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Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. május 27.-én 17 órai 

kezdettel az Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt  

üléséről. 

 Jelen vannak: 

 Gál János polgármester  

 Kleszó Tibor alpolgármester  

 Hajdu József képviselő  

 Kelemen Károlyné képviselő 

 Kovács Béla képviselő 

 Nagy Béla képviselő 

Távolmaradását előre nem jelentette be: 

 Brunner Éva 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  6 fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes.  A testület ülését 

megnyitja, jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Kelemen Károlyné képviselő és Nagy Béla 

képviselőket, akiket a jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen szavazatával elfogad.  

  

Javaslatot tesz az ülés napirendjére, amit a jelenlévő 6 fő képviselők igen szavazatával, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadtak el: 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

NYÍLT ÜLÉS 

1. Az önkormányzat és a Fundamentum Iskola közötti megállapodás felmondása  
Előadó: polgármester 

Referens:  kirendeltség-vezető 

2. Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi döntések végrehajtásáról 
Előadó: polgármester 

Referens:  kirendeltség-vezető 

3. Tard Község Önkormányzatának 4/2014 (IV.30.) önkormányzati rendeletének 

módosítása az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról  
Előadó: Gál János polgármester  

Referens:  pénzügyi előadó 

4. Döntés falunap programjáról  
Előadó: polgármester  

Referens:  kirendeltség-vezető 

5. Egyebek 



a. Civil szervezetek programjai; Bükkaljai mustra 

b. Francia vendégek programjai Tardon  

c. Közalapítvány alapító okiratának módosítása  

d. Óvodai iskolai ballagások 

e. Iskolai beiratkozások, nyári karbantartások 

f. Veszélyessé nyilvánított házakról 

g. Matyó lagzi megszervezéséről  

h. Belterületi vízrendezési terv elkészítése engedélyeztetése  

i. Busz eladása 

j. Csőtörések utáni útjavításokról 

k. Közmunkaprogramról 

l. Elinduló beruházásokról 

m. önkormányzatot érintő peres eljárásokról 

n. EU parlamenti választásokról 

o. Gazos telkek felméréséről 

 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

1. Az önkormányzat és a Fundamentum Iskola közötti megállapodás felmondása  

 

Előterjesztés:  

A 35/2008 (V. 29.) számú önkormányzati határozat alapozta meg a Fundamentum 

Iskolával kötött önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 

hasznosításáról szóló megállapodás megkötését. E megállapodás felülvizsgálatára, valamint 

közös megegyezéssel történő felmondására van szükség az utóbbi években bekövetkezett 

változások miatt úgymint: 
 

 A megállapodásban a használó az a Fundamentum Óvoda Iskola, akit az akkori 

iskolavezető képviselt. A megállapodást azonban az iskola fenntartójával kellett volna 

megkötni, hiszen nem volt önállóan gazdálkodó intézmény ebből adódóan nem volt 

joga ilyen megállapodás aláírására. 

 A közoktatásban jelentősen megváltoztak a jogszabályok így az a megállapodásban 

megfogalmazottak már az új szabályoknak nem felelnek meg. 

 A Fundamentum Iskola hozzám benyújtott levelében tájékoztat arról, hogy a fenntartót 

váltottak. Az új fenntartó a Magyar Pünkösdi Egyház.  

 Az eddigi fenntartójuk a Keresztény Család Gyülekezet Vallási Egyesület jelentős 

tartozást halmozott fel melynek összege közel 4.800.000.-Ft 

 A közös üzemeltetési hozzájárulás szabályai nem megfelelően tisztázottak 

 

Mindezek alapján javaslom, a jelenlegi megállapodást közös megegyezéssel mondjuk fel és 

készüljön új megállapodás  

 melyet ügyvéddel készíttessünk el, 

 melyet az iskola fenntartójával kössünk meg 

 melyben leszögezzük, hogy a bérleti szerződés 2018. július 15.-éig tart, de a következő 

képviselő-testület azt megváltoztathatja 

 a megállapodás azonnal felmondható, ha 1 hónap késés történik a közüzemi és az 

általános hozzájárulás kifizetéséhez, 

 a megállapodás csak akkor kössük meg, ha az un. általános üzemeltetési hozzájárulást 

előre két részletben megfizetik szept.1. és febr1. határidőkkel 



 az iskola alkalmazza a Szabó Zoltán Tagiskola takarítóit, ha azokat jelenlegi 

állásukból elbocsájtják 

 pontosan tisztázni kell mit mikor és hogyan használhatnak a bérlők (tornaterem, rezsi, 

kukák, stb) 

 pontos leltár készítése, és összehasonlítása a legutolsó leltárban foglaltakkal 

 az étkezési hozzájárulást is előre kérjük megfizetni, továbbá fél adag étkezés nem 

kérhető 

Gál János polgármester szóbeli kiegészítésében kitér az előterjesztésben leírtakra továbbá 

elmondja, hogy Tardról 20 fő jár ebbe az iskolába, 16 fő a katolikusba, 14 fő az ÁAMIPSZ 

iskoláiba Mezőkövesdre, 22 fő pedig a tardi alsó tagozatos iskolába. Ez összesen 72 fő, ennél 

kisebb létszámmal is működik iskola a járásban. A gyerekek ilyen típusú csoportosulásának 

oka az előző kormányzati ciklusok nem megfelelő köznevelési törvénye.   

Mindenképpen mérlegelni kell a konyha kihasználtsága miatt a 75 fő/ nap étkeztetett 

létszámot, valamint a 1.500.000.- Ft/év épület bérleti díjat. 

  

Megérkezik Kleszó Tibor alpolgármester és Hajdu József képviselő. 

   

A köznevelési törvény alapján május 30. a határideje az intézmény megszüntetés vagy 

alapítás kérelem benyújtásának a kormányhivatal felé.  A kormányhivatal nem vizsgálja a  

megállapodások tartalmát: az intézmény jogutódlással vagy a nélkül jött e létre, a megszűnt 

intézmény tartozása hogyan kerül kiegyenlítésre, egyezség születik esetleg peresítésre kerül a 

sor.  

 

A Pünkösdi egyház képviseletében új alapokra helyezi az iskola működését, önálló intézmény 

lesz. 

 

Kovács Béla képviselő szerint az elmaradt tartozást kell először rendezni, aztán megkötni az 

új megállapodást. Mi a garancia arra, hogy a kintlévőség meg fog térülni. A jó barátság alapja 

a pontos fizetés 

 

Guba István a  Fundamentum iskola jelenlegi tardi igazgatója átadja a polgármesternek a 

fizetési hitelezési kérelmet. Elmondja, hogy az iskola OM azonosítóval rendelkező önálló 

intézmény lesz, továbbá beszél az előzményekről és az új célokról.  A Pünkösdi egyház nem 

vállalja át a jelenlegi tartozásukat, azonban a jelenlegi fenntartójuk vállalja, hogy az iskolát 

tehermentesen adja át az új fenntartónak. Elmondja továbbá, hogy nem ért egyet a karbantartó 

és a takarító létszám előterjesztésben szereplő átvételével, valamint szeretne türelmet kérni a 

testülettől a bérleti díj előre utalásával kapcsolatban, ugyanis novemberben kap először 

finanszírozást. 

 

Gál János polgármester elmondja, hogy a tulajdonos  szabja  a feltételeket, a bérlő vagy 

elfogadja, vagy nem. A Szabó Zoltán Tagiskola alkalmazottai is tardi lakosok. 

 

Hajdu József képviselő hozzászólásában kérdezi, hogy tud e ígéretet tenni a 

foglalkoztatásukra, egyáltalán tardi emberek foglakoztatására  

 

Nagy Béla képviselő javasolja, hogy a közüzemet rendbe kell tenni, hogy a következő 

testületnek ne hagyjanak adósságot. 

 

Kelemen Károlyné képviselő szerint is aggasztó a fizetési fegyelem, nincs semmilyen anyagi 

biztosítéka az esetleges fizetési elmaradásnak. 



 

A napirendi ponttal kapcsolatosan a képviselőtestület részéről egyéb hozzászólás észrevétel 

módosító javaslat nem történt. A polgármester szavazásra tette fel a határozati javaslatot. 

A képviselőtestület a megtartott szavazásán jelen lévő és szavazásban részt vevő 6 képviselő 6 

igen szavazatával elfogadta az alábbi határozatát 

 
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

31./2014. (V. 27.) önkormányzati határozata  

Tard Község Önkormányzat és a Fundamentum Iskola közötti megállapodás 

felmondása, új megállapodás megkötése 

 

A képviselő-testület megtárgyalta az Önkormányzat és a Fundamentum Iskola közötti 

megállapodásban foglaltakat, valamint az együttműködés további lehetőségeit. 

A képviselő-testület leszögezi, hogy továbbra is szándékában áll az iskola épületének 

hasznosítása, különös tekintettel a hasznosításból származó bevételek és vagyongazdálkodás, 

állagmegóvás érdekében. 

A képviselő-testület megállapítja, hogy 2013. január 1.-tól nem fenntartója, és nem 

működtetője az iskola épületében működő Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola Szabó Zoltán Tagiskolának. E tény miatt nem tud befolyással lenni a 

mindenkori beiskolázásra, valamint tiszteletben tartja a szülők szabad iskolaválasztási jogát. 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy 2014. június 30.-ával közös 

megegyezéssel bontsa fel a Fundamentum Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző 

Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel létrejött megállapodást, mely az 

önkormányzati tulajdonban lévő új iskolaszárny hasznosításáról szólt. Amennyiben e 

megállapodást közös megegyezéssel nem lehet fölbontani a másik fél miatt, úgy javasolja a 

képviselő-testület, hogy a megállapodás 18. pontja alapján rendkívüli felmondás történjen az 

önkormányzat részéről, díjtartozás okán. 

Az polgármester szólítsa föl az iskola fenntartóját a tartozások kiegyenlítésére. 

Amennyiben ez nem történik meg 2014. június 30.-ig úgy a tartozást peresítse. 

Amennyiben ezek a feltételek teljesülnek, a képviselő-testület fölhatalmazza a 

polgármestert, új megállapodás megkötésére a Magyar Pünkösdi Egyházzal, mint az iskola 

fenntartójával. 

Az új megállapodásba foglalják bele a következőket: 

 A használati jog 2018. július 15.-éig tart 

 A megállapodás részét képezze leltár 

 A megállapodás azonnal felmondható, ha 1 hónap késés történik a közüzemi és az 

általános hozzájárulás kifizetéséhez 

 Az un. általános üzemeltetési hozzájárulást előre két részletben meg kell fizetni 

szept.1. és febr.1. határidőkkel 

 Étkezési hozzájárulást előre kérjük megfizetni 

 Közüzemi díjakat mérő órák alapján kell megfizetni  

 A tornaterem rezsijéhez történő hozzájárulás tanóra arányosan történjen 

 

Szándéknyilatkozatot ad aki a fenntartó, hogy a jelenleg a Szabó Zoltán Tagiskolában dolgozó 

2 fő 6 órás takarítót, és az 1 fő 8 órás munkaidejű karbantartót amennyibe esetlegesen 

elbocsájtja őket a jelenlegi munkáltatójuk ők tovább foglalkozatják  

 



Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal  

 

2     Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi döntések végrehajtásáról 
 

Előterjesztés 
 

Az idei képviselő-testületi üléseken hozott határozatok az abban foglaltaknak megfelelően 

végre lettek hajtva: 
 

 Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (I. 14.) sz. határozata 

adósságátvállalásról 
 

 Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(I.14.) határozata A 

Fundamentum iskola telek vásárlási kérelméről 
 

 Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(I.14.) határozata Molnár 

Henrik tardi lakos telek vásárlási kérelméről 
 

 Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(I.14.) határozata 

felajánlott ingatlan elfogadásáról 
 

 Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (II.4.) önkormányzati 

határozata Tard Község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve – folyamatos 

határidejű 
 

 Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (II.4.) önkormányzati 

határozata a 2014. évi községi rendezvényekről– folyamatos határidejű 
 

 Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (II.4.) önkormányzati 

határozata Döntés a tájház elnevezéséről 
 

 Tard község Önkormányzata Képviselő-testületének 12 / 2014. (III. 05.) 

önkormányzati határozata az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének költségvetési évet követő 

három évre vonatkozó bemutatásáról 
 

 Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13 /2014 (III.5.) önkormányzati 

határozata a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évben végzett 

munkájáról 

 Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14 / 2014. (III.05.) határozata a 

2014. évben az önkormányzati intézményekben tervezett állagjavítási és karbantartási 

munkákról– folyamatos határidejű 
 

 Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15 /2014. (III. 05.) 

önkormányzati határozata Tard Község Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési 

tervének elfogadására 
 



 Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16 /2014. (III. 05.) 

önkormányzati határozata a Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvoda 2013 évi 

beszámolójáról 
 

 Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17 / 2014. (III. 05.) 

önkormányzati határozata az adóság konszolidációban részt nem vett települési 

önkormányzatok fejlesztési támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 
 

 Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18 / 2014. (III. 05.) 

önkormányzati határozata helyi választási bizottság tagjának megválasztásáról 
 

 Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19 / 2014. (III.28.) 

önkormányzati határozata kéményseprő- ipari szolgáltatás átvállalásáról 
 

 Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20 / 2014. (III.28.) 

önkormányzati határozata Tard Község településfejlesztési koncepciójának és 

településrendezési terveinek továbbtervezéséről 
 

 Tard Község Önkormányzat képviselőtestületének 21 / 2014.(III. 28) határozata Az 

Önkormányzat által ellátott kormányzati funkciók meghatározásáról 
 

 Tard Község Önkormányzat képviselőtestületének 22 / 2014. (III. 28) határozata A 

Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának kiegészítéséről 
 

 Tard Község Önkormányzat képviselőtestületének 23 / 2014. (III. 28) határozata 

Aspirián Barbara Önkormányzati bérlakás kérelméről 
 

 Tard Község Önkormányzat képviselőtestületének 24 / 2014. (III. 28) határozata 

Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről 
 

 Tard Község Önkormányzat képviselőtestületének 25 / 2014. (III. 28) határozata 

Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről 
 

 Tard Község Önkormányzat képviselőtestületének 26 / 2014. (III. 28) határozata 

Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről 
 

 Tard Község Önkormányzat képviselőtestületének 27 / 2014. (III. 28) határozata 

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről 
 

 Tard Község Önkormányzat képviselő-testületének 28 / 2014. (III. 28)  önkormányzati 

határozata A konyhai és rendezvényi evőeszközök pótlásáról - folymatban 
 

 Tard Község Önkormányzat képviselő-testületének 29 /2014 (IV.29.) önkormányzati 

határozata A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 

módosításáról 
 

 Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30 /2014. (IV. 28) 

önkormányzati határozata A szociális nyári gyermekétkeztetésre támogatás 

igényléséről 

 



Gál János Polgármester kérdezi a képviselőtestületet, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan 

észrevételt, indítványt kíván-e valaki tenni, illetve véleményt nyilvánítani. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatosan a képviselőtestület részéről  hozzászólás észrevétel 

módosító javaslat nem történt. A polgármester szavazásra tette fel a határozati javaslatot. 

A képviselőtestület a megtartott szavazásán jelen lévő és szavazásban részt vevő  6 képviselő 

6 igen szavazatával elfogadta az alábbi határozatát 
 

 

Tard Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

32. /2014. (.) önkormányzati határozata  

lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról 

 

A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a lejárt határidejű önkormányzati határozatok 

végrehajtásáról szóló tájékoztatót. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal  
 
 

3.  Tard Község Önkormányzatának 4/2014 (IV.30.) önkormányzati rendeletének  

módosítása az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról  

Előterjesztés 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetését a Képviselő-testület a 5 /2013.(III.14) sz. 

rendeletével fogadta el. Az elfogadott költségvetés módosítására az elmúlt évben - a 

központosított előirányzat-módosításoknak, valamint a saját hatáskörű előirányzat 

változásoknak megfelelően – nem került sor, ezért az arról szóló beszámoló elfogadását 

megelőzően e módosításokat a múlt évi költségvetésben el kell végezni. Ezek a módosítások 

tartalmazzák a pályázaton elnyert támogatások összegének előirányzat növekményét, illetve a 

támogatásértékű bevételként tervezett pénzösszegek központosított előirányzat 

engedélyezését követő módosítását. 

 

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján a képviselő testület 

2014. április 29.-i ülésén Tisztelt Képviselő-testületet elé terjesztem az önkormányzat 2013. 

évi gazdálkodásáról készült beszámolót. A beszámoló elfogadásakor már említést tettem 

arról, hogy a rendeletben elfogadott fő számok véglegesek, azonban az azt részletező táblák 

pontosítását az idő rövidsége miatt nem tudtuk elvégezni, ezért annak későbbi pontosítása 

válik majd szükségessé. 

A pontosításokat elvégeztük melynek alapján a beszámoló rendelet melléklete helyébe a most 

előterjesztett melléklet elfogadását javaslom. 

A már elfogadott beszámoló rendeletben foglaltakhoz az alábbi összefoglaló előterjesztést 

teszem: 



A rendelkezésre álló pénzeszközökkel szigorú, megfontolt gazdálkodást folytattunk, melyet 

csak a pénzügyi teljesítések határozott rangsorolásával tudtunk biztosítani, bár így is 

előfordultak likviditási gondok, amelyek nehezítették a napi gazdálkodási feladatok ellátását. 

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzati intézmények bevételeiket az 

időarányosnak megfelelően teljesítették, kiadásaikat a likviditási lehetőségek függvényében 

rangsorolták. Takarékos gazdálkodással és igen szigorú pénzügyi munkával sikerült 

biztosítani az intézményhálózat működését, fenntartani az önkormányzat fizetőképességét.  

Fentiek alapján kérem, hogy a múlt évi változások átvezetérése vonatkozó, valamint a múlt 

évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló rendeletünk mellékleteinek pontosítására 

vonatkozó alábbi rendelet tervezeteket elfogadni szíveskedjen. 
 

Gál János Polgármester kérdezi a képviselőtestületet, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan 

észrevételt, indítványt kíván-e valaki tenni, illetve véleményt nyilvánítani. 

A képviselők részéről észrevétel, indítván, hozzászólás nem volt, ezért a polgármester 

szavazásra bocsátotta a  rendelet tervezetét. 

A képviselőtestület a megtartott szavazásán jelen lévő és szavazásban részt vevő  6 képviselő 

6 igen szavazatával elfogadta az alábbi rendeletét 

 

Tard község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5 / 2014. ( V. 28.) rendelete 

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló  

5 / 2013. (III.11.) rendelet módosításáról 
 

Tard község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a), és 

(1) f) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, 

valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat– és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. 

törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 23. § (1) bekezdésében, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott 368/2011. (XII.31.) 

kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján - a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva - és figyelembe véve a Magyarország 2013. évi központi 

költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény rendelkezéseit, Tard község 

Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 5 / 2013. (III.11.) rendeletének ( a 

továbbiakban „R”) módosításáról a következőket rendeli el: 

 

1.§ 
 

A „R” 1.§ helyébe a következő rendelkezés lép 

A költségvetés bevételei és kiadásai 

1.§ A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 

a) Bevételi főösszegét 266.029  e.Ft.-ban 
  

b) Kiadási főösszegét 266.029  e.Ft.-ban 
  

állapítja meg.  



           A bevételi főösszeg az alábbi finanszírozási bevételeket tartalmazza: 

előző évek működési pénzmaradványa   0 eFt 
előző évek felhalmozási pénzmaradványa  0 eFt 

működési célú hitelfelvétel (forráshiány)  0 eFt 
felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshiány)  

központi irányítószervi támogatás 

0 eFt 

41.973 eFt 

2.§ 

A „R” 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép 

2.§ (1) Az 1. § a) pontjában megállapított költségvetési bevételi főösszeg költségvetési 

címek és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 1, 13 valamint a 56. 

számú melléklete tartalmazza 

(2) Az 1. § b) pontjában megállapított költségvetési kiadási főösszeg költségvetési címek 

és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 1. 2, valamint az 56. számú 

melléklete tartalmazza.  

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen,  

önkormányzati szinten a  1 . számú melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület. 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.  

 

      Gál János sk.           Dr. Jakab Orsolya sk.                                                                     

       polgármester                  jegyző nevében és megbízásából 

 

 

       Derekas Sándor sk 

       Kirendeltség-vezető     

 

 

Gál János Polgármester kérdezi a képviselőtestületet, hogy a 2013. évi gazdálkodásról szóló 

beszámoló előterjesztésével kapcsolatosan észrevételt, indítványt kíván-e valaki tenni, illetve 

véleményt nyilvánítani. 

A képviselők részéről észrevétel, indítván, hozzászólás nem volt, ezért a polgármester 

szavazásra bocsátotta a rendelet tervezetét. 

A képviselőtestület a megtartott szavazásán jelen lévő és szavazásban részt vevő 6 képviselő 6 

igen szavazatával elfogadta az alábbi rendeletét 

 

Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

6. / 2014. (V.28.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról  

Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk 

(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. Törvény 91. § (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 120. § (1) bekezdés a) pontja, 

valamint a 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Tard község 

Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról szóló 4/2014., (IV. 30) rendeletének ( a 

továbbiakban „R”) módosítására a következőket rendeli el: 

 



1. §. 

A”R” mellékletei helyébe a következő melléklet lép 

2.§. 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

      Gál János sk.     Dr. Jakab Orsolya sk.                                                                     

         polgármester                    jegyző nevében és megbízásából     

 

       Derekas Sándor sk 

       Kirendeltség-vezető     

 

 

4.      Döntés falunap programjáról 

Előterjesztés: 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az idei rendezvénytervünk alapján a falunapot június 28-29.én javasoltuk megtartani. Az 

alábbi programok megszervezését javaslom: 

 

IDŐPONT HELYSZÍN PROGRAM 

Szombat 10 

órától. 

 

 

Focipálya 

 

 

 

Vizi foci v élő csocsó 10-30 éves korosztály 

 

 

 

14 órától  

 

 

 

 

 

Sándor-völgy Főz a falu – szabadtéri étkek főzése  

Baráti társaságok, családok, csoportok 

részvételével. Nevezési díj nincs, az önkormányzat 

helyet és a tűztálcát, valamint tűzifát biztosít. 

Borkóstolás nyitott pincékben  

15 órától 

 

14 órától  

18 órától 

 

18 órától 

 

 

 

20 órától  

Teleház 

 

Faluház 

Faluház 

 

Sándor-völgy 

 

 

 

Sándor-völgy 

1.Tardi Pálinkamustra 

 

………… bábszínház bemutatója 

……. nótaműsora 

 

Amatőr rock együttesek bemutatja 

 

 

 

… együttes koncertje 

Vasárnap 

8 órától 

 

 

Főtér 

 

 

Egész napos kirakodóvásár 

 



11.30 

 

 

 

 

17 .00  

Római katolikus 

templom 

 

 

 

Focipálya 

Szent Péter és Pál Apostolok ünnepe  

Egyházközségi Búcsú és körmenet 

Az új harangláb megáldása 

 

 

Öregfiúk mérkőzés 

Kérem a T. képviselő-testületet a falunaphoz javaslatokat adjanak. 

 

Gál János Polgármester kérdezi a képviselőtestületet, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan 

észrevételt, indítványt kíván-e valaki tenni, illetve véleményt nyilvánítani. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatosan a képviselőtestület részéről  hozzászólás észrevétel 

módosító javaslat nem történt. A polgármester szavazásra tette fel a határozati javaslatot. 

A képviselőtestület a megtartott szavazásán jelen lévő és szavazásban részt vevő  6 képviselő 

6 igen szavazatával elfogadta az alábbi határozatát 
 

 

Tard Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

33 /2014. (.) önkormányzati határozata  

a június 28-29.én megtartandó falunap programjáról és annak fedezetéről 

 

Tard község önkormányzatának képviselő testülete 2014. évben is június 28-29-én kívánja 

megrendezni a Falunapot . Az előterjesztésben szereplő programot jóváhagyja és a 

rendezvények kiadásaira 1 millió ft.-ot biztosít a 2014. évi költségvetésében. 

  

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 

 

5.    Egyebek 

 

a.)   Testvérvárosi program megvalósításáról 
 

Tisztelt Képviselőtestület! 
 

A testvérvárosi együttműködésben elfogadott rendszernek megfelelően a Josselin – Tard 

testvérvárosi kapcsolat keretén belül idén június 27 – én érkezik meg Tardra Josselin város 33 

fős delegációja, akik terveink szerint július 6.-ig tartózkodnak Magyarországon, ezen belül 

július 2.-ig Tard községben. 

 

A Tard községben tartózkodásuk idején vendéglátó családoknál kerülnének elhelyezésre, 

programjukat pedig az önkormányzat szervezné.  

Az idei látogatás programja Magyarország, ezen belül tájegységünk és közvetlenül pedig 

községünk természeti értékeinek, épített örökségeinek, két tradicionális borvidékének – a 

Tokaj helyaljai, valamint az Egri borvidék bemutatása, illetve a tardi hagyományok, valamint 



községünket övező – a Bükki Nemzeti Park területéhez tartozó - természeti környezet 

megismerése.  

Az itt-tartózkodás általunk tervezett programja: 

 

dátum Program megnevezése felelős 

Június 27. 

péntek 

Budapest, Liszt Ferenc repülőtér 16.00 órakor 

vendégek érkezése, fogadás, autóbusszal 

Tardra szállítás. Tardon vendégek vendéglátók 

találkozója, majd elszállásolás  

Polgármester, kirendeltség-

vezető 

Június 28. 

szombat 

Bükki túra a nemzeti park területén, majd 

részvétel a falunapi programokon. 

Kleszó András természetőr, 

Alpolgármester, 

falugondnok. 

Június 29. 

vasárnap 

Közös részvétel a falunapi programokon, majd 

szentmise a Róm. Kat. templomban, körmenet, 

délután alternatív lehetőség, fürdőzés a Zsóri-

ban  

Polgármester, 

alpolgármester, 

falugondnok. 

Június 30 

hétfő 

Zempléni várak Regéc, Boldogkőváralja, 

Tokaji borvidék, Tállya pince program 

Polgármester, alpolgármester  

Július 1 

kedd 

Mezőkövesdi „Matyó” népművészet és 

hagyományok, délután Egri vár, városnézés, 

este „Szépasszony völgy” pince látogatás 

Polgármester, alpolgármester  

Július 2 

kedd 

Vendégek elutazása Budapestre (reggeli 

órákban) 

Polgármester, kirendeltség-

vezető 

A tervezett program várható költsége kb. 1.5 millió forint, melynek lebonyolításához az 

Európa a polgárokért Program 2014-2020: Testvérváros-projektek 2014 program keretein 

belül pályázati támogatás vehető igénybe, mely támogatás várhatóan a költségek teljes 

körét lefedi. Amennyiben nem, úgy a vendégek előzetes tájékoztatása szerint a költségek 

viselésében Ők is részt kívánnak venni. 

A támogatási igény benyújtásának határideje 2014. június 4.   

A pályázat elkészítésével és benyújtásával javaslom, hogy bízzuk meg a Goodvill Consulting 

kft-t. 

A testvérvárosi program lebonyolításához, illetve az annak támogatására benyújtandó 

pályázathoz az alábbi határozati javaslat elfogadását javaslom: 

 

Gál János Polgármester kérdezi a képviselőtestületet, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan 

észrevételt, indítványt kíván-e valaki tenni, illetve véleményt nyilvánítani. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatosan a képviselőtestület részéről hozzászólás észrevétel 

módosító javaslat nem történt. A polgármester szavazásra tette fel a határozati javaslatot. 

A képviselőtestület a megtartott szavazásán jelen lévő és szavazásban részt vevő 6 képviselő 6 

igen szavazatával elfogadta az alábbi határozatát 

 



Tard Község Önkormányzat Képviselőtestületének 

34 / 2014.  (V. 27) sz. határozata 

Testvérvárosi program megszervezéséről 

 

Tard Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Tard (Hu) – Josselin (Fr) testvérvárosi 

kapcsolat keretén belül a testvérvárosi együttműködésben elfogadott rendszernek megfelelően 

testvérvárosi találkozót szervez 33 fős Francia testvérvárosi delegáció részvételével Tard 

községben. 

Az idei „Testvérváros-projektek 2014 program” célja Magyarország, ezen belül 

tájegységünk épített örökségeinek, a két tradicionális borvidékének – a Tokaj helyaljai, 

valamint az Egri borvidék és várainak, bemutatása valamint közvetlenül községünket övező 

természeti értékeinek, a Bükki Nemzeti Park területéhez tartozó - természeti környezetének, 

illetve a tardi „Matyó” népművészet és hagyományok megismertetése.  

A testvérvárosi projekt lebonyolításának támogatására pályázatot kíván benyújtani az Európai 

Unió Európa a polgárokért Program 2014-2020: Testvérváros-projektek 2014 program 

megszervezésére.  

A projekt részletes programjának kidolgozásával, valamint a pályázat elkészíttetésével és 

benyújtásával a képviselőtestület a polgármestert bízza meg. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

b.  Civil szervezetek programjai;A hagyományőrzők részt vettek a Matyó Húsvét  

    rendezvényein, voltak Nyíregyházán, Budapesten a Múzeumok Majálisán. 

    A Kőkultúra projekt keretei között sor kerül az első Bükkaljai mustra  

    megrendezésére. 

 

c. Közalapítvány alapító okiratának módosítása: Az alapítvány elnöke megkereste a 

polgármestert az alapító okirat aktualizálása miatt, mert változott a civiltörvény, 

valamint szükséges lenne a kuratóriumi tagok létszámának emelésére, mert jelenleg 

2-3 fő dönt milliós tételekről. Az alapítvány elnöke átadta a közhasznúsági jelentést. 

 

d. Óvodai iskolai ballagások: Kelemen Károlyné óvodavezető átadja a ballagási 

meghívókat  

 

e. Iskolai beiratkozások: megtörtént az iskolai beiratkozás, a KLIK helyi iskolájába 15 

gyermek fog járni szeptember 1-től, ami elgondolkodtató, hogy ennyi gyerekhez 

szükséges e 3 pedagógus és 3 kisegítő alkalmazott. 

Nyári karbantartások: mindenképpen szükséges a tornaterem rendbetétele, az 

anyagköltséget a KLIK, a munkadíjat az önkormányzat állná. 

 

f.    Veszélyessé nyilvánított házakról: több épületet nyilvánított veszélyessé az 

építéshatóság a településen. Ezek rendbetétele vagy bontása folyamatban van. 

 

g. Matyó lagzi megszervezéséről: 3 matyó település közösen szervezne lakodalmat 

ebben az évben augusztus 20.-án Szentistvánon. Minden településnek kell adni 

menyasszonyt, táncosokat. Turizmussal kapcsolatos portálokon meghirdetésre kerül 

a rendezvény. 

 



Gál János Polgármester kérdezi a képviselőtestületet, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan 

észrevételt, indítványt kíván-e valaki tenni, illetve véleményt nyilvánítani. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatosan a képviselőtestület részéről hozzászólás észrevétel 

módosító javaslat nem történt. A polgármester szavazásra tette fel a határozati javaslatot. 

A képviselőtestület a megtartott szavazásán jelen lévő és szavazásban részt vevő 6 képviselő 6 

igen szavazatával elfogadta az alábbi határozatát 

Tard Község Önkormányzat Képviselőtestületének 

35 /2014.(V. 27) sz. határozata 

 

Tard község Önkormányzatának képviselő testülete egyetért abban, hogy a település 

képviseltesse magát a megrendezésre kerülő „Matyó lakodalmon” a felmerülő költségek 

fedezetét a 2014. évi költségvetésében biztosítja. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 

 Belterületi vízrendezési terv elkészítése engedélyeztetése: 

A rendelkezésre álló  vízrendezési tervet engedélyeztetésre beadtuk az Észak-

magyarországi Vízügyi Igazgatósághoz, aki hiánypótlást kért. Mivel a tervező 

meghalt, a cég pedig megszűnt, ezért a település vízrendezési tervét újra el kell 

készíttetni. Különböző egyeztetések után a terv elkészítése kb 1-1,1 millió Ft.+Áfa. 

 

Tard Község Önkormányzat Képviselőtestületének 

36 /2014.(V. 27) sz. határozata 

 

Tard község Önkormányzatának képviselő testülete egyetért abban, hogy a településen 

keletkező csapadékvíz elvezetésére új vízrendezési terv készüljön. A felmerülő költségek 

fedezetét a 2014. évi költségvetésében biztosítja. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 

i.  Busz eladása: Az önkormányzat tulajdonában lévő autóbusz eladásra került 900.000.- 

Ft+Áfa-ért. 

j.  Csőtörések utáni útjavításokról: Megkeresésre került a Heves Megyei Vízmű a 

csőtörések miatti út vagy útpadka javítások miatt, azt nyilatkozták, hogy minden 

esetben megtörténik a helyreállítás a bejelentés után.  

k. Vízkorlátozási terv 

A Heves Megyei Vízmű Zrt azért kereste meg az Önkormányzatot, hogy a nyári 

szárazság idején szükségessé váló intézkedések megtételéhez hagyja jóvá az 

elkészített vízkorlátozási tervet. A terv tartalmazza az érintettek körét, az eseteket és 

fokozatokat. Lakossági vízkorlátozásra csak legvégső esetben kerül sor. 

 



Gál János Polgármester kérdezi a képviselőtestületet, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan 

észrevételt, indítványt kíván-e valaki tenni, illetve véleményt nyilvánítani. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatosan a képviselőtestület részéről hozzászólás észrevétel 

módosító javaslat nem történt. A polgármester szavazásra tette fel a határozati javaslatot. 

A képviselőtestület a megtartott szavazásán jelen lévő és szavazásban részt vevő 6 képviselő 6 

igen szavazatával elfogadta az alábbi határozatát 
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Egységes Vízkorlátozási Terv 

elfogadásáról 

 

Tard Község Önkormányzatának képviselőtestülete A vízi közmű-szolgáltatásról szóló 

58/2013. (II.27) Kormányrendeletben foglalt kötelezettségének eleget téve Tard község 

Önkormányzat területére vonatkozó Egységes Vízkorlátozási Tervét a csatolt mellékletben 

foglaltak szerint fogadja el: 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Polgármester 

  

l.  Közmunkaprogramról: A téli közmunkaprogram április 30-ig tartott, rövid időszak 

után átmenetileg július 11-ig jelenleg 12 fő dolgozik. Következő projektben július 

31.-ig 20 fő fog dolgozni várhatóan június közepétől. Az új közmunkaprogram 

augusztus 1-től fog indulni 34 fővel. 

 

Nagy Béla képviselő kiegészítésként elmondja, hogy a bérfinanszírozás 85 %, dologi 

finanszírozás nincs benne. 

 

m. Elinduló beruházásokról Az útépítés folyamatban van, kérdés a kezdés ideje. 

Az útépítéshez kapcsolódóan meg kell oldani a TSZ tanyáról lefolyó víz elvezetését. 

A temető partfal helyreállítás építkezés része indulna, de az építési hatóság nem 

hagyta jóvá a terveket, mivel több helyrajzi számot érint az építkezés ezért az egy 

helyrajzi szám alá vonást vagy a tervek szétdarabolását javasolják járható útnak. 

 

n. önkormányzatot érintő peres eljárásokról: Svédáné ellen a pert 2. fokon is elvesztette 

az önkormányzat 200.000.- Ft kártérítést kell fizetnie. Nagy Andrásné ügyében a 

bíróság a tárgyalást június 5.-re tűzte ki. Elbirtoklási perben a másik fél fellebbezet, 

a tárgyalás június 26-ra került kitűzésre. Az Önkormányzat  az Eü szolgáltató, 

megszületett a jogerős ítélet. Az internetről értesültünk róla, hogy az ügyészség 

felfüggesztette a vádemelést az adatok elvitelében indított nyomozás után, mint 

kiderült a vádemelésnek akadálya nincs. 

o. EU parlamenti választásokról: a választás eredményéről kapott tájékoztatást a 

testület 



p. Gazos telkek felméréséről: megtörtént a felmérés, az érintettek figyelme felhívásra 

került a porták, kertek rendbetételére, gyomtalanítására. 

q. Közbiztonsági referensnek Gaál Zoltán került le jelentésre a katasztrófavédelemhez. 

r.    Kazán eladásából 966.000.- Ft folyt be az önkormányzathoz, ennyi pénz áll 

rendelkezésre az új játszótér kialakítására. 

s.    Zelei Ferenc kereste meg, hogy a Gyöngykaláris együttes jogi formát öltene és 

egyesületté alakulna Tardi Gyöngykaláris Népművészeti egyesület néven. Kéri a 

testület jóváhagyását 

 

Gál János Polgármester kérdezi a képviselőtestületet, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan 

észrevételt, indítványt kíván-e valaki tenni, illetve véleményt nyilvánítani. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatosan a képviselőtestület részéről  hozzászólás észrevétel 

módosító javaslat nem történt. A polgármester szavazásra tette fel a határozati javaslatot. 

A képviselőtestület a megtartott szavazásán jelen lévő és szavazásban részt vevő  6 képviselő 

6 igen szavazatával elfogadta az alábbi határozatát 
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Tardi név használatának, valamint telephely 

megjelölésének engedélyezéséről 

 

Tard Község Önkormányzatának képviselőtestülete a Gyöngykaláris Népművészeti Egyesület 

kérelmének helyt ad és : 

 Hozzájárulását adja ahhoz, hogy az egyesület a „Tardi” Gyöngykaláris Népművészeti 

Egyesület nevet viselje 

 Valamint a cégnyilvántartásba telephelyéül az Önkormányzat tulajdonában és 

kezelésében lévő – Béke út 53 szám alatti Hagyományőrző rendezvényközpont címét 

jelölje meg. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Polgármester 

 

Kovács Béla képviselő a lefolyók takarítását javasolja, valamint elmondja, hogy Vadászi 

Zsolt féle út becsatlakozása a fő útba eső esetén kacsaúsztató. Valamit kezdeni kellene vele. 

Dongó Zoltán a lovas telepén folyamatosan építkezik, ezzel akadályozza a természetes 

vízfolyást. Javasolja, hogy Szabó Zsuzsa megkapja a település díszpolgára címet, vagy 

valamilyen kitüntetést a francia testvérkapcsolat kiépítésének segítése miatt. 

Derekas Sándor kirendeltség vezető elmondja véleményét, ilyen már több településen van, 

létre lehet hozni a címet, de Tardon is van Polyan, aki már sokat tett a faluért. Javasolja 

inkább a Tiszteletbeli Tardi Polgár címet. 

 



 

 

A képviselő testület részéről a nyílt ülés keretein belül egyéb indítvány javaslat nem volt, 

ezért Gál János polgármester a nyílt ülést bezárta. 

 

kmf. 

 

 

  Gál János                                                  Dr. Jakab Orsolya Jegyző 

                 Polgármester                                            távollétében és megbízásából                

 

                            

 

                                                 Derekas Sándor 

                                               Kirendeltség vezető 

 

 

 

            Kelemen Károlyné                                Nagy Béla 

       jkv. hitelesítő         jkv. hitelesítő 

 


