
Készü|t: Tardona Község onkormrínyzataKépviselő-testiiletének rendkívüli, nyilviános ülésén.

Az ülés időpontia: 20|5. április 2. akezdés időpontja: 9:00 óra.

Az ülés helye: Jókai Mór Művelődési otthon és Könyvtár, Tardon4 Kossuth l.32,

Az ülésen ielen vannak a képvÍselő.testÍilet taeiaí közül:

Balla György pol giírmester
Sziícsné Pál-Kutas orsolya alpolgrírmester
Czakő Tivadar képviselő
Földessy Aranka Margit képviselő
Gyenes Bálint képviselő
Pálné Kakszi Ilona képviselő
Primász Péter képviselő

Távolvan: -

Az ülésen ielen vannak tanácskozási iogeal meehívottak közül:

Juhríszné dr. Soltész Edit aljegyző
Kulcsárné Gór Ttinde jkwezető

Balla Gvörw oolgármester:
Köszönti a megielenteket. Megállapítja hogy a megválasztott7 fő képviselő közül 7 fő képviselő jelen
van' ezért az ülés hatÍrozatképes és azt megnyitoffa.

Javasolja a jegyzőkönyv hitelesítőinek Primász Péter és Pálné Kakszi Ilona képviselőket. Kéri, hogy
aki e gyetért kézfe|nyt$tas sal j elezze.

A képviselő-testiilet egyhangúlag 7 igen szavazattú, ellenszavazat és tntőzkodás nélkül elfogadta a
pol grírmester j avasl atiít.

Ismerteti és szavazásra bocsátja a napirendi pontokat.

l./ Döntés az ővodai kapacitrásbővítést célzó beruházások trímogatásríra kiírt pá|yazathoz kapcsolódó
döntésre
Előterjesztő: Balla György polgármester

2. / Inditv aÍ|yok, j avaslatok

A képviselő-testület jelenlévő 7 taga egyhangulag,7 igen szavazat1a|, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta az a\ábbi napirendet:

1./ Döntés az ővodu kapacitásbővítést célzó beruhánások támogatásrára kiírt pá|yazathoz kapcsolódó
döntésre
Előterjesztő: Balla György polgiírmester



2. l |ndítv anyok, j avas l atok

1. napirend

Balla Gvtirgv poleármester: Elmondja, hogy döntött a Képviselő.testiilet arról, hogy pályazatotnyt$t
be az óvodai kapacitásbővítést céIzó pétyáaatr4 melynek keretében az EBR42 rendszeren kereszttil
megtörtént a pá|yázás, melyre hiánypótlási felhívás érkezett. Megkéri Pálné Kakszi Ilona képviselőt,
hogy tajékoztassa a Képviselő-testtiletet.

Pálné Kakszi Ilona képviselő: Részletesen besziímo| a pá|yánat benyújtásaról és elmondj4 hogy a
hianypótlrísba számot kell adni az ővodai feladatellátási hely férőhelyeinek sziíma alakulásráról, csatol-
ni kell azeszközbeszerzésre és az építésre vonatkozó arajránlatot valamint atervezői költségvetést és az
önerő nagyságát összegszerűen. Ismerteti a fennrílló problémrákat és elmondja, hogy a megtervezett
épület egy óvodai csoportnak felel meg, így ttgy íúnik' hogy a településen két külön épületben fog mií-
ködni az ővoda ez sajnos nem fenntartható. Nem lát megoldast ami egy nap alatt megoldaná a problé.
mát.

Balla Gvörev polgármester: Kéri, hogy azészrevételeiket tegyék meg a képviselők.

Pálné Kakszi llona képviselő: Javasolj4 hogy lépjenek vissza ettől a páIyazattőI, mert ezt nem sza-
bad erőltetni.

Földessv Aranka Mareit képviselő : Kérdezi, ho gy me gv an a terv?

Szűcsné Pál.Kutas Orsolva alpoleármester: Elmondj4 hogy a terv erre nem jó.

Balla Gvörw polgármester: Elmondja, hogy a sztándékról nem mond le az onkorményzat, mert sze-
retné, hogy a jelenlegi helyéről lehozzák az ővodát. Javasolja, hogy a szrándék maradjon meg e ez a
pá|yáuat erre nem jó. Ha lesz olyan pá|yazat amire lehet benyujtani akkor arra benyújtjak.

Pálné Kakszi llona képviselő: Elmondja, hogy a tervezőnek vannak jó ötletei pl zöld óvoda építése.

Földessy Aranka Mareit képviselő: Kérdezi, hogy a ToP-os pályénatta hogyan tud felkészü|ni az
onkormrínyzat?

Balla Gvörw polgármester: Javasolj4 hogy előbb enől döntsenek. Javaslata a következő: ,, 1.) A
Képviselő-testÍilet úgy dönt, hogy az óvodai kapacitásbővítést célzó beruhézásoktÉttnogatására iranyu-
|ő pá|yázat benyujtásaról szóló 23l20I5. (n. 13.) határozatát visszavonja, mert a hirínypótlásban fog-
laltakat nem tudja teljesíteni illetve az adott pá|yánati kondíciók mellett az ővodu kapacitásbővítés
nem kivite|ezhető. 2.) A Képviselő-testiilet feIbata|mazza a polgátrmestert, hogy a páIyénat kiíróját a
döntésről értesítse.''. Kéri, hogy akinek van kérdése tegye fel.

Kérdés éshozzászólás hianyában kéri a Képviselő-testületet, az eLőbbi kiegészítéssel a javaslat elfoga-
dáséra.

A Képviselő-testiilet a tagai köáil jelen lévő 7 fő közn| 7 igen szavazatta|, ellenszavazat és tartőzko-
dás nélkül elfogadta a javaslatot és aza|ábbíhatározatothozta:

Tardona Községi Önkormányzat Képviselő.testületének



/

2812015. (Iv. 2.) határozata

óvodai kapacitásbővítést cé|zó beruházások támogatására irányu|ő pályázattal kapcsolatos dön.
tésekről

Tardona Községi onkormanyzat Képviselő-testiilete atarggyal kapcsolatos előterjesztést megtrírgyalta
és a követk ező hatér ozatot hozza:

l.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az ővodu kapacitásbővítést célzó beruházások tétmogatására
irányuló pá|yéuat benyújtásríról szóló 23l20l5. (III. 13.) határozatát visszavonja, mert a hián1pótlásban
foglaltakat nem tudja teljesíteni illetve az adott pá|yézati kondíciók mellett az ővodai kapacitásbővítés
nem kivitelezhető.

2.) A Képviselő-testiilet felhatalmazzaapolgármestert, hogy apá|yazatkiírőját a döntésről értesítse.

felelő s : pol giírmester
határidő: 2015. április 7.

2. napirend

Balla Gvörw polgármester: Elmondja, hogy az ITS.sel kapcsolatban többen megkeresték és ajrínla-
tott tettek az e|készítésére. Targyalások folynak a díjak csökkentésére vonatkozoan.

Pálné Kakszi Ilona képviselő: Elmondja, hogy jól járt volna az onkormányzatha az ővodát társulásban mű-
ködteti.

Balla Gvörgv polgármester: Elmondja, hogy az ővoda témát jelenleg zatJák le, mert figyelik az új
lehetőségeket.

Fiildessv Aranka Mareit képviselő: Előzetes tájékoztatást szeretne amiket pá|yazathoz be lehetne
vonni és milyen lehetőségek, pá|yénatok várhatók.

Balla Gvörw poleármester: Elmondja, hogy együttes ülésen |esz meglángyalva a kérdés és a végső
döntés. An.,hogy milyen épülete vanazonkormányzatnak aÉgítestületi tagoknak tudni kell. Legfon-
tosabb a patakmeder kérdése és vizet a hegyről le kell vezetni. Fontossági sorrendet kell felállítani.
Kérdezi, hogy egyéb hozzászőIás van-e.

Földessv Aranka Mareit képviselő: Elmondja, hogy az épületekről van informáciő, de a ftildterüle-
tekről nincs.

Czakó Tivadar képviselő:Kérdezi, hogy a falutervező a rendezési terwel összeftiggésben van-e?

Balla Gvörw oolgármester: Elmondja, hogy részben igen. A ftlldteruletekre visszatérve Gyenes Bá-
lint képviselővel áttekintették. Az eddig nem hasznosított területeket hasznosítani kell

Gvenes Bálint képviselő: Elmondja, hogy amezőgazdasági és állattenyésztési programokat támogat-
jék, ezért érdemes erre figyelmet fordítani.

Földessv Aranka Mareit képviselő:Kérdez| hogy milyen információk vannak és mit kell még csi-
nálni?



Balla Gvörgv polgármester: Elmondj4 hogy arról nem mondott le, hogy ahatártki kell takarítani. Az
MVH-tó1regisztrációs sziímot kellkérni az onkormányzatnak. Javasolja ezzel a feladattal bizzékmeg
Gyenes Brílintot. Javaslata a következő: ,,1.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy meghatalmazza
Gyenes Brílint képviselőt, hogy az Önkormrínyzatrészére azMezőgazdasági és Vidékfejlesáési Hiva-
taltól regisftaciős sziímot kérjen. 2.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az onkormányzat nytijtson
be igényt a fulajdonában lévő fiildterületek utrán területalapú tamogatásra,,, Kérí, hogy akinek van kér-
dése vagy hozzásző|ása tegye meg.

Kérdés éshozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testtiletet' az e|őbbi kiegészítéssel a javaslat elfoga.
dására.

A Képviselő.testiilet atagu közül jelen lévő 7 fő közn| 7 igen szavazatta|, ellenszavazat és tzrtőzko-
dás nélkül elfogadta a javaslatot és az a|ábbihatánozatothozta:

Tardona Községi önkormányzat Képviselő.testületének
29 12015. (Iv. 2.) határozata

az onkorm ányzat tulajdonában lévő fiildterületekkel kapcsolatos döntésről

Tardona Községi onkormanyzat Képviselő-testtilete atárggyal kapcsolatos előterjesztést megtrírgyalta
és a követk ező határ ozatot hozza:

1.) A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy meghatalmazza Gyenes Bálint képviselőt, hogy az onkor-
mányzatrészéte azMezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól registráciős sziímot kérjen.

2.) A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy az onkorményzatnyújtson be igényt a tulajdonában lévő föld-
területek utrán területalapú támogatiísra.

Balla Gvörw polgármester: Elmondja, hogy a hulladékszo|gá|tatőtől az onkorményzatrendelt kom-
posztálókat 60 db-ot, javasolja, hogy ha igény |esztá és a szolgáltatnak van még rendel.

Mivel a napirendhez kapcsolódóan további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a
képviselőtestÍileti nyílt ülését 10 óra 19 perckor bezárta.

k.m.f.
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