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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 M a g y a r o r s z á g  K o r m á n y a      
2020. június 18. napjával megszüntette 
a koronavírus járvány miatt kihirdetett 
veszélyhelyzetet, amelynek egyik kö-
vetkezménye az, hogy a helyi önkor-
mányzat képviselő-testülete vissza-
kapta hatásköreit. 
 Tard Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a veszélyhelyzet utáni 
első ülését 2020. június 29-én tartotta, 
amelyen több, a kialakult járványügyi 
helyzet miatt elhalasztott kérdésben dön-
tött. A törvényi előírásoknak megfelelően 
módosította az önkormányzat a 2019. évi 
költségvetését, elfogadta a 2019. évi gaz-
dálkodásról készült beszámolót és a   
2020-2024. évekre szóló gazdasági prog-
ramot, jóváhagyta a 2019. évi belső elle-
nőrzési jelentést, valamint megtárgyalta a 
Magyar Államkincstár 2019. évi átfogó 
ellenőrzéséről készült jelentést. A képvi-
selő-testület megállapította, hogy a    
2019. évi gazdálkodás pénzügyi egyen-
súlya biztosított volt annak ellenére, hogy 
a beérkező állami támogatás az ellátandó 
feladatokra kevésnek bizonyult, így szük-
ség volt saját forrás bevonására is. Az 
önkormányzat intézménye (óvoda és 
konyha) működésében és gazdálkodásá-
ban aktívan közreműködött, ellátta az 
óvodai, közétkeztetési, egészségügyi 
alapellátási, szociális és gyermekvédelmi, 
a település-fenntartási, a foglalkoztatási-
közfoglalkoztatási, valamint a rá háruló 
egyéb kötelező feladatokat. A pandémia 
gazdasági hatásai már az önkormányza-
tokat is utolérték, de a következményekeit 
igazán csak az elkövetkező időszakban 
fogja megérezni a település. A gépjármű-
adó bevetél 40%-a sem marad már az 
önkormányzatoknál, emellett jelentős 

iparűzési adó bevétel kiesésre számítunk.   
 
 Az önkormányzat az idei évre nem 
tervez közbeszerzési eljárás körébe tarto-
zó beruházást, ezért a 2020. évi közbe-
szerzési tervet nemleges tartalommal 
fogadta el. 
 A képviselő-testület felülvizsgálta, 
és a megnövekedett nyersanyag és rezsi 
költségek miatt módosította a nyers-
anyagnormákat, amely alapján pedig 
megállapította a 2020. augusztus 1. nap-
jától alkalmazandó étkezési térítési díja-
kat. A szociális étkezőknek hamarosan 
küldjük a nyomtatványt, amelyet a meg-
adott határidőre kitöltve, aláírva és jöve-
delemigazolással (2020. évi nyugdíjérte-
sítő) együtt kell visszaküldeni a hivatalba, 
ami alapján minden jogosultnak megálla-
pításra kerül az új térítési díj. 
 
 A képviselő-testület úgy döntött, 
hogy a Tard belterület 978/2 hrsz-ú, ter-
mészetben Tard, Béke út 251. házszámú 
ingatlanok mellett található, 1 ha 4798 m2 
nagyságú területet újabb 10 évre haszon-
bérbe adja Vadászi Zsolt helyi lakosnak, 
aki a szerződés megkötésével vállalta, 
hogy a területet rendszeresen kaszálja, 
rendben tartja. 
 Tárgyalta, és egyhangúan elfogad-
ta a képviselő-testület a közösségi együtt-
élés alapvető szabályairól és megsérté-
sük jogkövetkezményeiről szóló önkor-
mányzati rendeletet, melynek szövegét 
lapunk 2-4. oldalán teljes terjedelmében 
olvashatnak. Felhívjuk a saroktelkek tulaj-
donosainak a figyelmét, hogy a rendelet 
7. §-ában nevesített kötelezettségek nem 
csak az ingatlan előtti, úttestig terjedő, 
hanem a mellette lévő területre is vonat-
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koznak. Kérek minden lakost, hogy figyelmesen tanul-
mányozza át a rendelet szövegét. A jegyző a gazos, el-
hanyagolt porták tulajdonosait, használóit hamarosan 
határozatban fogja kötelezni az ingatlanok rendbetételé-
re, melynek nem teljesítése esetén 200 000 Ft-ig terjedő 
pénzbírság szabható ki. A bírság ugyanazon magatartás 
miatt több alkalommal is kiszabható. 
 
 Felhívom a figyelmet, hogy a 2020. július 6. napjá-
tól hatályos rendelet értelmében közterületen baromfit, 
egyéb haszonállatot legeltetni KIZÁRÓLAG ÁLLANDÓ 
FELÜGYELET MELLETT lehet. A szabadon kószáló, 
legelésző állatok okoztak már az arra közlekedőknél sú-
lyos, 8 napon túl gyógyuló sérülést, valamint arra is volt 
példa, hogy állat állatban okozott kárt. Az állattartó gon-
doskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos 
elhelyezéséről és szökésének megakadályozásáról 
(1998. évi XXVIII. törvény). A megkötve tartott vagy moz-
gásában egyéb módon korlátozott állat számára is bizto-
sítani kell azonban a zavartalan pihenés és a sérülés-
mentes mozgás lehetőségét. Belterület közterületén 
ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen az eb 
tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem 
más állatot, sem embert harapásával ne veszélyez-
tessen. [41/2020. (II.26.) Korm. rendelet 17. §] Itt hív-
nám fel a figyelmet a 2012. évi II. tv 193. § (1) bekezdé-
sére, amely kimondja, hogy aki a kutyáját  a település 
belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, 
vagy kóborolni hagyja, szabálysértést követ el.  
 
 Kérek mindenkit, hogy a fentieknek megfelelően 
járjon el. Amennyiben valaki kóborló, veszélyes ebet lát, 
telefonon vagy e-mailen (hivatal@tard.hu) értesítse az 
önkormányzatot. Chipleolvasó birtokában már jó eséllyel 
azonosítani tudjuk az állat tartóját. 
 
 Gyakori panasz, hogy az autósok úgy parkolnak le 
az ingatlanok előtt, hogy a járdát teljesen elfoglalják, így 
az azon történő gyalogos áthaladást megakadályozzák. 
Ezúton hívom fel mind az azt elkövetők, mind az azt el-

szenvedők figyelmét, hogy a KRESZ kimondja: a járdán 
- részben vagy teljes terjedelemben – egyebek mellett 

csak akkor szabad megállni, ha a jármű a járda szé-
lességének legfeljebb a felét foglalja el, és a járdán a 
gyalogosok közlekedésére legalább 1,5 méter szaba-
don marad. Aki ezt a szabályt megszegi, szabálysértést 

követ el, ellene feljelentés tehető a 112-es telefonszá-
mon.      dr. Hajdú Katalin 

aljegyző 
 
A rendelet 2020. július 6. napjától hatályos szövege: 

 

Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2020. (VI.01.) önkormányzati rendelete 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és 
megsértésük jogkövetkezményeiről 

 
Tard Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Ma-
gyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában fog-
lalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) 
bekezdés szerinti feladatkörben eljárva a következőket 
rendeli el. 
 

Általános rendelkezések 
1. § (1) E rendeletet Tard község közigazgatási területén 
minden természetes személy, jogi személy, jogi szemé-
lyiséggel nem rendelkező szervezet által elkövetett, a 
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatar-
tásokra kell alkalmazni. 
(2) Nem állapítható meg a közösségi együttélés szabá-
lyait sértő magatartás megvalósulása, ha a tevékenység-
gel, mulasztással vagy jogellenes állapot fenntartásával 
szabálysértés vagy bűncselekmény valósul meg, vagy a 
tevékenység, mulasztás vagy jogellenes állapot fenntar-
tása esetére más jogszabály közigazgatási bírság alkal-
mazását rendeli el. 
 
2. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartás miatt közigazgatási hatósági eljárás bejelen-
tés vagy a hatóság részéről eljáró személy észlelése 
alapján hivatalból indul. A közigazgatási hatósági eljárás 

a) valamely cselekménnyel megvalósuló, a közösségi 
együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a 
cselekmény elkövetésétől, 

b) mulasztásban megnyilvánuló közösségi együttélés 
alapvető szabályait sértő magatartás esetén a jogszerű 
teljesítésre nyitva álló határidő lejártától, 

c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló 
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatar-
tás esetén a jogellenes állapot észlelésétől  

számított 3 hónapon belül indítható meg. 
(2) A jelen rendeletben meghatározott magatartás 

vagy mulasztás elkövetőjével szemben 
természetes személy esetén kétszázezer forintig, 
jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet esetén kétmillió forintig terjedő köz-
igazgatási bírság szabható ki. 

(3) Ha a helyszíni intézkedés alkalmával az ügyfél a jog-
sértést teljes mértékben elismeri, ötezer forinttól ötven-
ezer forintig terjedő helyszíni bírság szabható ki. 
(4) A bírság összegének megállapítása során figyelembe 
kell venni (→) 
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- a magatartás súlyát, a felróhatóság mértékét, és a 
mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértés 
időtartamát, és 

- az érintett vagyoni helyzetét, jövedelmi viszonyait, 
amennyiben azt az ügyfél dokumentumokkal 
igazolja.  

A bírság ugyanazon magatartás miatt több alkalommal is 
kiszabható. 
(6) Az eljárás lefolytatására az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló, valamint a közigazgatási szabálysze-
gések szankcióiról szóló törvény rendelkezéseit az e 
rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 
3. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak 
megsértése miatti eljárásban átruházott hatáskörben a 
Szomolyai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője jár el. 
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő ma-
gatartás elkövetése miatt kiszabott közigazgatási bírsá-
got 30 napon belül átutalási postautalványon vagy banki 
utalással Tard Község Önkormányzat OTP Banknál ve-
zetett 11734107-15348829-03610000 számú bírság 
számlájára kell befizetni. 
 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartások 

4. § A közterületek rendjével, használatával összefüggő-
en közösségi együttélés alapvető szabályait sértő maga-
tartást követ el, aki 

- közterületet a rendeltetésétől eltérő célra engedély 
nélkül vagy az engedélytől eltérően vesz igény-
be, 

- a közterület rendeltetéstől eltérő használatát köve-
tően az eredeti állapotot nem állítja helyre, 

- közterületen épületet, építményt, árusító pavilont 
engedély nélkül helyez el, 

- közterületet kiállítás, árusítás, művészeti, mutatvá-
nyos, képzőművészeti tevékenység végzése 
céljából engedély nélkül vesz igénybe,  

- nem az önkormányzat által kijelölt helyen árusít, 
vagy a kijelölt árusítóhelyet nem rendeltetéssze-
rűen használja, az árusítás során keletkezett 
hulladékot elszórja, a területet beszennyezi, 

- közút, közterület bontását anélkül végzi, hogy ren-
delkezne Tard Község Önkormányzat Képviselő
-testületének tulajdonosi, kezelői hozzájárulásá-
val, 

- közterület helyreállításánál az útkezelői nyilatkozat-
ban előírtakat nem tartja be,  

- közterületen építőanyagot, építési munkával kap-
csolatos eszközt, tüzelőanyagot engedély nélkül 
72 órát meghaladóan tárol, 

- üzemképtelen járművet közterületen tárol, 
- vállalkozás céljára használt járművet, autóbuszt, 

tehergépkocsit, mezőgazdasági vontatót, lassú 
járművet, járműszerelvényt, nehéz pótkocsit és 
lakókocsit közterületen engedély nélkül tárol, 

- közterületen, zöldterületen a virágokat, egyéb dísz-
növényt leszedi, károsítja, a fák, bokrok ágait, 
gallyait tördeli, csonkítja, egyéb módon károsítja, 

- közterületen a fákat engedély nélkül kivágja, cson-
kítja,  

- a Tardi-patak partján a 3 méteres fenntartói sávban 
zöldhulladékot, egyéb anyagot (földet, építési 
anyagot, törmeléket) felhalmoz, vagy 

- a közterületen lévő játszótéri eszközöket nem ren-
deltetésszerűen használja. 

 
5. § A házszámtáblák elhelyezésével összefüggően a 
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatar-
tást követ el, aki a házszámtábla kihelyezésével, pótlá-
sával, cseréjével kapcsolatos kötelezettségét megszegi. 
 
6. § A növények telepítésével, gondozásával összefüg-
gően a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartást követ el, aki 

A) belterületen nem tartja be az alábbi legkisebb 
telepítési (ültetési) távolságot a szomszédos 
ingatlan határától: 
- sövény, valamint 1 métert meg nem haladó 

magasságúra növő cserje, bokor esetén 
legalább 0,5 méter 

 - az 1 métert meghaladó, de 3 méternél maga-
sabbra nem növő gyümölcs- és egyéb cser-
je (bokor), fa esetében legalább 2 méter, 

- 3 méternél magasabbra növő fa, cserje, oszlo-
pos fenyőfélék esetében legalább 3 méter,  

- 3 méternél magasabbra növő fa, oszlopos fe-
nyőfélék esetében legalább 5 méter 

B) kúszó-kapaszkodó cserjét nem saját tulajdonú 
kerítésre futtatja fel, 

C) amennyiben a szomszédos ingatlanon az épület 
oldalhatárra épült, a kerítés mellé telepített fás 
szárú növények vágását nem végzi el oly mó-
don, hogy azok a kerítéshez és az épülethez ne 
érjenek hozzá, a tetőre lomboronájuk ne nyúljon 
be, vagy 

D) a tulajdonában, használatában lévő ingatlanról a 
gyalogos járda fölé nyúló ágak, bokrok 220 cm 
magasságig történő nyeséséről nem gondosko-
dik. 

7. § (1) Köztisztasággal összefüggően a közösségi 
együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ 
el, aki  

- háztartási és vállalkozói tevékenység során kelet-
kezett hulladékot a közterületi hulladékgyűjtőben 
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helyez el, 
- a tulajdonában, használatában lévő beépített belte-

rületi ingatlan közterületről látható udvarának 
gondozásáról (így különösen kaszálásáról, 
gyommentesítéséről, a lágy és fás szárú növé-
nyek elburjánzásának megakadályozásáról) 
nem gondoskodik,  

- beépítetlen belterületi telek közterületről látható 
részének gondozásáról (kaszálásáról, gyom-
mentesítéséről, a lágy és fás szárú növények 
elburjánzásának megakadályozásáról) nem gon-
doskodik, 

- az ingatlana előtti, melletti, úttestig terjedő terület 
gondozásáról, tisztántartásáról, szemét- és 
gyommentesítéséről nem gondoskodik, valamint 
a hó eltakarítására, síkosság elleni védekezésre 
vonatkozó kötelezettségét elmulasztja, 

- az üzemeltetésében lévő vendéglátó ipari egység, 
kereskedelmi üzlethelyiség előtti, melletti közte-
rület tisztántartásáról, hó- és síkosság mentesí-
téséről nem gondoskodik, 

- az ingatlana előtti nyílt árok és ennek műtárgyai 
tisztántartásáról, gyommentesítésről, a csapa-
dékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anya-
gok eltávolításáról nem gondoskodik,  

- az ingatlana előtti árkot engedély nélkül betemeti, 
vagy 

- szennyvizet, vegyszert vagy dugulás, rongálódás 
okozására alkalmas anyagot a csapadékvíz el-
evezető rendszerbe beleönti, belesepri. 

 
Égetéssel, tűzgyújtással összefüggően a közösségi 

együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ 
el, aki  

- az avar és kerti hulladék égetését nem az önkor-
mányzat rendeletében meghatározott időpontok-
ban végzi,  

- aki nyílt vagy zárt téren, továbbá bármilyen fűtőbe-
rendezésben veszélynek minősülő hulladékot, 
vagy égetése során veszélyessé minősülő anya-
got éget (műanyag, gumi, fáradt olaj, vegyszeres 
és festékes göngyöleg, ezek maradékai, gyógy-
szermaradványok, szárazelem), 

- lábon álló növényzetet, tarlót éget, 
- kommunális szennyvizet közmű csatornába enge-

dély nélkül bevezet, vagy 
-közmű csatorna hiányában kommunális szennyvíz 

elhelyezésére egyedi közműpótló berendezést 
(vízzáróan kialakított szennyvízgyűjtő medencét) 
nem alakít ki, a szennyvíztisztító rendszeres 
karbantartásáról és szükség szerinti ürítéséről 
nem gondoskodik. 

 
8. § Állattartással összefüggően a közösségi együttélés 
alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki  

- állatot közterületen felügyelet nélkül legeltet, jártat, 
- almos trágyát ingatlanán a szomszéd épületétől 

számított 10 méteren belül szabadon, fedetlenül 
tárol. 

 
9. § Kereskedelemmel és szolgáltatással összefüggően 
a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő maga-
tartást követ el, aki az általa üzemeltetett kereskedelmi 
és vendéglátó egység bejelentett nyitvatartási idejét nem 
tartja be. 

Záró rendelkezések 
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép 
hatályba. 

 Az elmúlt hónapokban több fejlesztésre, beru-
házásra nyújtott be az önkormányzat pályázatot. 
 A Magyar Falu Program keretében pályáztunk       
- orvosi eszköz beszerzésre, e körben a fogorvosi esz-
közállomány fejlesztésére nyújtottunk be támogatási 
igényt, az elnyert összeg: 1 999 943.-Ft, amelyet új fog-
orvosi kezelőegység beszerzésére szeretnénk fordítani. 
- a Teleház felújítására, a döntés folyamatban van.        
- közterületek karbantartását szolgáló eszközbeszer-
zésre, kérelmünk elbírálása folyamatban van.  
 Az óvodai udvar eszközfejlesztése tárgyú beru-
házás sikeresen a végéhez érkezett, az eszközöket le-
szállították, a játékok telepítése megtörtént. Az óvodás 
gyerekek a beruházásnak köszönhetően így még szín-
vonalasabb, még szebb játékok között tölthetik napjaikat. 
A Béke téri játszótér is bővült egy rugós hintával.  
 
 Köszönjük térségünk országgyűlési képviselőjé-
nek, Tállai András államtitkár úrnak és a Magyar Kor-
mánynak a településünknek nyújtott támogatást! 
 
 Júniusban pályáztunk új falusi szálláshely kiala-
kítására, valamint a hivatal energetikai korszerűsítés-
re is, az elbírálásuk folyamatban van. 
 
A két tájház felújításának tervezési munkálataira – 
ahogy korábbi lapszámunkban már írtunk róla – 800 000 
– 800 000.-Ft támogatásban részesült az önkormányzat, 
melynek megvalósítását egy kijelölt mentor kíséri figye-
lemmel. Az így elkészült tervek birtokában pályázunk 
majd hamarosan az épületek felújítására. 
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Kérek minden ingatlan tulajdonost, hogy a házak előtti 
burkolatlan árkok, burkolt átereszek tisztításában min-
denki képessége, lehetősége szerint működjön közre. 
Összefogással sokat tehetünk annak érdekében, hogy 
egy hirtelen lezúduló eső ne árassza el az utakat, járdá-
kat és az ingatlanokat.  
 A patakmeder kaszálása megkezdődött. 
 Várjuk olyan önkéntesek jelentkezését, akik szíve-
sen szerepet vállalnának a temető kaszálásában 
(elsőként július 4-én, szombaton), továbbá köszönettel 
vesszük mindazok munkáját, akik közterület kaszálás-
ban, közterület rendezésben felajánlják segítségüket.     
A gondozásra szoruló zöldterületek száma a településen 
nagy, az önkormányzati dolgozók száma ehhez képest 
alacsony, külső vállalkozók bevonására az anyagi lehe-
tőségeink egyre szűkösebbek.  Tegyünk együtt a telepü-
lésért!   Köszönettel:         Kleszó Tibor pm 

Magyarország Kormánya 2020. június 18. napjától Ma-
gyarország egész területére egészségügyi válsághelyzet 
elrendelésével járványügyi készültséget vezetett be. A 
járványhelyzet ugyan csillapodott, ennek ellenére kérek 
minden tardit, hogy az előírásokat tartsa be, a szemé-
lyes higiéniára fokozottan ügyeljen, a társas kapcsolato-
kat a lehetőségei szerint csökkentse. Előrejelzések alap-
ján őszre várható a járvány második hulláma. Vigyáz-
zunk egymásra, vigyázzunk magunkra! Kleszó Tibor 

Időpontja: 2020. július 7. (kedd) 14:00-16:00  
Helye: A polgármesteri hivatal épületével szemben (az 
udvaron). Az oltási könyvet mindenki hozza magával! Az 
oltás díja változatlanul: 4.000.- Ft/eb (tartalmazza a fé-
reghajtó árát is) Kérésre lehetőség van a védőoltásnak 
az eb tartási helyén történő beadására, ebben az eset-
ben az oltás díja: 4.500.- Ft/eb A transzponderrel 
(microchippel) el nem látott eb nem oltható, ezért az ol-
tás napján lehetőség van az ebek microchippel történő 
megjelölésére. A transzponder behelyezés díja: 4.000.- 
Ft/eb 

  Magyarországon valamennyi kutat engedélyeztet-
ni köteles az építője.  Fennmaradási engedélyköteles 
továbbá minden olyan kút, amely korábban engedély 
nélkül (illegálisan) épült, vagy a létesítési engedélyt 
ugyan megkapta, de a tervektől eltérő műszaki tartalom-
mal és paraméterekkel valósult meg. Egy májusi tör-

vénymódosítás következtében a korábban 2020.12.31-
ig tűzött határidő 3 évvel, 2023. december 31-ig kito-
lódott. Eddig lehet tehát a kúttulajdonosoknak a bírság 
kockáztatása nélkül kezdeményezni fúrt kútjuk helyzeté-
nek rendezését. 

A BMH Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati irodái 2020. július 
1-jétől újra nyitva tartanak. Legfontosabb szabályok: 
- az ügyfélszolgálatokra való belépés során kötelező a 

szájat és az orrot eltakaró eszköz viselése, 
- az ügyfélszolgálati irodában a BMH munkatársain kívül 

átmenetileg 1 fő tartózkodhat, 
- az ingyenesen biztosított szelektív-, zöld- és üveghulla-

dék gyűjtőzsákok július 1-jétől előzetes bejelentke-
zés nélkül is igényelhetők, 

- az ügyfélszolgálati irodában az alábbi hulladékgazdál-
kodási közszolgáltatással kapcsolatos ügyeket intéz-
hetik: bejelentés, változás bejelentés, szerződéskö-
tés, szerződésmódosítás, általános információk 

Weboldal: www.bmhnonprofit.hu 
  

Az ügysegédi szolgáltatás helyben még nem elérhető, 
azonban az ügyintézéshez szükséges nyomtatványok 
átvehetők a polgármesteri hivatalban, a kitöltésükhöz 
telefonos segítség igénybe vehető. A kitöltött kérelmek 
továbbításában segít az önkormányzat.  

Tard Község Önkormányzat Képviselő-testülete június 4-
én rövid megemlékezést tartott az első világháborút le-
záró trianoni békeszerződés aláírásának 100. évforduló-
ja, a nemzeti összetartozás napja alkalmából a Sándor-
völgyi Rendezvényközpontban.  
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NYITÁSA 

TRIANON 100 

„Tudjátok meg Európa népei, 
hogy ti csakugyan a végzet 
eszközei vagytok, s abban a 
pillanatban, amelyben tagló-
tok lesújtott a történelmi Ma-

gyarországra, megszületett az az egységes magyar 
nemzet, amelyet eddig mi magunk sem ismertünk. Me-
dea katlanából, amelybe beledobáltátok széttagolt tete-
meinket, megfiatalodva fogunk kikerülni. Ami beteg és 
veszendő volt bennünk, ki fog égni belőlünk; ami újjá-
születik, duzzadó erő lesz és mindent merő elszántság. 
Ti kioltottátok felettünk a napot – magatokra vessetek, 
ha ezután a villám fog nekünk világítani!”       

(Móra Ferenc) 

TÁJÉKOZTATÁS 

http://www.bmhnonprofit.hu
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Szokásos falunapi rendezvényünket 2020. augusztus 
22-én tartjuk, a programokról később adunk részletes 
tájékoztatást. 

 A fenntartó, Tard Község Önkormányzat Képvise-
lő-testületének döntése értelmében a Bükk Kincsei Nap-
közi-Otthonos Óvoda és Konyha 2020.07.27 - 
2020.07.31. között zárva tart. Megértésüket köszönjük! 

 Tard Község Önkormányzata ezúton is köszöne-
tét fejezi ki Molnárné Balla Ildikó körzeti ápolónőnek, 
helyi önkormányzati képviselőnek a Béke tér orvosi ren-
delő és gyógyszertár előtti részének virágosításáért, 
hozzájárulva ezzel településünk szebbé tételéhez. 
 
 Köszönetet mondunk azoknak a szülőknek, akik a 
Magyar Falu Program keretében beszerzett óvodai játé-
kok telepítésének előkészítésében és utómunkálataiban 
tevékenyen részt vettek (név szerint: Csup Atilla, Gaál 
Péter, Ádám László, Lénárt Gergő, Budai István),  
az önkormányzat dolgozóinak (Szemán János, Pelyhe 
Károly, Gaál Imre, Juhász József) és Kleszó Tibor pol-
gármesternek. 

Itt szeretnék reagálni a közösségi oldalon (Facebook/
Tard csoport) feltett egyes lakossági kérdésekre, meg-
jegyzésekre.  
 Tard Község Önkormányzata a Tard külterület 
0157/2 hrsz-ú, legelő művelési ágú ingatlanra, az úgyne-
vezett „Köles-oldali legelő” területére (5 ha 8029 m2) 
2015. évben 10 évre szóló haszonbérleti szerződést kö-
tött Szabó Attila helyi lakossal. A szerződés értelmében 
a haszonbérlő köteles a földet rendeltetésének megfele-

lően használni, továbbá köteles betartani a természetvé-
delmi, környezetvédelmi és talajvédelmi előírásokat.       
A haszonbérlő ígéretet tett arra, hogy a területet hamaro-
san teljes terjedelmében lekaszálja.  
 
 A „csordakút” területe a csapadékvíz elvezetést 
végző vállalkozó ígérete szerint 2-3 héten belül megtisz-
tul attól a törmeléktől, ami a csapadékvíz-elvezetési be-
ruházás kivitelezése során keletkezett.  
 Az ott parkoló teherautók, kamionok tulajdonosait 
pedig felszólítjuk, hogy engedély hiányában ne tárolják 
az említett területen a járműveiket. Az önkormányzat 
eddig támogatta az érintett helyi vállalkozókat azzal, 
hogy nem emelt kifogást az ott parkoló tehergépjármű-
vek ellen, azonban a lakosság részéről az önkormányza-
tot ért rendszeres támadások hatására a jövőben ezt 
nem fogjuk engedni. 
 
 A Tard, Rózsa u. 59/B. szám alatti lakásra kö-
tött bérleti szerződés 2020. szeptember 9-ig szól, 
melyre az önkormányzat új szerződést a bérlővel nem 
fog kötni. Folyamatosan egyeztetünk a lakóval, keressük 
a lehetőségét annak, hogy a bérleti szerződést az emlí-
tett időpontot megelőzően közös megegyezéssel meg-
szüntessük. 
 
 Kérjük, hogy a Béke téren található játszótéri 
eszközöket 14 éven felüli személyek ne használják! 
Sajnos több esetben azt tapasztaljuk, hogy felnőttek 
vagy fiatal felnőttek használják akár az 1-2 éveseknek 
készült hintát és a többi játszótéri eszközt. Ezzel a ma-
gatartásukkal rövidíthetik a játékok élettartamát, de egy 
meggyengült eszköz akár a kiskorú gyermekeknek is 
sérülést okozhat!  

Kleszó Tibor polgármester 

 Tájékoztatom a T. Lakosokat, hogy a háztartás-
ban keletkező, de a házhoz menő hulladékgyűjtés kere-
tében el nem szállított/szállítható hulladékot a település-

hez legközelebbi hulladékudvarba helyezhetik el. 

Címe: 3433 Nyékládháza, 0217/21 hrsz. 

Nyitva:  kedd: 8:00-16:00 

  szombat: 8:00-16:00 

 

 A BESZÁLLÍTHATÓ HULLADÉKOK KÖRE: 
A háztartásban keletkező 
Nem veszélyes hulladékok 

– építési, bontási hulladékok (tégla, cserép, kerámia, 
beton, föld és kövek, illetve ezek keveréke); 
– termékként tovább nem használható gumiabroncs-
ok; 
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– papír és karton, üveg, műanyag-flakon, fólia; 
– zöldhulladék: nyesedék, gallyak, fű, lombok, egyéb 
fahulladékok; 
– nagydarabos hulladékok (bútorok, nagyméretű fel-
újítás után megmaradó lomok, háztartási tárgyak és 
berendezések pl. műanyagkád, kézmosó, elhasznált 
konyhai eszközök); 
– elektromos és elektronikai hulladékok (hűtő, tévé, 
rádió, kis méretű háztartási készülékek); 
– fémek és fém csomagolási hulladékok (alumínium 
doboz, sárga- és vörösréz, vas és acél stb.); 
– sütőolaj. 

Veszélyes hulladékok 
– szárazelem, akkumulátor, festék- és lakkmaradékok 
csomagolóeszközeikkel együtt, használt motorolajok, 
azok csomagolásai, növényvédőszer-maradékok, fény-
cső és izzó. 
 
A HULLADÉKUDVAR IGÉNYBEVÉTELÉNEK  
FELTÉTELEI 
A hulladékudvarba történő beszállításkor a lakossági 
ingatlanhasználó köteles lakcímkártyáját és személyi 
igazolványát, valamint az esedékes közszolgáltatási díj-
nak a Koordináló Szerv felé történő megfizetését igazoló 
bizonylat másolatát a hulladékátvevőnek bemutatni. 
Az igazolványok hiányában, – a hatályos jogszabályok 
előírásai értelmében – az átvételt a hulladékudvarnak 
meg kell tagadnia. 
A hulladékok elhelyezése díjtalan. 
 
BESZÁLLÍTHATÓ HULLADÉKOK MENNYISÉGE 
A hulladékudvarban ingatlanonként 
– negyedévente 250 kg nem veszélyes hulladék, 
– évente 100 kg veszélyes hulladék 
helyezhető el. 
A mennyiségi korlátozás alól kivételt képeznek az elkülö-
nítetten gyűjtött csomagolási (papír, karton, PET palack 
és PE fólia, valamint üveg- és fémhulladékok), melyek-
ből korlátlan mennyiség adható át a hulladékudvarban. 
(Forrás: http://bmhnonprofit.hu/szolgaltatasaink/hulladekudvarok/)  

CSALÁDI CSÜTÖRTÖK – kézműves nap a Hagyo-
mányőrző Rendezvényközpontban 

 

2020.07.23-án 10:00 órától a Hagyományőrző 

Rendezvényközpontban (Tard, Béke út 53.) csalá-

di kézműves nap lesz, amelyre minden érdeklődőt 

szeretettel várunk! 

Zöldebb Élhetőbb Községért! (Zöldfalu Program)

Tisztelt Lakosság! 
 Meghívom Önöket, az Unió által támogatott, a 
házak, nyaralók, energetikai felújítását szolgáló a Ma-
gyar Fejlesztési Bankon keresztül nyújtott támogatás 
bemutatójára. Várjuk azokat, akik korszerűsítenék a há-
zaikat, (napelem, fűtéskorszerűsítés, nyílászáró csere, 
szigetelés stb….)  és szeretnék lenullázni fűtés és vil-
lanyszámlájukat. Újítsuk fel energetikailag a házunkat. 
ingyen milliókból!! 
Jöjjön el: Amennyiben szeretne az energiaszolgálta-

tóktól függetlenül élni. 
Helyszín és időpont:  
Tard, Teleház, 2020.07.16. 18.00 
A tájékoztatót tartja a Top NRG energetikai vállalat 

www.nullrezsi.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Templombúcsú és Bérmálkozás 
 Különleges alkalom volt június 28. vasárnap. Pé-
ter és Pál apostolok ünnepén részesülhetett 8 fiatal a 
bérmálás szentségében. Nemcsak számukra, hanem az 
egyházközség számára is kiemelkedő volt ez az alka-
lom, hiszen nincs minden évben bérmálkozás Tardon. 
Buda Péter helynök atya, a Szeminárium rektora szolgál-
tatta ki a szentséget Dr. Ternyák Csaba érsek atya meg-
bízására a bérmálkozók számára. Az alkalomra Nyitrai 
Péter karnagy úr és a Vox Vocis kórus szolgálata is 
emelte az ünnep hangulatát.     
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Megjelenik alkalmanként. 
A lapot kiadja: Tard Község Önkormányzata 

Szerkesztőség: Szomolyai KÖH Tardi Kirendeltsége; 

3416 Tard, Rózsa u. 1.   
 

E-mail: tardihirek@gmail.com         

Fogadalmi keresztút 
 A nagyböjti időben, amikor a temetői keresztutat 
végeztük, minden évben megkérdezték tőlem a hívek, 
hogy mikor készítünk már egy olyan stációt, amely – 
más településekhez hasonlóan -, a falu ékessége lehet-
ne. Mindig azt feleltem ezekre a kérdésekre, hogy még 
nem jött el az alkalmas idő, hiszen annyi ingatlant, egy-
házi épületet kell még rendbe hoznunk. 
 A járvány elmúltával, valamint a településünk 
800. évfordulója alkalmából köszönetünk és hálánk ki-
fejezéseként, viszont elérkezett az idő, hogy a fogadal-
mi keresztút elkészítését megvalósítsuk. A temetőkert 
oldalában felállított kálvária emlékeztethet bennünket 
nem csak arra, hogy a település 800 éve töretlenül léte-
zik, de arra is, hogy az Isten irgalmából még a járvány 
sem pusztította el. Várjuk a családok és az adakozók 
felajánlásait. Egy állomás 250.000 forintba fog kerülni, 
több család is összefoghat, akiknek a neveit fel fogjuk 
tüntetni a stációkon. A tibolddaróci keresztúti állomások 
mintájára szeretnénk a miénket is elkészíteni. 

 
Temetőkert-kálvária 

 Az elmúlt évben elkezdtük a temetőkert rendbeté-
telét. Új temető gondnokunk van Juhász Lászlóné B. 
Hajnalka személyében (a régi gondnokot a járvány miatt 
még ünnepélyesen nem tudtuk elbúcsúztatni), akinek a 

feladatai közé tartozik, hogy a temetői szabályzatban 
meghatározott előírások betartására ügyeljen. Bármilyen 
kérdés vagy probléma esetén forduljanak hozzá biza-
lommal. Eddig sikerült a területet kiméretni, a temetőben 
lévő sírokat felmérni és a temetőkönyvben regisztrálni az 
adatokat. A szeméttárolókat kiürítettük és szelektíven 
gyűjtjük a temetőben lévő hulladékokat. Új hulladéktáro-
lókat is rendeltünk, amelyek könnyebbé teszik majd a 
gyűjtést és az elszállítást. Elkezdtük a parkoló előtti rész-
ben kialakítani az új kerítést, ugyanis az előírások szerint 
a temetőket kötelező körbe keríteni. Folyamatban van a 
régi temetőkert síremlékeinek az áthelyezése is, mert a 
keresztúti állomások végén, az újraépítendő nagykereszt 
körül szeretnénk egy közösségi tér létrehozását is, 
amely alkalmas lehet akár szentmisék megtartására is. 
 Szeretném megköszönni a tardi emberek nagylel-
kű segítségét és támogatását a temetőkert rendbetételé-
vel kapcsolatban. Tudom, hogy a kegyeleti érzések na-
gyon mélyen és érzékenyen érintik a hozzátartozókat, de 
hiszem azt, hogy összefogással és egymásra figyelés-
sel, a temetőkertből egy csodálatos kálvária-dombot tu-
dunk majd megvalósítani a járvány elmúltával, valamint 
a településünk 800. évfordulója alkalmából köszöne-
tünk és hálánk kifejezéseként. 

Linczenbold Levente 
Plébános 

Bérmálkozók:   Dávid Dorka, Kalocsány Péter, Kozicska Katinka, Molnár Kincső Zsófia,  
   Molnár Katalin, Molnár Tímea, Szerekes Emma, Vincze Lili Hanna  


