
JEGYZŐKÖNYV 
 
Száma:  144 - 15./2011 
 
Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 19.-én  
               1700 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében 
                megtartott  nyílt üléséről. 

 Jelen vannak: 
• Gál János polgármester 
• Brunner Éva 
• Kelemen Károlyné 
• Kovács Béla 
• Vajda Zoltán képviselők. 
• Nagy Béla képviselő 

Távolmaradását bejelentette.: Kleszó Tibor alpolgármester 

 Tanácskozási joggal jelen van:  
• Derekas Sándor jegyző 
• Juhász Jánosné szociális és népjóléti főelőadó 
• Jordánné Hajdu Katalin gazdálkodási és igazgatási főelőadó 

  Az ülés jegyzőkönyvét Jordánné Hajdu Katalin vezeti. 

Gál János polgármester köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy a megválasztott 7 fő 
testületi tag közül   6  fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes. A testület ülését 
megnyitja, jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Brunner Éva és Nagy Béla képviselőket, 
akiket a testület 6 fő igen szavazatával elfogad. 
 
Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogadására. 
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Napirendek Tárgyalása 
 
1. Polgármesteri tájékoztató 

 
Gál János polgármester beszámolójában elmondja, hogy a patak takarítása félig mondható 
sikeresnek. A TSZ hídig kitakarítatta az önkormányzat, megvette a gyomirtó szert, amivel a 
gyommentesítést el fogják végezni a tavasszal. A gép óradíja kb. 12 ezer Ft volt. A tűzoltóság 
segítségével a híd alatti iszapolódás is kitakarításra kerül. A hídtól lefelé a Vízgazdálkodási 
társulat közreműködésével történt a takarítás, az általuk biztosított gép óradíja 30 ezer Ft. és 
sajnos a munka hagy némi kívánni valót maga után. 

Az idősek napja rendben lezajlott, műsort adott az iskola, a cseppecske tánccsoport, a felnőtt 
tánccsoport, nagymama klub, valamint a mezőkövesdi hangstúdió, akik 22.000.- Ft-ot kértek. 

A betlehem a Hagyományőrző Rendezvényközpont udvarán felállításra került, Az adventi 
gyertyagyújtás a főtéren folyamatosan történik, a gyertyagyújtás után forralt bort, forró teát és 
kompótot kínálunk a résztvevőknek. Több helyen végzik a Szentcsalád ájtatosságot a faluban. 

A tábori kemence Maklárra volt kölcsön adva decemberben. 

A közútkezelőnek írt levelet, mert a fa kivágás és bozótirtás megtörtént az út mellett, de az 
árkolás nem. 

A Sándor-völgyben megtörtént a pincevásárlás a rendezvényközponthoz. A pince 
tulajdonosokat értesítettük az elektromos hálózat kiépítésének lehetőségéről. 

A polgármesteri tájékoztatót a képviselő testület 6 fő igen szavazatával ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta. 
 

2. Tájékoztató az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének várható állásáról 
 

Gál János polgármester elmondja, hogy az évet jól fogjuk zárni, nem lesz hitel állománya az 
Önkormányzatnak év végén. 

Jordánné Hajdu Katalin gazdálkodási előadó elmondja, hogy készített egy kimutatást az év 
végi pénzforgalmi zárással kapcsolatban, ami tartalmazza a várható bevételeket és kiadásokat 
úgy a személyi jellegűeket, mint a dologiakat, valamint szerepel benne a Római Katolikus 
Plébánia épület felújításához szánt támogatás is. 

A képviselők kérdéseket tesztnek fel, amire megkapják a választ Gál János polgármestertől, 
Derekas Sándor jegyzőtől, valamint Jordánné Hajdu Katalin előadótól. 
 

3. A tardi Római Katolikus Plébánia épület felújításának támogatása 
 
Gál János polgármester elmondja, hogy a 2011. június 3.-án tartott ülésünkön a 
képviselőtestület napirendi pontként tárgyalt a tardi Római Katolikus Plébánia épület 
felújításának támogatásáról. A képviselőtestület a Plébános úr által előterjesztett kéréssel 
egyetértve a 60/2011(VI. 03.) sz. határozatában úgy döntött, hogy a Tard község Fejlődéséért 
közalapítványt kéri fel, hogy az egyház által említett Parókia felújítást 2.000.000.-Ft vissza 
nem térítendő összeggel támogassa. 
 
 A döntést követően az alapítvány Kuratórium elnöke tisztségéről összeférhetetlenség 
miatt lemondott. Megállapítást nyert továbbá hogy a határozat ilyen módon történő 
végrehajtására nincs lehetőség, mert a Fővárosi ítélőtábla 4.Pkf.26.362/2008/4 számú döntése 
alapján az alapítvány más jogi személy tevékenységét, illetve vagyonának gyarapítását nem 



támogathatja. Fentiek miatt a parókia felújításának munkálatai ugyan már befejeződtek, de a 
munkálatokat finanszírozó Egyházközség az Önkormányzat által ígért támogatást a mai napig 
nem kapta meg. 

 A testület tagjai közül is többen részt vettünk a parókia épületének felújítást követő 
átadáson, így láthattuk, hogy ott milyen mértékű és minőségű munkálatok eredményeként vált 
a településünk egy patinás épületévé a Plébánia épülete. 

 A napokban a Plébános úr Önkormányzatunkhoz intézett levelében ismételten kérte, 
hogy a korábban már elhatározott, és az Egyház által az építés során megelőlegezett 
támogatás sorsáról döntsünk. 

 Javaslom, hogy a korábban megfogalmazott szándékunknak megfelelően, de most már 
az Önkormányzatunk felhalmozási pénzeszközeinek terhére a parókia felújításának 
költségeihez – természeten elszámolási kötelezettség mellett – 2.000.000.-Ft összeggel 
járuljunk hozzá.  

 Az itt javasolt támogatás fedezete az önkormányzat költségvetésének felhalmozási 
bevételei között rendelkezésre áll. Pozitív döntés esetén a támogatás összegével a költségvetés 
felhalmozási kiadásainak összegét meg kell emelnünk. 

Kovács Béla képviselő szerint újra kell értékelni, hogy 2011 augusztusában újra szervezett 
római katolikus egyházi ellátási kerületekben a három települést ellátó parókia Tardon van. 
Tartozunk az egyháznak ennyivel. 

Brunner Éva képviselő kifogásolja, ha a testületnek jön levél, a képviselő testület tagjai 
miért nem kapják meg.  

Tard község Önkormányzatának képviselő testülete megvitatta a Tardi Római Katolikus 
Plébánia felújításának támogatásához kapcsolódó kérdéseket és 5 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat nélkül 1 fő képviselő tartózkodásával - Brunner Éva (aki kérte nevének és 
tartózkodásának jegyzőkönyvezését) meghozta a következő határozatát: 
 
142. /2011. (XII. 19.) számú ÖK. határozat 
 
Tárgy: Tardi Római Katolikus Plébánia felújításának támogatása 

 Tard község Önkormányzatának képviselő testülete a község meghatározó épületeként 
számon tartott római katolikus plébánia épületének felújításához a Római Katolikus Egyház 
Tardi Egyházközsége kérésének helyt adva – utólagos elszámolási kötelezettséggel                        
2. 000,.000.- Ft, azaz  kettőmillió Forint vissza nem térítendő támogatást nyújt. A támogatás 
fedezetét az önkormányzat 2011. évi költségvetésében szereplő felhalmozási bevételek 
terhére biztosítja. Az itt megállapított támogatás összegével a 2011.-évi költségvetésének 
felhalmozási kiadásait módosítja. Az erre vonatkozó rendeletmódosításról a más egyéb okból 
szükségessé vált rendeletmódosítással egyidejűleg a következőkben dönt. 

A támogatási szerződés megkötésével, illetve a támogatás felhasználásának ellenőrzésével a 
illetve további szükséges intézkedések megtételével, a képviselőtestület a Polgármestert bízza 
meg.  

A határozat hatálybalépésével egyidejűleg a 60/2011. (VI. 03) sz. Ök határozat hatályát veszti 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester,  
 
 



4. Egyebek 
 
Gál János polgármester elmondja, hogy a Kőkultúra projektben egyeztetés történt 
Szomolyán. A projektben részt vevő néhány településen már lezárultak a közbeszerzési 
eljárások. A projekt indulása  óta az árak sokat emelkedtek, azonban a pályázott és a 
megvalósítandó projektek között van néhány eltérés, ebből adódóan lehetőség van összegek 
átcsoportosítására. Az igényünket jeleztük a konzorcium vezetőjének. 
A közbeszerzési ajánlattételi felhívás elkészült. A közbeszerzést bonyolítani dr. Szilvási 
Dénes ügyvéd közbeszerzési tanácsadó fogja az elfogadott Közbeszerzési szabályzat alapján. 
Öt környékbeli cég kerülne meghívásra, akiknek stabil a pénzügyi helyzete, minimum 35 
milliós árbevétellel rendelkezett az elmúlt évben, rendelkeznek felelős műszaki vezetővel, 
tudják finanszírozni a projektet. Az első résszámlát a projekt 50 %-os készültségi állapotában 
lehet benyújtani a NORDA felé elszámolásra. A projekt befejezési határideje 2012. 
szeptember 30. 

A polgármester ismerteti az ajánlattételi felhívásra jelölt cégeket, valamint a kiírás elemeit és 
elmondja, hogy Szomolyán, Bükkzsércen és Cserépváralján sikerült az árakat lentebb vinni, 
így plusz dolgok is beleférnek a projektbe.  Bükkzsércen módosult a terv, csökkent a 
megvalósítandó projekt, viszont nőtt a kivitelezés költsége. 

Kovács Béla képviselő elmondja, ha valamelyik konzorciumi tag nem valósítja meg a 
projektjét, akkor az egész támogatás bukott. Fontos még, hogy a megtérülési mutatót tartani 
kell. 

Gál János polgármester felveti a Közalapítványnál lévő, onnan visszaadandó pénz kérdését. 

Derekas Sándor jegyző elmondja, hogyan, mikor, és milyen céllal került az alapítványhoz a 
pénz. Beszédében ismerteti, hogy az Önkormányzat a fejlesztési célú pénzeszközöket azzal a 
céllal adta át az Alapítvány részére, hogy abból az alapítvány a Csatorna beruházás során a 
csatornamű társulati tagok Fundamenta lakáskasszával kötött szerződései alapján fizetett 
törlesztő részleteit átmenetileg támogassa. A társulati tagok a kapott támogatás fejében a 
Fundamenta szerződések kedvezményezettjeként a gyűjtött összegről az alapítvány javára 
lemondtak, így a szerződések lejártával az átadott pénzeszközök megtérültek. Fentiek miatt 
javasolja, hogy az önkormányzat hívja fel az alapítványt a korábban meghatározott célra, 
ideiglenesen átadott pénzeszközök visszafizetésére. A Csatornamű társulat tagjai szigorú 
szabály alapján kaptak támogatást. A felhasználási jogosultság mindig a képviselő testületnél 
maradt.  

Kovács Béla képviselő és Brunner Éva képviselő megjegyzést tesz. 

Vajda Zoltán képviselő megkérdezi miért kellett így kiszervezni ezt a pénzt, amire Derekas 
Sándor jegyző válaszol. 
 
Derekas Sándor jegyző elmondja, továbbá azt, hogy a 2011. június 17.-én utalt és december 
31-ig visszafizetendő 5 millió Ft tekintetében mindenképpen rendezni kell valahogy a 
megállapodást az összeg visszafizetésével vagy a megállapodás módosításával.  
 
Vajda Zoltán képviselő szerint az alapítvány alapszabályát kellene módosítani, hogy a sport 
és a közművelődés finanszírozása onnan történjen.   
 
Tard község Önkormányzatának képviselő testülete megvitatta az alapítványi kölcsön 
visszafizetéséhez kapcsolódó kérdéseket és 5 fő képviselő igen, 1 fő képviselő nem 
szavazatával úgy döntött, hogy a kölcsön visszafizetésének határidejét 2012. június 30.-ra 
módosítja. Ez ügyben meghozta az alábbi határozatát: 



143 /2011. (XII. 19.) számú ÖK. határozat 
 
Tárgy: Működési kölcsön visszafizetési határidejének módosításáról 

 Tard község Önkormányzatának képviselő testülete az önkormányzat által Tard 
Község Fejlődéséért Közalapítványtól a 2011. június 17.-én kért és kapott 5.000.000.-Ft 
működési kölcsön visszafizetési határidejének 2012. június 30.-ra történő módosítását 
kezdeményezi. Az erre vonatkozó megállapodás módosítás végrehajtásával a polgármestert 
bízza meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester,  
 
Gál János polgármester ismerteti a 2012 év elején kiírásra váró pályázatokat, amire a tardi 
önkormányzat is beadhatja pályázatát. A kisléptékű település fejlesztés keretein belül a Rózsa 
Ferenc és az Arany J. út felújítása, a hiányzó közvilágítás megvalósítására, a Játszótér 
felújítására. Egy másik pályázati lehetőség keretein belül konyha felújítására, falunap 
megvalósítására, kerékpárút építésére, Tanösvény kialakítására. 
 
Ismerteti a képviselő testülettel, hogy a lakásbérleti szerződések között van ami lejár 
december 31-én. A képviselő testület megállapodott abban, hogy a szerződés hosszabbításra 
kerüljön, viszont fizetési hátralék, vagy nem rendeltetés szerű használat esetén a szerződés év 
közben is felmondható. 
 
Elmondja, hogy a közművelődési referens szerződése is lejár december 31.-én 
 
A képviselő testület 6 fő képviselő igen szavazatával ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megállapodott abban, hogy a szerződés 1 évre meghosszabbításra kerüljön. 
 
144 / 2011. (XII. 19.) számú ÖK. határozat 
 
Tárgy: Közművelődési referens megbízási szerződésének meghosszabbításáról 

 Tard község Önkormányzatának képviselő testülete az önkormányzat által korábban 
megbízott közművelődési referens megbízási szerződését az eredeti szerződésben foglalt 
tartalommal újabb egy évre 2012. december 31.-ig meghosszabbítja. Az erre vonatkozó 
szerződésmódosítás végrehajtásával a polgármestert bízza meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester,  
 
Nagy Béla képviselő szeretné, ha az újságban egy-egy hír bővebben kerülne ismertetésre, 
több hír, esemény kerülne az újság hasábjaira. 
 
Gál János polgármester összegzi a közmeghallgatáson elhangzottakat, a képviselő testület 
elmúlt 1 évben végzett munkáját a lakosság hogyan értékelt, megállapította, hogy a munka 
gördülékenyen, konstruktívan folyt. Javaslat érkezett a lakosság részéről a köles tetőre vezető 
út, a földutak, valamint a szőlőben lévő utak rendbetételére, a vízelvezetés megoldására, az 
összekötő utak mentén, néhány helyen hiányzó közvilágítás pótlására. 

Részletesebben kitér az orvos kérdésére, elmondja, hogy hangzottak el vélemények pro és 
kontra, az ő véleménye az, hogy a határozat végre van hajtva, kb 1 hónap van még hátra. 



Pereskedések lesznek, a magasabb rendű jogszabályok nem átláthatóak. a tény, hogy a 
településnek orvosra, egészségügyi  ellátásra szüksége lesz február 1 után is. 

Nagy Béla képviselő elmondja, hogy lakossági megkeresés alapján elmondhatja, hogy a 
döntést sokan ellenzik. Orvoshiányos állapot van, kérdés hogy lesz e orvos aki ide jöjjön. 
Ebben az esetben jó döntést nem lehet hozni. 

Kovács Béla képviselő elmondja, hogy az alapok most is megvannak. A választókerület 
országgyűlési képviselőjét megkereste és kérte a segítségét a jogi dolgok rendezésében, az 
ügy megy tovább a maga útján. 

Vajda Zoltán képviselő kérdezi, hogy volt e már jelentkező vagy érdeklődő. 
 
Gál János polgármester válaszában elmondja, 3 hívást kapott az ügyben 2 komoly érdeklődő 
volt. 

Brunner Éva képviselő elmondja, hogy minden jogi lehetőséget ki fognak használni, hogy 
maradhassanak, megkérdezi, hogy a lakásbérleti szerződését miért kellett felmondani 

A képviselő testület részéről egyéb indítvány, javaslat nem érkezett, ezért Gál János 
polgármester az ülést bezárja, Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újévet kíván 
mindenkinek. 
 
 
 
 
 
 

kmf. 
 

 
 
 
 
 
 
  Gál János      Derekas Sándor 
          polgármester                jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
           Brunner Éva      Nagy Béla 
                      jkv. hitelesítő               jkv. hitelesítő 
 


