Tard Község Polgármesterétől
Telefon/ Fax: 49/432-903, 49/432-904, 30/5410681

Tisztelt Képviselő Úr / Nő!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában
biztosított jogkörömben eljárva ezennel meghívom Tard Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2018. február 7.-én szerdán 17.00órai kezdettel tartandó képviselő-testületi
ülésére.

Napirendek:

1. Az önkormányzat 2018. évi költségvetése (első olvasat)
Előadó: Gál János polgármester
Referens: Kövecses Zsolt kirendeltség vezető
2. Üzletrész eladása
Előadó: Gál János polgármester
Referens: Kövecses Zsolt kirendeltség vezető
3. A képviselő-testület 2018. év munkaterve
Előadó: Gál János polgármester
Referens: Kövecses Zsolt kirendeltség vezető
4. Egyebek (szóbeli előterjesztések)
a. Tájékoztató pályázatokról
b. Tard 411 hrsz ingatlanperes ügye
c. Zöldterületek karbantartása
d. Ingatlanok eladása
e. Közbeszerzési szakértő kiválasztása
f. Települési rendezvények, falunap idejének meghatározása

Tard, 2018. január 27.
Tisztelettel:
Gál János
polgármester

Üsz………………………../2018.
A./Jegyzőkönyve
B./ Tárgysorozata
C./Határozata:
D./Rendelete:
Tárgysorozat

1. Az önkormányzat 2018. évi költségvetése (első olvasat)
Előadó: Gál János polgármester
Referens: Kövecses Zsolt kirendeltség vezető
2. Üzletrész eladása
Előadó: Gál János polgármester
Referens: Kövecses Zsolt kirendeltség vezető
3. A képviselő-testület 2018. év munkaterve
Előadó: Gál János polgármester
Referens: Kövecses Zsolt kirendeltség vezető
4. Egyebek (szóbeli előterjesztések)
a. Tájékoztató pályázatokról
b. Tard 411 hrsz ingatlanperes ügye
c. Zöldterületek karbantartása
d. Ingatlanok eladása
e. Közbeszerzési szakértő kiválasztása
f. Települési rendezvények, falunap idejének meghatározása

Jegyzőkönyv
(Tard Község Önkormányzata 2018.02.06.-i üléséről)
Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. 02. 06.-i 17.00 órai
kezdettel a mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Tardi Kirendeltségének
tanácstermében (Házasságkötő terme) megtartott ülésről.
Meghívottak:
Kleszó Tibor alpolgármester
Kövecses Zsolt kirendeltség-vezető
Brunner Éva képviselő
Hajdu József képviselő
Kelemen Károlyné képviselő
Nagy András képviselő

Molnárné Gál Marianna képviselő
Jelen vannak:
Gál János polgármester
Kleszó Tibor alpolgármester
Brunner Éva képviselő
Hajdu József képviselő
Kelemen Károlyné képviselő
Molnárné Gál Marianna képviselő
Tanácskozási joggal:
Kövecses Zsolt kirendeltség-vezető

Az ülés jegyzőkönyvét. Kövecses Zsolt helyettes kirendeltség-vezető vezeti.
Gál János polgármester: Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes,
jelen van 6 fő képviselő, polgármesterrel együtt.
Az ülés javasolt napirendi pontjai:
Az ülés jegyzőkönyvét. Kövecses Zsolt helyettes kirendeltség-vezető vezeti.
Gál János polgármester: Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes,
jelen van 6 fő képviselő, a polgármesterrel együtt. Igazoltan hiányzik Nagy András képviselő.
Ülés javasolt napirendi pontjai:
1. Az önkormányzat 2018. évi költségvetése (első olvasat)
Előadó: Gál János polgármester
Referens: Kövecses Zsolt kirendeltség vezető
2. Üzletrész eladása
Előadó: Gál János polgármester
Referens: Kövecses Zsolt kirendeltség vezető
3. A képviselő-testület 2018. év munkaterve
Előadó: Gál János polgármester
Referens: Kövecses Zsolt kirendeltség vezető
4. Egyebek (szóbeli előterjesztések)
a. Tájékoztató pályázatokról
b. Tard 411 hrsz ingatlanperes ügye
c. Zöldterületek karbantartása
d. Ingatlanok eladása
e. Közbeszerzési szakértő kiválasztása

f. Települési rendezvények, falunap idejének meghatározása
Jegyzőkönyv hitelesítőként felkérem Hajdú József képviselőt és Brunner Éva képviselőt.
Kérem, hogy aki a javasolt napirendi pontokat é a jegyzőkönyv hitelesítők személyét
elfogadja kézfelemeléssel szavazzon.
Tard Község Önkormányzata 1/2018. (02. 07.) önkormányzati határozata
Tard Község Önkormányzata képviselőtestülete a napirendi pontokat és a jegyzőkönyv
hitelesítők személyét változtatás nélkül elfogadta.
1. napirendi pont:
Tárgy: Az önkormányzat 2018. évi költségvetése.
Gál János polgármester: Tisztelt Képviselő-testület. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 24. §-a kimondja, hogy a költségvetési rendelet-tervezetet a polgármesternek tárgyév február
15-éig be kell nyújtania a képviselő-testületnek.
A költségvetés tervezése jelenleg is folyamatban van, és ahhoz hogy megalapozott költségvetést és
rendeletet tegyünk le a T. Képviselők elé még dolgoznia kell rajta a pénzügyi előadónak.
Az előzetes számokból jól látszik, hogy jelenleg a hiány mintegy 18 millió forint, melyet jelentősen
csökkenteni szükséges. Továbbá a településműködtetésben az elkövetkezőkben komoly problémák
fognak jelentkezni, ha nem állítunk be egy álláshelyet a feladatok ellátására.
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (02.07.) önkormányzati határozata
Tárgy: Tard Község Önkormányzat 2018. évi költségvetés beterjesztéséről
A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről készült tájékoztatót megtárgyalta. A
további tervezéshez azt javasolja, hogy a működési forráshiány csökkentése érdekében kerüljön sor
további intézkedések megtételére, további tárgyalásokat kell folytatni a költségvetési hiány
csökkentése érdekében.

Hi: azonnal
Felelős: polgármester
Az önkormányzat képviselő-testülete jelenlévő tagjai a határozatot egyhangúlag elfogadták az
alábbi szavazati arányokkal:
Igen: 6 fő.
Nem: 0 fő.
Tartózkodás: 0 fő
2. napirendi pont:
Tárgy: Tard Község Önkormányzata 3/2018. (02. 07.) önkormányzati határozata
Önkormányzati tulajdonú ingatlanrész eladásáról, NHSZ Tisza Nonprofit Kft. felé.
Gál János polgármester: Az önkormányzat az NHS Tisza Nonprofit Kft.-ben lévő
üzletrészhányad eladásával kapcsolatosan korábbi testületi ülésén nem döntött, mivel
vizsgáltuk annak ellentételeként felajánlott összeget. Az eltelt időszakban tájékoztatást
kaptunk arról szóban, hogy a felajánlási ár 20.000. Ft. Mezőkövesd Város Önkormányzat

arról is tájékoztatott, hogy nincs akadálya az üzletrész eladásának.
Kérem, aki az üzletrész eladással 20.000. Ft értékben egyet ért az kézfelemeléssel jelezzen.
Tard Község Önkormányzata 3/2018. (02. 07.) Önkormányzati határozata
Tárgy: Üzletrész eladása.
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testülete akként dönt, hogy értékesíteni kívánja az
NHSZ Tisza Nonprofit kft.-ben a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei települések közös
tulajdonában álló, mindösszesen 500.000. Ft névértékű üzletrészben meglévő 20.000. Ft
névértékű üzletrészhányadot névértéken, és felhatalmazza a polgármestert a megismert
tartalmú üzletrészhányad-átruházási szerződése aláírására.
Valamint: A képviselő-testület akként dönt, hogy az NHSZ Tisza Nonprofit Kft.-ben, a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei települések közös tulajdonában álló, mindösszesen 500.000.
Ft névértékű üzletrész további önkormányzatok tulajdonában lévő, ugyancsak átruházni
kívánt üzletrészhányadok vonatkozásában elővásárlási jogával nem kíván élni.
Tard Község önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő tagjai a határozatot egyhangúlag
elfogadja az alábbi szavazati arányokkal:
Igen: 6 fő.
Nem: 0 fő.
Tartózkodás: 0 fő.
3. napirendi pont:
Tárgy: A képviselő-testület 2018. év munkaterve
Gál János polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület az önkormányzat
szmsz-e értelmében a munkaterve szerint tart üléseket, sürgős, halaszthatatlan döntést igénylő
kérdésekben pedig rendkívüli ülést tart. A munkatervet az Mötv. azon előírására tekintettel
kell elfogadni, amely kimondja, hogy a képviselő-testület szükség szerint, a szervezeti és
működési szabályzatban meghatározott számú, de évente legalább hat ülést tart.
Javaslom, hogy az előterjesztés szerinti tartalommal fogadjuk el a 2018. évi munkatervet,
amely természetesen csak az előre tervezhető napirendi pontokat tartalmazza.
Kérem, hogy aki a meghívóban melélklet munkatervben foglaltakkal egyet ért
kézfelemeléssel szavazzon.
Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (02.07.) önkormányzati
határozata
Tárgy: Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi munkaterve
1. A képviselő-testület a 2018. évi munkatervét a határozat melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a munkatervben meghatározott feladatok végrehajtása
érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg, és vegye fel napirendre azokat az
ügyeket, amelyek megtárgyalása év közben szükségessé válik.
Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos
Tard Község önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő tagjai a határozatot egyhangúlag
elfogadja az alábbi szavazati arányokkal:
Igen: 6 fő.
Nem: 0 fő.
Tartózkodás: 0 fő.
3. napirendi pont:
Tárgy: Egyebek.
Gál János polgármester: 2017.12. 07. napon az iskolánál rendkívüli bejárást tartottunk, mint
az ingatlan tulajdonosa. Ott elkeserítő dolgokkal találkoztunk. Rendkívül nagy mennyiségű
szemét, halmozódott fel. Főként a padlás részen találtunk sok olyan megrongálódott eszközt
amit már nem használnak csak ott megy tönkre, mert tönkreteszik azt.
Hajdú József képviselő: Azt úgy kellene visszaadniuk egyszer, ahogyan azt átvették
használatra.
Gál János polgármester: meg kell vizsgálni az iskolával kötött szerződést, aztán meg kell
hívnunk az igazgatót egy újabb testületi ülésre. Ha nem lesz változás fel kell mondanunk a
szerződést, persze figyelembe véve, hogy a közétkeztetést főként ez a szolgáltatás veszi
igénybe.
A kazánházban van egy használaton kívüli hatalmas kazántest. El kellene szállítatni a MÉHbe. nagyon sok helyet foglal. Az a kazántest kb. 250. kg súlyt nyom.
Elindult a Népkonyha szolgáltatás. A rászorultak napi 1 ingyenes étkeztetésben részesülnek. A
rászorultságot nem kell igazolni. Egyelőre a szolgáltatás nem megy a szociális étkeztetés
rovására. A szolgáltatásra nem az önkormányzat, hanem a Katolikus Egyház kötött szerződést.
Az önkormányzat a következő 2 évben pályázati támogatásokból az alábbi beruházásokat
kívánja megvalósítani:
1. Projekt címe: Dél-bükki települések belterületi vízrendezése (Szomolya, Cserépfalu,
Bükkzsérc, Tard, Répáshuta, Bükkszentkereszt)
Projekt azonosítószám: TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00067
A beruházás támogatása Tard vonatkozásában 55 846 300 Ft.
Ebből a támogatási összegből épül meg a több mint 2 km csapadékvíz elvezető
árok a Kossuth utca Rákóczi út viszonylatban.
2. Projekt címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Tardon,
Tiszatarjánban, Hejőbábán, Mezőnagymihályon, Mezőcsáton és Emődön
Projekt azonosítószám: TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00104
Tard, mint konzorciumvezető 32 362 507.-Ft összegben konyha főzőrészének
gépészeti felújítását (kazán és radiátor csere, villamos rendszer felújítása) a
külső hőszigetelés befejezése, fotovillamos rendszer kiépítése
3. Projekt címe: Orvosi rendelő felújítása Tardon
Projekt azonosítószám: TOP-4.1.1-15-BO1-2016-00032
A projekt 20,2 millió ft E ft melyből többek között meg kell valósulnia az épület

4.

5.

6.

7.
8.

9.

hőszigetelésének a gépészet kicserélésének, új vizsgáló helyiségek kialakításának.
Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása
A beruházás a ravatalozó felújítását foglalja magába 1,6 millió Ft támogatási
összegből, valamint mintegy 2,5 millió Ft saját forrásból.
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben
A projekt azonosítója: EFOP 1.5.3.-16
A projektben elnyert támogatási összeg 29 810 721 Ft.
Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben
Projekt azonosítószám: EFOP-3.9.2-16-2017-00055
Az elnyert támogatási összeg 23 253 820 Ft.
TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése
Az elnyert támogatási összeg 5.000.000Ft.
Projekt címe: Miskolc - Bogács turisztikai kerékpárút kialakítása Harsány - Bogács
szakaszon
Projekt azonosítószám: TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00007
Az elnyert támogatási összeg településünkre vonatkozóan: 91.357.500 Ft
Emellett még megújul a a 25113-as számú Cserépváraljai bekötőút is ami azt jelenti
hogy az elágazástól a falu kezdetéig 164 millió Ft-ból –többek között -új aszfaltréteg
kerül a bekötőútra.

Ezen kívül a „határtalan” programmal kapcsolatosan 3.000.000. Ft, azaz Hárommillió forint
összeget nyertünk egy Kárpátaljai kirándulásra. Ennek időpontja 2018.04. 26-27-28. napok.

Beszélni kell arról, hogy sok rongálás volt az elmúlt időben a faluban, főként Szilveszter éjjel.
Szintén az elmúlt félév történése, hogy sok pincét feltörtek. Ezek új események, eddig ilyen
nem fordult elő. Kértük a polgárőrség, rendőrség segítségét, hogy többet járőrözzenek.
Van-e valakinek kérdése még.
Amennyiben nincs, úgy az egyebek napirenden belül, vagy egy zárt ülést igénylő téma. Az
önkormányzat keresete, elbirtoklás ügyében. Az ülés nyílt ülésrészét lezárom.
Tard, 2018.02. 07.

………………………………….
Gál János
Polgármester

……………………………………………………
Dr. Jakab Orsolya
Távollétében és megbízásából: Kövecses Zsolt
kirendeltség-vezető

…………………………………………………..
Jegyzőkönyv hitelesítők: Brunner Éva képviselő

………………………..
Hajdú József képviselő

Jegyzőkönyv vezető:…………………………………………. Kövecses Zsolt

Melléklet 3. napirendi ponthoz:
TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2018. ÉVI MUNKATERVE
2018. február
1. Az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének
meghatározása
Előadó: polgármester
Referens: pénzügyi előadó
2. Tard Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének megtárgyalása
Előadó: polgármester
Referens: pénzügyi előadó, kirendeltség vezető
3. Települési rendezvények 2018. évben
Előadó: polgármester
4. 2018/2019. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának, az intézménybe
történő jelentkezés módjának, időpontjának meghatározatása
Előadó: polgármester
Referens: kirendeltség vezető
5. Intézményi térítési díjak felülvizsgálata
Előadó: polgármester
Referens: kirendeltség vezető
6. 2018. évi karbantartási feladatok meghatározása
Előadó: polgármester
7. Az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása, tervezett
beruházások közbeszerzéseinek kiírása
Előadó: polgármester
Referens: kirendeltség vezető
2018. április
1. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása
Előadó: polgármester
Referens: pénzügyi előadó, kirendeltség vezető
2. Az Önkormányzat 2017. évi zárszámadása
Előadó: polgármester
Referens: pénzügyi előadó, kirendeltség vezető
3. 2017. évi belső ellenőrzési jelentés
Előadó: polgármester
Referens: kirendeltség vezető

4. Tájékoztató a civil szervezeteknek 2017. évben nyújtott támogatások elszámolásáról
Előadó: polgármester
Referens: pénzügyi előadó, kirendeltség vezető
5. Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi beszámolója
Előadó: kirendeltség vezető
6. Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése
Előadó: kirendeltség vezető
7. Tard Község Fejlődéséért Alapítvány beszámolója 2017. évi tevékenységéről,
gazdálkodásáról
Előadó: Tard Község Fejlődéséért Alapítvány kuratóriumának elnöke
2018. augusztus
1. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása
Előadó: polgármester
Referens: pénzügyi előadó, kirendeltség vezető
2. Az önkormányzat 2018. évi beruházásainak időarányos áttekintése.
Előadó: polgármester
2018. szeptember
1. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019.
évi pályázati fordulójához
Előadó: polgármester
Referens: kirendeltség vezető
2. Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására
Előadó: polgármester
Referens: kirendeltség vezető, pénzügyi előadó
2019. november
1. Helyi adórendelet felülvizsgálata
Előadó: kirendeltség vezető
Referens: adóügyi előadó
2. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: polgármester
Referens: pénzügyi előadó, kirendeltség vezető
3. Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi munkaterve
Előadó: polgármester
Referens: kirendeltség vezető
4. 2019. évi belső ellenőrzési terv
Előadó: polgármester

Referens: kirendeltség vezető
5. Idősek Napja rendezvény időpontjának meghatározása
Előadó: polgármester
2018. december
1. Bursa Hungarica pályázatok elbírálása
Előadó: polgármester
Referens: kirendeltség vezető
1. Beszámoló az Önkormányzat 2018. évi munkájáról, a 2019. évi pályázati
lehetőségekről
Előadó: polgármester
Referens: kirendeltség vezető
2. Beszámoló a Mezőkövesdi Közös Önkormányzat Hivatal Tardi Kirendeltségének
2018. évi munkájáról
Előadó: kirendeltség vezető
3. Beszámoló a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi munkájáról
Előadó: polgármester

