
  
JEGYZŐKÖNYV 

 
Száma:          - 1./2013 
 
Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. május 15.-én 
               16 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében 
                megtartott soron kívüli nyílt üléséről. 

 Jelen vannak: 

• Gál János polgármester 

• Kleszó Tibor alpolgármester jelezte, hogy később érkezik 
• Brunner Éva képviselő 
• Hajdu József képviselő 
• Kelemen Károlyné képviselő 
• Kovács Béla képviselő 
• Nagy Béla képviselő 
 

 Tanácskozási joggal jelen van:  

• Derekas Sándor kirendeltség-vezető 

Hallgatóság: 32 fő érdeklődő állampolgár 

Az ülés jegyzőkönyvét Molnár Izabella vezeti. 

Gál János polgármester köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy a megválasztott 7 fő 
testületi tag közül   6   fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes, Kleszó Tibor 
alpolgármester jelezte, hogy később érkezik.  A testület ülését megnyitja, jegyzőkönyv 
hitelesítőnek felkéri Hajdu József és Kelemen Károlyné képviselőket, akiket a testület 6 fő 
igen szavazatával elfogad. Javaslatot tesz az ülés napirendjére.  
 
Brunner Éva képviselő a napirendhez kapcsolódóan elmondja, hogy kéri a képviselő 
testületet, hogy az egészségügyi ellátással kapcsolatos sürgősségi indítvány megtárgyalását és 
a csatolt határozati javaslatot - ami nyomtatott formában mindenkinek kiosztásra került - 
vegyék fel a napirendek közé.  

A képviselőtestület a napirend módosítására tett javaslatot megvitatta, majd az ügyben 
magtartott szavazásán, 1 igen szavazatával és 5 nem szavazatával a sürgősségi indítvány és az 
ehhez kapcsolódó határozati javaslat napirendre történő felvételét nem szavazta meg.  

 
Gál János polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjének elfogadására, amit a jelenlévő 
képviselők 5 fő igen szavazatával és 1 nem szavazatával az alábbiak szerint elfogad: 
 

NAPIREND 
 

NYÍLT ÜLÉS: 
 

1.) Döntés Vis maior támogatásra, kérelem benyújtásáról 
Előadó: Polgármester 
Referens:  Kirendeltség-vezető. 

 



Gál János polgármester elmondja, hogy sajnos minden képviselő előtt ismert a tardi 
temetőben bekövetkezett ismételt partfalcsúszás. A mai rendkívüli testületi ülésen kell dönteni 
a vis maior pályázat benyújtásáról. Felkéri Németh Csaba vezető tervezőt, a Geo-Envitech 
Kft. részéről, hogy tájékoztatást nyújtson a jelenlegi helyzetről és a helyreállítás 
lehetőségeiről.  

Németh Csaba Geo-envitech vezető-tervező bemutatkozik, elmondja, hogy 2010.évben is ő 
vett részt a partfalcsúszás -  helyreállítás, tervezői munkájában. A partfalcsúszás okai nagyon 
összetettek. Különböző vizsgálatok elvégzése és helyszíni bejárások, tapasztalatszerzés után 
megállapítást nyert, hogy a temető oldala mesterségesen kialakított oldal. További ok, hogy az 
ottani lakosok nagymennyiségű földet távolítottak el a temető oldalból, a saját portájuk 
növelése érdekében, valamint a fák kivágásával a gyökérzet talajmegtartó hatását 
megszüntették, ezzel a temetőoldal megtámasztása szinte teljesen megszűnt. A talaj 
anyagának összeállítása kaotikus, nagyon nehéz erre az anyagra alapozni, nincs tartása. A 
kedvezőtlen időjárás is befolyásolta az újbóli csúszást. 2010. április hónapban az előző 
csúszás megtörténte után a felmérés után megállapítottuk, hogy nagy feladat vár ránk. Az 
előzőekben említetteken túl nagyon közel vannak a sírok a partfal szakadáshoz, valamint kicsi 
a mozgástér, mert a másik oldalon a lakóházak állnak. A leszakadt partfal rész eltávolítása 
közben megállapítottuk, hogy a talaj 50 %-a hulladék volt. Ez elhordásra került. Olyan 
helyzet állt elő, hogy mérlegelni kellett, hogy a kialakult csúszófelületet eltávolítsuk e teljes 
mértékben? Ezt a beavatkozást nem engedélyeztem, mert véleményem szerint életveszélyes 
lett volna. Próbáltunk a legjobb tudásunk szerint dönteni. A támfal, a bioráccsal felépítésre 
került, ami stabilan állt. 2013. április hónapban kaptuk a jelzést, hogy megindult a 
földcsúszás. Helyszíni szemlével megállapítottuk, hogy a kiépített támfal mögötti földfal 1 
része teljesen el volt ázva, mintavétel történt. A helyreállítással kapcsolatban elmondja, hogy 
az előző projektben szerzett tapasztalatokat fel fogják használni. Továbbá, hogy az elkészített 
terv nyomtatott formában kiosztásra került a képviselőknek. Azzal kapcsolatban elmondja, 
hogy az alapelv az, hogy a georács megmaradna, megtámasztást adna. Megépítésre kerülne 
egy alsófal. Stabil réteget kell kialakítani, mechanikai fúrásra van szükség. A fal 
kialakításánál a biztonságra kell törekedni, terveik szerint gabion kosaras megtámasztás 
indokolt 150 x 400-as méretű kővel. Harántszivárgó borda beépítése is szükséges. 

Gál János polgármester kérdezi, hogy a tervekben szereplő támfal alsó részét nem lehet 
kintebb tenni? 

Németh Csaba Geo-envitech vezető-tervező elmondja, hogy a támfal megépítése előtt és 
közben is folyamatosan egyeztetni kell az ott élő lakosokkal is. Ez még a jövőben fog eldőlni, 
hogy mennyire tudunk megegyezni.  

 

Gál János polgármester azt is számításba kell venni, hogy a kialakult állapotért ők is 
felelősek. A helyreállításban partnerek kell, hogy legyenek.  

Hajdu József képviselő javasolja, hogy a terepszintet meg kell nézni. Kérdezi, hogy milyen 
széles lesz ez a támfal?  

Németh Csaba Geo-envitech vezető-tervező válaszában elmondja, hogy 1 méter szélesre 
tervezik.  

Kovács Béla képviselő kérdezi, hogy a megmozdult földnek kevesebb e a tömege, mint a 
támfal? 

Hajdu József képviselő kérdezi, hogy ha a régi elé kerül az új támfal, nem lesz gond a 
kosarak alatt?  



Németh Csaba Geo-envitech vezető-tervező talajvasalással próbáljuk megoldani, hogy ne 
legyen gond. Hangsúlyozza, hogy ez egy koncepció, a helyszínen egyeztetés szükséges.  

Hajdu József képviselő kérdezi, hogy az előző helyreállításnál alkalmazott georács 
kivitelezés máshol bevált? A gabion kosaras megoldás újabb? 

Németh Csaba Geo-envitech vezető-tervező elmondja, hogy több helyen dolgoztak az 
előzőekben említett technológiával és bevált. Sajnálatos módon itt nem így történt.  

Kovács Béla képviselő kérdezi, hogy a kivitelezésnél kőzetcsavarban gondolkodhatunk -e?  

Németh Csaba Geo-envitech vezető-tervező elmondja, hogy benne van a gondolatokban. A 
helyreállítás terve készen van, ha be lesz nyújtva a pályázat a Minisztériumban dől el, hogy 
tudják e támogatni azt. 

Kovács Béla képviselő elmondja, hogy két dolog merült fel a tervekkel kapcsolatban, az, 
hogy előrébb kell vinni a falat és a kőzetcsavarozás.  

Brunner Éva képviselő kérdezi, hogy a tervezés mennyibe fog kerülni?  

Németh Csaba Geo-envitech vezető-tervező válaszában elmondja, hogy ezt a tervezési 
munkát teljesen ingyen csinálja.  

Brunner Éva képviselő kérdezi, hogy az előző beruházás műszaki átadása mikor volt? 

Németh Csaba Geo-envitech vezető-tervező válaszában elmondja, hogy 2012. október 
hónapban, minden le van dokumentálva.  

Gál János polgármester kérdezi a tervezőt, hogy hol fognak bejárni?  

Németh Csaba Geo-envitech vezető-tervező tervei szerint a falu elejéig behozná az anyagot 
a 4 tengelyes autó, aztán depózni kellene, és onnan elhordani. 

Brunner Éva képviselő kérdezi, hogy a szállítás megoldása nem a kivitelező feladata? 

Derekas Sándor kirendeltség vezető válaszában elmondja, hogy természetesen a kivitelező 
feladata, de önkormányzati útról van szó ( Rákóczi út) , így nekünk is érdekünk, hogy az út 
burkolatot ne törjék össze a munkálatok alatt.  

Németh Csaba Geo-envitech vezető-tervező egyetért és hangsúlyozza, hogy, ha valamit 
helyreállítunk, azzal ne tegyünk kárt másban.  

Brunner Éva képviselő kérdezi, hogy kevesebb pénz van tervezve, mint az ezelőtti 
pályázatnál. Elég lesz ez?  

 
Nagy Béla képviselő megjegyzi, hogy akkor teljes talajcsere volt.  
 
Németh Csaba Geo-envitech vezető-tervező elmondja, hogy az eddig szerzett tapasztalatok 
felhasználásával, más kivitelezési lehetőséget megjelölve indulnak neki a tervezésnek, 
kivitelezésnek.  
 
Kleszó Tibor alpolgármester megérkezett, 17 óra 20 perckor.   
 
Gál János polgármester kérdezi, hogy hol van a környéken kőbánya? 
 
Hajdu József képviselő elmondja, hogy Bogácson van. Véleménye szerint az alsó részre 
hulladék kő is megfelelne. Egerből nem szabad hozni, mert az tufakő.   
 



Németh Csaba Geo-envitech vezető-tervező szerint a gabion kosár nagyon szép, mutatós 
kivitelezési eljárás. Akkor lesz nagy gond, ha a pályázatot nem támogatják.  
 
Nagy Béla képviselő kérdezi, hogy előreláthatólag mikorra lesz vége a munkálatoknak?  
 
Németh Csaba Geo-envitech vezető-tervező tervei szerint szeptember közepe, de az 
időjárástól is függ. 
 

A képviselőtestület az előterjesztést megvitatta, majd az ügyben magtartott szavazásán 6 igen 
és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatát 

 
Tard Községi Önkormányzat Képviselő testületének 

51/ 2013. (V. 15.) önkormányzati határozata 
Vis maior támogatásra kérelem benyújtásáról 

 

Tard Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határozott, hogy vis maior 
támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 

A káresemény megnevezése: suvadásos partfalomlás a tardi temetőben 
A káresemény helye: tardi belterület 1 hrsz.-ú temető  

A káresemény helyreállításához szükséges 
pénzeszközök forrásösszetétele 

 

Megnevezés 2013. év % 
Saját forrás (biztosítási összeg 
nélkül) 4.302.887.-Ft 10 

Biztosító kártérítése 0 Ft 0 
Egyéb forrás 0 Ft 0 
Vis maior támogatási igény 38.725.983.-Ft 90 
   
Források összesen: 43.028.870.-Ft 100 

A károk helyreállításának ( költségvetés alapján) tervezett összköltsége 43.028.870.-Ft, 
melynek fedezetét az Önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész 
aláhúzandó) biztosítani. 
 
A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyontárgy tulajdonát nem 
képezi, azonban az önkormányzat kötelező feladatának ellátásához kezelésében van.  
 

• A károsodott ingatlan az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását 
szolgálja 

     Ingatlan, ( név hrsz )   kötelező feladat 
 

- tardi temető Tard belterület 1 hrsz. - köztemető fenntartásáról való    
gondoskodás          

 
• A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatosan az Önkormányzat biztosítással 

rendelkezik / nem rendelkezik ( megfelelő rész aláhúzandó ) 



 
• Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem igényelt ( a megfelelő 

rész aláhúzandó ) 
 
• A képviselőtestület a támogatási igény kedvező elbírálása esetén a károsodott 

ingatlanra értékkövető, határozatlan időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 
éven keresztüli fenntartását, valamint a támogatás elszámolásának benyújtásakor 
igazolja a biztosítási szerződés megkötését a Magyar Államkincstár területileg 
illetékes Igazgatósága felé. 

 
• Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 

szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 
 

• Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el 
tudja látni / nem tudja ellátni ( a megfelelő rész aláhúzandó ) 

 
• A testület a saját forrás összegét a 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.11.)  

számú Költségvetési Rendeletében biztosítja 
 
 Testület felhatalmazza a Polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 
 
Határidő : azonnal. 
Felelős: polgármester 
 
 
Mivel a képviselőtestület nyílt ülésén a képviselők részéről egyéb indítvány, javaslat 
hozzászólás nem érkezett Gál János polgármester a testület ülését bezárta 
 

kmf. 
 
 

  Gál János      Derekas Sándor 
          Polgármester             Kirendeltség vezető 

 
 
 
 

 Kelemen Károlyné képviselő                Hajdu József  képviselő 
  Jkv hitelesítő                  Jkv hitelesítő 
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