
JEGYZİKÖNYV 
 
Száma:          - 1./2012 
 
Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2012. október 11.-én  
               18 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötı termében 
                megtartott ülésérıl. 

 Jelen vannak: 

• Gál János polgármester 
• Kleszó Tibor alpolgármester  
• Brunner Éva 
• Hajdu József 
• Kelemen Károlyné  
• Nagy Béla képviselı 
 
Távolmaradását bejelentette: 

• Kovács Béla képviselı 
 

 Tanácskozási joggal jelen van:  

• Derekas Sándor jegyzı 

Az ülés jegyzıkönyvét Jordánné Hajdu Katalin vezeti. 

 
Gál János polgármester köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy a megválasztott 7 fı 
testületi tag közül   6   fı jelen van, a képviselı-testület határozatképes. A testület ülését 
megnyitja, jegyzıkönyv hitelesítınek felkéri Kleszó Tibor alpolgármester és Hajdu József 
képviselıket, akiket a testület 6 fı igen szavazatával elfogad. Javaslatot tesz az ülés napirendi 
pontjára, amit a jelenlévı képviselık 6 fı igen szavazatával 1 fı képviselı nem szavazatával 
tartózkodás nélkül az alábbiak szerint: 

 
NAPIREND 

 
1. Járási hivatalok kialakításáról 

Elıadó: polgármester 
Referens: jegyzı 
 

2. Szerzıdés hosszabbítás Szebb Jövı Bt.-vel 
Elıadó: polgármester 
Referens: jegyzı 
 

1. Járási Hivatalok kialakításáról 

A napirendi ponthoz írásos elıterjesztés készült, amit minden képviselı megkapott. 

Gál János polgármester néhány szóban ismerteti a hirtelen döntés szükségességét és 
megkéri Derekas Sándor jegyzıt, hogy részletesen ismertesse az okokat. 

Derekas Sándor jegyzı elmondja, hogy a járás jegyzıi a héten értekezleten vettek rész a 
megyei kormányhivatalban, ahol közölték velük, hogy  a járások kialakításáról szóló törvény 
alapján a törvényalkotó elképzelése szerint elkezdıdött a következı szint beépítése az 



államigazgatási eljárás hierarchiájába. A megyei kormányhivatalok alatt járási 
kormányhivatalok fognak mőködni és a járási hivatal felügyelete alatt minden településen 
ügysegéd fogja tartani a lakossággal a kapcsolatot. A járási hivatalokhoz kerülnek az 
okmányirodai feladatok, a gyámhivatali feladatok, valamint kormányhivatali szinten 
összefogott szerveknek lesznek járási szervei. Mivel az államigazgatási feladatok a járási 
hivatalokhoz kerülnek, ezért a kormányhivatal minden településen megjelölte az a létszámot, 
ahány fıre szüksége van, ezek a személyek általában igazgatási elıadók. Tardról 1 személyt 
kellett megjelölni. Az ügysegéddel át kell adni a helyiséget ahol dolgozik, mely az 
ügyféltérbıl közvetlenül elérhetı, erre a használati jogot bejegyzi a földhivatal. Valamint a 
munkájához szükséges eszközöket, számítógépet, telefont, asztalt, széket, szekrényt.  
 
Hajdu József képviselı elmondja, hogy a feladatok ellátásához tartozó főtést, világítást, ki 
fogja fizetni, az esetleges hivatali racionalizálás után 1 fı miatt főtsük az egész hivatalt, lehet-
e a megállapodást módosítani. 

Nagy Béla képviselı nem ért egyet a hivatal helyiségének és eszközeinek átadásával. 

Gál János polgármester elmondja, hogy a kérdést nem tudjuk megkerülni, az a biztató, hogy 
a mostani létszámból 1 fı állása már biztos, nagy valószínőséggel itt marad a településen. 
 
75./ 2012.(X. 11.) Határozata  

Tárgy:  Járási hivatalok kialakításáról 

Tard község Önkormányzatának Képviselı-testülete a járási hivatal kialakításáról szóló 
elıterjesztést megtárgyalta és a járási hivatalról szóló 218/2012.(VIII. 13) Korm. Rendelet 
alapján elkészített, - az elıterjesztés mellékletét képezı –  „Megállapodás a járási (fıvárosi 
kerületi) hivatalok kialakításához”  megnevezéső megállapodást jóváhagyja. 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás határidıben történı aláírására. 

Tard község Önkormányzatának Képviselı testülete ingyenesen használatra átadja  a 
településre kirendelt települési ügysegéd Tard település lakossága számára nyújtandó 
ügyintézése céljára az önkormányzat tulajdonát képezı Tard Rózsa Ferenc út 1. szám alatti, 
az önkormányzat hivatalos helyiségében található 13 m2 nagyságú irodát ügyintézésre 
alkalmas szokásos berendezési és felszerelési tárgyakkal. 
 
Határid ı: 2012. október 31. 
Felelıs: Polgármester 
 

2. A háziorvosi feladatok ellátására kötött szerződés meghosszabbítása  
 
Gál János polgármester ismerteti a szerzıdés hosszabbításához kapcsolódó indokokat. 

Brunner Éva képviselı a mőködési engedély végdátuma valamint az asszisztens 
szerzıdésének lejáratáról érdeklıdik. 

Derekas Sándor jegyzı elmondja, hogy a szerzıdést lehet kötni idıponthoz, vagy bizonyos 
feltétel bekövetkezéséhez. Az asszisztens átadható lenne a doktornınek is. Amennyiben az 
önkormányzat foglalkoztatásában marad, akkor az İ foglalkoztatásával kapcsolatosan is 
dönteni kell. 
 
Tard község önkormányzatának képviselı testülete megvitatta a Szebb Jövö Bt.-vel kötött 
szerzıdés meghosszabbításához kapcsolódó kérdéseket és 5 fı igen szavazatával 1 fı nem 
szavazatával  tartózkodás nélkül, meghozta a következı határozatát: 



76./ 2012.(X. 11.) Határozata  
 
Tárgy: az egészségügyi alapellátás körébe tartozó háziorvosi ellátás biztosítására vonatkozó      
             megbízási szerzıdés meghosszabbítása  

Tard Község Önkormányzatának Képviselıtestülete az egészségügyi alapellátás körébe 
tartozó háziorvosi ellátás biztosítására vonatkozó, kötelezıen ellátandó feladatát a 
feladatellátás helyettesítés útján történı biztosítására a Szebb Jövı Kereskedelmi és 
Szolgáltató Betéti Társasággal kötött korábbi megállapodás határidejének lejártát követıen, a 
továbbiakban is helyettesítés útján és a Szebb Jövı Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti 
Társaság megbízásával dr. Kókai Katalin háziorvos személyes közremőködése útján kívánja 
biztosítani. 

Fenti szándékának megfelelıen megbízza a polgármestert, hogy a Szebb Jövı Kereskedelmi 
és Szolgáltató Betéti Társasággal korábban kötött megállapodás lejáratának határidejét 
konkrét esemény bekövetkezéséig – nevezetesen a korábbi szolgáltatóval a Keszthelyi és 
Társa Bt.-vel a vele kötött korábbi megállapodás felmondásával kapcsolatos vitás kérdés 
rendezéséig, a peres ügy jogerıs lezárásáig, illetve a praxis újabb betöltéséig – hosszabbítsa 
meg. 

Határid ı:  azonnal 
Felelıs:    Polgármester     
 

3. Egyebek 
 
Gál János polgármester tájékoztatja a képviselıket, hogy a Termelıszövetkezetet 
megkereste a termıföld bérbeadás miatt, de a környéken ık adják a legmagasabb bérleti díjat. 
A kakasfesztivál után a szolgálati lakásban tőz keletkezett, az ügyintézés folyamatban van 
A PEK koszorúzás október 12.-én 12.30-kor lesz aki tud vegyen részt a képviselık közül 
Valamint tájékoztatást ad az önkormányzat folyamatban lévı peres ügyeirıl, illetve a 
beruházások állapotáról. 
 
A testületi ülés keretein belül egyéb indítvány, javaslat nem érkezett, ezért Gál János 
polgármester az ülést bezárta. 
 

kmf. 
 
 
 
 
  Gál János      Derekas Sándor  
  polgármester               jegyzı 
 
 
 
 
 
  Hajdu József       Kleszó Tibor  
   jkv. hitelesítı         jkv. hitelesítı 
 
 
 


