rendezvénysorozaton történő részvétel költségeinek a későbbiek során 
pontosítandó fedezetét az önkormányzat 2013. évi költségvetésében tervezett 
általános működési tartalékai, valamint a testvérvárosi kapcsolatok ápolásáras 
elkülönített Euro pénzeszközei terhére biztosítja. 
3.)            A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozattal kapcsolatos 
szükséges intézkedések megtételére. 
4.)   A Képviselő-testület a programsorozat megszervezésével megbízza 
 Derekas Sándor kirendeltség vezetőt és Kleszó Tibor alpolgármestert.  

  
Határidő:  azonnal 
Felelős:     Polgármester 
 
 2.) Döntés Falunap időpontjáról 
 



Gál János polgármester elmondja, hogy a napirenddel kapcsolatos írásos előterjesztést a 
képviselők kézhez kapták, eszerint: 

  
A Képviselő testület döntése értelmében a falunapot az idei évtől összekapcsoljuk a búcsúval. 
A programok megszervezésére javaslom, hogy Kleszó Tibort, és Nagy Bélát bízzuk meg. A 
programok költségvetését max. 500.000 ft. ban határozzuk meg. 

 
Javaslom a programokat két napra szétbontani! 
  
Ötletek:  
  
Junius  29.szombat du: 
Sportversenyek; Főzőversenyek; Civil szerveződések bemutatkozása; Néptánc gála; (megívni 
a matyó települések táncegyütteseit is); „sztárfellépő(k)” biztosítása, utcabál 
  
Jun 30. vasárnap de: 
Hangos ébresztő, fúvószenekari ill. veterán járművek és motorok felvonulásával a faluban; 
Gyerekeknek ugrálóvár, körhinta, célbalövés stb… 
Búcsúi szentmise 
Erőemelőverseny és bemutató… 
  
Nagy Béla képviselő kérdezi, hogy a szociális étkezésben résztvevők kapnak e ebédet? 
 
Gál János polgármester válaszában elmondja, hogy senki nem kap ebédet, abszolút nem lesz 
főzés senkinek. A Matyó néptáncegyüttes el fog jönni, fel fog lépni. Zelei Ferenc tanárurat fel 
kell kérni, hogy a pünkösdi néptánc-fesztiválhoz hasonlóan lépjenek fel a csoportok. (Tard 
Gyöngykaláris, Cseppecske, Nyugdíjasklub, Mezőcsáti táncosok) 
 
Tard község Önkormányzatának képviselőtestülete a javaslat megvitatását követően 
megtartott szavazásán 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az 
alábbi határozatát. 
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                                                     a tardi falunap időpontjáról 
  
A Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a tardi falunap 
időpontjáról szóló előterjesztést és úgy döntött, hogy a falunap időpontját 2013. június  
30.-ában határozza meg. 
A falunapi rendezvények összeállításával és megszervezésével a képviselő- testület Nagy 
Béla képviselőt és Kleszó Tibor alpolgármestert bízza meg. 
A falunap várható max. 500.000 Ft költségét a 2013. évi költségvetésben kulturális célú 
előirányzatai terhére biztosítja 
  
Határidő:  azonnal 
Felelős:     Polgármester 

 
3.)Döntés Fundamentum Iskola kérelme ügyében 
 
Gál János polgármester tájékoztatja a képviselő testületet, hogy Fundamentum Iskola 
kérelmet nyújtott be az Önkormányzathoz. Levelükben megfogalmazták, hogy az 



elkövetkezendő években bővíteni szeretnék iskolájukat, szakképzést szeretnének indítani. 
Ahhoz, hogy tudjanak pályázni, szükségük lenne egy szándéknyilatkozatra. A kérelemben a 
Teleházat jelölték meg helyszínként. 
 
Kovács Béla képviselő szerint a Teleház kiadása nem szerencsés, mert a tardi emberek 
gyakran bérlik.  
 
Derekas Sándor kirendeltség vezető javasolja, hogy a bérelt iskolarész tetőtéri beépítése 
célszerűbb lenne. Ez értéknövelő beruházás lenne, a bérleti díjból levonásra kerülne. 2 
tanterem kialakítására lenne szükségük.  
 
Hajdu József képviselő szerint ez a megoldás elfogadható lenne, gipszkarton-fallal el lehetne 
a 2 termet különíteni.  
 
Gál János polgármester szerint pontosan meg kell fogalmazni a határozatot, hogy később ne 
legyen vita.  

 
Tard község Önkormányzatának képviselőtestülete a javaslat megvitatását követően 
megtartott szavazásán 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az 
alábbi határozatát. 

Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
47 / 2013. (V. 08.) önkormányzati határozata 

Fundamentum Iskola terem igényéről 
 
Tard Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Fundamentum Óvoda, Általános Iskola, 
Gimnázium és Alapfokú művészetoktatási Intézmény Tardi Telephelyének Szakiskolai 
Képzés beindításához benyújtott teremigényét megtárgyalta és a következő döntést hozta: 
  

1.)   a képviselőtestület a tulajdonában lévő, Tard Ady E. út 1.sz alatti Teleház 
ingatlanának bérbeadásához nem járul hozzá 

2.)   megismerve és megértve az intézmény problémáját annak megoldására a 
következő javaslatot teszi: 

3.)   Az új iskolaszárny épületének tetőtér beépítéséhez hozzájárul, amennyiben: 
·       a beépítéssel kialakított terület és vagyon közös tulajdont nem keletkeztet 
·       A beépítéssel járó költségek kompenzálására a képviselőtestület vállalja, 
hogy az arra kötött megállapodás aláírását követő 5 éven belül a beépítéssel 
keletkeztetett újabb területre vonatkozóan bérleti díjat, működtetési 
hozzájárulást nem állapít meg. 
·       A jelenleg érvényben lévő bérleti díj, működtetési hozzájárulás összegét 
az értéknövelő beruházás részleteire vonatkozó megállapodás aláírását 
követően 5 évig nem emeli 

4.)   A 3.) pontban megfogalmazott kedvezmények ellenében a bérlő által végrehajtott 
     értéknövelő beruházás során létrehozott vagyon Tard Község Önkormányzatának 
     kizárólagos tulajdonába kerül 

5.)   Az itt megfogalmazott javaslat alapján létrehozandó megállapodás 
megfogalmazásával és annak testület elé terjesztésével a képviselőtestület a 
Polgármestert bízza meg. 

  



Határidő : felek megegyezése szerint 
Felelős:   Polgármester 

4.)Döntés jogi képviselő megbízásáról 
Gál János polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy Nagy András 3416 Tard 
Rózsa Ferenc út 73 szám alatti lakos beperelte az Önkormányzatot a Mezőkövesdi Városi 
Bíróságon. 2013. május 16-ára idéző végzést kaptunk, akkorra tűzték ki a tárgyalás napját.  

A bírósági keresetben az állampolgár a 845/2 terület elbirtoklás tényének elismerését kéri a 
Bíróságtól. Állítása szerint ő ezt a területet már 15 éve folyamatosan használja.  

Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a jogi képviselő megbízásáról.  

Tard község Önkormányzatának képviselőtestülete a javaslat megvitatását követően 
megtartott szavazásán 7 igen szavazattal ellenszavaz és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 
határozatát. 
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jogi képviselő megbízásáról 
 

A Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Nagy András tardi 
állampolgárnak az önkormányzattal szemben indított és elbirtoklás tényének megállapítására 
irányuló keresetének kérdését és úgy döntött, hogy az Önkormányzat érdekeinek képviseletére 
jogi képviselőt bíz meg. A jogi képviselő megbízásával és a vele történő kapcsolattartással a 
képviselőtestület a Polgármestert bízza meg. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős :   Polgármester 
 
Gál János polgármester tájékoztatja továbbá a képviselőket, hogy a polgármesteri hivatal 
2012. december 31.-el leépített köztisztviselője Nagy Andrásné is pert kezdeményezett a 
polgármesteri hivatal ellen, mert szerinte a munkaviszonya jogsértő módon lett megszüntetve. 
Az ügyben benyújtott keresetet elsőfokon a bíróság elutasította, mert a keresetben megjelölt 
alperes 2013. január 1.-től nem létezik, megszűnt 
 
Gál János polgármester tájékoztatja a képviselő testületet, hogy az Önkormányzat megkapta 
az ÁNTSZ határozatát, melyben a Tardi Önkormányzatot, mint szolgáltatót jelölte ki a 
Cserépváralja háziorvosi körzet betegeinek ellátására is. Az OEP 2013. április 30-ai hatállyal 
felmondta a szerződést Cserépváralja önkormányzatával. A betegek ellátásának helyszínéül: 
3416 Tard Béke tér 1 jelölték ki. A lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztattuk. 
(honlap, hirdetőtábla, 450 db nyomtatott tájékoztató) 
 
Elmondja még, hogy a jövő héten is kell testületi ülést tartani, a vis maior pályázat 
benyújtásáról képviselő testületi döntés kell.   
 
5. Napirendi pont keretében zárt ülés keretében szociális kérelmekről döntött a testület   

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült 
 
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 

 
 
 
 

  Nagy Béla képviselő         Kovács Béla képviselő 
        Jkv hitelesítő    Jkv hitelesítő 
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