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Készült: Tardona Község onkormanyzata Képviselő-testiiletének rendkívüli, nyilvarros
ülésén.

Az ülés időpontia: 2015. június 22. akezdés időpontja: 14:00 óra.

Az ülés helve: Jókai Mór Múvelődési otthon és Könyvtrár, Tardona, Kossuth l.32.

Az üIésen ielen vannak a képviselő.testület taeiai közÍil:

Balla György polgármester
Szticsné Pál.Kutas orsolya alpolgiírmester
Czakő Tivadar képviselő érkezett 15:28 órakor
Gyenes Bálint képviselő
Pálné Kakszi Ilona képviselő

Távol van: Földessy Aranka Margit és Primász Péter képviselők, akik tavolmaradásukat
előzetesen bej elentették.

Az ülésen ielen vannak tanácskozási ioegal meehívottak közül:

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

Balla Gvörw polgármester:
Köszönti a megjelenteket. Megríl|apitja' hogy a megválasztott7 fő képviselő közÍil 5 tr kép-
viselő jelen van, ezért az ülés hatÍrozatképes és azt megnyitoffa.

Javasolja a jegyzők()nyv hitelesítőinek Czakő Tivadar és Gyenes Brálint. Kéri, hogy aki
e gyetért kézfelnyuj tas sal j e|ezze.

A képviselő-testÍilet egyhangulag 5 igen szavazatta!, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül
elfogadta a polgrármester javaslatát.

Ismerteti és szavazásra bocsátja a napirendi pontokat.

1./ Javaslat trímogatrási igény benyujtrására a víz és csatornaszo|gáltatas ráfordításainak csök-
kentésére
Előterj esztő : Balla György polgrírmester

2. l Indítv áriryok, j avaslatok

A képviselő-testtilet jelenlévő 5 tagJa egyhangúlag, 5 igen szavazatta|. ellenszavazat és
tartózkodrás nélkül elfogadta az a|ábbi napirendet:

l./ Javaslat trímogatasi igény benyujtrísára avíz és csatomaszo|gá|tatás ráfordíüísainak csök-
kentésére
Előterjesztő: Balla György polgiírmester



2. l Indít:v anyok, j avaslatok

1. napirend

Balla Györry polgármester: Elmondja, hogy a ebben az évben is van lehetősége az önkor-
mányzatnak, hogy a víz és csatomaszolgríltatás ráfordításainak csökkentésére pá|yánatot
nffitson be. Tavaly és aze|ótt is benyujtísra kertilt az aÍLyag. Tartozása nincs az önkormríny.
zatnak, arrik'tzárő tényező lenne. Kéri, hogy hozzászőlásaikat tegyék meg.

Czakő Tivadar képviselő: Elmondja" hogy a tények magukért beszélnek.

Dr. Szécsi ottő jegző: Elmondja, hogy az oNpctr,t rendszeren keresztÍil kell benyújtani a
támogatási igényt. 20l3-ban és 20l4-ben is benffitasra került, melyet az önkormányzat tesz
meg és a szo|gáitatónak átadásra kertil, melyből karbantartásokat, fejlesztéseket végez. Csak
eÍTe a célra lehet felhaszrrá]ni.

Balla Györry polgármester: Megköszöni a tajékoztatást és kéri, ha valakinek van még kér.
dése vagy hozzásző|ása tegye meg.

Javaslata a következő: ,,1.) A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy 2015. éwe vonatkozóan a
lakossági ivőviz és csatornaszo|gáltatÍs rrífordítrísainak csökkentésére trímogaüási kérelmet
nyújt be. 2.) A Képviselő-testtilet felhata]mazza a polgrírmestert a vonatkozó rendelet páiyá-
zathoz szÍikséges mellékleteinek, nyilatkozatatnak aláÍrására.,' Kéri, hogy akinek van esetleg
kérdése tegye fel.

Kérdés éshozzászőlás hiányában kéri a Képviselő-testiiletet, a javaslat elfogadásara'

A Képviselő.testiilet a tagai köziil jelen lévő 5 fő köziit 5 igen szavazaIía|' ellenszavazat és
tartózkodas nélkiil elfogadta a javaslatot és az a|ábbihatározatothozta:

Tardona Községi Onkormányzat Képviselő-testületének
44 l20l5. (vl. 22.) határ ozata

aviz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére irányuló támogatási igény
benyújtásáról

Tardona Községi onkormrányzat Képviselő.testiilete atfuggya|kapcsolatos előterjesztést
megtrárgyaltaésakövetkezőhatérozatot|tozza:

l.) A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy 20|5. évre vonatkozőas. a lakossági ivővíz és csator.
naszo|gá|tatésráforditásainak csökkentésére támogatási kérelmet nyújt be.

2.) A Képviselő-testiilet felbataLmazza a po|gátrmestert a vonatkozó rendelet páIyazathoz
sztikséges mellékleteinek, nyilatk ozataitak a|áirására.

felelős : pol giírmester
hatráridő: 10 nap



2. napirend

Balla György polgármester: Elmondjq hogy a szemétdíjjal kapcsolatban sok lakos jelezte,
hogy jobb lenne, ha csekken fizetheürék be a díjat a Postrín. Kéri, hogy akinek van javaslata
tegye meg.

Dr. Szécsi ottő jegző: Elmondj4 hogy elindult az öt*ormányzat egy úton. Jrírható a csekkes
módszer, de ebbe az esetben a lakosnak kell fizetnie a csekkadót, ami 140,- Ft. Könnyebb az
önkormrányzatnako mert nincs pérumozgás. A ZöId Völgy sok adatot kér emellé, amit nekik
kellene elvégezni.

Balla Györry polgármester: Elmondj4 hogy az önkormányzata nagy terhet ró a feladafuk
elvégzése.

CzakőtTivadar képviselő: Elmondja, hogy neki is többen je|eztÉk,hogy szeretnék csekken
befizetni.

Dr. Szécsi ottő iegző: Javasolj4 hogy hozzanak erről döntést. Eddig ez egy próba volt.
Mindenki igyekszik a legolcsóbb megoldást választani, de aránytalanul többletterhet ró rá.

Czakő Tivadar képviselő: Elmondja, hogy kérdezÍrék azt is van-e lehetőség arra, hogy évente
vagy felévente előre kifizessék aszém|át.

Dr. Szécsi ottő jegző: Elmondja, hogy erre nincs lehetőség.

Gyenes Bálint képviselő: Elmondja, hogy az lenne korrekt ha maguknak oldanrík meg az
egészet.

Dr. Szécsi ottó jeryző: Elmondja, hogy az önkormányzattagaa Sajó-Bódva Völgye Tiírsu-
lásnak és áffilházta a Tarsulásnak a hulladékszállítással kapcsolatos feladat. és hataskörét.

Szűcsné Pál-Kutas orsolya alpolgármester: Kérdezi, hogy csoportos beszedés indítrísára
van.e lehetőség?

Balla Györry polgármester: Elmondj4 hogy kell idő míg letisztul a dolog.

Pálné Kakszi Ilona képviselő: Javasolja' hogy ne zavaqák' össze a szolgáltatót, mert még
nehézkesen mtiködik.

Czakó Tivadar képviselő: Elmondja, hogy pozitív ahozzáá|lásuk a gépkocsin dolgozóknak,
mert az az érdektik, hogy elszríllítsák a szemetet.

Balla Gytirry polgármester: Javaslata a következő: ,,A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy a
Zöld Völgy Hulladékszíllítrási NKft. hulladékszá|Iítasi közszo|gáitatás lakossági számláinak
kiállítását kéthavi bontiásban, postai átutalrisi megbízassal kéri a lakosság felé.''

Kérdés éshozzászőlrás hirányában kéri a Képviselő.testiiletet a javaslat elfogadásríra.



A Képviselő-testiilet a tagjai közÍil jelen lévő 5 fő közÍil 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélktil elfogadta a javaslatot és az alábbihatétrozatothozta:

Tardona Községi Önkormányzat Képviselő.testületének
45 120|5. w. 22.) határozata

a h ulladéks zái|Ítási közszo l gáltatás szám|ázásár ő|

Tardona Községi Önkormányzat Képviselő.testülete a tÍrggya| kapcsolatos előterjesztést
megtrírgyalta és a következő hatÍnozatot hozza:

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy a Zöld Völgy Hulladékszállítási NKft. hulladékszállítasi
közszo|gáitatrís lakossági számláinak kiállítását kéthavi bonüísban, postai áfutalási megbízás.
sal kéri a lakosság felé.

felelős : polgiírmester
hatráridő: l0 nap

Balla Gytirry polgármester: Elmondja, hogy a korábbi hulladékszéllrítő, azÉttg. Zrt, megke-
reste az önkormányzatokat, hogy az l990.es évek elején a lakosság részére átadott kukakért
pénz szedjen be. Írtak egy válasz|evelet, melyben visszaktildték a szálriát és a követelésÍiket
jogtalannak tartják, mert a lakosok azingő dolgot l0 év uüín elbirtokoltak.

Dr. Szécsi ottó jeryző: Elmondj4 hogy azÉttg. sem fizetett a kukríkért, mert azokatfudomá-
sa szerint a Sajó-Bódva Völgye Társulás egy pá|yázat keretében nyerte, ezért is jogtalan a
követelésiik.

Gyenes Bálint képviselő: Elmondj4 hogy ezek a kukák haszniíltak voltak mrír akkor, amikor
kihoztrík.

Balla Györry polgármester: Kéri, hogy akinek van hozzászo|ása tegye meg.

Gyenes Bálint képviselő: Javasolja, hogy a vadászati haszonbérletből származő pétuösszeg
miatt siirgessék a jogosultat, mert mar június van.

Balla György polgármester: Elmondja hogy beszéltek miír aról, hogy szeptembertől nem
az Eldorából fogják hozatri az ebédet, hanem kihasznrílva a mályinkai konyha kapacitását
onnan. erről kell egy döntés. Javaslata a következő: ,,A Képviselő.testÍilet úgy dönt, hogy
Bencs Barnabrásné egyéni vélla|kozőva|közétkeztetés elláüására kötött szo|gá|tatési szerződést
20|5. augusztus 31.ével felmondja és 2015. szeptember l. napjától szo|gáItatás ellátasrára
Mályinka Község onkormríny zatáv a| köt szerződést.''

Kéri akinek van kérdése vagy hozzásző|ása tegye fel.

Kérdés éshozzászólás hiányában kéri a Képviselő.testtiletet a javaslat elfogadasara.



A Képviselő-testiilet a tagal- közÍil jelen lévő 5 fő köziil 5 igen szavazatta|' ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és az a|ábbthatározatothozta:

Tardona Községi Onkormányzat Képvíselő.testületének
46 12015. (vI. 22.) határ ozata

kőzétkeztetési szolgáltatási szenődés megkötéséről

Tardona Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárggyal kapcsolatos előterjesztést
megt.írgyalta és a következő hatétrozatot hozza:

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy Bencs Barnabásné egyéni vállalkozóval közétkertetés
elláüísríra kötött szo|gáltatási szerződést 2015. augusztus 31.ével felmondja és 2015. szept.
ember 1. napjától szolgá|tatás ellátásara Mályinka Község onkormrínyzatávúköt szerződést.

felelős: polgrírmester

haíáridő: 2015. augusztus 30.

Mivel a napirendhez kapcsolódóan további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a
polgtírmester a képviselő.testtileti nyilvarros ülését 15 óra 53 perckor bezárta.

k.m.f.
-----r -r\K\
Balla G}örgy
polgármester
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