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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében 2020. március 11-én
veszélyhelyzetet hirdetett ki. Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének valamennyi feladat- és
hatáskörét a polgármester gyakorolja,
ezért képviselő-testületi, bizottsági ülés
összehívására nincs lehetőség, mert a
képviselő-testületnek veszélyhelyzetben
nincs döntési jogköre. A polgármesternek
a szükségesség, arányosság és a joggal
való visszaélés tilalmának elvére figyelemmel kell döntéseit meghoznia.
A veszélyhelyzet kihirdetése óta csak az
alábbi, feltétlenül szükséges kérdésekben
határoztam:
2020. március 17. napjától rendkívüli szünetet rendeltem el az önkormányzat fenntartásában működő Bükk Kincsei
Napközi-Otthonos Óvodában. Azon családok esetében, ahol a szülők a gyermekek felügyeletét más módon nem tudták
megoldani, az óvoda ügyeletet biztosított
és biztosít jelenleg is.
A szociálisan rászorult helyzetbe
került lakosokat kérelmük alapján támogatásban részesítettem. Döntöttem a szo-

ciális étkeztetés iránti kérelmekről.
A Miskolci Törvényszék végzése
alapján módosítottam a Tard Község Fejlődéséért Alapítvány Alapító Okiratát,
megválasztottam az új kuratóriumi és
felügyelő bizottsági tagokat.
Meghatároztam a 2020/2021-es
nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, a megnövekedett gyermeklétszámra tekintettel engedélyeztem a csoportlétszám emelést.
Hétfőtől Budapesten is hatályát vesztette
a kijárási korlátozás, de egyes védelmi
óvintézkedések így is érvényben maradnak annak érdekében, hogy ne veszélyeztessük az eddigi eredményeket és
megóvjuk saját és honfitársaink életét,
egészségét.
A védelmi intézkedések következő üteméről szóló 207/2020. (V.15.) Korm. rendelet Budapest főváros kivételével az
alábbiakban fogalmazza meg az új védelmi intézkedéseket, melyek 2020.
május 18. napjától alkalmazandók:
A vendéglátó üzlet belső (zárt) részében (étteremben, kávézóban, cukrászdában, büfében, presszóban) a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital
elfogyasztása megengedett. Az üzlet zárt
részében az ott dolgozók – a vendégek
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által látogatható területen – kötelesek a szájat és az orrot eltakaró eszközt viselni. A védőtávolság betartása
kötelező.

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani az önkéntes
maszk-varróknak és a Matyodesign Nonprofit Kft-nek a
felajánlott maszkokért.
Kérek minden tardi lakost, hogy továbbra is ügyeljen
a személyes higiéniára, a védőtávolság megtartására
és – ahol szükséges – viseljen maszkot!

A szabadtéren lévő játszótér nyitva tarthat és látogatható.
A szálláshely fogadhat vendéget, és a vendégek
számára az ott-tartózkodás megengedett. A szálláshelyen üzemeltetett vendéglátó helyiségekre a vendéglátó
üzletekre vonatkozó szabályok irányadók.
2020. június 1. napjától a temetést, valamint a
házasságkötést követő családi rendezvény megtartható,
ha a résztvevők száma nem haladja meg a 200 főt.
2020. június 1. napjától a házasságkötés és a házasságkötést követő családi rendezvény vendéglátó üzletben, valamint szálláshelyen is megtartható, és azon
zenés szolgáltatás biztosítható. A családi rendezvény
során a védőtávolság megtartása kötelező.

A járvány idején sem állt meg az élet az önkormányzatnál. Pályáztunk a polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítésére, szálláshely kialakítására és fogorvosi eszközök beszerzésére.

Az üzletekben és a tömegközlekedésben továbbra
is kötelező maszkkal, sállal vagy kendővel eltakarni az
arcot. A 65. életévüket betöltöttek továbbra is csak 9 és
12 óra között látogathatják az üzleteket, gyógyszertárakat, drogériákat.

A két tájház felújításának tervezésére összesen
1 600 000.-Ft támogatásban részesült az önkormányzat.
A tervek birtokában pályázhatunk majd a felújításra.
Addig is el kellett végeznünk a feltétlenül szükséges
állagmegóvási munkákat, mivel az épületekben egy ideje
beázás és egyéb szerkezeti problémák nyomai látszottak. A nádtető és falazat javítási munkálatokra mintegy
félmillió forintot költöttünk. A kerítés elkorhadt részeit
saját erőből cseréljük, a szükséges állagmegóvási munkákat elvégezzük.

A piacok vonatkozásában a helyi polgármesterek ettől
eltérő szabályokat is megállapíthatnak. Mielőtt elindulnak
otthonról, érdemes utána nézni, hogy az adott településen a polgármester milyen szabályokat határozott meg.
Például Mezőkövesden, a Rákóczi u. 24. szám alatti
élelmiszerpiac május 23-tól újra szabadon látogatható időbeli korlátozás nélkül - a teljes nyitvatartási idő alatt.
Mindenki számára kötelező azonban a maszk viselése a
piac teljes területén.

Az óvodai nyílászárók többségét – egy tavaly
meghozott testületi döntés alapján – kicseréltettük, a
belső helyreállító munkálatok még folyamatban vannak.
Nagy örömünkre a Magyar Falu Program keretében
2 000 000.-Ft értékben új udvari játékokkal gazdagodik
az óvoda. A telepítéshez szükséges előkészítő munkálatok jelenleg is zajlanak, melynek költségeit az önkormányzatnak kell viselnie.

Kinyithatnak a strandok, szabadtéri fürdők, szabadtéri múzeumok és az állatkertek. A védőtávolság betartásáról az üzletek üzemeltetőinek kell gondoskodniuk.
A járványhelyzet romlása esetén újra életbe léphetnek
védekezéshez szükséges intézkedések.
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Az iskola régi szárnyán beázott a tető, a javítást
és a szigetelést helyi vállalkozóval elvégeztettük.
A konyha étkező része megszépült, közmunkásaink
lambériáztak, a helyiséget kifestették, álmennyezet készült, ami így kellemesebb környezetben várja a diákokat és a családokat.

Az önkormányzat dolgozóival a kapcsolatot felvehetik

telefonon (0649/432-903)

bármely házi gondozónak jelezve,

e-mailen (hivatal@tard.hu), vagy

a hivatal postaládájába dobva.
Mindenkinek jó egészséget kívánok!
Kleszó Tibor
polgármester

Folyamatosan eleget teszünk a korábban pályázat keretében megvalósult beruházásokkal kapcsolatos elszámolási, adatszolgáltatási kötelezettségeinknek.

ÜGYFÉLFOGADÁS

A
járvány kedvezőtlen hatásai sajnos az önkormányzatokat is utolérték. A gépjárműadót erre az
évre teljes egészében (tehát nem csak 60%-ban, hanem
100%-ban) elvonták az önkormányzatoktól, az iparűzési
adó befizetési határidejét pedig meghosszabbították.
Az ebből származó bevétel várhatóan jóval kevesebb
lesz, mint eddig, ami szintén jelentős kiesést jelent a
helyhatóságoknak. A konyha által biztosított étkeztetés
adagszáma is lecsökkent, tovább rontva az önkormányzat anyagi helyzetét. Bízunk benne, hogy sikeresen átvészeljük ezt az időszakot.

Tájékoztatom a T. Lakosokat, hogy a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendjén egyelőre nem változtatunk,
vagyis ügyintézés elsősorban telefonon és elektronikus
úton történik. Kérelmeiket leadhatják a hivatal postaládájába dobva, e-mailen vagy ügyfélkapun keresztül küldve.
Azon ügyek intézéséhez, amihez személyes jelenlét
(pl: házasságkötési szándék bejelentése) vagy segítség
szükséges, kérem, hogy a 0649/432-903-as telefonszámon előzetesen egyeztessenek a hivatal illetékes ügyintézőjével.

Köszönjük mindenkinek, aki önkéntes munkájával
hozzájárul a településünk tisztán tartásához, szebbé
tételéhez, valamint hálásak vagyunk azoknak is, akik a
nem hozzájuk tartozó, elhanyagolt területeken a füvet
levágták, illetve akik a közterületeken takarítottak, önzetlenül segítettek, jó példával állva mindenki előtt. A legapróbb segítség is segítség. Minden közösségnek felajánlott munka értéke felbecsülhetetlen.

dr. Hajdú Katalin
aljegyző

Megértésüket köszönjük!

EB-ÖSSZEÍRÁS
Emlékeztetem a T. Lakosokat, hogy a településen ebösszeírás van folyamatban, melynek határidejét – a
Tardi Hírek 2020. márciusi számában közölt dátumhoz
képest – a kialakult járványhelyzetre tekintettel
2020. június 30-ig meghosszabbítjuk.

Szeretnék továbbá köszönetet mondani a házi gondozóknak, akik ebben a helyzetben is kitartóan végzik
munkájukat és segítenek, ahol arra szükség van.

Az eb-összeírás során az ebtartóknak (ebenként) az
állatvédelmi törvényben meghatározott tartalmú adatlapot kell kitöltenie és az önkormányzatnál leadnia. Az
adatlap letölthető a www.tard.hu honlapról, átvehető a
nagy Coop boltban és a hivatal bejáratához kihelyezett
irattartóból.

Továbbra is segítséget nyújt az önkormányzat a bevásárlásban és a gyógyszer kiváltásban azoknak az
idős vagy krónikus beteg lakosoknak, akik családi
segítség hiányában ezt nem tudják megoldani.
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Tájékoztatom a T. Ebtartókat, hogy az összeírás törvényi
kötelezettsége az önkormányzatnak. Az eb tulajdonosa,
tartója jelen összeírást követően is köteles az adatokban
bekövetkezett változást, a szaporulatot írásban bejelenteni az önkormányzathoz.

község idegenforgalmának fellendítése, a falusi turizmus
meghonosítása, a környezet védelme, a közterületek
rendezése, a középületek állagának megóvása, az út- és
közműhálózat fejlesztése.
Az új kuratóriumnak gyümölcsöző együttműködést, jó
munkát kívánok!
Kleszó Tibor
polgármester

Az adatszolgáltatás teljesítését ellenőrizni fogjuk, és aki
azt elmulasztja, 30 000.-Ft állatvédelmi bírsággal sújtható.
dr. Hajdú Katalin
aljegyző

TÁJÉKOZTATÓ
a házhoz menő lomtalanítás újraindításáról

TARD KÖZSÉG FEJLŐDÉSÉÉRT
ALAPÍTVÁNY
A Miskolci Törvényszék 2020. január 28. napon
jogerőre emelkedett végzésében megszüntette a Tard
Község Fejlődéséért Alapítvány közhasznú minősítését
és elrendelte a közhasznú jogállás nyilvántartásból való
törlését.

Tájékoztatom a T. Lakosokat, hogy a BMH Nonprofit Kft.
2020. május 11-től ismételten fogadja a házhoz menő
lomtalanításra vonatkozó igénybejelentéseket.
A bejelentéssel egy időben a koronavírus járvánnyal kapcsolatos nyilatkozattétel szükséges, amely
nyilatkozat a
www.bmhnonprofit.hu oldalon a lomtalanítási igénybejelentő lap mellékleteként elérhető.

Az alapítvány alapító okiratát a törvényszék döntésének
megfelelően módosítani kellett, a kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagok megbízatásának lejárta miatt pedig új
tisztségviselőket kellett választani.

A szolgáltató a lomtalanítást nem előre meghirdetett napokon, hanem igénybejelentés alapján, a lakossal előre
egyeztetett napon végzi el. A lomtalanítás ingyenesen
évente 2 alkalommal vehető igénybe.

Az új kuratórium tagjai: Dr. Molnár Anett elnök (Tard,
Rákóczi u. 41.); Juhász Judit (Tard, Rákóczi u. 37.);
Komáromi Béla (Tard, Rózsa u. 84.); Németh Attila
(Tard, József Attila u. 6.) és Dusza Attila (Tard, Béke út
44.)

Az igénybejelentés történhet:

telefonon (0621 3500 111-es telefonszámon),

a honlapról előzetesen letöltött igénybejelentő lap
segítségével,

e-mailben (ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu email címen)

a www.bmhnonprofit.hu oldalon található elektronikus űrlap segítségével

A felügyelő bizottság megválasztott tagjai: Nagy Béla
elnök (Tard, Petőfi u. 17.); Kleszó András (Tard, Mártírok
útja 14.) és Gál Zoltán (Tard, Széchenyi u. 2/A.)

Bővebb
információ
és
tájékoztatás
www.bmhnonprofit.hu oldalon olvasható.

Az alapítvány célja a lakosság komfortérzetének
javítása, a község népművészeti hagyományainak ápolása és népszerűsítése, a lakosság kulturális programjainak és sporttevékenységének támogatása, valamint a
Megjelenik alkalmanként.
A lapot kiadja: Tard Község Önkormányzata
Szerkesztőség: Szomolyai KÖH Tardi Kirendeltsége;
3416 Tard, Rózsa u. 1.

a

Kleszó Tibor
polgármester

E-mail: tardihirek@gmail.com
www.tard.hu

