
JEGYZŐKÖNYV 
 
Száma:          - 1./2012 
 
Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. május 29.-án  
               17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében 
                megtartott üléséről. 

 Jelen vannak: 

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

 
 Tanácskozási joggal jelen van:  

• Derekas Sándor jegyző 

Az ülés jegyzőkönyvét Jordánné Hajdu Katalin vezeti. 

 
Gál János polgármester köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy a megválasztott 7 fő 
testületi tag közül   6   fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes. A testület ülését 
megnyitja, jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Hajdu József és Kelemen Károlyné képviselőket, 
akiket a testület 6 fő igen szavazatával elfogad.  
Javaslatot tesz a rendkívüli  ülés napirendi pontjára, amit a jelenlévő képviselők 6 fő igen 
szavazatával ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint: 

 
NAPIREND 

NYÍLT ÜLÉS 
      1. Önkormányzat képviselő eskütétele 
 
ZÁRT ÜLÉS  
    Szociális ügyek 

Előadó: szoc. ea. 
Referens: jegyző 
 

NYÍLT ÜLÉS 
2. Polgármesteri tájékoztató 

Előadó   : polgármester 
 

3. Önkormányzati Rendeletek módosításáról  
Előadó   : polgármester 
Referens:  jegyző 



 
4. Döntés Kőkultúra projekt ügyében  

Előadó   : polgármester 
Referens: jegyző 
 

5. Egyebek 
 
 
Napirendek tárgyalása: 
 

1. Önkormányzati képviselő eskütétele 
 
Gál János polgármester köszönti Vajda Zoltán lemondása miatt megüresedett képviselői 
helyre belépő Hajdu Józsefet, felszólítja az eskü letételére. 
Hajdu József képviselő leteszi a képviselői esküt, melynek ideje alatt a jelenlévők 
felállnak. 
 
A képviselői eskü letétele után zárt ülés keretében szociális ügyek tárgyalására kerül sor, 
melynek jegyzőkönyve külön kerül rögzítésre. 
 
2. Polgármesteri tájékoztató 
 
Gál János polgármester a 2012. augusztus 18.-án megrendezésre kerülő Falunap 
szervezésének állapotáról tájékoztatja elsőként a képviselőket. Elmondja, hogy a 
tűzijátékkal kapcsolatban még egyeztetések folynak, a Miskolci Illés Emlékzenekarral 
megvan a szerződés, viszont ők fedett színpadot kérnek, aminek elég magas az ára ezért 
Bükkzsérc község polgármesterével egyezkedik ez ügyben. Leblanc Győzővel 
folyamatban van a szerződés megkötése, a hangtechnikára pedig kér még árajánlatokat. 
A temető partfal omlásával kapcsolatban ismerteti, hogy közbeszerzési eljárást kell 
indítani, ez ügyben megkereste a Sirok Konzulting Kft, képviselője Huszár Lakatos 
Karolina közbeszerzési tanácsadót, aki ilyen ügyekben bonyolított már le közbeszerzést. 
A díja 300.000.- Ft + Áfa  A képviselő testület megvitatta a közbeszerzési tanácsadóhoz 
kapcsolódó kérdéseket és 6 igen szavazatával úgy döntött, hogy a közbeszerzési eljárás 
bonyolítója a Sirok Konzulting Kft, legyen. 
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Tárgy: Döntés közbeszerzési eljárás lebonyolítójának kiválasztásáról 

 
A Tard Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Polgármesteri előterjesztéssel egyetértve 
úgy döntött, hogy a tardi római katolikus temető partfalomlás helyreállítási munkálataira 
közbeszerzési eljárás lebonyolításával a Sirok Konzulting Kft. - t (3332 Sirok, Széchenyi 
István út 66 sz.) bízza meg. Az eljárás lefolytatásának díjaként a pályázó által csatolt 
szerződéstervezetben közölt 300.000.-Ft+Áfa összeget elfogadja. A fenti döntés szerint a 
szerződéstervezet aláírásával és a további szükséges intézkedések megtételével a 
képviselőtestület a Polgármester bízza meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 



Elmondja továbbá, hogy a Nemzeti média és Hírközlési Hatóság lakossági bejelentésre 
hivatkozással megkereste az Önkormányzatot a Tardi Hírek újság bejelentésének 
ügyében. A megkeresésre már a választ elküldtük. Mindenki előtt ismert, hogy ez ügyben 
előzetesen ki érdeklődött és az újság előző és régebbi példányait ki kérte ki a hivatalból. 
 
A Keszthelyi doktor ügyével kapcsolatban elmondja, hogy az átadás-átvétel óta az ellátást 
az Önkormányzat a korábban eldöntött helyettesítés útján biztosítja. A korábbi szolgáltató 
együttműködésének hiánya miatt számítógépet és eszközöket kellett vásárolnunk és a 
betegek nyilvántartásához háziorvosi programot. Az asszisztens egyelőre megbízásos 
jogviszonyban dolgozik.    A betegadatok átadása többszöri felszólítás és hatósági 
kötelezés ellenére sem történt meg. Ez ügyben feljelentést tettünk a megyei 
Főügyészségen. Tardi lakosok is tettek panaszt az adatok visszatartása miatt.  
Molnár István levélben tájékoztatott, hogy a helyettesítést dr. Keszthelyi folyamatos 
fenyegetései és ellenséges magatartása miatt nem vállalja tovább. Amennyiben újabb 
helyettesítőre van szükség, az ÁNTSZ kijelöl egy orvost a helyettesítésre.  
 
3.  Önkormányzati Rendeletek módosítása 

 
Derekas Sándor jegyző  elmondja, hogy 2012. április 15.-én hatályba lépett a 
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. Törvény. Az új törvény tételesen határozta meg a szabálysértések körét, és 
ezzel megszüntette az önkormányzatok saját hatáskörben szabálysértési tényállás 
megállapítására vonatkozó jogát. A szabálysértési ügyekben eljáró szervek, illetve hatáskörök 
is változtak, többek között a jegyző szabálysértési hatósági jogköre megszűnt.  
 
Tekintettel arra, hogy az önkormányzatok saját hatáskörben szabálysértési tényállás 
megállapítására vonatkozó joga megszűnt, a törvény 254.§.-ában kötelezte az 
önkormányzatokat, arra, hogy rendeleteikben a szabálysértési tényállásokat tartalmazó 
rendelkezéseit 2012. május 31.-ig helyezzék hatályon kívül. 
 
Az előterjesztett rendeletmódosítások tehát csupán e törvényi kötelezés betartása érdekében és 
csak e rendelkezések kivezetésére irányul. 
 
Tard község Önkormányzatának képviselő testülete megvitatta a rendelet módosításhoz  
kapcsolódó kérdéseket és 6 fő igen szavazatával ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő rendeltét 
 

Tard Község Önkormányzatának 
5.  / 2012.(V. 30) rendelete 

Önkormányzati hatáskörben hozott szabálysértési rendelkezések  
hatályon kívül helyezéséről 

 
 
Tard Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország Alaptörvényének 32. 
cikk (1). bek a./ pontjában és a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv 16.§. (1). 
bek.-ben kapott felhatalmazás alapján a Szabálysértésekről szóló 2012. évi II. Tv 254.§.- ban 
foglalt kötelezettségének eleget téve a saját hatáskörben hozott rendeletei szabálysértés 
megállapítására vonatkozó rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről az alábbi rendeletet 
alkotja. 
  



1.§ 

Tard Község Önkormányzat Képviselőtestületének az ebtartásról szóló 10 / 2000. (VIII. 05.) 
számú rendeletének 10.§-a hatályát veszti. 

2.§ 
 
Tard Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi címer és zászló alapításáról és 
használatának rendjéről szóló 6 / 2002 ( 04.13 ) rendeletének 9.§-a hatályát veszti 

3.§ 
 
Tard Község Önkormányzatának Képviselőtestületének a közterületek használatáról szóló 
6/2003. (V. 23.) rendeletének 17.§-a hatályát veszti 
 

4.§ 
 
Tard Község Önkormányzat Képviselőtestületének az Önkormányzat Helyi Építési 
Szabályzatáról szóló 8 /2004.(X. 06.). 6.§.(2) bekezdése hatályát veszti 
 

5.§ 
 
Tard Község Önkormányzat Képviselőtestületének a települési hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról szóló 3/ 2006. (VI. 22). 
Rendeletének 28.§-a hatályát veszti 
 

6.§. 
 
1.) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba 
2.) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik 
3.) Kihirdetés napja 2012. június 14 

 
 

4. Döntés Kőkultúra projekt ügyében 
 
Gál János polgármester tájékoztatja a testülete a Sándor-völgyi Kőkultúra projekt állásáról 
és előrehaladásának állapotáról. 
 
Tard község Önkormányzatának képviselő testülete megvitatta a döntéshez kapcsolódó 
kérdéseket és 6 fő igen szavazatával ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát 
 
50./2012.(05.29.)  határozat  
 
Tárgy: Nyilatkozat Bükkaljai Kőkultúra és a Bükk Déli Kapuja tematikus együttműködés 
           (ÉMOP-2.1.1/B-2f-2009-0010) projekt többletköltségeinek finanszírozásáról 

 
A Tard Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Bükkaljai Kőkultúra és a Bükk Déli 
Kapuja tematikus együttműködés (ÉMOP-2.1.1/B-2f-2009-0010) projekt keretén belül 
megvalósuló építési munkái során felmerülő a támogatási szerződésben jóváhagyott 
elszámolható költségkeretet meghaladó feladatok finanszírozásának 1.722.320.-Ft 



többletköltségét, az önerő megfelelő  megemelésével a felmerülés ütemezésének megfelelően 
biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 

5. Egyebek 

Gál János polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Tard fejlődéséért Közalapítvány 
ülése 2012. május 30.-án lesz, továbbá a társulási tanács júniusban kihelyezett ülést fog tartani 
a községben.  A templom átadása és szentelése június 29.-én délután 5 órakor kerül 
megrendezésre. Június 2-án lesz az óvodai ballagás. 
 
Kelemen Károlyné képviselő Óvodavezető az Óvodában indult eljárásról tájékoztatja a 
képviselő társait. Ugyanis rendőrök jártak az óvodában dr. Keszthelyi Gyula által munkahelyi 
baleset miatt tett bejelentése alapján. Ők egyelőre még csak tájékozódtak, majd a felettesük 
fogja eldönteni, hogy indít-e eljárást vagy sem.  
 
Gál János polgármester elmondja, hogy az előzetes településfejlesztési koncepció már 
majdnem elkészült, a javaslat fel fog kerülni a honlapra és a hirdető táblákra. 
 
Szabó Zoltán születésének 100. évfordulójára érkező francia delegáció programjáról és a 
tervezett konferencia témájáról hallgattak meg tájékoztatót a képviselők és a meghívott 
szállásadók. 
 
Az ülés keretein belül egyéb indítvány javaslat nem érkezett, ezért Gál János polgármester a 
nyílt ülést bezárta. 
 

kmf. 
 

  
    Gál János       Derekas Sándor 
 polgármester               jegyző 
 
 
 
 
 
 Hajdu József       Kelemen Károlyné 
 jkv. hitelesítő           jkv. hitelesítő 


	    Gál János       Derekas Sándor
	 Hajdu József       Kelemen Károlyné

