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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Az év első két hónapjában két
alkalommal ülésezett a képviselőtestület, amelyeken egyebek mellett
társulási megállapodás módosításról,
a 2020. évi munkatervről, a települési
programokról, az éves belső ellenőrzési tervről döntött, valamint áttekintette
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének tervezetét.
A társulási megállapodás módosítások érdemi rendelkezést nem érintenek,
csupán a polgármesterek személyében
bekövetkezett változások átvezetését
jelentik a társulási megállapodáson, amelyet azonban minden társult önkormányzat képviselő-testületének el kell fogadnia. A képviselő-testület – jogszabályi
kötelezettségének eleget téve – elfogadta
az önkormányzat 2020-2024 évekre vonatkozó Stratégiai és a 2020. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési tervét, melynek végrehajtásáról minden évben külső
szakértővel kötött szerződés útján gondoskodik az önkormányzat hivatala. A
belső ellenőrzés évről-évre elősegíti a
közpénzek és közvagyon felhasználásának átláthatóságát, elszámoltathatóságát,
csökkenti a korrupciós kockázatot. Feltárja a hibákat és elemzéseket készít, elősegíti a hibák megelőzésére, feltárására,
megszüntetésére vonatkozó vezetői intézkedések megtételét.
A testület áttekintette az önkormányzat

2020. évi költségvetésének tervezetét,
melynek elfogadására március 15-ig sor
kerül.
„A 2020. január 1. napjával létrejött
közös önkormányzati hivatal jól működik.
A szomolyai önkormányzat dolgozóival
már most jó partneri, baráti kapcsolatot
sikerült kialakítani, az együttműködés
zavartalan. A napokban zárult le a jegyzői
és aljegyzői állás pályázati eljárása.
Jurecska Györgyné polgármester aszszonnyal úgy döntöttünk, hogy a beérkezett pályázatok közül jegyzőnek Kövecses Zsoltot, aljegyzőnek dr. Hajdú Katalint nevezzük ki.” mondta el Kleszó Tibor
polgármester.
Pályázatot nyújtottunk be mindkét
tájház felújításának szakmai előkészítésére a Népi Építészeti Program keretében. Pályázatunk kedvező elbírálása esetén erre a területre specializált szakemberek közreműködésével elkészülhet az a
sokrétű tervdokumentáció, amelynek birtokában majd pályázhatunk az épületek
tényleges felújítására.
A képviselő testület az I. és II. világháborúban elesettek emlékére felállított emlékművet. megkoszorúzta.
A képviselő-testület márciusban
fontos döntések előtt áll, melyekről következő lapszámunkban adunk részletes
tájékoztatást.
dr. Hajdú Katalin
aljegyző
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személyesen, vagy
elektronikus úton (ügyfélkapun keresztül vagy a
hivatal@tard.hu e-mail címre küldéssel)
Az eb tulajdonosa, tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat az ebtartás helye
szerinti önkormányzat rendelkezésére bocsátani. (Ávtv.
42/B. § (5) bekezdés) Aki az adatszolgáltatást elmulasztja, 30 000.-Ft állatvédelmi bírsággal sújtható. (244/1998.
(XII.31.) Korm. rendelet 2. § (1)-(2) bek.)
Az alábbiakra hívom fel az ebtartók figyelmét:
2013. január 1-től a 4 hónaposnál idősebb ebeket
transzponderrel (mikrochippel) megjelölve lehet csak
tartani. Kérem, hogy aki ezen kötelezettségének még
nem tett eleget, az ebösszeírási adatlap kitöltése előtt
pótolja azt. Az ebösszeírás során a mikrochippel ellátott, a központi nyilvántartásban már szereplő ebeket is
be kell jelenteni az önkormányzathoz.
Az előző ebösszeírás során, vagy azt követően
bejelentett ebek vonatkozásában is teljesíteni kell az
adatszolgáltatást.
Az eb tulajdonosa, tartója az ebösszeírást követően is köteles az adatokban bekövetkezett változást, a
szaporulatot írásban bejelenteni az önkormányzathoz.
Tájékoztatom a T. Ebtartókat, hogy az összeírás
törvényi kötelezettsége az önkormányzatnak, mely az
állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak,
személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatok hatékony
ellátása céljából szükséges.
dr. Hajdú Katalin
aljegyző

TÁJÉKOZTATÓ A KUTYÁK VESZETTSÉG
ELLENI VÉDŐOLTÁSÁRÓL
Felhívom a T. Kutyatartók figyelmét, hogy a
veszettség elleni védekezés részletes szabályairól
szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4. §-a értelmében az állattartó köteles minden 3 hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen saját költségén az állatorvossal beoltatni az alábbiak szerint:
a) a három hónapos kor elérésével 30 napon belül,
b) az első oltást követően 6 hónapon belül,
c) ezt követően évenként.
Az összevezetéses oltás időpontja Tardon:
2020. március 12. (csütörtök) 9:00-12:00
Helye: A polgármesteri hivatal épületével szemben (az
udvaron).
Pótoltás:
2020. április 16. (csütörtök) 14:00-16:00
Helye: A polgármesteri hivatal épületével szemben (az
udvaron).
Az oltási könyvet mindenki hozza magával!
Az oltás díja változatlanul: 4.000.- Ft/eb (tartalmazza a
féreghajtó árát is)
Kérésre lehetőség van a védőoltásnak az eb tartási helyén történő beadására, ebben az esetben az oltás
díja: 4.500.- Ft/eb
A transzponderrel (microchippel) el nem látott eb nem
oltható, ezért az oltás napján lehetőség van az ebek
microchippel történő megjelölésére. A transzponder behelyezés díja: 4.000.- Ft/eb
dr. Hajdú Katalin
aljegyző

T Á J É K O Z TAT Ó
Tájékoztatom a T. Lakosokat, hogy kolléganőnk, Molnár Petra március 1-től már csak hétfőn
és szerdán tartózkodik Tardon, a hét többi napjain
Szomolyán dolgozik. Kérem ezért, hogy adóügyekben kizárólag ezeken a napokon jöjjenek ügyet
intézni a hivatalba.
Megértésüket köszönöm!

EBÖSSZEÍRÁS
Tisztelt Ebtartók!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi
XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávtv.) 42/B. §-ában
foglalt kötelezettség alapján Tard közigazgatási területén
ebösszeírásra kerül sor
2020. április 1. és 2020. május 31. között.
Az összeírás során az ebtartóknak az Ávtv-ben
meghatározott tartalmú adatlapot kell kitöltenie és az
önkormányzatnál leadni.
Az adatlap személyesen átvehető a polgármesteri hivatalban (3416 Tard, Rózsa u. 1.) vagy letölthető a
www.tard.hu honlapon a Nyomtatványok fül alatt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Folyamatban van az adószámla kivonatok
kézbesítése. Amennyiben valaki azt tapasztalja,
hogy elhunyt hozzátartozó nevére szól az értesítő,
kérem, hogy a kommunális adót érintően az örökös jelentse be a hivatal felé a tulajdonosváltozást, hiszen hagyatékátadó végzés hiányában az
új adózó személyéről nincs hivatalos tudomásunk.
Megértésüket köszönöm!
dr. Hajdú Katalin
aljegyző

Az adatszolgáltatás teljesíthető:
postai úton (3416 Tard, Rózsa u. 1. címre küldve)
2

20. évfolyam 1. szám
Felhívom az érintett közlekedők, főleg a mezőgazdasági vállalkozók figyelmét, hogy a földútról az aszfaltozott, betonozott útra történő kihajtás előtt távolítsák el a
munkagépekről, teherautókról és egyéb járművekről a
sáros szennyeződéseket, amelyek később az útra rakódhatnak és veszélyeztethetik a közúti közlekedés biztonságát.
A keletkezett személyi és vagyoni kár felelőse
ebben az esetben az utat beszennyező vállalkozó, illetve
gépkezelő! A sárfelhordás felelősét utólag is megbüntethetik, ha kiderül, ki az okozó. A Magyar Közút vagy az
Önkormányzat által elvégzett tisztítási munka költségeit
utólag ráterhelik az érintettre.
Aki a közúti jelzés olyan rongálását, beszennyezését észleli, vagy a közútra került olyan akadályt lát,
amely a közlekedés biztonságát súlyosan veszélyezteti,
köteles erről a rendőrséget vagy a közút kezelőjét értesíteni, és amennyiben erre lehetősége van – a veszélyt a
közlekedés többi résztvevőjének jelezni vagy azt elhárítani (mérsékelni).
Fentiekről a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
törvény és a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet rendelkezik.
Kérem a magángazdálkodókat és a vállalkozásban gazdálkodó cégvezetőket, hogy alkalmazottaiknak,
gépkocsivezetőiknek hívják fel a figyelmét a fent leírt
jogszabályi előírások betartására!
Kleszó Tibor
polgármester

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK
GYŰJTÉS
A szolgáltató BMH Nonprofit Kft. megbízásából ezúton is tájékoztatjuk a T. Lakosokat, hogy házhoz menő zöldhulladék gyűjtését a szolgáltató
2020. március hónaptól 2020. december 15-ig kéthetente végzi.
A zöldhulladékot az erre rendszeresített BMH
Nonprofit Kft. logójával ellátott ZÖLDHULLADÉK GYŰJTŐZSÁK feliratú, ingyenesen biztosított zsákokban, illetve ZÖLDHULLADÉK matricával ellátott gyűjtőedényekben is elszállítja a szolgáltató. A zsákokba, illetve gyűjtőedénybe helyezhető falevél, ágnyesedék, vágott fű,
gyom stb. A közterületet nem szennyező módon a nagyobb méretű faágak legfeljebb 2 cm átmérőig és 1 méter hosszúságúra darabolva, kötegelve helyezhetők el a
zsákok mellett. A szolgáltató munkatársai a nem kötegelt
ágakat nem szállítják el. Felhívjuk a figyelmet, hogy
amennyiben a zöldhulladékos zsákokban, edényben
háztartási és egyéb nem odavaló anyagot talál a szolgáltató, akkor azt nem szállítja el.
A megtelt zsákokat és edényeket a gyűjtés napján
reggel 6 óráig kell kihelyezni az ingatlan elé.
Ismételten kérem a T. Lakosokat, hogy ne
égessék el a zöldhulladékot, a levegő szennyezése
helyett inkább komposztáljanak, vagy ha az nem
megoldható, a fentiek szerint szállíttassák el a szolgáltatóval.
Kleszó Tibor
polgármester

FELHÍVÁS

Mint arról korábban már beszámoltunk,
josselini barátaink 2020. április 30 –
május 4. között Tardra látogatnak.
Várjuk azon lakosok jelentkezését, akik
szívesen fogadnának otthonukban francia
családot (1-2 fő) vagy részt vennének a közös programokon.
Bővebb információt kérjenek a polgármesteri
hivatalban.
Kleszó Tibor polgármester

Tisztelt ingatlan tulajdonos,
Tisztelt mezőgazdasági vállalkozó!
Csapadékos időjárási körülmények között, főként a
mezőgazdasági tevékenységgel érintett területeken,
a földutak és az aszfaltozott, betonozott utak kereszteződésének közelében megnő a sárfelhordás kockázata, amely fokozott veszélyt jelent a közúti közlekedés résztvevőire.
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Bajzáth Attila vagyok.
Mottóm: „Az álmot, mit nem láttak még, győzni hol nem győztek még, a bánatot tűrni némán
és elérni a messzi célt.” – Cervantes
2006 óta edzek kettlebellel és
2008 óta oktatom. A teljesség igénye nélkül: belleztem
24 órát a tanítványaimmal, belleztem egymagam 12 órát,
Oroszországban kettlebell versenyen vettem részt…
Más területeken is kipróbáltam magam: a Tátrában terep
akadályfutó versenyt teljesítettem, Mongóliában lovas
expedíción vettem részt, Iránban teherhordó nélkül feljutottam az 5671 m magas Damawand vulkáni kúpra….
A Tardi Fitness Egyesület épületében kedden
és csütörtökön 18:00-19:00 óra között tartok edzéseket, melyre szeretettel várom Önöket!

SZEMÉTSZEDÉS A KÖZSÉGBEN
Tisztelt Lakosok!
2020.03.10-én kedden, 13.00 órától szemétszedést szervezünk Tard község külterületén, amelyre önkéntesek jelentkezését várjuk. Az érintett külterületek: a tardi bekötő út és a Bogácsot Tarddal összekötő út.
Célunk: felszámolni az illegális szemétlerakó
helyeket, valamint megőrizni élőhelyünk tisztaságát! Várunk mindenkit, aki csatlakozna hozzánk!

FELHÍVÁS
A Miskolci Rendészeti Szakgimnáziumban is elindul a
10 hónapos, rendőr szakképzettséget adó oktatás. A
felhívás megtekinthető az önkormányzat honlapján, szóróanyag kérhető a polgármesteri hivatalban!

A B Ü K K I N E M Z E T I PA R K
KÖZLEMÉNYE
A Bükki Nemzeti Park decemberi gyérítéséből
visszamaradt kisebb mennyiségű méteres vegyes
kemény lomb tűzifa Felsőtárkányban bruttó
24 130 Ft/m3 áron eladó a készlet erejéig.
Érdeklődni a 30/535 4725 telefonszámon.

TARDI FITNESS EGYESÜLET
Vizi Aida vagyok, személyi edző,preventív gerinc
és triplex tréner. 2012 óta
dolgozom szemelyi edzőként
és tavaly májustól lehetőségem nyílt egy pályázat keretében heti két alkalommal
fitness edzést tartani a településen.
Az edzéseket a Tardi Fitness Egyesület épületében
hétfőn 19:30-20:30 és pénteken 17:30-18:30 óra között tartom,melyre nagy szeretettel várom Önöket!
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EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK

Házasok hete alkalmából, idén február 15-én ismét közös vacsorát szervezett a házaspárok számára
az egyházközség a konyha ebédlőjében.
A rendezvényt dr. Linczenbold Levente plébános
atya nyitotta meg, majd a Mezőkövesdi Amatőr Színjátszó Kör zenés-verses műsora , közös ima, vacsora majd
kötetlen beszélgetés következett. Jó hangulatban telt az
este, eredményesen zárult a program.

BÜKK KINCSEI ÓVODA HÍREI
2020. januárban Finta manó látogatott el az óvodásokhoz, és szórakoztatta a gyerekeket műsorával.
Februárban a farsangi ünnepségre készültek a
gyerekek. Idén is a POM-POM Family együttes műsora
színesítette a rendezvényt, zenés-táncos-interaktív műsorukkal jó hangulatot varázsoltak ezen alkalommal is.
A produkciókat a szülői munkaközösség támogatta.

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
Zöldebb Élhetőbb Községért! (Zöldfalu Program)
Tisztelt Lakosság!
Meghívom Önöket, az Unió által támogatott,
a házak, nyaralók, energetikai felújítását szolgáló
a Magyar Fejlesztési Bankon keresztül nyújtott
támogatás bemutatójára. Várjuk azokat, akik korszerűsítenék a házaikat, (napelem, fűtéskorszerűsítés, nyílászáró csere, szigetelés stb….) és szeretnék lenullázni fűtés és villanyszámlájukat.
Újítsuk fel energetikailag a házunkat ingyen
milliókból!! Jöjjön el: Amennyiben szeretne az
energiaszolgáltatóktól függetlenül élni.
Helyszín es időpőnt: Tard, Teleház
2020.03.17. 17.30
A Tájékoztatót tartja a Top NRG
energetikai vállalat
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Megjelenik alkalmanként.
A lapot kiadja: Tard Község Önkormányzata
Szerkesztőség: Szomolyai KÖH Tardi Kirendeltsége;
3416 Tard, Rózsa u. 1.

E-mail: tardihirek@gmail.com
www.tard.hu

