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Készült: Tardona Közsé gi Önkormányzat Képviselő-testületének közme ghall gatásan.

Az ülés időpontia: 2015. december 7. akezdés időpontja: 17:00 óra.

Az ülés helye: Jókai Mór MűvelődésiHálzés Ktinyvtrár nagyterme, 3644 Tardona, Kossuth u.

32.

Az ülésen ielen vannak a képviselő.testület tagiai közül:

Balla György polgármester
Szíicsné Pál-Kutas orsolya alpolgármester
Czakő Tivadar képviselo érkezett
Földessy Aranka Margit képviselő érkezett
Gyenes Bálint képviselő
Pálné Kakszi Ilona képviselő

Távol van: Primász Péter képviselő, aki távolmaradását e|őzetesen bejelentette.

Az ülésen ielen vannak tanácskozási ioegal meghívottak közül:

Dr. Szécsi ottő jegyző
Juhászné dr. Soltész Edit a\jegyző, jkwezető

Jelen van még 25 fő tardonai lakos

Balla Gvörw polgármester:
gáIIapit1a,hogyameg:lá|asúott7főképvise1őközü16főkép-

viselő jelen van, ezért az ülés hatarozatképes és azt megnyitotta.

Javasolja a jegyzőkönyv hitelesítőinek Pálné Kakszi llona és Czakő Tivadar képviselőket.

Kéri, hogy aki egyetért kézfelnyujtássa| jelezze,

A képviselő-testtilet jelenlévő 6 tag1a egyhangúlag 6 igen szavazatta|, ellenszavazat és

tartózkodás nélkül elfogadta a polgármester javaslatát.

Ismerteti és szavazásra bocsátja a napirendi pontokat.

1.) Közmeghallgatás

A képvise1ő-testület jelenlévő 6 tagsa egyhangúlag, 6 igen szavazatta|, ellenszavazat és

tartózkodás nélkül elfogadta az a|ábbi napirendet:

1.) Közmeghallgatás

Balla György polgármester: Elmondja, hogy szeretettel köszönt minden jelenlévőt, külön

köszönti Dr. Szécsi ottő jegyző urat, Juhás zné Dr. Soltész Edit alj egy ző asszonyt, és a képvi-

selő testület tagjait. A teljesseg igénye nélkül szeretne az év eseményeiről, az ehégzett felada-

tokról tajékonátást adni. Kezdi a kulturális élettel, programokka|. Az éven több nagyobb ren-

dezvény is volt, melyekre a kömyék más településeiről is nagy sziímban érkeztek vendégek.



A Tardonai Fiatalok Hagyományőrző Egyesülete rendezésében Jókai emléktúra, Gyereknap,
Házhoz megy a Mikulás rendezvények. A Tardonai Kulturális Egyesület.rendezésében a Ven-
dégségben Tardonán, Szülőfalum Tárdona, Szüreti Feszivál. A Kazincbarcika és környéke
Méhész Egyesület rendezésében már 4. alkalommal volt Tardonai Méhészta|álkozó. Önkor-
ményzati szervezéssel Jókai Mór vers és prózamondó verseny, mely a környékbeli iskolrík
részére lett meghirdetve, TardonaKorző,Idősek Estéje, Allami ünnepek megtinneplése. Havi
rendszerességgel kirríndultunk a környékentíravezetőkkel. A frld napja alkalmából szewezett
szemétgyiíjtés volt a településen és környékén. A Tardonai hotgásúő rendezvényei is színesí-
tették falunk életét. Januar hónapban volt egy jól sikerült Batyus bál, havonta voltak E'gész-
ségdélutrínok, ttjbbek közt elsősegély nffitási alapismeretek. onképző körök rendszeres fog-
Ía|kozásai a népdalkör, gyermekek kézműves foglalkozása, sütés-főzés klub, kézimunka klub,
kultura-művészetek klub. Az év során többször volt színhánlátogatás. Heti rendszerességgel
vannak sportfoglalkozások, Zumba, Tiger boksz, női torna, volt kismamatoma, kínai gyógy-
torna. Pá|yazatok,lól az Első Eszak-Borsodi fotópályánatta Tardonáról nagy szátmban jelent-
keztek és szép sikereket értek el. Helyben kiírtpá|yazat volt aSzép, gondozott virágos udvar,
és az Üdvtizlet TardonárőI fotőpá|yázat. Nagy hangsúll fektettiik az internetes megjelenésre
és tájékoztatásta. Ezek voltak a kulturális programok rendezvények nagyvonalakban. A kö-
vetkező témakör a Startmunka program. Ennek keretén belül az éven 40 fő részére van folya-
matos munka. A program során megvalósításra kerültek a következók: ttj óvodai játszótér ke-
rült kialakításra. Uniós jellegű új fajátékok készültek és új kerítéssel lett körbekerítve ajátsző-
tér. A Gyiire porta vissza vásiírlása után a területen győgy és fiiszernövények telepítése, gon-
dozásakezdődött, amiből 200 négyzetméter fólia sátorban van. Ezeke folyamatban van a bio
minősítés megszerzése. Ugyanitt épült egy 24 négyzetméteres faház, hasonló nagyságú
féleresszel kiegészítve. Beszerczésre került 2 db asza|ő szérítő berendezést, mely a megter-
melt növények feldolgozására szolgál. Ezen kívül a temető melletti területen ültetve lett2200
tő levendula, valamint 1 ha gyi.imtilcsfa, 1 ha bogyósgytimölcs. Az idén először készítettek
csipkelekvárt és ivólevet is, valamint elkezdték textiles munkát és drótfonatot is gyártani. Be-
fejezettpá|yazatok' egyéb e|végzett munkák voltak aközví|ágítás korszerűsítése, Jókai út és
bekötőútjainak felújítása, aszfaltozása, Lelt egy jó minőségű hangosító berendezés is a kultur-
otthonban. Sikerült aFehérhán melletti előtetőt újjáépíteni. Fedett fatríroló készült a hivatal-
hoz és a közmunkásháyhoz. Megszüntették a közmunkásháuon a tetőbeézást. Több kritikus
szakaszon rendeáék avízfoIyást' csökkentve ezzel az árvizveszé|yt. Az évben folyamatosan
ügyeltek a temető rendjének megtartására. Közterületekről a veszélyes fak egy részét kivágtrík.
A Billa tárőig a Magyar Köztltközbenjarásukra arok és útpadka javítást végzett, mely nagy-
barthozzáján,i a biztonságos közlekedéshez. Tervezett fejlesztések a ToP-os pá|yazatokkap-
csrín elkészült a Település Stratégiai fejlesztési terve, amely a|apja|esz ajövőben beadandó
pá|yazato|nak. Ennek tarta\ma a teljesség igénye nélkül a Fő út felújítása, patakmeder rende-
zés, víze|vezető árohendszer rendbetétele, a Fehérház, sport és kulturális központtá fejleszté-
se' a Civilhaz kia|akítása, Idősek hána a volt iskolaépületből a hozzátartozó konyhával, új
óvoda építése, piactér kialakítása, közmunkásház felújítása, közterületek rendbetétele, a teme-
tőre urnafal építése, gyógynövény termesztés, feldolgozás fej|esztése. Néhány statisáikai ada-
tot osá meg a falu életéről. Az önkormányzatnak adóssága, tartozásanincs, pénzngyihe|yzete
stabil. Hosszú évek óta először az éven saját erőből sikerült az önkormiínyzatnak megoldani a
feladatokat. Röviden ennyit szeretett volna elmondani, köszöni, hogy meghallgatték. Yárja
építő j ellegű észrevételeiket, j avaslataik at, hozzászólásukat.

Tóth Sándorné tardonai lakos: orömmel vette, hogy tervezik az rárkok karbarfiartását. A
kertje végén van egy patak árok, ami az éven nem lett kitakarítva. Tervezik-e, hogy ezt megte-
szik? Elmondja, hogy a gazégetést nem tartják be, sokan még vasiírnap is és ünnepnapokon is
begyujtanak. Sőt olyanok is vannak, akik zajonganak.



Balla György polgármester: Kérdezi, hogy mikor jrírt lent a kert végében, mert már elkezd-
ték a körmunkásokaz rírok kitakarítását. Javasolja, hogy holnap együtt menjenek ki a területre.

Dr. Szócsi ottő jegyző: Koszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy az égetéssel kapcsolatban
egy településen a képviselő-testi'ilet nem szabályozza rendelet formájában, akkor ott nem lehet
égetni. Ebben az esetben az OTSZ rendelkezései az irányadók. Zajvédelemmel kapcsolatban
csendháborítás miatt a rendőrségen kell feljelentést tenni

Sütő Zsigmond tardonai lakos: Elmondja, hogy 1998-ban készültvíze|vezetési terv, melyet
javasol elővenni és aktualizálni. Rendeletekről nem tud semmit javasolja a könyvtárban elhe-
lyezni.

Dr. Szécsi ottő jegyző: Elmondja, hogy az intemet világában élünk. A honlapon minden
jegyzőkönyv elérhető, fent vannak a rendeletek is a nemzeti jogszabálytátr e|nevezésű oldalon
is.

Tóth Gyuta tardonai lakos: Elmondja, hogy srár vaÍI az úton, a traktor ráhordja. Sok árok is
el van ttimődve. A kutya kérdés régi történet, igaz, hogy a korábbi állapotokhoz képes sokkal
jobb a helyzet

Balla Györry polgármester: Kéri, hogy akinek tudomása van arról, hogy valakinek a kutyája
szabadon vaÍLaztlton je|ezze neki és beszélni fog vele. AvízeIvezetés kérdése napirenden van.

Dr. Szécsi ottó jegyző: Elmondja, hogy ő még soha semmit nem gffitott be a telkén mindent
komposáál. Ellene van a gffitogatásnak. A víze|vezetés kérdésére visszatérve a tervek elké-
szítése, avízjogi engedélyezési eljarás és a kivitelezés több millió forint, melyre önerőből az
önkormiínyzatnak nincs lehetősége, pá|yazru kell. A kutyrák esetében venni kell a bátorságot
és ajarási ügysegédnél kell szabálysértési feljelentést tenni veszé|yeztetés kutyával tényállás
miatt. Ajegyzónek ebben nincs hatásköre.

Balla György polgármester: Elmondja, hogy nyaron a közmunkaprogram keretében ki lett
takarítva az árok kapával. Ha a lakosok vennék a fríradságot és kapával az előtttik lévő árkot
kitakarítanrík sokkal nagyobb lenne a rend.

Debreczeni Balázs tardonai lakos: Elmondja, hogy a szelektív gffités nem iizeme I a szige-
tek tele vannak. Nem lehet telefonálni, internetezni mert nincs térerő.

Balla Gyiirgy polgármester: Elmondja' hogy vártaa szemét kérdést. A szolgáltatónak jeleáe,
hogy a szigetek tele vannak, a jelzésre elvitték. Atelefon szo|gá|tatőval felvették a kapcsolatot
és jelezték a problémát. A központ, átjátsző a templomban van az önkormányzat ebből nem
profitál semmit.

Földessy Aranka Margit képviselő: Elmondja, hogy a szolgáltató á|ta| felszerelt vezetékek
mar nem tudjak a megnövekedett igényeket kiszolgálni, de fejleszteni a közeljövőben nem
fognak.

Balla Györg;r'polgármester: Elmondja, hogy ebben atémábanis egyeztetett, de aszolgá|tatő
monopolhelyzetben van és nem fog egyenlőre beruházni.

Sütő Zsigmond tardonai lakos: Elmondja, hogy sok az üres lakás, melynek elharryago|t az
udvara. Ebben kell lépést tenni. El kell rendelni a kényszerkaszálást és rá kellterhelni a tulaj-



donosra. Az intemet központ kiépítése óta nem volt fejlesztés a faluban, aláírásgffitéssel kell
nyomást gyakorolni.

Dr. SzécsÍ ottő jegrző: Elmondja, hogy a szelektív hulladékgffitéssel kapcsolatban 2016.
janurír l.től törvényi előírás a házhoz menő szelektívgyűjtés. Részletes tájékoáatást tart a
jogszabá|yi előírásokrő| atémában. Ismerteti a kényszerkaszá|ás feltételeit és a lehetőségeket
a gazos ingatlanokkal kapcsolatban.

Turai Gyula tardonai lakos: Elmondja, hogy a József A utca végén buszfordulót kellene
létesíteni, valamint Gyenes András előtt nagy a sar sokan abban já.nak. Megoldást kell erre
ta|áIn.

Tóth Sándorné tardonai lakos: Elmondja, hogy birkanyáj van az egyik udvaron, ami a
szomszédokat zav arhatj a.

Danada János tardonai lakos: Köszönti a jelenlévőket és sajnálja' hogy nem tudott az e|ejé-
tő| tészt venni a közmeghallgatáson. orömmel hallja, hogy vannak tervek a falu fejlesztésére.
Hianyolja azt,hogy óvoda nem épül, nem épül iskola. Ha nincsenek ezek a fiataloknak nincs
mién itt maradni. Elnéptelenedik a falu. A vizelvezetéssel kapcsolatban elmondja, hogy az
rírok alatt megy a falu szennyvize, így nem lehet mélyen leásni ott, mert megsérül avezeték,
Megvannak a tervek avíze|vezetésre. Ismerteti a tarta|mát. Elmondja, hogy aki hegyvidéken
él annak tudomásul kell venni, hogy a vímek el kell folynia oÍrnan is. Nehéz lesz rendbe tenni,
sok idő ke|| Itozzá. Reméli, hogy pá|yazatok útjrín megvalósulhat. Gratulál a képviselő-
testületnek, hogy ezt a szép épületet kihasznílja, rendezvényeket szervez. Vannak gondok is,
ilyen a hulladék kérdése is, ami mar több éve huzódik. Az a szerencse, hogy elviszik a szeme-
tet, jó lenne a házhoz jövő gyujtés. Majd ismerteti a telefon átjátszoval kapcsolatos helyzetet.

Balla György polgármester: Elmondja, hogy most nem lesz megoldva atelefonkérdés. óvo-
dáva| kapcsolatban az első lépést az önkormányzat megtette az osztÓtuési programmal. 15
gyerek van beíratva. Az óvoda építése is napirenden van. A patakmeder kérdése nem egyszerÍi,
véleménye szerint a legfontosabb a ta|ajviz elvezetése. A saras úttal kapcsolatban elmondja,
hogy az erdészet és avadásztarsaság segítségére is számít ebben. A bárányokkal kapcsolatban
elmondja, hogy gond nincs vele, nem zug, igaz,hogy szaga van. Komolyra fordítva a szőt
falun éltink és ezze| együttjar' hogy a kakas kukorékol, a kutya ugat. Toleránsnak kell egy-
mássallenni.

Dr. Szécsi ottő jegyző: Elmondja, hogy 2-3 éwd' eze|őtt a helyi állattartással kapcsolatos
rendeleteket hatályon kívül kellett helyezni. Központi jogszabá|y van rá. Most mar lehet bel-
viírosban is tehenet taÍtani, ha a törvényi feltételeknek megfelel az él|attartás. Trágyatrírolásra
viszont szigoru előírások vannak.

Turai Gyula tardonai lakos: Kérdezi, hogy a buszfordulót meg lehet-e oldani?
Balla Gytirgy polgármester: Elmondja, hogy sajnos ott nincs önkormiínyzati tulajdon, így
egyelőre nem lát esélyt rá.

Kukta Gyuláné tardonai lakos: Elmondja, hogy tapaszta|taa nyaron, hogy hatalmas dongók
költöztek apad|ásfua' melyet aKatasztrőfavédelem munkatarsai irtottak ki, így akinek is van
ilyen problémája őket kell keresni.

Balla György polgármester: Elmondja, hogy méh, daráns probléma érint valakit neki is nyu-
godtan szóljanak.



Gyenes Barnabás tardonai lakos: Elmondja, hogy az őzdi kőrhazba kell menni a
tardonaiaknak, de a buszközlekedés nem megfelelő. Ebben kell lépéseket tenni.

Balla György polgármester: Elmondja, hogy volt bejárás és a hatóságok nem engedik a
busá erre a minőségri útra, mert balesetveszélyes. Alternatív megoldáson dolgoznak, kisebb
méretti busá szeretnének ha indítana a Volan. Vannak olyan dolgok, amik nem a képviselő-
testületen múlnak.

Sütő Zsigmond tardonai lakos: Külterületi utak magankézbe kerültek, jó lenne ha lehetne
rajtuk közlekedni.

Balla Gytirry polgármester: Elmondja, hogy tavasszal kell visszatérni erre, mert télen nem
lehet utat építeni.

Tóth Ferencné tardonai lakos: Billatarótól Tardonáig szépen rendbe lett téve az útpadka és
az arok jő lenne ha folyatná aKozttt. Nagy a srírfelhordás azutta ami balesetveszélyes.

Balla György polgármester: Elmondta, hogy megvá|asztásaután elment a Közúthoz és a
vezetővel egyeáettek a Tardonát érintő kérdésekről, melynek egyik pontja vo|t az útpadka és
az átrok endbetétele. Ez elkészüIt. Afe|ezovonal felfestése azidőjarás miatt elmaradt, de ta-
vasszal el fogiák kezdeni. Azut bordásságanak a megsziintetése nem lehetséges lemarással,
mert kinő belőle a fa, ifita kellene húzni. A sar letaknitásával kapcsolatban egyeztet az erdé-
szettelés kéri, hogy egy lapátos ember takarítsa le.

Danada János tardonai lakos: Elmondja, hogy korábban is egyeáettek aKöziftta|, de aziÍ
aIapjakohósalak és megduzzadha legyalulják rő|aaz aszfaltot. 2}2}-igtervbe vanvéve azít
felújítása.

Gyenes Barnabás tardonai lakos: Kérdezi,hogy az épület hibáit mikor javítják ki?

Balla Györry polgármester: Elmondja, hogy bejarás volt a múlt hónapban és avízkivezeté-
sét kell megoldani, melyre készülnek tervek. Kéri, hogy akinek van még hozzászőLása tegye
meg. Amennyiben nincs, rnegköszöni aÉszvételt és áldott békés karácsonyi tinnepeket kívan.

Mivel a napirendhez kapcsolódóan további javaslat és észrevétel nem hangzik eI, a
polgtírmester a képviselő-testületi nyilvános ülését l8 óra 26 perckor bezárta.
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-R4
Balla Gjörgy
polgiírmester

A j egyzőkönyvet hitelesítette:

jegyző

n^f" (  l r ,^ I' 
lL^J!) (/,talr-'' CI-_
Pálné Kakszi Ilona

képviselő

k.m.f.

6^"*.od
o .4.,. ?r
Y áj:*)
J  -+. . -  J '. Éj;"ü !

-LWá
,. u!*r-a.*otN 

7


