
JEGYZŐKÖNYV 
 
Száma:          - 1./2012 
 
Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. július 3.-án  
               17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében 
                megtartott üléséről. 

 Jelen vannak: 

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

 
 Tanácskozási joggal jelen van:  

• Derekas Sándor jegyző 

• Dr. Fekete Zoltán Mezőkövesd város polgármestere 

• Dr. Jakab Orsolya Mezőkövesd város jegyzője 

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 Kleszó Tibor és Nagy Béla képviselőket, akiket 
a testület 6 fő igen szavazatával elfogad. Javaslatot tesz a sorom kívüli ülés napirendi 
pontjára, amit a jelenlévő képviselők 6 fő igen szavazatával ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbiak szerint: 

 
NAPIREND 

NAPIREND ELŐTT 
 

Tájékoztató a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben megfogalmazott közös önkormányzati hivatalok kialakításának 
lehetőségeiről. 

Meghívottak:  Dr. Fekete Zoltán Mezőkövesd Város polgármestere 
  Dr. Jakab Orsolya Mezőkövesd Város jegyzője 

 
ZÁRT ÜLÉS  
    

1. Szociális ügyek 
 
 



NYÍLT ÜLÉS 
 

1. Döntés a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek 
tisztántartásáról szóló 19. / 2011. (XII. 01.) számú rendelettel módosított3/2006. (VI. 
22.) sz. rendeletének módosításáról 

2. Digitális földmérési alaptérkép beszerzése 

3. Döntés ingatlanok értékesítéséről, bérbeadásáról 

4. Egyebek 
 Tájékoztató :  szentjánosbogár táborról 
   tábori eszközök beszerzéséről 
   közbeszerzési eljárásokról 
   közmunkaprogramról 
    
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 
 
Napirend előtt: 
 

Tájékoztató a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben megfogalmazott közös önkormányzati hivatalok kialakításának 
lehetőségeiről. 

 
Dr. Fekete Zoltán Mezőkövesd város polgármestere  
Köszönti a jelenlévőket, majd elmondja, hogy a készülő új jogszabályok iránymutatásának 
megfelelően a 2000 fő lakosság szám alatti településeknek közös hivatalt kell alakítani úgy, 
hogy a hivatal által ellátott lakosság szám a 2.000 főt meghaladja. Elmondja továbbá, hogy a 
kormány célja mindenképpen ennél nagyobb létszámot ellátó közigazgatási egységek 
létrehozása. Szerinte mindenképpen jó lenne, ha a Mezőkövesd környéki alacsony lakosság 
számú települések Mezőkövesdhez csatlakoznának, és együtt hoznák létre közös hivatalunkat. 
A települések önkormányzatai az önállóságot nem veszítik el. A cél mindenképpen az, hogy 
az itt élő emberek a változásokból csak keveset vegyenek észre. Az igények felmérése folyik 
a közös hivatalok létrehozása iránt, kényszerítő eszközök azonban még nincsenek a 
megállapodásra. 2013. január 1.-től az államigazgatási ügyeket egy közös járási hivatalban 
lehet intézni, ez a cél a közös hivatalok létrehozásával is, hogy az önkormányzati ügyek 
intézése is nagyobb közigazgatási egység kerüljön létrehozásra. 
 
Hajdu József képviselő kérdezi, hogy mitől lesz jobb ez a rendszer? 
 
Dr. Fekete Zoltán Mezőkövesd város polgármestere válaszában elmondja, hogy a cél az, 
hogy olcsóbb legyen az önkormányzatiság, valamilyen szinten egységes legyen az ügyintézés. 
Előbb utóbb a közös hivatal által ellátandó terület nagyságát a járási hivatalok által ellátott 
területhez fogják emelni.  
 
Nagy Béla képviselő véleménye szerint 5 család megélhetése forog kockán. 
 
Dr. Jakab Orsolya Mezőkövesd város jegyzője elmondja, hogy jelenleg minden településen 
más a szervezeti struktúra, ezt a közös hivatalhoz össze kell hangolni és a lakosság számához, 
a helyi feladatokhoz és ügyszámhoz igazodva meghatározni a helyben maradó létszámot. 
Szerinte a létrejövő járási hivatal is fog meghirdetni állásokat, azokra is lehet pályázni. 
 



Gál János polgármester kérdezi, hogy meddig kell a szándéknyilatkozatot megtenni, mi lesz 
a vagyonnal. 
 
Dr. Jakab Orsolya Mezőkövesd város jegyzője válaszában elmondja, hogy minél 
hamarabb, mert a szervezeti működést hamarabb ki tudják dolgozni.  
 
Dr. Fekete Zoltán Mezőkövesd város polgármestere elmondja, hogy az önkormányzati 
vagyont nem érinti a közös hivatalok létrehozása, bár még nem tudja az új költségvetési 
törvény alapján a finanszírozás, mit enged meg az önkormányzatok számára. 
 
Hajdu József képviselő a jegyzői feladatokról, Kelemen Károlyné képviselő az Óvodai 
társulással kapcsolatban tesz fel kérdést, amire Dr Fekete Zoltán Mezőkövesd város 
polgármestere válaszol. 
 
Derekas Sándor Tard község jegyzője elmondja, hogy az önkormányzat és a polgármesteri 
hivatal a kívülálló számára eddig összemosódott. Az Önkormányzat költségvetését a hivatal 
hajtotta végre, a polgármesteri hivatalnak volt számlája, az Önkormányzati tulajdont a hivatal 
kezelte, minden a hivatalban csoportosult össze. Az önkormányzat, mint munkáltatói 
munkaügyi és egyéb adminisztratív feladatait a hivatal készítette elő és hajtotta végre. Az 
önkormányzat teljes gazdálkodása helyben a hivatalon keresztül történt. 
 
Gál János polgármester megköszönte a tájékoztatást Mezőkövesd város vezetőinek. 
 
Tard község önkormányzatának képviselő testülete megvitatta a közös hivatal létrehozásához 
kapcsolódó kérdéseket és megállapodott abban, hogy Mezőkövesd városa felé kifejezik 
szándékukat a közös hivatal létrehozására, de felveszi a kapcsolatot más környékbeli 
településsel is a közös hivatal létrehozására. 
 
A napirend előtti tájékoztatás után zárt ülést rendelt el a polgármester, amelynek 
jegyzőkönyve külön került rögzítésre. 
 
NYÍLT ÜLÉS 
 

1. Döntés a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról,valamint a 
közterületek tisztántartásáról szóló 19. / 2011. (XII. 01.) számú rendelettel 
módosított3/2006. (VI. 22.) sz. rendeletének módosításáról 

 
 
A 2011. november 30.-án megtartott testületi ülésünkön döntöttünk a 2012. évre vonatkozó 
kommunális hulladékszállítás díjakról. A 2012. január 1.-én hatályba lépett és az egyes 
törvények és alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2011. évi CCI. Tv 196.§. (2) 
bekezdésével megállapított törvénymódosítás a szolgáltató által írt levélben foglaltak szerint 
2012. évre „díjstop”-ot határozott meg, ezért a szolgáltató az önkormányzatok által 
megállapított korábbi díjemelést nem alkalmazhatta. 2012. április 7.-én hatályba lépett a 
hulladékgazdálkodási törvény újabb módosítása mely szerint már bizonyos keretek között 
lehetősége van a szolgáltatónak a díjak emelésére, ezért kérte, hogy a korábbi kalkulációt 
felülvizsgálva a 2012. május 1.-től alkalmazandó szolgáltatói díjak kérdésében ismételten 
döntsünk. 
 
Tájékoztatásul a 2011 és 2012 évi tervezett szolgáltatási díjakról. 



 2011 évi 2012. jan. 1-től E rendelet szerint: 
Gyűjtőedény Ft + ÁFA / ürítés Ft + ÁFA /ürítés  
60 literes 300 304 306 
80 literes  330 334 
110,120 literes 365 378 383 
240 literes  740  
1100 literes 3552 3680  
120 literes zsák 400 445  

 
Fentiek alapján kérem, hogy az előterjesztésben, valamint a szolgáltató által közölt 
információk alapján az alábbi rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjen 
 
Nagy Béla képviselő javasolja, hogy állásfoglalást kérjenek a szemétszállító teherautó által 
okozott útkárok miatt. 
 
Derekas Sándor jegyző javasolja, hogy a szolgáltatót keresse meg a testület, hogy az utak 
karbantartásához járuljanak hozzá a szállító autó által okozott károk miatt. 
 
Tard Község Önkormányzatának képviselő testülete megvitatta az útkárokhoz kapcsolódó 
kérdéseket és 6 fő igen szavazatával ellenszavazat és tartózkodás nélkül megállapodott abban, 
hogy megkeresi a szolgáltatót az útkarbantartás ügyében. 
 
Tard község Önkormányzatának képviselő testülete megvitatta a települési hulladékkal 
kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló rendelet módosításhoz kapcsolódó kérdéseket és 5 fő 
igen szavazatával ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletét 
 

Tard Község Önkormányzatának 
6 /2012. (VII. 04.) számú rendelete 

a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, 
valamint a közterületek tisztántartásáról szóló 

19. / 2011. (XII. 01.) számú rendelettel módosított 
3/2006. (VI. 22.) sz. rendeletének 

módosításáról 
  

Tard Község Önkormányzatának képviselőtestülete a települési hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról szóló 3/2006. (VI. 22) sz. 
rendeletét (továbbiakban „R”) az alábbiak szerint módosítja 

 
1. §. 

A „R” 3. számú mellékletének helyébe az alább csatolt 3. számú melléklet lép. 
 

2. §. 

E rendelet a kihirdetését követő hó első napján lép hatályba.  
 
Kihirdetés napja: 2012. július 4. 
 

3. számú melléklet 
 

LAKOSSÁGI KOMMUNÁLIS HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI DÍJAK 



I. Települési szilárd hulladékszállítás közszolgáltatási díja: 
 

Gyűjtőedény Ft + ÁFA / ürítés 
60 literes 306  
80 literes 334  

110, 120 literes 383 
 
III.  Egy darab edényzetre vonatkozó negyedéves közszolgáltatási díj számítása: 

 
edényzet egyszeri ürítési díja x 52 

4 
 

2. Digitális földmérési alaptérkép beszerzése 
 
Gál János polgármester elmondja, hogy az Önkormányzatunknak jelenleg Tardról nincs 
megfelelő minőségű alaptérképe, mely esetleg számítógépen is kezelhető. 
Érdeklődtünk a beszerzés lehetőségeiről és megtudtuk, hogy a hiteles alaptérkép kiadására 
egy cég kapott kizárólagos jogot, aki jelenleg monopolhelyzetben van. 
 
Árajánlatot kértünk, mely szerint a térképrészletek árai a következők szerint alakulnak: 

 belterület  321.400.-  
            zártkert    307.194.-  
            külterület  271.698.-    

összesen:  900.292.-Ft+ÁFA  =  1.143.371.- Ft 
 
Derekas Sándor jegyző elmondja, hogy az új Önkormányzati törvény szerint is a település – 
fenntartási, településfejlesztési feladatok itt maradnak az önkormányzatnál, valamint bizonyos 
építéshatósági feladatok előkészítése, általános rendezési terv meghatározása, közművek 
üzemeltetésével kapcsolatos feladatok helyben maradnak. E feladatok ellátásához szükséges 
lenne egy olyan hiteles alaptérkép, melyre a közműveket rá lehetne rögzíttetni. De elsősorban 
most a település rendezési terv elkészítéséhez, aktualizálásához is nagy szükség lenne rá.  
 
Tard község Önkormányzatának képviselő testülete megvitatta a digitális földmérési  
alaptérkép beszerzéséhez kapcsolódó kérdéseket  és 3 fő képviselő nem szavazatával két  
fő képviselő tartózkodás mellett a beszerzésre vonatkozó javaslatot elutasította. 
 

3. Telenor  Magyarország. Zrt kérelem torony bérleti díj 
Gál János polgármester elmondja, hogy a Telenor Magyarország Zrt. nevében megkereste 
az önkormányzatot a Swiss System Kft. a 0157/2 hrsz.-on lévő torony bérleti díja ügyében. 
Ajánlatot tettek a 2012-2015 közötti bérleti díj egy összegben történő kiegyenlítésére 2.064 
Ezer Ft nagyságrendben. 

Tard község önkormányzatának képviselő testülete megvitatta a Telenor Magyarország Zrt. 
ajánlatához kapcsolódó kérdéseket és 5 fő igen szavazatával ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül meghozta a következő határozatát: 
 
55./2012.(VII.03.) határozat 
Tárgy: Telenor Magyarország Zrt kötött szerződés újra tárgyalása  
 



Tard község önkormányzatának képviselő testülete egyetért abban, hogy a Telenor 
Magyarország Zrt.-vel kötött szerződés újra tárgyalásra és módosításra kerüljön. 

A szerződés megkötésével a képviselő testület a polgármestert bízza meg. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 
 

4. Döntés ingatlanok értékesítéséről, bérbeadásáról 
 
4.1. Szabó Attila kérelme 

Gál János polgármester ismerteti a képviselő testülettel Szabó Attila kérelmét, mely a 
Település Rendezési Terv módosításához kapcsolódik. Kéri, hogy a tulajdonukban lévő 
település rész a rendezési tervben lovas tanya megjelölést kapjon. 

Nagy Béla képviselő kérdezi, hogy jár e ez valamilyen kötöttséggel, kell-e közművesíteni. 

Derekas Sándor jegyző válaszában elmondja, hogy nem, ez csak a település rendezési terv 
kialakításánál kell figyelembe venni. Elmondja továbbá, hogy Pelyhe Józsefnének a 
Nagymajorban is van módosítási kérelme.  
 

4.2. Nagy Dániel – Köles oldal, bérlet 
 
Gál János polgármester ismerteti Nagy Dániel önkormányzati tulajdonú 0157/2 helyrajzi 
számú legelő hasznosítására tett haszonbérleti ajánlatát. Elmondja, hogy a területen 
hízóbikákat szeretne tartani, az állatok ivóvízzel történő ellátását és istállózását megoldja. 
Az ajánlott földbérleti díj 1.250.- Ft/Ak/év  

Nagy Béla képviselő véleménye szerint a határozatba mindenképpen bele kellene foglalni, 
hogy csak akkor bérelheti a szóban-forgó területet, ha állatot tart rajta, mert már egy kérelmet 
elutasított a testület azzal az indokkal, hogy a bérlő nem törekszik a hasznosításra az évi 
egyszeri kaszáláson kívül.  

Derekas Sándor jegyző elmondja, hogy a Pannon toronyhoz, a Kutya-hegy szőlőhöz és a 
Pelyhe-oldali pincesorra kivezető utat mindenképpen biztosítani kell a bérlőnek, nem zárhatja 
le, nem kerítheti el. A termőföldről szóló törvény alapján a bérleti szerződés tervezetét ki kell 
függeszteni 

Gál János polgármester javasolja az alábbi feltételeket: a földalapú támogatás 50%-a legyen 
a bérleti díj összege, a szőlőhegyre, pincesorra, pannon toronyhoz vezető út ne kerülhessen 
elzárásra, nagy testű számos állat kerüljön tartásra a területen, melyeknek számát az NFA 
alapján határozzák meg, a szerződés 10 évre kerüljön megkötésre. 

Tard község önkormányzatának képviselő testülete megvitatta Nagy Dániel 0157/2 helyrajzi 
számú legelő hasznosítására beadott igényléséhez kacsolódó kérdéseket és 5 fő igen 
szavazatával ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát: 
 
56./2012.(VII.03.) határozat 
 
Tárgy: 0157/2 helyrajzi számú legelő hasznosítása 

Tard község Önkormányzatának képviselő testülete egyetért abban, hogy a tulajdonában lévő 
0157/2 hrsz.-ú legelő hasznosításra Nagy Dániel Tard, Rózsa Ferenc út 72. szám alatti lakos 
kérelmező részére bérbeadásra kerüljön.  A legelő éves bérleti díját a mindenkori földalapú 
támogatás 50 %-ban határozza meg. Szerződés feltételéül szabja, hogy a területen kialakított 



utak a közforgalom elől el nem zárhatók, a területen keresztül megközelítendő maradjon a 
pincesor, a Kutya-hegyi dűlő, valamint a Pannon toronyhoz a megközelíthetőség biztosított 
maradjon. A terület hasznosítására a képviselőtestület további feltételként szabja, hogy a 
bérlőnek a területen legalább 8 db nagytestű haszon állatot kell tartania a bérleti szerződés 
aláírásától számított fél éven belül, mely tartásához a körülményeket a bérlőnek kell 
biztosítani. A bérbeadás ideje 10 év.  
A szerződés megkötésével a képviselő testület a polgármestert bízza meg. 

Határidő: azonnal 
Felelős polgármester 
 
Kleszó Tibor alpolgármester javasolja, hogy a falu körül kialakításra kerüljön 
gyalogösvény, illetve a köles-oldali forrás és fűzfa kerüljön rekonstruálásra. 
 

4.3. Döntés a tardi 978/1 hrsz-ú terület eladásáról 
 

Gál János polgármester ismerteti a képviselőkkel Vadászi Zsolt beadványát, melyben az 
általa 2010-től bérelt terület megvásárlását kéri lehetővé tenni a képviselő testülettől. 

Nagy Béla képviselő elmondja, hogy most írja szakdolgozatát Tard község energetikai és 
élelmiszer önellátásából, és szeretné, ha ezen a területen kialakításra kerülne zöld energia 
központ. 

Tard község Önkormányzatának képviselő testülete megvitatta Vadászi Zsolt kérelméhez 
kapcsolódó kérdéseket és 5 fő igen szavazatával ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatát  
 
57./2012.(VII.03.) határozat 
 
Tárgy: 978/1 hrsz.-ú terület értékesítésre 

Tard község Önkormányzatának képviselőtestülete megismerte Vadászi Zsolt kérelmét és 
megállapította, hogy a 978/1 hrsz-ú terület nem áll a tulajdonában. 
Megállapította, hogy Vadászi Zsolttal kötött megállapodás alapján a kérelem a 978/2 hrsz-ú 
területre vonatkozik. 

A képviselő testület megállapodott abban, hogy a 0978/2 helyrajzi számú területet nem 
kívánja értékesíteni, terveiben egyéb hasznosítási cél szerepel. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

4.4. Zártkertek értékesítése 
 
Gál János polgármester ismerteti Szemán János-Szemán Péter, Hajdu Miklós és Hajdu 
József beadványát, melybe a Kutya-hegy és ÚJ-hegy dűlőben lévő zártkertek megvásárlási 
szándékát fejezik ki. 

A polgármester a területek eladását javasolja, árként 15.- Ft/m2 jelöl meg. 

Tard község Önkormányzatának képviselő testülete megvitatta az önkormányzati tulajdonú 
zártkertek eladásához kapcsolódó kérdéseket és 5 fő igen szavazatával ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatait: 
 
58./2012.(VII.03.) határozat 



 
Tárgy: Terület értékesítés Szemán Péter-Szemán János részére 

A képviselő-testület Szemán Péter – Szemán János által benyújtott kérelem alapján részére az 
alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlanokat értékesíti: 

Vevő Hrsz Terület m2 Tulajdoni arány Eladási ár 
Szemán János 
és Szemán 
Péter 

1158 343 16/96 858

részére 1159 388 16/96 970
 1160 370 16/96 925
 1163 51 16/96 128
 1164 2140 16/96 5350

Az értékesítéssel kapcsolatos ügyintézéssel és az adásvételi szerződések aláírásával a 
képviselőtestület a polgármestert bízza meg. 

Határidő: azonnal 
Felelős:    Polgármester 
 
 59./2012.(VII.03.) határozat 
 
Tárgy: Terület értékesítés Hajdu Miklós részére 

A képviselő-testület Hajdu Miklós által benyújtott kérelem alapján részére az alábbi 
önkormányzati tulajdonú ingatlanokat értékesíti: 

Vevő Hrsz Terület m2 Tulajdoni arány Eladási ár 
Hajdu Miklós 1372 174 1/1 2610
részére 1373 94 1/1 1410
 1374 123 1/1 1845
 1375 116 1/1 1740
 1377 241 1/1 3615
 1378 155 1/1 2325
 1380 331 1/1 4965
 1383 91 1/1 1365
 1384 115 1/1 1725
 1385 273 1/1 4095
 1386 108 1/1 1620
 1387 100 1/1 1500
 1388 141 1/1 2115
 1389 180 1/1 2700
 1390 122 1/1 1830
 1395 88 1/1 1320
 1396 260 1/1 3900
 1397 100 1/1 1500
 1401 512 1/1 7680
 1376 101 1/2 757

Az értékesítéssel kapcsolatos ügyintézéssel és az adásvételi szerződések aláírásával a 
képviselőtestület a polgármestert bízza meg. 

Határidő: azonnal 



Felelős:    Polgármester 
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Tárgy: Terület értékesítés Hajdu József részére 

A képviselő-testület Hajdu József által benyújtott kérelem alapján  részére az alábbi 
önkormányzati tulajdonú ingatlanokat értékesíti: 

Vevő Hrsz Terület m2 Tulajdoni arány Eladási ár 
Hajdu József 1337 156 1/1 2340
részére 1343 137 1/1 2055
 1344 137 1/1 2055
 1345 79 1/1 1185
 1348 147 1/1 2205
 1351 83 1/1 1245
 1352 67 1/1 1005
 1353 158 1/1 2370
 1354 203 1/1 3045
 1358 84 1/1 1260
 1359 90 1/1 1350
 1367 158 1/1 2370
 1338 76 ½ 570
 1339 71 ½ 533
 1357 284 1/3 1420

Az értékesítéssel kapcsolatos ügyintézéssel és az adásvételi szerződések aláírásával a 
képviselőtestület a polgármestert bízza meg. 

Határidő: azonnal 
Felelős:    Polgármester 
 

5. Döntés Polgármesteri Hivatallal és Bükk Kincsei Napköziotthonos 
Óvodával kötendő megállapodás ügyében 

 
Tard község Önkormányzatának képviselő testülete megvitatta a megállapodás megkötéséhez 
kapcsolódó kérdéseket és megállapodott abban, hogy a döntést elnapolja az alapító okirat 
módosításával együtt a következő képviselő testületi ülésre 
  

6. Polgármesteri tájékoztató 
 
Gál János polgármester a tájékoztatója keretében beszél a június 24-29 a településen tartott 
szent János Bogár táborról, elmondj, hogy az önkormányzati konyha főzte az ebédet a 
táborozóknak és az iskolabuszt is  igénybe vették az ide és az elutazáshoz illetve egy 
alkalommal a túrázáshoz. Ebből több mint 300 Ezer Ft bevétele keletkezett az 
önkormányzatnak. 

A faluházi tornatermet a Bogácson táborozó Pető-intézetes gyerekek vették igénybe 3 
alkalommal kb. 1,5 órára, amit szintén leszámláztunk.  

A sportöltözőben a bakancsos szálláson táncosok táboroztak. Erre a szálláshelyre tábori 
eszközöket vásároltunk. 



Július 1-től 7 hónapon keresztül 30 fő segélyezett közül 10 fő közmunkást tudunk napi 6 
órában foglalkoztatni, akiknek bőven van feladatuk, mert a település el van gyomosodva, az 
intézményekben a nyári karbantartási munkálatokat, a takarítást meg kell csinálni.  

Az orvosi rendelőben kiépítésre került a vagyonvédelmi rendszer. 

A Pelyhe Lászlóné féle patak ügyben megbízást adtunk ügyvédnek, hogy peres eljárásban 
képviselje az önkormányzat érdekeit. 

Pongó József kérelmet adott be, hogy a hozzájuk vezető utat aszfaltozza le az önkormányzat, 
mert minden út aszfaltos már, csak a hozzájuk vezető nem, valamint a vízóra áthelyezéséhez 
kéri a képviselő testület támogatását. 
 
Derekas Sándor jegyző elmondja, hogy extrém helyen van a vízóra egy szomszédos telken, 
mert a patak gátja melletti részen a gerincet nem akarták bevinni. Az elmúlt évek során a cső 
felett a terület lefedésre került betonnal, ami megakadályozza a csőtörés észlelhetőségét. 
 
Hajdu József  képviselő véleménye szerint a KPE csővel nincs gond, és nem érti a vízóra 
áthelyezése miért önkormányzati feladat. 
 
Gál János polgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a Sándor-völgyi építés 
munkaterület átadása megtörtént a kivitelezőnek, azonban probléma van a villannyal. A Béke 
úti gerinctől egy magánszemély telkén, vagy a pecén keresztül lehet megoldani ideiglenesen 
az áram ellátást. 
 
A temető partfalomlással kapcsolatban kiírt közbeszerzési pályázat ügyében megtörtént az 
eredményhirdetés. A 3 ajánlattevő közül a GEOTEAM Kft 38.988.640.- Ft-os ajánlattal, 24 
hó jótállással, 2 % jó teljesítési garanciával és 2,5 % kötbérrel nyerte a kivitelezést. 
 
Brunner Éva képviselő kérdésére az alapítvány hozott-e már határozatot a kölcsönnel 
kapcsolatban a polgármester válaszában elmondta, hogy még nem tud a döntésükről. 
Továbbá kérdezi, hogy Hajdu József képviselő leadta-e már a vagyonnyilatkozatát. 
 
Mivel a képviselő még a vagyonnyilatkozatát nem adta le a képviselő testület megállapodott 
abban, hogy 1 szavazatot minden döntésnél levon a szavazás eredményéből. 
 

7. Ügyrendi bizottság: 
 
Gál János polgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy Vajda Zoltán képviselő a 
korábbi testületi ülésen lemondott. Lemondásával egyidejűleg ügyrendi bizottsági tagsága is 
megszűnt. A lemondott képviselő bizottsági tag helyébe bizottsági tagként Kelemen Károlyné 
képviselő asszony megválasztását javasolja. 
 
Tard község Önkormányzatának képviselő testülete a polgármester javaslatát megvitatta és 
megtartott szavazásán 4 igen szavazattal 1 fő tartózkodás mellett, meghozta az alábbi 
határozatát.  
 
61./2012.(VII.03.) határozat 
 
Tárgy: Bizottsági tag megválasztásáról 
 



Tard község Önkormányzatának képviselőtestülete az ügyrendi bizottság tagjává Kelemen 
Károlyné képviselőt megválasztja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Polgármester 
 
Tájékoztatja a polgármester a képviselő testületet a falunap szervezésének állásáról. 
Elmondja, hogy a további szervezéssel Kleszó Tibor alpolgármestert bízza meg. 
 
A képviselő testület részéről egyéb indítvány javaslat nem érkezett, ezért Gál János 
polgármester az ülést bezárta. 
 
 
 
 

kmf. 
 
 
 
 
 

  Gál János     Derekas Sándor 
  polgármester     jegyző 
 
 
 
 
 
 
 

Kleszó Tibor     Nagy Béla 
jkv. hitelesítő     jkv. hitelesítő 
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