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Készíilt: Tardona Községi onkormányzatKépviselő-testületének rendkívüli, nyilvános ülésén.

Az iilés időpontia: 20l5. július 27. akezdés időpontja: 14:00 óra.

Az ülés helve: Bánhorváti Közös onkormanyzatiHívata| Tardonai Kirendeltsége, Tardona,
Aradi u. l.

Az ülésen ielen vannak a képviselő-testület tagiai közül:

Balla György polgármester
Szűcsné Pál-Kutas orsolya alpolgármester
Czakő Tivadar képvi selő
Gyenes Bálint képviselő
Földessy Aranka Margit képviselő érkezett 14:09 órakor
Pálné Kakszi Ilona képviselő
Primász Péter képviselő

Távol van:, -

Az Íilésen ielen vannak tanácskozási ioggal meghívottak köziil:

Dr. Szécsi ottő jegyző
Juhászné dr. Soltész Edit aljegyző, jkvvezető
RudolfAndrásné Borsod Tender Kft. ügyvezetője

Balla Gvörgy polgármester:
Köszönti a megjelenteket. Megá||apítja, hogy a megválasztott7 fő képviselő közül 6 fő kép-
viselő jelen van, ezért az ülés határozatképes és azt megnyitotta.

Javasolja a jegyzőkijnyv hitelesítőinek Czakő Tivadar ós Primász Péter képviselőket. Kéri,
hogy aki egyetért kézfelnffitássa| je|ezze.

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagsa egyhangúlag 6 igen szavazattal. ellenszavazat és
tartozkodás nélkül elfogadta a polgármester javaslatát.

Ismerteti és szavazásra bocsátja a napirendi pontokat.

1./ Döntés a településrendezési terv készítéséről
Előterj esáő : Balla György polgármester

2. l T ájékoztató, indítványok, j avaslatok

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagtra egyhangúlag, 6 igen szavazafra|. ellenszavazat és
tartózko dás né lkül elfo g adta az a|ábbi nap irendet :

1./ Döntés a településrendezési terv készítéséről
Előterjesztő: Balla György polgarmester



2.l T ájékoztató, indítványok, j avaslatok

1. napirend

Balla György polgármester: Köszönti a megjelenteket és külön kösz<jnti Rudolf Andrásnét
és felkéri, Dr. Szécsi ottő jegyzőt, hogy pár percben foglalja össze a településrendezési terv
meglétének szükségességét.

Dr. Szécsi ottó jegyző: Elmondja, hogy jogszabáIyok egyelőre kötelező jelleggel nem írjak
elő. Sok település rendelkezik mar vele, mellyel a helyi sajátságok kialakítására, azok védel-
mében meghatározzék az építések szabá|yait. Részletes tájékoztatást ad a jogszabá|y felépíté-
séről.

Balla György polgármester: Elmondja, hogy a Közös Hivatalhoz tartoző négy önkormány-
zat egy megállapodást írt alá a BorsodTender Kft-vel az integrá|t településfejlesztési stratégia
kidolgozás áért. Atadja a szőtRudolf Andrásnénak.

Rudolf Andrásné Borsod Tender Kft. ügyvezetője: Köszöni a meghívást és elmondja, hogy
a településrendezési terv egyelőre nem kötelező, de apá|yánatok benffitásához elengedhetet-
len, mert előírás' hogy be kell mutatni, hogy a megvalósítani kívránt projekt hogyan illeszke-
dik a településrendezési tervben. Eddigi pályafutása során Tardona a második település ahol
nincs településrendezési terv.

|4z09 órakor megérkezett Földessy Aranka, így a jelenlévő képviselők száma 7 főre
emelkedett.

A gyakorlati életben elengedhetetlen, hogy meglegyen. Sok településen probléma, hogy régi,
elar,ult ezeket felül kell vizsgálni. Pénzügyileg megterhelő, mert saját fonásból kell megal-
kotni. SzabáIyozott településfejlesztést |ehet ezze| kialakítani, a cé|kituzéseket kell beleírni.

Balla György polgármester: Elmondja, hogy hibának ta|á|ja, hogy a korábbi képviselő-
testületek nem tartottiák fontosnak a meglétét. Kéri, hogy akinek van kérdése tegye fel, javas-
|ata,hozzászólása van tegye meg.

Dr. Szécsi ottő jegyző: Elmondja, hogy a modern kor követelményeinek kell megfelelnie. Ha
építkezik valaki találkozik vele.

Primász Péter képviselő: Kérdezi, hogy ilyen kis településnek mi szüksége vanrá?

Rudolf Andrásné, Borsod Tender Kft. üg5'rvezetőjez Elmondja, hogy a pá|yázatok esetében
cé|szerú' hogy legyen, hiszen sok esetben be kell mutatni, hogyan illeszkedik a projekt bele.
Sok vállalkozás részére kiírt pá|yázato|<ttál be kell mutatniuk aú. is, hogyan illeszkednek bele
a település rendezési tervébe. Igy ha ez nincs ide nem is tudnak jönni, hiába akarja a képvise-
1ő-testület.

Dr. Szécsi ottó jegző: Elmondja, hogy az építkezés szabá|yozása azért kezdődött el, hogy a
települések arculata kialakuljon és a szélsőségeket kisztírjék.



Czakő Tivadar képviselő: Elmondja, hogy a korábbi testületek nem akartiík, hogy az építke-
zők lehetőségeit leszűkíteni.

Balla György polgármester: Elmondja, hogy el kell gondolkozni azon, hogy mi lesz 5-10 év
múlva.

Dr. Szécsi ottő jegyző: Elmondja, hogy az á|ta|ános követelményeknek megfelel és nincs
kijelölve ipari-, gazdasági övezet, így a faluközpontban is végezhet ilyen tevékenységet. Ru-
galmasan is meg lehet határozni a feltételeket.

Balla György polgármester: Elmondja, hogy az elhangzottak alapján céIszerú. hogy leg-
alább aj ánlatokat kérj enek a települé srende zé s i terv e lké szíté s ére.
Javaslata a következő: ,,A Képviselő-testület fe|hata|mazza a po|gármester1, hogy Tardona
Község településrendezési tervének elkészítésére fuajánlatot kérjen és a beérkezett ajÍn|atok-
ról a képviselő-testületettájékoúassa.'' Kéri, hogy akinek vanhozzásző|ása, kérdése tegye fel.

Tovább i kérdé s, ho zzásző|ás hiányáb an szav azásr a b o c s átj a a j avasl atot.

A Képviselő-testület a tagai közül jelen lévő 7 fő közú| 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartőzkodás nélkül elfogadta a javaslatot és az a|ábbihatározatothozta..

Tardona Községi onkormán yzat Képviselő-testületének

49 12015. NIL 27 .) határozata

települósrendezési terv készítésére vonatkoző ajánlatok kéréséről

Tardona Községi Önkormanyzat Képviselő-testülete a tárggyal kapcsolatos előterjesztést
megtárgyalta és a következő határozatot hozza:

A Képviselő-testület felhata|mazza a po|gármestert, hogy Tardona Község településrendezési
tervének elkészítésére áraján|atot kérjen és a beérkezett ajánlatokról a képviselő-testületet
tájékoztassa

Felelős : polgrármester
Határidő: 201 5. október 3 0.

2. napirend

Balla György polgármester: Elmondja, hogy az integráIt településfejlesztési stratégiával
kapcsolatban Rudolfnéval volt korábban egyeáetés és bejárás. Felkéri Rudolfnét, hogy rövi-
den fo glalj a össze a tapasztalatait.

Rudolf Andrásné Borsod Tender Kft. ügyvezetőjez Elmondja, hogy a bejarás után elkötele-
zetté vá|t a faluval szemben, hiszen vannak lehetőségek, melyeket ki lehet hasztá|ní, amire
építeni lehet. Ehhez ki kell a célokat jelölni' melyek meghatározásátkéti.

Balla György polgármester: Javasolja, hogy előbb taryya|ják meg azokat, amikről dönteni
kell és utána folytassrík ennek a megbeszélését. Elmondja, hogy a védőnő Gyenesné kocsis



Ildikó jelezte, hogy gyermeke hiírom éves koráig nem kíván visszajönni dolgozni, így a he-
lyettesítő védőnő Talpasné Eke Erzsébetet felkérik' hogy folytassa a munkáját továbbra is.
Kéri, hogy akinek van kérdése' javaslata,hozzásző|ása tegye meg.

Javaslata a következő: ,,1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Tardona és Mályinka közsé-
gekben a védtínői feladatok e||átására Bánhorváti községben szolgálatot teljesítő védőnőt,
Talpasné Eke Erzsébet Bánréve, Béke u. 10. szám a|atti lakost bízza meg, megbizási szerző-
dés keretében 2016. július 27 . napjáig. 2. A Képviselő-testület fe|hatalmazza a po|gármestert
a me gbízást szer ződést a|áír ását a.,,

Kéri, hogy akinek van kérdése vagy javaslata,hozzászólása tegye meg.

Kérdés, hozzászőIás hiányában szavazásra bocsátja a javaslatot.

A Képviselő-testület a tagsai közül jelen lévő 7 fő kozu| 7 igen szavazata|, ellenszavazat és
tartózkodásnélkülelfogadtaa javaslatotésaza|ábbihatározatothozta:

Tardona Ktizségi onkormányzat Képviselő-testületének

50/20 1 5. (v|I. 27,) határozata

a településen működő védődői szolgálat ellátásáról

Tárdona Községi onkormányzat Képviselő-testülete a tfuggyal kapcsolatos előterjesztést
megtárgyalta és a kcjvetkező határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Tardona és Mályinka községekben a védőnői feladatok
e|Iátásána Bánhorváti községben szolgálatot teljesítő védőnőt, Talpasné Eke Erzsébet Bánréve,
Béke u. 10. szrím alatti lakostbízza meg, megbízási szerzódés keretében20I6.július 27. nap-
jáíe.

2' A Képviselő-testület felhatalmazzaa polgármestert a megbízási szerződést a|áirására.

felelős : polgiírmester
hataridő: 10 nap

Balla Gyiirgy, polgármester: Tájékoilatja a képviselő.testületet, hogy a Borsod Tender Kft-
vel 380 EFI+AFA összegben a|áirásra került egy megállapodás, melyet a közös hivatal min-
den önkormányzata aláirt, hogy az integrált településfejlesztési stratégíát do|gozzákki. Ez az
összeg lakosságarányosan kenilt kiszámításra.

Dr. SzécsÍ ottő jegyző: Elmondja' hogy 500 EFt-ig a polgrírmester k<ithet szerződéseket a
Képviselő-testület jóváhagyásanélkül is, melyről tájékoztatja a képviselőket.

Földessy Aranka képviselő: Elmondja, hogy összhangba kell hozni a vállalkozások igényeit
az önkorményzat igényeivel. Egységben kell gondolkodni.

Pálné Kakszi Ilona képviselő: Elmondja, hogy a világítás aztftvégén máig sem jó. Kérdezi,



hogy a telekeladás hogyan zaj|ott |e?

Balla György polgármester: Elmondja, hogy a vételar befizetésre került.

Földessy Aranka képviselő: Elmondja, hogy vannak még elhanyagolt telkek. Történ-e fa1-
szólítás a Hunyadi utca végén? A parkolót is rendbe kell tenni a Széchenyi utciín. Vannak-e
információk a főút aszfa|tozásán ő|?

Balla György polgármester: Elmondja, hogy telefonon beszélt a tulajdonossal a telek miatt.
Sajnos a foútról nem tud mit mondani, egyenlőre nincs keret rá. Augusztus 8-án |esz aTardo-
nai Korzó rendezvény addigra rendbe lesz téve az a rész is. Levél megy azoknak akiknek ga-
zos a telkiik.

Primász Péter képviselő: Elmondja, hogy az árok kérdést rendbe kell tenni. A temetőnél is el
kell vezetni avizetrendesen és a focipá|yáná| is rendezni kell.

Czakó Tivadar képviselő: Kérdezi, hogy ki |eszaközfoglalkoztatottakvezetője?

Balla György polgármester: Részletes tájékoáatást ad a közfoglalkoztatásrő|.

Földessy Aranka képviselő: Kérdezi akik elmennek lesz-e helyetttik valaki.

Balla Gyiirry polgármester: Elmondja, hogy cé| az, hogy bevonják azokat akik még nem
voltak' minden helyet betöltsenek.

Gyenes Bálint képviselő: Kérdezi, hogy a kilzvi|ágítás korszerűsítésének dokumentációiát
meg lehet nézni?

Balla György polgármester: Elmondja, hogy a hivatalban minden megtekinthető.

Gyenes Bálint képviselő: Kérdezi, hogy a vadászati díjakkal kapcsolatban történ-e előrelépés?

Dr. Szécsi ottő iegrző: Elmondja, hogy nem jelentkeztek visszaná|a, de újból keresi őket
telefonon.

FöIdessy Aranka képviselő: Részletesen beszámol a selejtezés során kiárusított tárgyakból
szérmaző bevételről, és javasolja, hogy a befolyt összeget maradandó dologra fordítsa'L on-
kormányzat, játszőtér a|apjavagy kisfilm a faluról.

Czakő Tivadar képviselő: Elmondja, hogy a kétszeri kiárusítás utiín miír csak azok maradtak.
amiket semmire sem lehet használni csak a tíizte jő és a méh telepre. A szertátban olyan dol-
gok lettek elhelyezve' amikhez szakmabeli segítségét kérik.

Fiildessy Aranka képviselő: Elmondja, hogy könyvek vannak még és a Jókai Hénbanlehetne
egy iskolatörténeti kiállítást nyitrri, Tettek félre padokat,táb|át, írógépeket.

Balla György polgármester: K<jszöni a selejtezési bizottság munkáját.

Czakő Tivadar képviselő: Javasolja, bogy az udvaron |évő rögzített játékokból vigyenek ki a
focipályríhozmászőkát. kosrírpaltánkot és ott állítsák fel a gyerekeknek.



&

Balla Györry polgármester: Támogatja ajavaslatot' Elmondja, hogy a halottashaz ki lett
meszelve, a körülötte lévő területet kell majd rendent.Kér! hogy akinek van hozzászőIása,
javaslat ebhez a napirendhez tegye meg.

Mivel a napirendhez kapcsolódóan további javaslat és észrevétel nem hangzik eI, a
polgiánrrester a képviselő-testÍileti nyilviínos ülését |6 &a 00 perckor bezátrta.
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