Jegyzőkönyv
Készült:Tard község Önkormányzat képviselő testületének 2013. november 26.-án 17 órai
kezdettel a Faluházban megtartott közmeghallgatásáról
Jelen vannak:
Gál János polgármester
Kleszó Tibor alpolgármester
Kovács Béla
Kelemen Károlyné
Brunner Éva
Hajdu József
Nagy Béla képviselők
Derekas Sándor kirendeltség vezető
kb .60 fő érdeklődő állampolgár,ami a közmeghallgatás során kiegészül kb 90 főre.
A közmeghallgatás jegyzőkönyvét Jordánné Hajdu Katalin vezeti.
Gál János polgármester köszönti a megjelenteket, tájékoztatja a település népességi
adatairól: állandó lakosság száma: 1279, az évsorán született 5 gyermek, elhunytak 18 fő.
Esküvő 2 alkalommal volt. A település legidősebb lakosa 92 éves. Koreloszlásban a 60 év
felettiek 412 fő aránya több mint 30 %, a 0-18 évesek 170 fő aránya alig haladja meg a 10%ot.
Elmondja, hogy a 2013. január 1.-től hatályba lépett Magyarország Helyi Önkormányzatairól
szóló törvény, a járási hivatalok létrehozásáról, valamint a közoktatásról szóló törvények
rendelkezései miatt jelentős szerkezeti változások voltak településünkön is az országos
változásokkal összefüggésben.
Magyarország helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján a 2000 fő lakosság szám alatti
településeken nem működhet önálló Polgármesteri Hivatal, ezért Tard község Önkormányzat
képviselő testületének is keresnie kellett a lehetőséget a közös hivatal létrehozására. Felmerült
a lehetősége a Bogács-Tard közös hivatalnak, de a társtelepülés nem volt fogadóképes és már
volt egy közoktatási társulás ami rossz tapasztalatokkal zárult. Másik lehetőségként merült fel
Cserépváralja – Cserépfalu –Bükkzsérc - Szomolya-Tard települések közös hivatala, ami a
nagy szervezet miatt nem lett volna zökkenő mentes működésű. Ezért a képviselő testület
megvizsgálta a Mezőkövesd-Tard közös hivatal létrehozásának lehetőségét, mivel az
egészségügy, a piac a hivatalok a közvetlen autóbusz közlekedés ide orientálódik, ezért a
tiszai vonalhoz tartozó településekkel és Szomolyával kiegészítve létrehoztuk a Mezőkövesdi
Közös Önkormányzati Hivatalt. A tardi hivatalban a foglalkoztatottak létszáma 2 fővel
csökkent, 1 fő átkerült a Járási Hivatalhoz, 1 fő leépítésre került, aki a felmentéshez
kapcsolódó juttatásokat végkielégítést megkapta.. A jegyzői státusz megszűnt, helyette
kirendeltség vezetői státusz jött létre, de a feladatok megmaradtak.
A Járási Hivatal megalakulására a kormány döntése alapján az önkormányzatnak a hivatal
épületében komplett iroda került átadásra berendezéssel, fűtéssel, világítással. A hivataltól
átkerült ügyintéző helyben látja el a járási hivatal helyben intézhető ügyeit, mint pl. alanyi
jogon megállapítható ápolási díj, közgyógyellátás, időskorúak járadéka, egészségügyi
szolgáltatásra való jogosultság, lakcím bejelentés, stb.

2013. – 2014 tanévtől a 3000 fő alatti lakosságszámú települések nem tarthatnak fenn
önállóan általános iskolát, ezért Tard község Önkormányzata a helyben működő általános
iskolát fenntartásra és működtetésre átadta a Klebersberg Iskolafenntartó Központnak.
Az épületből a régi szárny és a tornaterem került átadásra. A döntés sajnos nem volt
megkerülhető az alacsony lakosság szám miatt. Az általános iskolai oktatásban ez nem
okozott helyi problémát és az átadással sikerült 3 új munkahelyet is teremteni.
Mivel az iskolabusz szolgáltatás nem kötelező feladata az önkormányzatnak, ezért az általa
nyújtott busz szolgáltatás önkormányzati döntés alapján megszűnt. A sofőr nyugdíjazásra
került, a buszt pedig értékesíteni fogja az önkormányzat. Szeptember 1-től az állami iskolába
járók utaztatása megoldott volt, azonban akik a katolikus iskolába járnak csak a volán
járataival tudtak utazni. A problémával megkereste a katolikus iskola igazgatóját,
Cserépváralja polgármesterét – aki elzárkózott a probléma megoldása elől – valamint az egri
Érseki Hivatalt. Október közepére sikerült rendezni a nem állami iskolába járó tanulók
utaztatását.
Az óvodai feladatokat június 30-ig társulásban látta el az önkormányzat, de mivel a 2013 évi
központi költségvetésben már ilyen címen nem volt többlet támogatás a társulásban részt vevő
önkormányzatok képviselő testületei úgy döntöttek, hogy a közös óvodát megszüntetik.
Mivel Cserépváralján önálló óvoda nem működhet, a tardi csoportba viszont beférnek a
gyerekek, ezért július 1-től 6 cserépváraljai gyermekkel kiegészülve 31 főre növekedett a tardi
óvoda létszáma.
A település üzemeltetés feladataihoz kapcsolódóan elmondja, hogy a feladat finanszírozás
miatt kevés pénz jut a sokszor nem egyszerű feladatok ellátására. Jelenleg 30 fő
közfoglalkoztatott dolgozik a településen, akikkel a Mezőkövesdi TKT kötött szerződést. A
járásban több mint 100 főt foglalkoztatnak – belvíz elvezetési feladatokat látnak el,
megszüntetik az illegális hulladék lerakó telepeket, rendbe teszik a külterületi utakat. A
munka intenzitásával, minőségével vannak még gondok, de legalább ezek az emberek is
fizetést kapnak nem szociális segélyt. A közmunka program folytatódik, december 1-től 10 fő
tanul, január 1-től 20 fő fog dolgozni újra.
Árvízhelyzet nem volt, a katasztrófa védelmi bizottság homokzsákolt, homokot depózott. A
patak kövezett részén megfelelő a víz áteresztő képessége. Gond azonban az iszapolódás, a
növényzet elburjánzása és a porták kerítése ki van rakva a patak partra.
Település üzemeltetés keretei között került sor a temető karbantartására, a templom kertjének
kaszálására. A temető mellett ásott komposztáló gödör működtetése kudarcba fulladt, mert
fém, műanyag, üveg és egyéb háztartási hulladék került a növényzet közé, a lakosok részéről.
Bejelentés is érkezett a hulladék égetések miatt, ezért az önkormányzat a komposztálót
megszüntette.
Megtörtént a Rákóczi út padkázása, és a Bogácsi út karbantartása is folyamatban van.
Épületeinket folyamatosan karban tartjuk a Sportöltözőn és a szolgálati lakáson csatorna csere
történt, a tájháznál a térkövet javították, a Sándor völgyi rendezvényközpont is csinosításra
került.
Térfigyelő rendszer kiépítése során 6 kamera kerül felszerelésre ami a közbiztonságra
veszélyes átmenő forgalmat hivatott figyelni.
TÁMOP diákmunka pályázat keretein belül a nyár folyamán 8 diák végzett napi hat órában
munkát.

Temető partfal suvadás: a csapadékos időjárás miatt az elkészített támfal nem tudott beállni,
amiben közrejátszott a temető földtani szerkezete: az agyag és a „tardi” homok, a középső
része megcsúszott és magával húzta az oldalakat melynek következtében 3 sírsor is lejöhet.
Az önkormányzat pályázott a helyreállításra és 39 millió Ft-ot nyert. Decemberben földtani
fúrások lesznek, több tervezőt is megkeresünk.
Elmúlt ciklus peres ügyei:
A hivatal átszervezése miatt létszámleépítéssel érintett alkalmazott megkapta a felmentési
időre járó illetményét és a végkielégítését – bírósági feljelentést tett. Az alperest még keresik,
mert a munkáltatója a Polgármesteri Hivatal megszűnt. Keresetében nem a visszahelyezését
kéri, hanem kártérítésként 2 millió Ft-ot.
Nagy András elbirtoklási pert indított, szeretné, ha a tulajdonába kerülne a csordakút –
buszmegálló közötti terület, amin jelenleg a gépei szét vannak pakolva. Bérleti díjat kérne a
területén átmenő telefon kábelekért. A földmérő szerint a 4 m2 lóg be a területébe a
buszmegálló, amit az önkormányzat át fog helyeztetni. Ő viszont a patakparton az
önkormányzat területéből kb 600 m2 foglalt le. Az általa elbirtokoltnak vélt területet az
önkormányzat tartotta rendben, kamionok parkolnak rajta, a kút használva volt.
Keszhelyi per: - birtok háborítás tárgyában indított keresetét elveszítette,
- lakáskiürítés miatt indított pert az önkormányzat veszítette el,
- felmondás jogellenessége miatt indított pert elveszítette.
Dömping szerűen indított feljelentéseket a polgármester, a testület, a régi testület, valamint az
alapítvány ellen.
A Miskolci rendőrkapitányság nyomoz magán okirat hamisítás, hivatali visszaélés miatt,
Szerencsen hűtlen kezelés, Tiszaújvárosban 2 eljárás volt folyamatban hűtlen kezelés miatt.
Feljelentette az Önkormányzatot az Egyenlő bánásmód hatóságnál, a Média és Hírközlési
hatóságnál.
A munkaügyi perekben több tárgyalás volt, de a helyi közigazgatás változása miatt az alperes
megállapításra szorul.
Civil szerveződések:
Településünkön működik községi alapítvány, polgárőrség, a hagyományőrző csoport,
nyugdíjas klub, Gyöngykaláris néptáncegyüttes, hímző szakkör, konditerem, baba-mama
klub, társastánc, a tornateremben foci .
Az Önkormányzat az idén is megrendezte a Hurkafesztivált, Kakasfesztivált és a falunapot.
A Sándor-völgy jó ötletnek bizonyult a rendezvények megrendezésére, csak kevés pince
nyitott ki.
További rendezvényeink: a Pünkösdi gyermek néptánc fesztivált, koszorúzott a PEK, és
Telepy György még élő hozzátartozói.
A falunap augusztus 20 környéke helyett a búcsúhoz kapcsolódóan került megrendezésre
Márton naphoz kapcsolódva megszentelésre került az új bor, valamint megrendezésre kerül
az adventi gyertyagyújtás is.
Európai futás keretei között francia és német testvérvárosokból érkezett sportolókkal együtt
keresztül futottak, kerékpároztak a helyi résztvevők Európán. Szolvákia, Csehország,

Németország és Franciaország településein mutatták be hagyományinkat, népművészetünket,
településünket. A Josselinben megrendezett befutón és a testvérvárosi kapcsolatok 10. és 40.
évfordulója alkalmából megrendezett rendezvénysorozatra, valamint a Tard tér avatására
Néptánc csoport és élőzenekar utazott küldöttségként Josselinbe.
A képviselő testület szeretné megvalósítani az Arany János úti bekötő és a Kossuth út végén
lévő bekötő úton a közvilágítást, használható jó játszóteret, bringás és gördeszkás játszóteret
szeretne építeni, hogy a gyereke ne az orvosi rendelő és a faluház valamint az újonnan
megépült Sándor völgy épületeit és környezetét tegyék tönkre.
A beszámolót követően Gál János polgármester kéri tegyék fel kérdéseiket
Tóth József helyi lakos az elbirtokláshoz kapcsolódva elmondja, hogy Nagy András a
területet nem tartja rendbe, csak a szétpakolás van. Mi jogon foglalja le azt ami nem az övé.
A játszóteret jó ötletnek tartja. Másik problémája a patak átereszének eltorlaszolása 1,5 m-es
dombot emelt az egyik kertszomszédja, kérdése van e ehhez joguk.
Gál János polgármester : véleményét elmondta, független bíróság fog dönteni az ügyben, a
probléma nem mai keletű. Az áteresz problémával kapcsolatban elmondja, hogy nincs
engedélye a bekerítésére és az eltorlaszolására, de a bolttól befelé el tud folyni a víz az
átereszen, a másik oldalról lefolyó víz nem azon az átereszen folyik a patakba.
Kiss László helyi lakos: Problémája lombhullás során és után a falevelek tárolása és
elhelyezése.
Gál János polgármester válaszában elmondja, hogy a probléma előtte is ismert a zöld
hulladék lerakása nem megoldott. Bogácson már működik komposztáló udvar, megnézi a
működését és ha lehet a településen is megvalósítják.
Kozicska Lajosné helyi lakos: Az iskolabusz a helyi gyerekeket télen le fogja-e hozni
iskolába.
Gál János polgármester válaszában elmondja, hogy nem, jelenleg a busz tele van. Valamikor
ő is gyalog járt iskolába, ennyi mozgás és levegőzés kell a gyerekeknek.
A közmeghallgatáson egyéb kérdés nem érkezett, ezért Gál János polgármester köszöni a
megjelenést, a közmeghallgatást bezárta.
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