
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: Tard Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 
megtartott üléséről. 
 
 
Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Tardi kirendeltségének épülete  
 Tard,  Rózsa Ferenc út 1. 
 
 
Jelen vannak: 
Gál János polgármester   
Kleszó Tibor alpolgármester    
Hajdu József       
Kelemen Károlyné  
Kovács Béla       
Nagy Béla képviselők 
 
Igazoltan maradt távol:  Brunner Éva képviselő 
 
 
Mezőkövesdi Közös Önkormányzat  Hivatal részéről 
Dr. Jakab Orsolya jegyző  
 
 
Gál János polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet. A 7 fő 
képviselőből jelen van 6 fő. Brunner Éva jelezte, hogy a mai képviselő-testületi ülésen nem 
tud részt venni. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Kovács Béla és Kleszó Tibor képviselőket. 
 
Ismerteti a meghívón szereplő napirendi pontok elfogadását azzal a módosítással, hogy zárt 
ülés megtartására a mai napon nem kerül sor, mivel jelenleg szociális ügy az 
önkormányzathoz a ebben az időszakban nem érkezett. Mivel a napirendhez hozzászólás, 
vélemény nem hangzik el, így azt szavazásra teszi fel.  
 

A 7 fő Képviselő-testületi tagból 6 fő vett részt a szavazásban, és 6 igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 
Tard Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
7/2014. (II.4.) önkormányzati határozata 

 
Napirend megállapítása  

 
 
1.) Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése (I. forduló)  

Előadó: Gál János polgármester 
Referens: pénzügyi előadó 
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2.) Döntés az Önkormányzat 2014. évi munkatervéről 

Előadó:  Gál János polgármester 
Referens:  Derekas Sándor kirendeltség vezető 

 
3.) Rendezvényterv elfogadása 2014. évre 

Előadó:  Gál János polgármester 
Referens:  Derekas Sándor kirendeltség vezető 

 
4.) Döntés a tájház elnevezéséről 

Előadó:  Gál János polgármester 
Referens:   Dr. Jakab Orsolya jegyző 

 
5.) Indítványok, javaslatok  

• Szóbeli tájékoztató hurkafesztivál előkészületeiről 
 

Felelős:  Polgármester  
Határidő:  értelem szerint  
 

 
1.)Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése (I. forduló) (Az 
előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Gál János polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy az önkormányzat 
költségvetésének első olvasatban történő megtárgyalásáról kell most döntenie a testületnek, 
mely még pontosításra szorul, ezért csak egy határozati javaslat elfogadását javasolja. 
 
Gál János polgármester – miután a jelenlévő képviselők részéről hozzászólás, vélemény nem 
hangzik el – így a határozati javaslatot ismerteti, majd azt szavazásra teszi fel.  
 
 

A 7 fő Képviselő-testületi tagból 6 fő vett részt a szavazásban, és 6 igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 
 

Tard Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

8/2014. (II.4.) önkormányzati határozata 
 

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (első olvasat) 
 
 

Tard község Önkormányzatának Képviselő-testület a város 2014. évi költségvetését 
megtárgyalta és az alábbiakat tartja szükségesnek: 
 

1. A forráshiány csökkentése, illetve megszüntetése érdekében további 
tárgyalásokat kell folytatni a költségvetési szervek vezetőivel. 
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2. További bevételi források feltárása érdekében a szükséges intézkedéseket meg 
kell tenni. 
 

3. A költségvetési rendelet mellékleteit az új államháztartási számvitelre 
vonatkozó jogszabályok előírásai szerint át kell dolgozni, be kell mutatni a 
költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb 
csoportok szerint, valamint el kell készíteni az önkormányzat adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet 
követő három évre várható összegéről szóló kimutatást. 

 
Felelős: polgármester, költségvetési szervek vezetői 
Határidő: értelem szerint 

 
 
2.)Döntés az Önkormányzat 2014. évi munkatervéről 
 
Gál János polgármester a napirenddel kapcsolatban jelzi, hogy tekintettel a 2014. évi 
helyhatósági választásokra csak fél éves munkaterv elfogadására tett javaslatot. 
 
Gál János polgármester – mivel a napirendhez módosító javaslat nem hangzik el – így a 
határozati javaslatot ismerteti, majd azt szavazásra teszi fel.  
 
 

A 7 fő Képviselő-testületi tagból 6 fő vett részt a szavazásban, és 6 igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 
 

Tard Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

9/2014. (II.4.) önkormányzati határozata 
 

Tard Község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 
 
 

1. A Képviselő-testület a mellékletben foglaltak szerint fogadja el 2014. 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  
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2014. február 4. 
 

1. Az önkormányzat 2014. évi költségvetése (első forduló) 
Előadó: polgármester 
Referens:  Költségvetési Ea. 

2. Az önkormányzat 2014. évi munkaterve 
Előadó: polgármester 
Referens:  Költségvetési Ea 

3. Tájékoztató a hurkafesztivál előkészítéséről 
Előadó: polgármester 
Referens:  jegyző 

2014. február 25. 
 

1. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének jóváhagyása  
Előadó: polgármester 
Referens:  költségvetési ea 
 

2. Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója a 2013. évi tevékenységéről 
Előadó: jegyző 
Referens:  kirendeltség-vezető 

3. Intézmények 2014. évi karbantartási feladatainak meghatározása 
Előadó: polgármester 
Referens:  falugondnok 
 

4. Az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása 
Előadó: polgármester 

           Referens:  jegyző 
  
5. Beszámoló a Bükk Kincsei Napközi-otthonos óvoda 2013. évi tevékenységéről 

Előadó:  intézményvezető 
Referens:         jegyző 

6. Döntés „Utazás 2014” Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállításon történő részvétel 
 Előadó: polgármester 
 Referens:  jegyző 
 
7. Szavazatszámláló Bizottságokba tagok és póttagok választása  

Előadó: jegyző 
 
 

2014. március 25.  
1. Az önkormányzat 2013. évi zárszámadása 

Előadó: polgármester 
Referens:     költségvetési ea. 
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2. Az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített beszámolója 
Előadó: polgármester 
Referens:  költségvetési ea 

3.  Döntés falunap időpontjáról, programjairól 
Előadó: polgármester 
Referens:  jegyző 
 

4. Beszámoló a Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi munkájáról  
Előadó: Szolgálat  
 
 
  

2014. augusztus 26. 
 

1. Tájékoztató az önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról 
Előadó: polgármester 
Referens:  költségvetési ea. 

2. BURSA HUNGARICA ösztöndíj pályázati rendszerhez csatlakozás 
Előadó: polgármester 
Referens:  jegyző 

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

Előadó: polgármester 
Referens:  intézményvezető 

4. Tájékoztató a Kakasfesztivál előkészítéséről 
Előadó: polgármester 
 
 

TELEPÜLÉSPOLITIKAI FÓRUMOK, ÉVFORDULÓK TERVE 
 

1. Közmeghallgatás: november 25 
2. Állami és nemzeti ünnepeink programja 

Március 15.- fáklyás felvonulás a Szabó Zoltán Tagiskola Szervezésében 
Augusztus 20.- Önkormányzati szintű megemlékezés keretében 
Október 23.- Intézményi szintű megemlékezések 
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3.)Rendezvényterv elfogadása 2014. évre 
 
 
Gál János polgármester részletesen ismerteti a 2014. évi tervezett programokat, kiemeli a 
június 4-6 közötti „Erdei iskolát”, ami újdonságként szerepel, valamint augusztus 20-ához 
kapcsolódva megrendezésre kerülő „Bort, búzát, új kenyeret” programot. 
A Kőkultúra projekt keretében megvalósult Sándor-völgyi rendezvényközpont jobb 
kihasználtsága érdekében felkéri Kleszó Tibor alpolgármestert, hogy az ott található pincében 
rendezze meg a bükk aljai és egri borok bemutatóját. Szerezzen be borokat kóstoltatáshoz 
esetlegesen árusításhoz és szervezzen csoportokat mind a Sándor-völgyi rendezvénytér, mind 
a Hagyományőrző Rendezvényközpont jobb kihasználtsága érdekében, akár az 
önkormányzati konyha közreműködésével is. 
 
Gál János polgármester – mivel a napirendhez módosító javaslat nem hangzik el – így a 
határozati javaslatot ismerteti, majd azt szavazásra teszi fel.  
 
 

A 7 fő Képviselő-testületi tagból 6 fő vett részt a szavazásban, és 6 igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 
Tard Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
10/2014. (II.4.) önkormányzati határozata 

 
a 2014. évi községi rendezvényekről  

 
1.) Tervezett programok 2014.T A R D 

 
FEBRUÁR 15. X. JUBILEUMI HURKA ÉS SZALONNA FESZTIVÁL 
FEBRUÁR 22. KERESZTÉNY BÁL 
FEBRUÁR 10.– 25. FOLTVARRÓ KIÁLLÍTÁS A FALUHÁZBAN 
MÁRCIUS 14. ÜNNEPI MŰSOR FÁKLYÁS FELVONULÁS 
ÁPRILIS 17. SZT. GYÖRGY NAPI KOSZORÚZÁS 
ÁPRILIS 30. MÁJUSFA ÁLLÍTÁS A TÁJHÁZAKNÁL 
JUNIUS 9. IFJÚSÁGI PÜNKÖSDI NÉPTÁNCFESZTIVÁL 
JUNIUS 4-6. ERDEI ISKOLA 
JUNIUS 28.-29. FALUNAP – SZT. PÉTER PÁL BÚCSÚ 

KIRAKODÓVÁSÁR 
JÚLIUS 24 HASZNÁLHATÓ HAGYOMÁNYOK – 

KÉZMŰVESPROGRAMOK A TÁJHÁZAKBAN 
AUGUSZTUS 1. MATYÓ NÉPTÁNCFESZTIVÁL 
AUGUSZTUS 19.  „BORT BÚZÁT ÚJ KENYERET” – AZ ÚJ KENYÉR 

MEGSZETELÉSE, BORTÚRA A SÁNDORBAN, 
TÜZIJÁTÉK 

SZEPTEMBER 7.  MÁRIA NAPI KÖRMENET 
SZEPTEMBER 20-21. KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG APJAI 
OKTÓBER 11. XI. KAKASFŐZŐ FESZTIVÁL 
OKTÓBER 17. POLITIKAI ELÍTÉLTEK KÖSZÖNTÉSE - KOSZORÚZÁS 
NOVEMBER 27 KARÁCSONYI KÉSZÜLŐDÉS – KÉZMŰVES 

FOGLALKOZÁSOK A TÁJHÁZAKBAN 
NOVEMBER 30-TÓL ADVENTI HÉTVÉGÉK A FŐTÉREN, BETLEHEM 

ÁLLÍTÁS 
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DECEMBER 12. SZÉPKORÚAK KÖSZÖNTÉSE 
 
 
2.) A képviselő-testület felkéri a Polgármestert a programterv megvalósításával, 
nyilvánosságának biztosításával kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 
Felelős:  polgármester 
Határidő:  értelem szerint 
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4.)Döntés a tájház elnevezéséről 

 
 
Dr. Jakab Orsolya jegyző hozzászólásában kifejti, hogy a kultúrpolitikáért felelős helyettes 
államtitkárság a 2013. évben bekövetkezett fenntartóváltás következtében felülvizsgálta a 
tájház működési engedélyét és javaslatot tett pár módosításra. A muzeális intézmények 
működési engedélyéről szóló 2/2010. (I.14.) OKM rendelet 20.§-a rendelkezik a muzeális 
intézmények elnevezéséről, mely szerint a tájház elnevezésének különböznie kell más 
tájházak nevétől, ezért javasoljuk a Tardi tájház elnevezést.  
 
Gál János polgármester – mivel a napirendhez módosító javaslat nem hangzik el – így a 
határozati javaslatot ismerteti, majd azt szavazásra teszi fel.  
 
 

A 7 fő Képviselő-testületi tagból 6 fő vett részt a szavazásban, és 6 igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 
 

Tard Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

11/2014. (II.4.) önkormányzati határozata 
 

Döntés a tájház elnevezéséről 
 

 
1. Tard Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta 

és úgy döntött, hogy a tájház elnevezését az alábbiak szerint határozza meg. 
 

Tardi Tájház 
 

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

 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
 

5.)Indítványok, javaslatok 
• Szóbeli tájékoztatók 

 
- A hurkafesztivál előkészületeiről 

 
                   Gál János polgármester a rendezvénnyel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adta: 
 

-  ÉMÁSZ-al tárgyalás történt a nagyobb biztosítékok bekötése tárgyában. 
-  A rendezvényre a zsűritagokat Csetneki László hozza, eddig 20 csapat 

jelentkezett, a meghívók kimentek. Meghívást kaptak a VIP vendégek, a 
térség polgármesterei is. 
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-   A miskolci televízióban már megjelent a reklámanyag. 
-  Tállai András államtitkár úr fogja megnyitni a rendezvényt. 

 
- A Matyórózsa ünnepéről 

        
                Gál János polgármester a rendezvénnyel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adta: 

- A rendezvényen nagyon sok érdeklődő volt. Zelei Ferenc évek óta folytatott 
szakmai tevékenysége beérni látszik. 

- A hagyományőrző csoport is szépen szerepelt. 
  
          -  További rendezvények 
       

-  Nagyszabású Matyó lagzi a három matyó település részvételével 
Szentistvánon. 

-  Polgári és Keresztény bál. 
-  Március 22-én a Polgárőr egyesület éves közgyűlést tart, melyen ünnepélyes 

átadásra kerül a térfigyelő rendszer. 
 
Gál János polgármester – mivel több napirendi pont nem lévén az ülést berekesztette. 
 

 
 

K.m.f.  
 
 

 Dr. Jakab Orsolya       Gál János 
  jegyző       polgármester  
 

 
 
 

Jegyzőkönyv hitelesítő 
 

 Kovács Béla        Kleszó Tibor  
 települési képviselő       települési képviselő  
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