
JEGYZŐKÖNYV 
 
Száma:          - 1./2013 
 
Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 9.-én 17 órai 
               kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. 

 Jelen vannak: 
• Gál János polgármester 
• Kleszó Tibor alpolgármester  
• Brunner Éva képviselő 
• Hajdu József képviselő  
• Kelemen Károlyné képviselő 
• Kovács Béla képviselő 
• Nagy Béla képviselő 

 

 Tanácskozási joggal jelen van:  

• Derekas Sándor kirendeltség-vezető 

• Jordánné Hajdu Katalin gazdálkodási főelőadó 

Az ülés jegyzőkönyvét Jordánné Hajdu Katalin főelőadó vezeti. 
Gál János polgármester köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy a megválasztott 7 fő testületi 
tag közül  7   fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes.  A testület ülését megnyitja, 
jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Hajdu József  és  Kelemen Károlyné képviselőket, akiket a jelenlévő 
7 fő képviselő 7  igen szavazatával elfogad.  
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, amit a jelenlévő 7 fő képviselők 7 igen szavazatával, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadtak el: 
 

NAPIREND 

 
1. Döntés szükségessé váló tél előtti út és árok felújítási munkák elvégzéséről 

Előadó: polgármester 
Referens:  kirendeltség-vezető  

      2.  Egyebek  
 
 
Zárt ülés: 
       1.  Döntés Bursa Hungarica ösztöndíjak megállapításáról 
 
       2.  Döntés az Önkormányzat gazdálkodását érintő ügyekben 
 Előadó: polgármester 

Referens:  kirendeltség-vezető, 
 
 
 
 
 
 



Napirendek tárgyalása 
 

1. Döntés szükségessé váló tél előtti út és árok felújítási munkák elvégzéséről 
 
Gál János polgármester elmondja, hogy már az előző üléseken is beszéltünk az utak , az 
útpadka karbantartásáról, a vízelvezetés problémáiról a gáz cseretelepnél, a kisboltnál, a 
Disznó-hegyi bekötő útnál, a patakban lévő iszapcsapda megteléséről. A munkálatok 
elvégzéséhez kért árajánlatokat, a legalacsonyabb árat Vámos Gusztáv mezőkövesdi 
vállalkozó adta.  
 
Kovács Béla képviselő véleménye szerint Nagy József igazgató bácsi házuk mögötti 
patakba történő vízelvezetés veszélyes lehet, meg kell nézni tüzetesen hol lenne a 
legcélszerűbb az elvezetés. 
 
Tard község Önkormányzatának képviselő testülete megvitatta a tél előtti út és árok 
felújítási munkálatokhoz kapcsolódó kérdéseket és 7 fő képviselő 7 igen szavazatával 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát: 

 
 

Tard Község Önkormányzat Képviselőtestületének 
95 / 2013. (XII. 09.) számú határozata  

az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő  
útpadkák és árkok tél előtti felújításáról 

 
Tard Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elhatározza, hogy a téli időjárás okozta 
balesetek, valamint ár - és belvízkárok megelőzése érdekében a tulajdonában és kezelésében 
lévő belterületi utak, valamint a Tard – Bogács községeket összekötő utak felhízott 
padkáinak, valamint az utak menti vízelvezető árkok felújítási munkálatait elvégezteti. 
A munkálatok elvégzésével az arra legkedvezőbb ajánlatot tevő Vámos Gusztáv mezőkövesdi 
vállalkozót bízza meg. 
 
A felújítási munkálatok várható költsége 1.500.000.- Ft + ÁFA melynek fedezetét az 
Önkormányzat képviselőtestülete felhalmozási célú hitel terhére biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
 

2. Egyebek 
 
Gál János polgármester tájékoztatja a testületet a működőképesség megőrzésére kapott támogatás 
mértékéről, elmondja, hogy Dávid Zoltán cserépváraljai polgármester a közös óvoda működtetéséből 
keletkezett tartozására csak 1 millió Ft-ot tud utalni, A cserépfalui és a Bükkzsérci polgármester 
levelet írt, hogy nem értenek egyet a tartozással, részletesen mutassuk ki miből keletkezett. 
 
Derekas Sándor kirendeltség vezető elmondja, hogy évente közöltük, esetenként többször is a 
tartozásukat, amit az esedékes zárszámadáskor elfogadtak. A jelenlegi fizetési felszólítás elküldése 
előtt az összeg egyeztetésre került az érintett települések gazdálkodási előadói által. 
 
Gál János polgármester tájékoztatja a képviselő testülete a karácsonyi csomagok és az idősek napja 
előkészületeinek állásáról.  Elmondja továbbá, hogy adventi kirándulást szerveznek Budapestre, ha az 



önkormányzat autóbusza megtelik. A program Bazilika látogatás, adventi vásár és Parlamenti 
látogatás lenne. 
Részt vett a Hungaricum gálám, ahol Bereczné átvette a díjat 
Számláztunk a közös hivatal és a járás felé 
 
Hajdu József képviselő kérdezi, hogy a Fundamentum iskola hogy áll a fizetéssel, amire Derekas 
Sándor kirendeltség vezető válaszol . 
 
Kovács Béla képviselő kérdezi, hogy a kamionoktól beszedésre kerül-e a közterület használati díj 
 
Derekas Sándor kirendeltség vezető válaszol a kérdésre, valamint elmondja, hogy bejárást 
kezdeményeztek a rendőrséggel a tiltó táblák kihelyezésére, hogy a kamionok ne tudjanak parkolni a 
település közútjain, ugyanis az üzemeltető cégek megfelelő telephellyel rendelkeznek. 
Elmondja továbbá, hogy feltettette  a honlapra az önkormányzati segély tervezetét, kéri  a 
képviselőket nézzék át, tegyék meg javaslatukat, hogy még december hónapban elfogadásra 
kerülhessen.  
 
A képviselő testület részéről a nyílt ülés keretein belül egyéb indítvány javaslat nem volt, ezért Gál 
János polgármester az ülést bezárta. 
 

kmf. 
 
 
 

  Gál János                                                  Dr. Jakab Orsolya Jegyző 
                 Polgármester                                            távollétében és megbízásából                

 
 

                            
 

                                                 Derekas Sándor 
                                               Kirendeltség vezető 
 
 
 
                    Hajdu József                             Kelemen Károlyné 
       jkv. hitelesítő      jkv. hitelesítő 
 

 


