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Februárban és márciusban is ülésezett a képviselő-testület. A testületi ülésen
többek között elfogadták:

az önkormányzat 2022. évi költségvetését;

az önkormányzat 2022. évi közművelődési szolgáltatási tervét;

az önkormányzat saját bevételeinek
és adósságot keletkeztető fizetési
kötelezettségeinek 2023-2025. évekre vonatkozó középtávú tervét;

nemleges tartalommal a 2022. évi
közbeszerzési tervet;

egyes önkormányzati rendeletek
deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletet.
Döntés született a következő pályázatok benyújtásával kapcsolatosan is:

kommunális eszközök beszerzése;

közterületi játszóterek fejlesztése;

a Széchenyi utca 2/b. szám alatti,
önkormányzati tulajdonban lévő,
szolgálati lakás felújítása;

a Petőfi és az Arany János utca felújítása.
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot,
hogy Molnárné Balla Ildikó Erzsébet képviselő 2022. február 1-jei hatállyal lemondott
önkormányzati képviselői mandátumáról.
Jogszabály szerint, ha az egyéni listáról
megválasztott képviselő helye megüresedik, helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép. A 2019. október 13. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők
általános választásán a következő legtöbb

szavazatot Hócza Enikő érte el, aki azonban a képviselői mandátum betöltését nem
vállalta. A következő legtöbb szavazatot
Pelyhe Károly érte el, aki a mandátum betöltését vállalta. Pelyhe Károly a képviselőtestület előtt letette az esküt és Vajdovicsné Novák Piroska, a Helyi Választási Bizottság elnöke a megbízólevelet átadta
részére.

FELHÍVÁS
Tisztelt Adózók!
A helyi adókról szóló 1990. évi
C.törvény 24. §-a kimondja, hogy a kommunális adó alanya az a magánszemély,
aki a naptári év első napján az építmény/
telek tulajdonosa, vagy aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával
rendelkezik.
Ingatlan értékesítés esetén a tulajdonosváltozást minden esetben be kell jelenteniük az önkormányzathoz. Az ingatlan
tulajdonjogában bekövetkezett változás
nem jelenik meg automatikusan a rendszerünkben, így arról csak az ügyfelektől szerzünk tudomást.
A bejelentés elmulasztása következtében a kommunális adót az elkövetkező
években is a korábbi tulajdonostól követeli
az önkormányzat. Kérjük az érintetteket,
hogy bejelentési kötelezettségüknek szíveskedjenek eleget tenni a kellemetlenségek elkerülése érdekében.
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polgár pl. koronavírus miatt házi karanténban van.
Egyéb indokok (például munkavégzési kötelezettség teljesítése) alapján nincs lehetőség mozgóurna
igénylésére.
A mozgóurnát a választópolgár

kérheti a lakcímére, vagy a lakcíme szerinti szavazókörzetben lévő bármely címre,

ha előzőleg átjelentkezett, akkor kérheti a település területén található bármely címre,

ha előzőleg nem jelentkezett át, a szavazást megelőző 9. nap (március 25-én 16.00 óráig) akkor
is kérheti bármely település területén található
bármely címre. Ebben az esetben a mozgóurna
iránti igényt egyben átjelentkezési kérelemnek is
kell tekinteni. A két kérelemről egyidejűleg dönt
akár a választópolgár lakcíme szerint, akár a mozgóurnázás helye szerint illetékes HVI.

VÁLASZTÁSI KÖZLEMÉNY
A köztársasági elnök 2022. április 3. napjára tűzte
ki az országgyűlési képviselők választásának és az országos népszavazásnak az időpontját.
A szavazás:
- A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár



lakcíme szerinti egyéni választókerületi jelöltre és
egy pártlistára szavazhat.

- A magyarországi lakcímmel rendelkező, a szavazóköri
névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő
választópolgár



a lakcíme szerinti egyéni választókerületi jelöltre
és
nemzetiségének listájára, ennek hiányában egy
pártlistára szavazhat.

A mozgóurna iránti kérelmet
- a Helyi Választási Irodához

- A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár egy pártlistára szavazhat.



Az a választópolgár, aki magyarországi lakcímmel
rendelkezik és személyesen tud szavazni, 2022. április
3-án 06:00 órától 19:00 óráig az arra kijelölt szavazó
helyiségben megteheti.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre lehet a jelölt neve melletti körbe
tollal írt, két egymást metsző vonallal. A szavazáshoz
hozza magával érvényes személyi igazolványát és lakcímkártyáját.



levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten legkésőbb a szavazást megelőző 4. nap
(március 30-án 16.00 óráig), vagy
Ügyfélkapus azonosítással interneten a szavazás
napján 12 óráig,

- az illetékes Szavazatszámláló Bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező
személy általi kézbesítéssel a szavazás napján legkésőbb 12:00 óráig kell benyújtani.
A választópolgár - a szavazást megelőző 2. nap
(április 1-jén 16:00 óráig) - kérheti, hogy

a korábbi kérelmében megjelölt cím helyett másik
címre kapjon mozgóurnát, vagy

a korábban igényelt mozgóurna helyett mégis a
szavazóhelyiségben szavazhasson.

Mozgóurna igénylése:
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása (ideértve a házi vagy reintegrációs őrizetben lévő személyeket is) miatt nem tud
elmenni a szavazóhelyiségbe, hogy ott adja le a szavazatát, mozgóurnát kérhet. Ebbe a körbe tartozik, tehát
jogszerűen kérhető mozgóurna akkor is, ha a választó-

Átjelentkezés:
Amennyiben nem a lakóhelye szerinti szavazókörben szeretne szavazni, akkor 2022. március 25-én 16:00
2
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óráig kérheti átjelentkezését a www.valasztas.hu oldalon, vagy személyesen a lakóhely szerint illetékes helyi
választási irodától (3411 Szomolya, Szabadság tér 1.).
Az átjelentkezési kérelmét szintén 2022. március 25-én
16:00 óráig vonhatja vissza levélben történő vagy ügyfélkapus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén.
Személyes vagy ügyfélkapus azonosítást követő
elektronikus benyújtás esetén 2022. április 1-jén 16:00
óráig vonhatja vissza átjelentkezési kérelmét.
2022. március 14-én a Helyi Választási Iroda választási ügyeletet tart, melynek elérhetősége:
a Helyi Választási Iroda vezetője: Kövecses Zsolt jegyző
cím: 3411 Szomolya, Szabadság tér 1.
telefon: (06 49) 426 000

Az ügyfélszolgálati irodák az alábbi napokon
zárva tartanak:
2022. március 14. (hétfő)
2022. március 15. (kedd)
2022. március 26. (szombat)
A hulladéknaptárak letöltéséhez és egyéb információkért látogassanak el a www.bmhnonprofit.hu weboldalra vagy keressék fel ügyfélszolgálatunkat.
Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
e-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
telefon: +36 21 3500 111
levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583
BMH Nonprofit Kft.

ÁPRILISBAN INDUL A HÁZHOZ MENŐ
ZÖLDHULLADÉKGYŰJTÉS

TÁJÉKOZTATÁS OKMÁNYOK
ÉRVÉNYESSÉGÉRŐL

A BMH Nonprofit Kft. 2022. évben áprilisban
indítja a házhoz menő zöldhulladékgyűjtést. A zöldhulladék elszállítását április 1.– november 30. közötti
időtartamban végezzük.
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, illetve edények mellett.
Munkatársaink a nem kötegelt ágakat nem szállítják el!
Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a zsákokban és a
gyűjtőedényekbe kizárólag zöldhulladék kerüljön!
Amennyiben munkatáraink a zöldhulladékban háztartási
vagy egyéb nem odavaló anyagot találnak, akkor azokat
nem szállítják el.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a korábbi évekhez
hasonlóan, a zöldhulladék elszállítása kéthetente történik.
A zöldhulladék elszállításának időpontjáról a
www.bmhnonprofit.hu oldalon a saját településüket kiválasztva a 2022. évi hulladéknaptárból tájékozódhatnak.
Amennyiben a zsák, illetve edény űrméretét meghaladó zöldhulladék keletkezik, az ingatlannál összegyűjtött zöldhulladék hulladékudvarainkban negyedévente 250 kilogrammig ingyenesen leadható.
BMH Nonprofit Kft.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
tájékoztatása szerint:

a 2020. március 10. napja előtt lejárt okmányok
(személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői
engedély) már nem érvényesek, gondoskodni kell
azok cseréjéről!

A 2020. március 11. napja és 2022. május 31.
napja között lejárt/lejáró személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély 2022. június 30.
napjáig érvényesek.
Megkérjük a választópolgárokat, hogy a lejáró
okmányok cseréjét időben kezdjék meg a Mezőkövesdi
Járási Hivatal Kormányablakánál (3400 Mezőkövesd,
Rákóczi u.4.), hogy választójogukkal az április 3-ai országgyűlési általános választáson és népszavazáson
élni tudjanak!

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS RENDJE
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékszállítás
rendje nem változik a március 15-i ünnepnap alkalmával.
A hulladékot a korábbi megszokott rend szerint szállítjuk
el.
Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket a zsákokat a szállítás napján legkésőbb reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.
3
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zettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

KÖZLEMÉNY
ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

Felmentés a kötelező óvodai foglalkozások alól

Az a szülő, aki felmentést kér a kötelező óvodai
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2022/2023.
nevelési évre az óvodás korú gyermekek beíratása Tard nevelésben való részvétel alól, felmentési kérelmét a
tárgyév május 25. napjáig nyújthatja be a B-A-Z Megyei
településen az alábbi időpontokban történik:
Kormányhivatal Járási Hivatalához
2022. május 3. (kedd) 8.00-16.00 óra
e-mail cím: jaras.mezokovesd@borsod.gov.hu
2022. május 4. (szerda) 8.00-16.00 óra
(Hajnerné Tóth Ágnes Hatósági Osztály)
2022. május 5. (csütörtök) 8.00-16.00 óra
A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól
A beiratkozás helyszíne: Bükk Kincsei Napközi- felmentett gyermek szülője a nevelési év közben kérheti
Otthonos Óvoda és Konyha 3416 Tard, Rákóczi út 6.
felvételét az óvoda vezetőjénél. [Rendelet 20. § (2c)]
A fent jelzett napokon kell beíratni azokat a gyerA beiratkozáshoz szükséges iratok
mekeket, akik 2022. augusztus 31-ig betöltik legalább
a gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy ena 3. életévüket és óvodai jogviszonnyal még nem ren- 
nek hiányában a gyermek nevére kiállított személyi
delkeznek.
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
Azok a szülők is szíveskedjenek a fenti időpontban
a gyermek TAJ kártyája,
jelentkezni, akiknek gyermeke a 3. életévét 2022. au- 

a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hagusztus 31. és 2022. december 31. között tölti be.
tósági igazolványa, továbbá
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör
amennyiben a szülői felügyeleti jogot egyik szüvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése alapján
lő gyakorolja, szükséges a szülői felügyeleti jog
minden gyermek abban az évben, amelynek auguszgyakorlásáról szóló gyámhatósági jegyzőkönyv
tus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési
vagy bírósági ítélet,
év kezdő napjától (2022. szeptember 1-jétől) legalább

amennyiben a gyermek gyámság alatt áll, szüknapi négy órában óvodai nevelésre kötelezett. Az Nkt.
séges a gyámhivatal gyámkirendelő határozata
8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek háromaz étkezési térítési díj csökkentésére jogosító
éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézkörülményeket igazoló dokumentumok.
mény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmaAz óvoda vezetője legkésőbb a beiratkozásra kiírt
dik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti,
feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek utolsó határnapot követő 30. napon dönt a felvételi kérelhiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és mekről, melyről írásban értesíti a szülőt.
A jogorvoslati eljárás szabályai
annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek
Amennyiben az óvodaköteles gyermek az óvo- hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon
dakötelezettséget külföldön teljesíti, a nevelési-oktatási belül eljárást indíthat az óvodavezetőnél. [Nkt. 37. § (2)]
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
Az óvodavezető döntése tekintetében a Nkt. 37. §
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (1)-(3) bekezdései, valamint 38. §-a alapján a fenntartó
(továbbiakban: Rendelet) 20. § (2) bekezdésének előírásai (jegyző) jár el és hoz másodfokú döntést. Az eljárás illealapján a szülő köteles a beiratkozás idejének utolsó ha- tékmentes, a jegyző a döntés jogszerűségét vizsgálja.
tárnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a
A szülő – jogszabálysértésre hivatkozással – a máB-A-Z Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósá- sodfokú döntés bírósági felülvizsgálatát kérheti a közléstől
gi és Oktatási Osztályát az alábbi címen: 3525 Miskolc, számított harminc napon belül.
Városház tér 1.
Ezen kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha
gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötele4
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ADOMÁNYGYŰJTÉS

KOMATÁL

Tard Község Önkormányzata adománygyűjtést
hirdetett, hogy összefogásunkkal mi is hozzájáruljunk az
Ukrajnából menekülő, az otthonukat elhagyni kényszerülő családok ellátásához, megsegítéséhez. A felhívásra
szép számmal érkezett felajánlás a polgármesteri hivatalba. Tard, Tibolddaróc és Csincse Önkormányzata
2022. március 8-án közösen szállította el Fülpösdarócra
és Beregdarócra a három községben összegyűjtött adományokat.

2022-ben is folytatjuk az újszülöttek és családjaik
komatállal történő köszöntését. Januárban elsőként a
Budai családot kerestük fel, hogy legifjabb gyermekük,
Tamás születéséhez gratuláljunk, majd februárban a
Váczi család újszülöttjét, Mirkót is meglátogattuk.
Ezúton is nagy szeretettel köszöntjük községünk
legifjabb lakóit, jó egészséget, örömökben gazdag mindennapokat kívánunk a családok számára!

SZÉKELY-MATYÓ KAPCSOLAT
Fél évvel ezelőtt kezdődött és már befejezés előtt
áll egy testvértelepülési kapcsolat megvalósulása községünk és a székelyföldi Makfalva között.
A történet úgy indult, hogy egy mezőkövesdi küldöttség: Sebe Imre vállalkozó, Pázmándy László mezőkövesdi költő, Szíki Károly színművész, tiszteletbeli matyó fél évvel ezelőtt Makfalván járt, ahol a polgármester,
Vass Imre részéről fogalmazódott meg az az igény hogy
testvértelepülési kapcsolatot hozzanak létre a csodálatos
hírben élő Borsod megyével.
Néhány hónap alatt eljutott ez a szándék oda,
hogy ma már a megvalósulás előtti állapotot élheti a két
település: Makfalva és Tard.
2022.02.22-én e cél beteljesülése reményében
látogatott Matyóföldre Makfalva polgármestere. Vass
Imre fogadásáról, tartalmas időtöltéséről Szíki Károly,
Pázmándy László, valamint Sebe Imre gondoskodott.
A delegáció Tardon Kleszó Tiborral és Szikszai
Imrével találkozva, egy kötetlen, baráti beszélgetés során arra a következtetésre jutott, hogy nincs annak akadálya, hogy két község között létrejöjjön a testvértelepülési kapcsolat. A megállapodás aláírására Vass Imre a
Székely majális napját, május 14-t tűzte ki, melyre szeretettel meghívta a jelenlévőket. Így tehát a viszontlátás
és a megvalósulás reményében vettek búcsút egymástól
a résztvevők. A képviselőtestületek folytatják a további
egyeztetéseket.

A szállítmányt Kovács Csaba és Tánczos László
polgármesterek, valamint Baracsi Endre a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei közgyűlés alelnöke hálásan fogadta, hisz a kialakult helyzetben minden segítség elkel.
Az ő köszönetüket is tolmácsolva megköszönjük
minden jóérzésű magánszemélynek és vállalkozónak,
hogy adományaikkal hozzájárultak ahhoz, hogy segíteni
tudjunk a bajbajutottakon.
Ameddig a szomszédos országban a háborús
helyzet fennáll, önkormányzatunk fogadja a felajánlásokat.

A MATYODESIGN ADOMÁNYGYŰJTÉSE
A Matyodesign adománygyűjtésbe kezdett.
2022.február 27-től 10 napon keresztül fogadtuk a felajánlásokat. Szerencsére sok dolgot sikerült összegyűjtenünk, melyeket átadtunk a Tardi Polgármesteri Hivatalnak, akik elszállították oda, ahol a legnagyobb szükség
van rá. Köszönjük az összefogást és ahol tudunk segítsünk együtt!
Váczi Rozi
Ügyvezető
http://www.matyodesign.hu/
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MEGHÍVÓ
Tard Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt a
2022. március 15-én (kedd)
megrendezésre kerülő
ünnepi megemlékezésre.
Időpont: 17:00 óra
Helyszín: Teleház
Program: - Köszöntő
- Gyerekek ünnepi műsora
- Fáklyás felvonulás
Tard Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt a 2021-ben
megvalósult pályázati beruházások ünnepélyes átadására.
Időpont: 2022. március 25. (péntek), 16:00 óra
Helyszín: Teleház

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik édesanyám Böcskei Andrásné született Szemán Piroska temetésén részt vettek,
vagy részvétüket kifejezték és fájdalmunkban
osztoztak!

Gyászoló család
Megjelenik alkalmanként.
A lapot kiadja: Tard Község Önkormányzata
Szerkesztőség: Szomolyai KÖH Tardi Kirendeltsége

3416 Tard, Rózsa u. 1.
email: tardihirek@gmail.com
www.tard.hu

