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Készült: Tardona Község onkormányzata Képviselő-testületének rendkíviili, nyilvános
ülésén.

Az ülés időpontia: 20|5. miárcius 23. akezdés időpontja: 11:00 óra.

Az ülés helve: Jókai Mór Művelődési otthon és Könyvtar' Tardona, Kossuth u.32.

Az ülósen ielen vannak a képviselő.testület taeiai ktizül:

Balla György polgrírmester
SzÍicsné Pál-Kutas orsolya alpolgármester
Czakő Tivadar képviselő
Földessy Aranka Margit képviselő
Gyenes Bálint képviselő
Pálné Kakszi Ilona képviselő
Primász Péter képviselő

Távol van: -

Az ülésen ielen vannak tanácskozási ioggal meehívottak közül:

Dr. Szécsi ottő jegyző
Júásmé dr. Soltész Edit aljegyző, jkwezető

Balla Gvörgv polgármester:
Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott7 fő képviselő közÍil 7 fő kép-
viselő jelen van, ezért az ülés hatarozatképes és azt megnyitotta.

Javasolja ajegyzőkönyv hitelesítőinek Primász Péter és Pálné Kakszi Ilona képviselőket. Kéri,
hogy aki egyetért kézfelnyújtással jelezze.

A képviselő-testtilet egyhangulag 7 igen szavazalíaI, ellenszavazat és tutőzkodás nélkül
elfogadta a polgrírmester javaslatát.

Ismerteti és szavazásra bocsátja a napirendi pontokat.

1./ Javaslat óvoda felújítási pá|yénatta| kapcsolatos tervező kivá|asztására
Előterjesztő : Balla György polgrírmester

2. l Indifu ényok, j avaslatok

A képviselő-testtilet jelenlévő 7 taga egyhangúlag,7 igen szavazatta|, ellenszavazat és
tartőzkodás nélkül elfogadta az a|ábbi napirendet:

1./ Javaslat óvoda felújítási pá|y'azatta| kapcsolatos tervező kiválasztásara
Előterj esaő: Balla György polgiírmester



2. I Indifu anyok, j avaslatok

1. napirend

Balla Gvtirgv polgármester: Elmondja, hogy döntést hozott a Képviselő-testiilet, hogy pá-
|yéaatot nyújt be az ővoda építésével kapcsolatban és harom helyre lett kiküldve az aján|atké-
rés. Köszöni Prílné Kakszi Ilona képviselőnek és óvónőnek, hogy a pá|yézatot kikutatta. A
hiírom megküldött ajánlatkérésből kettőre érkezett vá|asz.Ismerteti az ajátiatokat. Összegez.
ve Muszka úr nem adott ajránlatot, Harsányi Lász|ő szerint nem lehet a pá|yézati összegből
megvalósítani. A harmadik ajrínlatot az Abaterv Kft. adta, melyet korábban ismertetett. Kéri,
hogy akinek van kérdése.

Földessv Aranka Mareit képviselő : Kér dezi' hogy mindenki visszakül dte az aj ánlatot.

Balla Gvörw polgármester: Elmondja" hogy Muszka úr nem váI|a|ta, Harsrínyi úr szerint
nem lehet apá|yazati fonrísból megcsinálni. Az Abaterv által adott ajrínlat szerint megcsinál-
ható, de csak a pontos terv elkészülte után tud felelősség teljes kijelentést tenni.

Dr. Szécsi Ottó iewző: Elmondja, hogy aterv elkésziilte utrín lehet a költségvetést megmon.
dani.

Gvenes Bálint képviselő: Kéri az eIhangzottak pontos összefogla]ását. Az egyik fő nem adott
ajránlatot, a második szerint nem lehet elkészíteni, a harmadik szerint a pontos összeget csak a
terv elkészülte után lehet megmondani?

Dr. Szécsi ottó iewző: Elmondja, hogy ha tervek elkészülte utrín tud atewező felelősséggel
viílaszolni.

F.öldessv Aranka Margit képviselő: Elmondja, hogy a véleménye az,hogy felesleges tervek-
re nincs pétu, anit kifizessenek, de tervek nélktil nem lehet pá|yánatot beadni. Ezt nem lehet
megspórolni. Ha a későbbi ToP-os pá|yáaatra nyujtja be az onkormányzat ez nem kidobott
pét:z.Pá|yázat beadását követően meg lehet próbrálni megkeresni a tiímogatót, hogy megfelelő
indokokkal a|átÍttnasztva növelni a|étszátmot és így a forrást is. Megkéri Pálné Kakszi Ilona
képviselőt, hogy ezt fejtse ki.

Pálné Kakszi Ilona képviselő: Ismerteti a lehetőséget.

Balla Gvörgv oolgármester: Kéri, hogy akinek van még kérdése vagy hozzásző|ása tegye
meg.

Gvenes Bálint képviselő:Kérdezi, hogy mi még a teendő?

Czakó Tivadar képviselő: Elmondjq hogy a Képviselő-testiilet nagy része a megvalósítás
mellett ál|. Aztkell még |etisztépni, hogy mit kellmég tenni. Vállalja a testület és cselekedjen.

Balla Gvörw polgármester: Elmondja, hogy ez megtörtént.

Dr. Szécsi Ottó ieeyző: Elmondja, hogy a tervek a jogszabá|yi előírások alapjrín készülnek le'
megá||apításra kerül, mekkora az arész, amit még hozző kell építeni. Az egyik tewező szerint



nem fer bele. Ez az összeg a tervezés utián ismertté válik, és ha olyan nagyságú amit az Ön-
korményzat nem tud biztosítani visszaléphet.

Szűcsné Pál.Kutas orsolva alpolgármester: Kérdezi, hogy lehet-e kivitelezőt módosítani?

Dr. Szécsi Ottó iegvző: Elmondj4 hogy előbb kell a tery ami a|apján kivitelező lesz kivá-
laszfva.

Balla Gvörw polgármester: Elmondja, hogy az első feladat' hogy döntsön a Képviselő.
testiilet a terv ező kiválasztrásáról.
Javaslata a következő: ,,l.) A Képviselő-testÍilet úgy dönt, hogy az óvodai kapacitásbővítést
célzó beruhápasok tiímogatásara |<tírt pátyánathoz kapcsolódó terv elkészítésére az Abatew
Kft-vel (326| Abasár, Radnóti u. 4. ) köt szerződést 480.000,- Ft+ÁFA összegben. 2. A Kép-
viselő.testiilet felhatalmazza apolgármest ert a szerződés aláírásríra.''

Kérdés és hozzászólás hiányában kéri a Képviselő.testiiletet, az e|őbbi kiegészítéssel a javas-
lat elfogadrísara.

A Képviselő.testtilet a tagjai közÍil jelen lévő 7 fő közÍjl' 7 igen szavazatta|' ellenszavazat és
tartózkodas nélkül elfogadta a javaslatot és az úábbihatÍttozatothozta:

Tardona Ktizségi Önkormányzat Képviselő-testületének
25 12015. (III. 23.) határozata

döntés az óvodai pá|yánathoz kapcsolódó telv készítésére vonatkozó ajánlatról

Tardona Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tánggya| kapcsolatos előterjesáést
megtargyaltaésakövetkezőhatátrozatothozza:

l.) A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy az ővodu kapacitásbővítést cé|ző benlhÍzások trímo.
gatásárak'tírtpétyazathoz kapcsolódó terv elkészítésére az Abaterv Kft-vel (326| Abasiír,
Radnóti u. 4. ) köt szerződést 480.000,- Ft+ÁFA összegben.

2. A Képviselő.testtilet felhatalmazzaapolgrírmestertaszerzódés aláírásríra.

felelős: polgármester
hatríridő: 10 nap

,.,;;;".

Czakó Tivadar képviselő: Elmondja' hogy a falu vinígosításával kapcsolatban megkeresték
és érdeklődtek. Van-e erre terv, keressék-e meg a lakosságot?

Balla Gviirev polgármester: Vrírja a javaslatokat.

Czakó Tivadar képviselő: Kérdezi, hogy akar-e ilyet a település? Korábban megkerestek



lakosokat, akik ajánlottak felvinígot és gondoztak is viragos közterÍiletet.

Szűcsné Pál.Kutas Orsolva alpoleámester: Elmondja" hogy legvinígosabb udvar progra-
mot is lehetne indítani.

Balla Gvörw poleármester: Elmondja, hogy jó minőségu ftildet fognak hozni és legalább
olyan virágosítiís lesz, int tavaly. Kéri, aki ebben a témában jártas vegyen részt.

Földessv Aranka Margit képviselő: Javasolja, hogy a falu elején és végén atáb|a köriil is
viragosítsan ak. Ez egy meghataro ző kép a falwól.

Czakó Tivadar képvÍselő: Javasolja, hogy a selejtezés során értékesítésre kerülő tírgyakból
befolyó összeg egy részét fordítsrák virágosítrísra.

Balla Gviirw polgármester: Támogatj a Czakő képviselő ur javaslatát. Kéri, hogy akinek
ehhez van javaslata tegye meg. Javas|ata a következő: ,,A Képviselő.testiilet úgy dönt, hogy
az onkormányzat éltal- értékesíteni kíván, leselejtezett tárgyakból befolyt összeget faluszépí-
tésre fordítja.''

Kérdés éshozzászólás hianyában kéri a Képviselő-testiiletet, az e|őbbi kiegészítéssel a javas.
lat elfogadasára.

A Képviselő.testtilet a tagjai közüljelen lévő 7 fő közn| 7 igen szavazat1al, ellenszavazat és
tartózkodrás nélhil elfogadta a javaslatot és az alábbthatÁrozatothozta..

Tardona Ktizségi Önkormányzat Képviselő.testületének
26 12015. (III. 23.) határozata

leselejtezett tárryak értékesítéséből befolyt összeg felhasználásáról

Tardona Községi Önkormányzat Képviselő.testülete a üírggyal kapcsolatos előterjesztést
megtrírgyaltaésakövetkezőhatátrozatothozza:

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy az Önkormrínyzat á|ta| értékesíteni kíviínt, leselejtezett
targyakból befolyt összeget faluszépítésre fordítj a.

Balla Gvörw noleármester: Elmondja, hogy a volt iskola épületébe ismeretlenek a hétvégén
betörtek. Nem loptak el semmit, csak randalitoztak és harom poroltót kifujtak. Megtette a
sztikséges lépéseket.

11:45 órakor Földessy Aranka Margit képviselő halaszthatatlan üryeire hivatkowa e|-
haryta az üléstermet, így a jelen lévő képviselők száma 6 főre csökkent.

Balla Gvörw polgármester: Tájékoztatja a képvise|őket az iskola épültén belüli he|yzetrőI,
valamint arról, hogy csőtörés volt a főutcrán, melyet aszolgáItatő mar igyekszik elhárítani.

l2zl0 órakor Szűcsné Pál-Kutas Orsolya alpolgármester halaszthatat|an üryeire hivat.
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kozva elharyta az ülésÚermet, íry a jelen lévő képviselők száma 5 főre csökkent.

Bal|a Gvörw polqámester:Tájékoztatja a képviselőket a Start köznunka programról.

Mivel a napirendhez kapcsolódóan további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a
polgiírmester a képviselő.testtileti nyílt iilését 12 őra22 perckor bezárta.
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