
JEGYZŐKÖNYV 
 

Száma:  17 - 90877   / 2014 

Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 18.- 
án 17 órai kezdettel az Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt  

üléséről. 

 Jelen vannak: 

• Kleszó Tibor alpolgármester  
• Brunner Éva képviselő 
• Hajdu József képviselő (17.30 órakor érkezett) 
• Kelemen Károlyné képviselő 
• Kovács Béla képviselő 

Távolmaradását előre bejelentette: 

• Gál János Polgármester 
• Nagy Béla képviselő 

 Tanácskozási joggal jelen van:  

• Derekas Sándor kirendeltség-vezető 
• Jordánné Hajdu Katalin gazdálkodási főelőadó 

Az ülés jegyzőkönyvét Jordánné Hajdu Katalin főelőadó vezeti. 

Kleszó Tibor alpolgármester köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy a megválasztott 7 
fő testületi tag közül  4 fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes.  A testület ülését 
megnyitja,  jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Brunner Éva képviselő és Kelemen Károlyé 
képviselőket, akiket a jelenlévő 4 fő képviselő 4 igen szavazatával elfogad. 

Javasolja, hogy az előterjesztésben megküldött napirendi javaslattól eltérően a 4. napirendi 
pontként előterjesztett Energiatakarékossági pályázat benyújtásához szükséges döntések 
meghozatalát a képviselő-testület a mai ülésen ne tárgyalja, azt vegye le a napirendről 

Javaslatot tesz az ülés napirendjére, amit a jelenlévő 4 fő képviselők 4 igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadtak el: 

NAPIREND 

NYÍLT ÜLÉS  

1. . A közterületek elnevezése, valamint az elnevezésük megváltoztatására 
 irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 
 önkormányzati rendelet megalkotása 

  Előadó :   Polgármester 
  Referens: jegyző, kirendeltség-vezető 



2.  Döntés  a Bükk Kincsei Napközi-otthonos Óvoda 2014/2015. nevelési 
 évben indítható óvodai csoportok számáról, valamint a csoportok 
 létszámáról  

  Előadó :   Polgármester 
  Referens: Intézményvezető, kirendeltség-vezető 
 

3.  Döntés Tard Község Helyi Választási bizottság tagjainak megválasztásáról 

  Előadó :   Polgármester 
  Referens: jegyző, kirendeltség-vezető 

4.  Egyebek 

 
Napirendek Tárgyalása: 
 
1. A közterületek elnevezése, valamint az elnevezésük megváltoztatására 

 irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 
 önkormányzati rendelet megalkotása 

 
Előterjesztés:   Tisztelt Képviselő-testület! 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdésének 3. pontja alapján a helyi önkormányzatok 
feladata a közterületek elnevezése. E tárgyban a képviselő-testületet kizárólagos 
döntéshozatali jogkör illeti meg, tekintettel arra, hogy az Mötv. 42. § 8. pontjának 
rendelkezései szerint a közterületek elnevezése a képviselő-testület át nem ruházható 
hatáskörébe tartozik. 

Az Mötv. 143. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a települési önkormányzatok törvényi 
felhatalmazást kaptak, hogy rendeletben állapítsák meg a közterületek elnevezésének, 
valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám 
megállapítás szabályait. 

Tard községben a közterület elnevezésének és megváltoztatásának eljárási folyamata, illetve 
rendje eddig nem képezte rendeleti szintű szabályozás tárgyát. A hivatalból indult eljáráson 
túl a jelen előterjesztéshez mellékelt rendelet-tervezet szabályozza, hogy kik jogosultak a 
közterületnév megállapítását és megváltoztatását kezdeményezni. A magyarországi hivatalos 
földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) 
Kormányrendelet 5. § (2) bekezdése előírja, hogy a kormányrendeletben meghatározott 
földfelszíni részletek élő személyről nem nevezhetők el. 

A rendelet-tervezet alapján közterületnév-jegyzéket kell készíteni és annak folyamatos 
vezetéséről is gondoskodni kell. 

A tájékoztatás zavartalansága érdekében a közterületnév táblák elhelyezésének egységes 
gyakorlatát is kialakítaná a mellékelt rendelet. 

A rendelet-tervezet részletezi továbbá a házszámozási eljárás szabályait, amelyekre 
vonatkozóan eddig szintén nem voltak rendeleti előírások.  



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet-
tervezetet elfogadni szíveskedjen. 

Derekas Sándor kirendeltség-vezető szóban egészíti ki az előterjesztést, majd kéri, hogy a 
napirendi ponttal kapcsolatos észrevételeiket javaslataikat kérdéseiket tegyék meg. 

A képviselő-testület a rendelet tervezetet megvitatta, majd az alpolgármester által elrendelt 
szavazásán a jelenlévő és a szavazásban részt vevő 4 fő képviselő 4 igen szavazatával – 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül - meghozta az alábbi rendeletét:    

 

Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8 / 2014. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete 

a közterületek elnevezése, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló 
kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól 

Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény. 143. § (3) bekezdésében, valamint a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény. 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 

1. Általános rendelkezések 

1. § 

Tard Község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a 
korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni, csak e rendelet 
szabályai szerint lehet. 

2. Értelmező rendelkezések 

2. § 

E rendelet alkalmazásában: 

1. Házszám: olyan számmal, vagy számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, 
amely az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és 
amely az ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja. 

2. Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló jogszabályban 
megállapított fogalom-meghatározás. 

3. Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és 
nyilvántartásáról szóló kormányrendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) szerinti 
fogalom-meghatározás. 

 

 

 



3. Közterületek elnevezésének, megváltoztatásának általános szabályai 

3. § 

(1) Tard Községben minden közterületet el kell nevezni, kivéve a szervizutakat, valamint a 
főútra nem merőleges dűlőutakat. 

(2) Az újonnan létesített közterület nevét a közterületnek a földhivatali ingatlan-
nyilvántartásban történő bejegyzését követő egy éven belül meg kell állapítani 

(3) Közterület elnevezésekor különös figyelemmel kell lenni a helyi hagyományokra, a 
helytörténeti kutatásokra, a lakosság élő névhasználatára, a magyar nyelv követelményeire, az 
egyszerűségre és arra, hogy a név a többi közterület nevétől írásban is, hangzásában is jól 
megkülönböztethető legyen. 

(4) A község közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület – ide nem értve az 
egymás folytatásában lévő, de különböző helyrajzi számon szereplő utakat, utcákat – nem 
lehet. 

(5) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet. 

(6) Az új elnevezéseknél betűk vagy számjegyek nem helyettesíthetik a közterületnevek 
előtagját. 

(7) Az idegen és a nehezen kiejthető szavakat az elnevezéseknél kerülni kell. 

(8) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új szakasz külön elnevezési 
eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel (meghosszabbítás). 

(9) Az utca településrendezés, beépítés vagy más módon történő megszűnésével – külön 
döntés nélkül – az utca neve megszűnik. 

(10)  A közterületnév megváltoztatására a közterület elnevezésére vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni. 

4. A közterületek elnevezésének, megváltoztatásának eljárási szabályai 

4. § 

(1) A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Tard Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik. 

(2) A közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti: 

 a) a polgármester, 

 b) a Képviselő-testület bizottsága, 

 c) a helyi önkormányzat képviselője, 

 d) az érintett közterületen lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárok 
többsége, 

(3) A javaslatokat az Ügyrendi Bizottság, és a vonatkozó kormányrendeletben 
meghatározottak szerint a Földrajzinév-bizottság véleményezi. 

(4) A javaslatokról lakossági fórum is tartható. 



(5) A Jegyző köteles a közterület nevének megállapításáról, vagy megváltoztatásáról szóló 
képviselő-testületi határozatot a helyben szokásos módon közzétenni. 

(6) A Jegyző gondoskodik továbbá az alábbiakban felsorolt szerveknek a közterület 
elnevezéséről történő értesítéséről: 

a) az érintett ingatlantulajdonosok (hirdetmény útján), 

b) a települési lakcímnyilvántartó, 

c) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hivatala, 

d) a Magyar Posta Zrt. Mezőkövesdi Postahivatala, 

e) a Rendőrkapitányság, 

f) a területileg illetékes tűzvédelmi hatóság, 

g) a Mentőállomás, 

h) az illetékes közműszolgáltatók. 

 

5. Közterületnév-jegyzék 

5. § 

(1) Tard Község közterületi neveiről jegyzéket kell vezetni. A Közterületnév-jegyzék 
vezetéséről a Jegyző köteles gondoskodni. 

 

(2) A közterületnév-jegyzék közhitelű nyilvántartás, amely tartalmazza: 

a) a közterületnév elő- és utótagját, 

b) a közterület helyrajzi számát, 

c) új elnevezés esetében az elnevezés időpontját, 

d) új elnevezés esetében az elnevezést megállapító szerv nevét és határozatának 
számát. 

(3) A közterületnév-jegyzék nyilvános, abba bárki betekinthet. 

 

6. Közterületnév táblák elhelyezésének szabályai 

6. § 

(1)  A közterület nevét a tájékozódást jól segítő közterületnév táblákon kell feltüntetni. 

(2) A névtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása az önkormányzat feladata, kivéve a 
magánutak esetén. 

(3) A közterületnév táblát a közterület mindkét oldalán, a közterület elején és végén, 
valamint az utcakereszteződésnél minden sarokingatlanon el kell helyezni. 

(4) A névtáblákat a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy külön 
tartószerkezeten kell elhelyezni. Növényzetre közterületnév tábla nem helyezhető el. 



(5) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla 
kihelyezését és az ezzel kapcsolatos munka elvégzését tűrni köteles. Amennyiben a tábla 
elhelyezésével az ingatlanon kár keletkezik, azt a kihelyezésért felelős szerv köteles 
megtéríteni. 

(6) A megváltozott utcanevek tábláit a tájékozódás zavartalansága érdekében a 
megváltoztatástól számított egy évig eredeti helyükön kell hagyni, és piros színű, átlós 
áthúzással kell ellátni. Az új névtáblát az áthúzott régi tábla közelében kell felszerelni.  

A régi névtáblát egy év múltán az elhelyezésre kötelezett távolítja el. 

(7) Amennyiben a közterületnév táblát ellopják, az megsérül, vagy ideiglenes levétele 
szükséges, ezt az ingatlan tulajdonosa köteles írásban jelezni a Jegyzőnek. 

 

7. Házszám megállapítására, megváltoztatására, házszámot jelző táblára  

vonatkozó szabályok 

7. § 

(1) A névvel ellátott közterületeken a beépített ingatlanokat házszámmal kell ellátni. Egy 
adott közterületen több ingatlan azonos házszámmal nem jelölhető. Ha egy ingatlan több 
közterülettel is érintkezik, a házszámot csak egy közterületre lehet megállapítani. 

(2) Az út, utca, köz, sétány (a továbbiakban együtt: utca) házszámozása a városközponttól 
kezdődően sugarasan kifelé haladva növekszik, az utca bal oldala páros, a jobb oldala páratlan 
számozást kap. 

(3) Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával 
megegyező irányú. 

(4) A (2) bekezdéstől eltérően, a csak egyik oldalán beépíthető utcák házszámozása 1-től 
kezdődően folyamatos. 

(5) A (2) – (4) bekezdés rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglévő 
közterületek házszámozását nem érintik. 

(6) Az ingatlanok számozására arab számokat kell használni. Kiegészítő jelzésként a számok 
alátöréseként arab számok vagy a latin ábécé nagybetűi alkalmazhatók. 

a) Ha a közterületen az ingatlanok számozása már megtörtént és az ingatlanon 
újabb lakások létesülnek, akkor a meglévő házszám arab számokkal történő 
alátörésével kell az új házszámokat megállapítani. 

b) Ha a közterületen az ingatlanok számozása már megtörtént, de telekmegosztás 
révén új ingatlan ékelődik be, akkor a meglévő házszámot változatlanul hagyva, 
a latin ábécé nagybetűivel történő alátöréssel kell az új házszámokat 
megállapítani. 

(7) Ha a társasház olyan ingatlanon létesül, ahol az ingatlanok számozása már megtörtént, az 
ingatlan eredeti házszámából kiindulva, lépcsőházanként kell megállapítani a házszámot, a 
latin ábécé nagybetűivel történő alátöréssel. 



(8) Ha a társasház olyan ingatlanon létesül, ahol az ingatlanok számozása még nem történt 
meg, a házszámot lépcsőházanként kell megállapítani. 

(9) Társasházaknál az ajtószámot emeletenként 1-gyel kezdődően, emeletszint megjelöléssel 
kell megállapítani (I/1., II/1. stb). 

(10) Egy teleknek több házszámot adni nem lehet. 

8. § 

(1) A már megállapított házszámok megváltoztatására csak indokolt esetekben, olyan 
rendezetlen állapotok megszüntetése érdekében kerülhet sor, amely az ingatlanok azonosítását 
akadályozza. Ilyen esetnek minősül, ha: 

a) az ingatlan házszáma a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban nem szerepel, vagy 
csak helyrajzi számmal meghatározott, 

b) több ingatlan azonos utcanév és azonos házszámmal szerepel a földhivatali ingatlan-
nyilvántartásban, 

c) az ingatlan utca házsorában elfoglalt egyedi számszaki megjelölése nem a kialakult 
növekvő számsorban található, 

a) ingatlan megosztására, vagy ingatlanok egyesítésére került sor. 

(2) Ha a közterületen több ingatlan azonos házszámmal rendelkezik, vagy az ingatlanok 
számozása hibás, akkor a közterületet vagy annak egy részét a legkisebb érdeksérelemmel 
járó módon kell átszámozni. 

(3) Ha a társasház vagy az abban lévő lakások számozása hibás, vagy a beazonosítás 
körülményes, a társasház lakásait a legkisebb érdeksérelemmel járó módon kell átszámozni. 

 

8. Házszámot, helyrajzi számot jelző tábla elhelyezésére vonatkozó szabályok 

9. § 

 (1) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan közterület felőli 
bejáratánál jól látható módon kell elhelyezni. Amennyiben az ingatlan nem az utcanév táblán 
megjelölt közterület felől nyílik, a házszámot jelző táblát a házszámozás alapjául fekvő 
közterület felőli oldalon is ki kell helyezni. 

 (2) Amennyiben az ingatlan más módon egyértelműen nem azonosítható, vagy házszámmal 
nem rendelkezik, a közterületről jól látható táblán kell a helyrajzi számával megjelölni. 

 (3) Előkertes beépítési mód esetén, amennyiben a közterületről a házszám nem lenne 
olvasható, a házszámtáblát a kerítésen a bejárat mellett, kerítés hiányában a telek közterületi 
határvonalán jól láthatóan kell elhelyezni. 

 

9. Házszám megállapítására vonatkozó eljárási szabályok 

10. § 



(1) A házszámokat az önkormányzat jegyzője határozatban állapítja meg, melyet az érintett 
ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl továbbítani kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hivatala felé is. 

(2) A házszámtábla, és a helyrajzi számot jelölő tábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség 
szerint cseréjéről és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa saját költségén köteles gondoskodni. 

(3)  A házszám megváltoztatására irányuló eljárás hivatalból, vagy annak a személynek a 
kérelmére indul, akinek a házszám változtatásához jogos érdeke fűződik. 

(4) A házszámozási eljárásra egyebekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

10. Záró rendelkezések 

11. § 

(1) Ez a rendelet 2014. szeptember 01. napján lép hatályba. 

(2) Ez a rendelet a hatálybalépést megelőző szabályok alapján megállapított közterület 
elnevezések és házszámok érvényességét nem érinti. 

 

         Gál János    dr. Jakab Orsolya jegyző 
  polgármester                nevében és megbízásából    
 

       Derekas Sándor 
     Kirendeltség-vezető 
 
 
 
2. Döntés  a Bükk Kincsei Napközi-otthonos Óvoda 2014/2015. nevelési évben 
 indítható óvodai csoportok számáról, valamint a csoportok létszámáról   
 
Előterjesztés:  Tisztelt Képviselő-testület ! 

Intézményvezetői jogkörömben eljárva kérem, hogy a képviselő-testület tárgyalja a Bükk 
Kincsei Napközi-otthonos Óvoda 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok 
számáról rendelkező határozatot. 

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83.§ (2) bek. 
d) pontja szerint a fenntartó meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai 
csoportok számát. Az óvodai gyermekcsoportok minimális, átlag- és maximális létszámát az  
Nkt. 4. számú melléklete határozza meg.  

�  minimális csoportlétszám 13 fő 

�  maximális csoportlétszám 25 fő 

�  átlag csoportlétszám        20 fő 



A maximális csoportlétszám az Nkt. 25.§ (7) bekezdésben foglaltak alapján az óvodai 
csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év indításánál a fenntartó 
engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá függetlenül a csoportok 
számától akkor is, ha a nevelési év során új gyermek átvétele, felvétele miatt indokolt. 

A 2014/2015. nevelési évre beiratkozott óvodás gyermekek létszáma 25 fő, amely decemberig 
várhatóan 2 fővel emelkedni fog. Látható tehát, hogy szükséges a csoportlétszámról szóló 
határozat meghozatala, amely egy nevelési évre szól. 

Kelemen Károlyné Intézményvezető – képviselő az írásban tett előterjesztését szóban is 
kiegészítette. Tájékoztatta a képviselő-testületet az intézmény szolgáltatásait igénybe vevők 
jelenlegi és várható létszámáról, az ehhez kapcsolódó csoportlétszám és pedagógus létszám 
várható alakulásáról. Kérte, hogy a testület az7 előterjesztésben foglaltakat vitassa meg, majd 
a csatolt határozat tervezetet fogadja el. 

A képviselő-testület a határozat - tervezetet megvitatta, majd az alpolgármester által elrendelt 
szavazásán a jelenlévő és a szavazásban részt vevő 4 fő képviselő 4 igen szavazatával – 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül - meghozta az alábbi határozatát:    

         

Tard község Önkormányzat Képviselő-testületének  
44 /2014. (VIII. 18.) Határozata 

a Bükk Kincsei Napközi-otthonos Óvoda  
2014/2015. nevelési évben indítható  

óvodai csoportok számáról,  
valamint a csoportok maximális létszámáról  

   

Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bükk Kincsei Napközi-otthonos 
Óvoda 2014/2015. nevelési évben indítható csoportjainak számát egy gyermekcsoportban 
határozza meg. A csoport  maximális létszámát 20 % - al, emelten 25 fő helyett 30 főben 
határozza meg.  

Határid ő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 

3. Döntés Tard Község Helyi Választási bizottság tagjainak megválasztásáról 

 

Előterjesztés:   Tisztelt Képviselő-testület! 

Magyarország Köztársasági Elnöke 2014. október 12-re tűzte ki a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek 2014. évi választását. 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve) 23. §- a 
rendelkezik a választási bizottság tagjainak megválasztásáról, mely szerint 2014. évben a 
Képviselő-testület hatáskörébe tartozik a választási bizottságok tagjainak megválasztása az 
alábbiak alapján: 

 



A Ve. 23.§-a szerint: 23.§ A helyi választási bizottság három – az egy szavazókörrel 
rendelkező településen öt - tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat 
képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános 
választásának kitűzését követően, a 2/2014. (VII.24.) IM. rendelet 3.§-a alapján legkésőbb 
2014. augusztus 31-ig választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz 
indítványt.  

A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt 
szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások 
tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a 
választás törvényes rendjének helyreállítása. 

A Ve. 16.§-17.§-ai értelmében a helyi választási bizottságnak csak a településen lakcímmel 
rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja, aki az 
országgyűlési képviselők választásán jelöltként indulhat. 

A Ve. 18. §-a szabályozza, hogy ki nem lehet a választási bizottság tagja az alábbiak szerint: 

18.§ (1) A választási bizottságnak nem lehet tagja: 

a) a köztársasági elnök, 
b) a háznagy, 
c) képviselő, 
d) alpolgármester, 
e) jegyző, 
f) másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, 
g) a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint 
h) jelölt. 

        (2) Nem lehet a választási bizottság választott tagja az (1) bekezdésben foglaltakon túl 
a) párt tagja, 
b) a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, 
c) a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, 

 d)a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az 
államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a 
választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási 
szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló 
jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, állami vezető. 

A választási bizottság tagjait és a póttagokat települési szinten kell megválasztani. Az egy 
szavazókörös településeken a helyi választási bizottság ellátja a szavazatszámláló bizottságok 
feladatait is. 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a választási bizottság tagjaira és 
póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be, megválasztásukról egy 
szavazással dönt a képviselő-testület. A választási bizottság tagja és póttagja a 



megválasztását vagy megbízását követő öt napon belül esküt vagy fogadalmat tesz a 
polgármester előtt. 

A határozati javaslatban feltüntetett választási bizottság tagjának jelöltek mindegyike 
nyilatkozatot tett összeférhetetlenségére vonatkozóan és arról, hogy elfogadja a felkérést. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését a választási bizottság tagjainak, illetve 
póttagjainak megválasztására! 

Derekas Sándor Kirendeltség-vezető szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a javasolt 
HVB tagok a törvényi előírásnak megfelelnek. Egyesével mindenkivel el lett beszélgetve, 
kijelentették, hogy érintettségük, velük szemben fennálló kizáró ok nem merült fel. Több éve 
tisztességesen dolgozó aktivistákat javasoltunk a bizottság tagjaivá, akik nagy elhivatottsággal 
és szakértelemmel végzik munkájukat.  

Kéri, hogy a határozati javaslatot a képviselő-testület vitassa meg, majd fogadja el. 

A képviselő-testület a határozat - tervezetet megvitatta, majd az alpolgármester által elrendelt 
szavazásán a jelenlévő és a szavazásban részt vevő 4 fő képviselő 4 igen szavazatával – 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül - meghozta az alábbi határozatát:   

   Tard Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

45  / 2014. (VIII. 18.) önkormányzati határozata 

A Tard község    Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról 
2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választása 

 

Tard Község Önkormányzatának képviselő-testülete Tard Község helyi választási 
bizottságának tagjává:  megválasztja: 

- Gaál Józsefné               Tard Béke út 153 

- Joóné Kovács Eleonóra   Tard Béke út  32 

- Szemán Lászlóné    Tard Béke út 13 

-  Tóth András                   Tard Béke út 194 

- Vajdovicsné Novák Piroska          Tard Rákóczi út 26 szám alatti lakosokat 

 

póttagjává: 

-  Gaál Erika    Tard Béke út 28 

- Molnár Jánosné   Tard Rákóczi út 14 szám alatti lakosokat  

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a határozattal összefüggő szükséges intézkedések 
megtételére. 

Felelős:  HVI vezető 
Határid ő:  2014. augusztus 31.  



4. Egyebek 

Kleszó Tibor alpolgármester: ismerteti a képviselő testülettel a Gyöngykaláris 
Népművészeti Egyesület levelét, melyben a velük kapcsolatos 38 / 2014. (V. 27) határozat 
módosítását, illetve kiegészítését kérik. Az egyesület cégbírósági bejegyzése során ugyanis 
hiányosságként tárta fel a bejegyző, hogy az Önkormányzat a határozatban nem jelölte meg a 
telephelykénti bejegyzés engedélyezésének alapját.  

A képviselő-testület a kérést megvitatta, majd az alpolgármester által elrendelt szavazásán a 
jelenlévő és a szavazásban részt vevő 4 fő képviselő 3 igen szavazatával 1 fő tartózkodása 
mellett, ellenvélemény nélkül - meghozta az alábbi határozatát: 

  

Tard Község Önkormányzat képviselő-testületének 

46   / 2014. (VIII. 18) határozata a 

38 / 2014. (V. 27) határozatának módosításáról  

 

Tard Község Önkormányzatának képviselő-testülete  a Gyöngykaláris Népművészeti 
Egyesület cégbírósági bejegyzése során jelzett hiányosságok pótlására a 38 / 2014. (V. 27) 
határozatát az alábbiakban foglaltak szerint egészíti ki, illetve módosítja  

Tard Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Gyöngykaláris Népművészeti 
Egyesület kérelmének helyt ad és : 

Hozzájárulását adja ahhoz, hogy az egyesület a „Tardi” Gyöngykaláris Népművészeti 
Egyesület nevet viselje 

Valamint hozzájárulását adja ahhoz, hogy szívességi használat jogcímén a cégnyilvántartásba 
telephelyéül az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő – Béke út 53 szám alatti 
Hagyományőrző rendezvényközpont címét jelölje meg. 

E határozat hatálybalépésével egyidejűleg a   a képviselő-testület a 38 / 2014. (V. 27) 
határozatát hatályon kívül helyezi 

Határid ő: azonnal 
Felelős:    Polgármester 
 
Kleszó Tibor alpolgármester: ismerteti a képviselő testülettel a Tardi SE támogatási 
kérelmét, melyben az egyesület működéséhez, illetve a soron következő bajnoki fordulón 
történő részvételéhez 400.000.-Ft vissza nem térítendő támogatást kér. Elmondja, hogy a kora 
ősszel újjászerveződött a Tardi SE sportegyesület és az új elnök Nyikes Attila lett. Az új 
elnök az egyesület eddig függőben lévő ügyeit rendezte, és újabb futballcsapatot szervezett 
akikkel az őszi bajnoki fordulóban indulni szeretnének. Tekintettel arra, hogy a csapat 
megfelelő pénzeszközökkel nem rendelkezik, felszerelése pótlásra szorul, rendezni szükséges 
az igazolási és nyilvántartási, valamint nevezési díjakat, kéri az önkormányzat támogatását. 

17:30 órakor Hajdu József képviselő megérkezik, így a képviselő-testület létszáma 6 főre 
egészül ki. 



Derekas Sándor kirendeltség vezető elmondja, hogy az ügyben való döntésre nincs 
kompetenciája azonban a jövőben ezeket az egyesületek, egyházak, és más civil szervezetek 
támogatásáról a költségvetés tervezésének időszakában kell dönteni.  

A képviselő-testület a kérést megvitatta, majd az alpolgármester által elrendelt szavazásán a 
jelenlévő és a szavazásban részt vevő 5 fő képviselő 4 igen szavazatával 2 fő tartózkodása 
mellett, ellenvélemény nélkül - meghozta az alábbi határozatát: 

 

Tard Község Önkormányzat képviselő-testületének 

47   / 2014. (VIII. 18) határozata  

a Tardi SE sportegyesület támogatásáról 

Tard Község Önkormányzatának képviselő-testülete  „Tardi SE” Sportegyesület kérésnek 
helyt ad  és a 2014 / 2015 bajnoki fordulóban való részvételéhez a kérelemben 
magfogalmazott célok megvalósítására  a 2014. évi költségvetésében szereplő egyéb 
bevételek terhére 400.000.-Ft vissza nem térítendő támogatást  biztosít. 

A kapott támogatás felhasználásáról az egyesület elnöke a 2014. évi költségvetésről szóló 
beszámoló elfogadásáig köteles beszámolni. 

A támogatással kapcsolatos megállapodás megkötésével és annak lebonyolításával a 
képviselő-testület a polgármestert bízza meg 

Határid ő: azonnal 
Felelős:    Polgármester 
 

Kleszó Tibor alpolgármester:  tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a nemrég 
megüresedett település üzemeltető állás betöltésére a polgármester pályázatot írt ki. Eddig 
több pályázat érkezett, de a kiválasztásról még döntés nem született.  

Nem egyszerű ilyen körülmények között a feladat ellátása, hiszen jelenleg is 20 fő közhasznú 
foglalkoztatottunk van, illetve a közelmúltban 16 fő középiskolás diákot foglalkoztattunk 1 
hónap nyári munkán. Elmondja, hogy a diákok milyen munkálatokat végeztek a 
foglalkoztatásuk idején, illetve, hogy a közmunkások jelenleg milyen feladatokat látnak. el. 
Elmondja azt is, hogy az előző évhez hasonlóan ezen a télen is 10 fő munkanélküli fog részt 
venni képzésben. 

Tájékoztatást nyújt a folyamatban lévő peres ügyek állásáról, valamint a folyamatban lévő 
játszótér építésről.  

Javasolja, hogy az idei kakasfesztivál a szokásoktól eltérően most a választások miatt nem az 
október második, hanem a harmadik hétvégéjén kerüljön megrendezésre. A javaslatot a 
képviselő-testület elfogadta. 

Tárgyalt még a képvisel testület a csordakút körüli terület sorsáról, a kamionosok 
parkolásának kérdéséről, valamint a „Sándor völgy”végleges áramellátásának kérdéséről is.  

 
 



   


