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Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2014.
január 31-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

1/2014.(I.31.)Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Mezőnyárád Község Önkormányzat saját bevételeinek és az
adósságot  keletkeztető  ügyleteiből  eredő  fizetési
kötelezettségeinek megállapítása

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló
2011.  évi  CXCV.  törvény  29/A  §-ban  kapott  felhatalmazás
alapján az alábbi határozatot hozza:

Mezőnyárád Község Önkormányzat 
 az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájá-

rulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.)
Korm.  rendelet  2.  §  szerinti  saját  bevételeinek  a
költségvetési évet követő három évre várható összeget
a jelen határozat 1. melléklete, valamint

 a  Magyarország  gazdasági  stabilitásáról  szóló  2011.
évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adóssá-
got  keletkeztető  ügyleteiből  eredő  fizetési  kötele-
zettségeinek a költségvetési évet követő három évre
várható összegét a jelen határozat 2. melléklete sze-
rint állapítja meg. 

Felelős Dr. Horváth László polgármester

Határidő: azonnal

Dr. Horváth László sk.                  Farkas Julianna sk.
    polgármester                            jegyző

Kiadmány hiteles:

Oroszné Bodai Éva
Ügykezelő

1. melléklet 
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KIMUTATÁS 
a saját bevételek költségvetési évet követő három évre várható összegéről 

2015-2017. év
ezer Ft

Saját bevétel megnevezése * 2015. év 2016. év 2017. év 

Helyi adóból származó bevétel 27 000 26 500 26 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog ér-
tékesítéséből és hasznosításából származó bevétel    

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel    

Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel    

Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel    

Részvény értékesítéséből származó bevétel    

Részesedés értékesítéséből származó bevétel    

Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel    

Bírság-, pótlék- és díjbevétel 800 400 200

Kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés    

Saját bevétel összesen 27 800 26 900 26 200

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. ren-
delet 2. § alapján 

2. melléklet 
KIMUTATÁS 

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek a költségvetési évet követő há-
rom év várható összegéről 

2015-2017. év
ezer Ft

Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése ** 2015. év 2016. év 2017. év 

Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás    

Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás    

Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás    

Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás    

A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forga-
lomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak 
névértéke    

Egyéb értékpapír vételára    

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott 
kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke 

   

A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing fu-
tamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege. 

   

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés el-
adói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadé-
ki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár 

   

Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fi-
zetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték    

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Állam-
adósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

   

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség  összesen 
0 0 0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. §  (1) bekezdése alapján 
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Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2014.
január 31-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

2/2014.(I.31.)Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Szándéknyilatkozat a LEADER Csoporthoz tartozásról

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete
megtárgyalta és részvételi szándékát megerősíti abban, hogy a
település  a Darányi Ignác Terv 2014-2020. között tervezési
időszakában  továbbra  is  a  Dél-borsodi  LEADER  Egyesület
Vidékfejlesztési  Akciócsoport  Helyi  Közösség  tagja  kíván
maradni.

Képviselő-testület  felhatalmazza  polgármesterét  a  Közösségi
munka részvételére.

Felelős: Dr. Horváth László polgármester

Határidő: folyamatos

Dr. Horváth László sk.                   Farkas Julianna sk.
    polgármester                             jegyző

Kiadmány hiteles:

Oroszné Bodai Éva
Ügykezelő
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Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2014.
január 31-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

3/2014.(I.31.)Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2014.évi munkaterve

Január

1. Az önkormányzat 2014.évi költségvetésének beterjesztése
Előadó: Dr. Horváth László polgármester

  
2. Szándék nyilatkozat a Dél-borsodi LEADER csoporthoz 

tartozásról
Előadó: Dr. Horváth László polgármester

3. Képviselő-testület 2014.évi munkaterve
        Előadó: Dr. Horváth László polgármester

4. Közmeghallgatás időpontjának meghatározása
        Előadó: Dr. Horváth László polgármester

5. Képviselő-testület 2013.évi munkaterve
        Előadó: Dr. Horváth László polgármester

6. Időszerű feladatok megbeszélése

Február 

1. Az önkormányzat 2014.évi költségvetésének elfogadása 
Előadó: Dr. Horváth László polgármester

  
2. A z önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 
megállapítása
Előadó: Dr. Horváth László polgármester

3. Az önkormányzat 2013.évi költségvetésének módosítása - 
átcsoportosítás

        Előadó: Dr. Horváth László polgármester

4. SZMSZ módosítása
        Előadó: Dr. Horváth László polgármester

5. Időszerű feladatok megbeszélés
Március Közmeghallgatás
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1. Tájékoztató az Önkormányzat 2013.évi gazdálkodásáról.
        Előadó: Dr. Horváth László polgármester

2. Tájékoztató az önkormányzat 2014.évi gazdasági 
terveiről.

        Előadó: Dr. Horváth László polgármester

3. Időszerű feladatok megbeszélése

Március

1. Beszámoló az önkormányzat 2013.évi gazdálkodásáról 
(Zárszámadás)

        Előadó: Dr. Horváth László polgármester

2. Tájékoztató a könyvtári feladatok ellátásáról
        Előadó: Dr. Horváth László polgármester

3. Szavazatszámláló bizottságok megválasztása
        Előadó: Dr. Horváth László polgármester

4. Időszerű feladatok megbeszélése

Május 

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról

        Előadó: Dr. Horváth László polgármester

2. Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
        Előadó: Dr. Horváth László polgármester

3. Tájékoztató a Sportegyesület működéséről és elszámolás 
az önkormányzat 2013.évi támogatásáról

        Előadó: Dr. Horváth László polgármester

4. Időszerű feladatok megbeszélése

Június

1. Beszámoló a Mezőnyárádi Óvoda munkájáról
        Előadó: Dr. Horváth László polgármester

2. Tájékoztató a Polgárőr Egyesület tevékenységéről és az 
önkormányzat 2013.évi támogatásáról

        Előadó: Dr. Horváth László polgármester

3. Időszerű feladatok megbeszélése
Szeptember 15-ig
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1. Átcsoportosítás az önkormányzat 2014.évi 
költségvetésében

        Előadó: Dr. Horváth László polgármester

2. Tájékoztatás az önkormányzat I.félévi gazdálkodásáról
        Előadó: Dr. Horváth László polgármester

3. Csatlakozás  Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázathoz 
2015.évre

        Előadó: Dr. Horváth László polgármester

4. Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről 
(háziorvosi és fogorvosi szolgálat)

        Előadó: Dr. Horváth László polgármester

5. Időszerű feladatok megbeszélése

Október

1. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

2. Tájékoztató a település közrend, közbiztonság 
helyzetéről

   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

3. Időszerű feladatok megbeszélése

November

1. Tájékoztató az önkormányzat háromnegyed éves 
gazdálkodásáról

   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

2. Az önkormányzat 2015.évi költségvetési koncepciója
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

3. Karácsonyi ajándékozás
       Előadó: Dr. Horváth László polgármester

4. Időszerű feladatok megbeszélése

Zárt ülésen:
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1.   Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 
     2015.évi pályázatainak elbírálása

2. Időszerű feladatok megbeszélése

December

1. A gyermekétkeztetés és szociális ellátás intézményi 
nyersanyag költségeinek felülvizsgálata

       Előadó: Dr. Horváth László polgármester

2. Közmeghallgatás időpontjának kitűzése
       Előadó: Dr. Horváth László polgármester

3. Időszerű feladatok megbeszélése

Felelős: Dr. Horváth László polgármester

Határidő: folyamatos, 2014.december 31.

Dr. Horváth László sk.                    Farkas Julianna sk.
    polgármester                              jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I    K I V O N A T
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Mezőnyárád  község Önkormányzat  Képviselő-testületének 2014.  március  10-én megtartott
üléséről készült jegyzőkönyvből.

3/2014.(III.10.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A  2014-2017. időszakra vonatkozó stratégiai ellenőrzési terv, valamint a 2014. évi
ellenőrzési terv elfogadásáról

Mezőnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva az önkormányzat és költségvetési szerveik gazdálkodásának ellenőrzésére
összeállított a 2014-2017. időszakra vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervet, továbbá a 2014.
évi ellenőrzési tervet a 1-3. számú mellékletekben foglaltak szerint jóváhagyja.

Felelős: Farkas Julianna jegyző

Határidő: az ellenőrzési tervben foglaltak szerint

Dr. Horváth László sk.                                              Farkas Julianna sk.
      Polgármester                                                                jegyző

1. számú melléklet
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Mezőnyárád Község Önkormányzata

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERV
2014 -2017. év

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapján készített stratégiai ellenőrzési terv –
összhangban a szervezet hosszú távú céljaival – meghatározza a belső ellenőrzésre vonatkozó
stratégiai fejlesztéseket a következő négy évre, és az alábbiakat tartalmazza:
a) a hosszú távú célkitűzéseket, stratégiai célokat;
b) a belső kontrollrendszer általános értékelését;
c) a kockázati tényezőket és értékelésüket;
d) a belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési tervet;
e) a szükséges erőforrások felmérését elsősorban a létszám, képzettség, tárgyi feltételek
tekintetében;
f) az a)–c) pont alapján meghatározott ellenőrzési prioritásokat és az ellenőrzési gyakoriságot.

A fentiek figyelembevételével került kidolgozásra a 2014-2017. időszakra vonatkozó
stratégiai ellenőrzési terv, saját céljait úgy meghatározva, hogy azok Mezőnyárád Község
Önkormányzata működését fejlesszék és eredményességét növeljék.

Mezőnyárád Község Önkormányzata a belső ellenőrzési stratégiai tervét a következő
alapelvek szerint állapítja meg:

  Az önkormányzat működési feltételeinek javítása, hatékonyságának növelése
érdekében hosszú távon a rendszer szemléletű ellenőrzésekre kiemelt hangsúlyt kell
helyezni.

  A belső ellenőrzésnek alapvetően az önkormányzat vezetésének közvetlen támogatói
szerepét kell biztosítania.

 A szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer–  és teljesítmény típusú, valamint az
informatikai rendszerek vizsgálatai alapján ajánlatokat és javaslatokat kell
megfogalmaznia a vezetés részére, a szervezet gazdaságos hatékony és eredményes
működésének fejlesztésére, a feltárt kockázati tényezők, hiányosságok kiküszöbölése
érdekében.

A terv végrehajtásával kapcsolatos főbb feladatok:
  A belső ellenőrzésnek az ellenőrzési célok megvalósítása érdekében négy év alatt az

önkormányzatnál valamennyi típusú ellenőrzés elvégzését biztosítani kell.
  A tervidőszak első kétharmadában főként szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzést és

az informatikai rendszerek megbízhatóságának vizsgálatát kell előtérbe helyezni. A
ciklus elején átfogó rendszer–, illetve teljesítmény ellenőrzést csak akkor tervez a
belső ellenőrzés végezni, ha azt a kapacitás megengedi, vagy egyéb ok miatt
indokolttá válik.

  A belső ellenőrzés átfogó rendszer- és teljesítmény ellenőrzést a ciklus utolsó
harmadában tart célszerűnek végezni, akkor, amikor a szabályozottság, a
szabályszerűség eléri a kívánt szintet, s az önkormányzat a gazdálkodás vitelét
meghatározó belső kontroll rendszer megfelelő szinten működik.
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  A tervidőszak utolsó évében a belső ellenőrzés rendszerellenőrzés keretében kíván
átfogó képet adni az önkormányzat gazdálkodási kultúrája fejlődéséről, a belső
kontroll, a kockázatkezelés, s a szabálytalanságok kezelése gyakorlati működéséről.

1. A belső ellenőrzési stratégia szempontjából kiemelt hosszú távú önkormányzati célok

Az Mötv 13. § (1) bekezdés alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható
közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

- településfejlesztés, településrendezés;
- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való

gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és
tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása
és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);

- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása,

rovar- és rágcsálóirtás);
- óvodai ellátás;
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása;

filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi
védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;

- szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
- a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a

hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
- a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik -

értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
- sport, ifjúsági ügyek;
- nemzetiségi ügyek;
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- helyi közösségi közlekedés biztosítása;
- hulladékgazdálkodás;
- víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény

rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

A belső ellenőrzési stratégia szempontjából kiemelt hosszú távú önkormányzati célok az
önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok hosszú távú céljai mellett Mezőnyárád
Község Önkormányzatának gazdaság-, és településfejlesztési céljaival is összhangban állnak.

2. Belső ellenőrzés stratégiai céljai

Az Mötv. 119. § (4) bekezdés szerint a jegyző feladata a belső ellenőrzési rendszer
kialakítása.
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A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. § b) pontja szerint a „belső ellenőrzés: független,
tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött
szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet céljai
elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti
az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát”.

A belső ellenőrzési tevékenység stratégiai célja a hatékonyabb, szakszerűbb, az
önkormányzati tevékenységet és a vezetést jól segítő szolgáltatás biztosítása, továbbá hogy
segítse az önkormányzat folyamatba épített előzetes és utólagos és vezetői ellenőrzési
tevékenységének működését.

Az önkormányzat alaptevékenységének ellátásával és az Mötv. 41. § (2)-(6) bekezdés szerinti
szervezetek működtetésével kapcsolatos feladatok szerves részét képezi a belső ellenőrzési
rendszer kialakítása. A belső ellenőrzés független, tárgyilagos rendszer, amely hozzájárul az
önkormányzat működésének fejlesztéséhez, az eredményesség növeléséhez.
Az ezzel kapcsolatos legfontosabb feladatok és célok a következők:

 Vizsgálni és értékelni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési
rendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való
megfelelését.

 Vizsgálni és értékelni a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének
gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét.

 Vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását
és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát.

 A vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tenni, valamint
elemzéseket, értékeléseket készíteni a költségvetési szerv vezetője számára a
költségvetési szerv működése eredményességének növelése, valamint a folyamatba
épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési, és a belső ellenőrzési rendszerek, a
belső kontrollok javítása, továbbfejlesztése érdekében.

 Ajánlásokat és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok
megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, valamint a szabálytalanságok
megelőzése, illetve feltárása érdekében.

 Nyomon követni az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket.
 A költségvetési szerven belül a nemzetközi belső ellenőrzési standardok és a Belső

ellenőrzési Kézikönyvben foglaltak szerint tanácsadási tevékenységet végezni.
 A belső ellenőrzési tevékenység során szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és

teljesítmény-ellenőrzéseket, illetve informatikai rendszerellenőrzéseket kell végezni a
370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 21.§ (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően.

3. A belső kontrollrendszer értékelése

Az államháztartási kontrollok alapvető célja az államháztartási pénzeszközökkel, vagyonnal
történő szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás. Az
államháztartás kontrollja - mely kiterjed az államháztartás valamennyi alrendszerére, így az
önkormányzati alrendszere is - külső ellenőrzés és államháztartási belső kontrollrendszerek
keretében történik.
A belső kontrollrendszer a költségvetési szerv által a kockázatok kezelésére és tárgyilagos
bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja,
hogy a költségvetési szerv megvalósítsa a következő fő célokat:

11



 a tevékenységeket (műveleteket) szabályszerűen, valamint a megbízható gazdálkodás
elveivel (gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség) összhangban hajtsa végre;

 teljesítse az elszámolási kötelezettségeket;
 megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől (károktól) és a nem

rendeltetésszerű használattól.

A jogszabály által megkövetelt belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése a
költségvetési szerv vezetőjének a feladata. A költségvetési szerv vezetője köteles a szervezet
minden szintjén érvényesülő megfelelő kontrollkörnyezetet, kockázatkezelési rendszert,
kontroll tevékenységeket, információs és kommunikációs rendszert, monitoring rendszert
kialakítani. A belső kontrollrendszer megfelelő kialakításával és működtetésével csökkenthető
a kockázat, elkerülhetők a hibák.
A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű
megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet
kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát. A költségvetési
bevételek és kiadások tervezése, felhasználása és elszámolása, valamint az eszközökkel és
forrásokkal való gazdálkodás a belső ellenőrzés tárgyát képezik. A jogszabályoknak és belső
szabályzatoknak való megfelelést, valamint a gazdaságosságot, hatékonyságot és
eredményességet vizsgálva a belső ellenőrzés megállapításokat és ajánlásokat fogalmaz meg.

4. Kockázati tényezők és értékelésük

Egy terület tényleges vagy potenciális kockázatának értékeléséhez véleményt kell alkotni az
adott terület kulcsfontosságú tényezőinek meghatározása és mérlegelése alapján, amelyek az
elvégzett tevékenységekkel, a létező kontrollrendszerekkel, múltbéli és valószínűsíthető
jövőbeli eseményekkel, a működési környezettel kapcsolatosak.

Az egyes rendszerek (folyamatok) kockázatelemzését a kockázati tényezők, és azok súlya
alapján kell elvégezni. A Nemzetgazdasági Minisztérium ajánlásai alapján az
önkormányzatnál – az általános kockázatokat tekintve – öt tényező került megállapításra:

 Szabályozottság hiánya, aktualizálásának elmaradása
 Humánerőforrás képzettségének/gyakorlat hiánya
 Szervezeti/személyi tényezők változása
 Hiányos tárgyi, informatikai, elhelyezési feltételek
 Új feladatok megjelenése

Ezek az általános kockázati tényezők hatással vannak a rendszerek (folyamatok) működésére.
A belső ellenőrzés a rendszerek, folyamatok kockázatelemzését ezen általános kockázati
tényezők, valamint az adott folyamatokhoz kapcsolódó kockázati tényezők
figyelembevételével végezte el.

A kockázati tényezők értékelése a "Kockázatelemzés" keretében történik. A kockázatelemzés
minden évben elkészítésre, átértékelésre kerül, melynek során a főbb folyamatok, a kockázati
tényezők és a hozzárendelhető ellenőrzési pontok meghatározásra kerülnek. A magas
kockázatot mutató folyamatok a következő év(ek) éves ellenőrzési terveiben elsődlegesen
szerepelnek, majd a közepes kockázatú folyamatok kerülnek figyelembe vételre. A következő
években végrehajtásra kerülő külső ellenőrzések tapasztalatai alapján a folyamatok
átértékelésre kerülnek, a megállapítások tükrében.
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5. A belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési terv és a szükséges erőforrások

Az önkormányzat a belső ellenőrzést hosszabb távon polgári jogi szerződés keretében
foglalkoztatott belső ellenőr igénybevételével tervezi megoldani.
A belső ellenőrzési vizsgálati eljárásoknak, módszereknek, a jelentéseknek a belső ellenőrzési
kézikönyv módszertani követelményeinek, a nemzetközi belső ellenőrzési standardoknak és
az államháztartásért felelős miniszter által kiadott útmutatók tartalmi követelményeinek kell
megfelelnie.
A belső ellenőrzési feladat végrehajtását olyan eljárásokkal kell megvalósítani, amelyek a
belső ellenőrzési tevékenység érdekeltjei számára elfogadható szintű biztosítékokat nyújtanak
arra nézve, hogy

 az ellenőrzési tevékenységet a kézikönyvben foglaltaknak megfelelően végzi, amely
összhangban van a belső ellenőrzési szakma gyakorlati standardjaival és az etikai
kódexszel,

 hatékonyan és eredményesen működik,
 az önkormányzat számára értéket ad és javítja a hozzájuk tartozó szervezetek

működését.

A belső ellenőrzési tevékenységet ötévente legalább egyszer elvégzendő külső értékeléseknek
(minőségbiztosítás) kell alávetni, mely alapján megítélésre kerül, hogy az tartalmában,
színvonalában megfelel-e a belső ellenőrzési szakma gyakorlati standardjainak.

A polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőrnek meg kell felelnie a
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24.§ (1) bekezdés szerint előírt általános és szakmai
követelményeknek.

A belső ellenőrzés végzéséhez szükséges a folyamatos továbbképzés, a jogszabályok és a
változások ismerete, ellenőrzési konzultációkon való részvétel. A polgári jogi szerződés
keretében foglalkoztatott belső ellenőr önállóan vesz részt a kötelező továbbképzéseken,
valamint frissíti és bővíti ismereteit.
Tekintettel arra, hogy a belső ellenőrzést Mezőnyárád Község Önkormányzatánál polgári jogi
szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr látja el, ezért fejlesztési terv készítése nem
indokolt.

A belső ellenőrzés tárgyi feltételei a külső szolgáltató által kerülnek biztosításra.
Az ellenőrzések alatt a szükséges adatokhoz, a belső információkhoz való hozzáférés
biztosított.

6. Ellenőrzési prioritások és az ellenőrzési gyakoriság

A belső ellenőrzés vizsgálja az önkormányzat felügyelete alá tatozó költségvetési szervek, az
önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása alatt működő gazdasági társaságok,
közhasznú társaságok, valamint az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel támogatott
szervezetek gazdálkodását.

Az ellenőrzések során vizsgálandó területek meghatározásánál a vonatkozó jogszabályi
előírásokon felül figyelembe kell venni a szervezet struktúrájában vagy tevékenységében
beálló változásokat is.
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Elsődleges szempont az ellenőrzés működtetését illetően, hogy biztosítsa az önkormányzat,
illetve az intézmények rendelkezésére álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos,
hatékony és eredményes felhasználását.

Elvárás, hogy legalább kétévenként kerüljön sor pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzésre. Az
éves ellenőrzési tervekhez alapot szolgáltató kockázatelemzést az aktuális ellenőrzések
megállapításait figyelembe véve minden évben aktualizálni kell.

Az ellenőrzés – kockázatelemzés alapján meghatározott – prioritási területei, valamint ezeken
a preferált területeken az ellenőrzés gyakorisága:

 Szabályozottság aktualizálása és érvényesülése a gyakorlatban kétévente
 Operatív gazdálkodás szabályainak betartása kétévente
 Gazdálkodási szempontból lényeges, komplex hatású feladatok,

területek ellenőrzése kétévente
 Közbeszerzések lebonyolítása háromévente
 Utóbbi 5 évben nem vizsgált feladatok,

területek ellenőrzése feltárás évét követő évben

Az ellenőrzések kiemelt területeit minden évben felül kell vizsgálni és a megváltozott
feladatokhoz, körülményekhez igazítani szükséges.
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Mezőnyárád Község Önkormányzata 2. számú melléklet
2014. évi ellenőrzési terve

Sor-
szám

Az ellenőrzés tárgya Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő
időszak

Azonosított kockázati tényezők Az ellenőrzés
típusa

Az ellenőrzött
szerv, szervezeti

egység

Az ellenőrzés
tervezett

ütemezése

Az ellenőrzésre
fordítandó
kapacitás

(ellenőri nap)
1. A működés és a 

gazdálkodás 
szabályszerűségének 
és 
gazdaságosságának, 
a vonatkozó 
jogszabályi előírások, 
szabályzatok 
érvényesülése a 
Mezőnyárádi Közös 
Önkormányzati 
Hivatalnál

Az     ellenőrzés     célja: Annak megállapítása, 
hogy

 a Hivatal rendelkezik-e az Áht-ban, az 
államháztartási számvitelről szóló 
4/2013. (I. 11.) kormányrendeletben, 
valamint a 368/2011. (XII. 31.) 
kormányrendeletben meghatározott 
pénzkezelési és gazdálkodási 
szabályzatokkal,

 a szabályzatok elkészítése a helyi 
sajátosságok figyelembevételével 
történt-e,

 biztosított-e a szabályzatok aktualizálása,

 biztosított-e a kötelezettségvállalásra, az 
utalványozásra, az érvényesítésre, az 
ellenjegyzésre, valamint a teljesítés 
igazolásra vonatkozó központi és helyi 
szabályok érvényesülése.

Módszerei: Szabályzatok, dokumentumok 
ellenőrzése, pénzügyi, számviteli bizonylatok 
mintavétellel történő ellenőrzése, 
szerződések, 
nyilvántartások vizsgálata
Ellenőrizendő     időszak: 2014.01.01-
2014.06.30.

 A gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok nem megfelelő 
szabályozása.

 A kötelezettségvállalás, a 
pénzügyi ellenjegyzés, 
utalványozás, érvényesítés, 
teljesítésigazolás szabályainak 
érvényesülése.

 A készpénzkezelés, szigorú 
számadású bizonylatok 
kezelése.

 Kontírozás, gazdasági művelet 
besorolása.

 A gazdálkodáshoz kapcsolódó 
feladatok nem szabályszerű és 
hatékony ellátása.

 A jóváhagyott előirányzatoktól 
való eltérés.

 Szabálytalan kifizetésekből 
adódó kockázatok.

 A folyamatba épített, vezetői 
ellenőrzések nem megfelelő 
hatékonysággal működnek vagy
esetleg nem működnek.

Szabályszerűségi
és pénzügyi 
ellenőrzés

Mezőnyárádi 
Közös 
Önkormányzati 
Hivatal

2014. III. 
negyedév

Jelentés:
2014. 
szeptember

5 ellenőri nap
(1 ellenőr)

a. Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés
címe, időpontja

b. Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés
címe, időpontja

Kockázatelemző táblázatok
2014. március 5.

i. Folyamatok kockázata és ellenőrzése
2014. március 5.

 a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitás: 4 ellenőri nap
 a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitás: 4 ellenőri nap
 a képzésekre tervezett kapacitást. 0 ellenőri nap
 az egyéb tevékenységek: 0 ellenőri nap
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3. számú melléklet

Kockázatelemzés

a 2014. évi ellenőrzési tervhez

Kockázatelemző táblázatok

Jelmagyarázat a kockázatelemző táblázatokhoz:
A = alacsony kockázat
K = közepes kockázat
M = magas kockázat

1. A működés és a gazdálkodás szabályszerűségének és gazdaságosságának, a vonatkozó
jogszabályi előírások, szabályzatok érvényesülése a Mezőnyárádi Közös Önkormányzati
Hivatalnál

Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal
rendelkezik-e az Áht-ban, az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I. 11.)
kormányrendeletben, valamint a 368/2011. (XII. 31.) kormányrendeletben meghatározott
pénzkezelési és gazdálkodási szabályzatokkal, a szabályzatok elkészítése a helyi sajátosságok
figyelembevételével történt-e, biztosított-e a szabályzatok aktualizálása, biztosított-e a
kötelezettségvállalásra, az utalványozásra, az érvényesítésre, az ellenjegyzésre, valamint a
teljesítés igazolásra vonatkozó központi és helyi szabályok érvényesülése.

Kockázati tényező Hatás Bekövetkezés
valószínűsége

Összesített kockázat

Általános kockázat
Szabályozottság hiánya, 
aktualizálásának 
elmaradása

M K M

Humánerőforrás 
képzettségének/gyakorlat 
hiánya

M K M

Szervezeti/személyi 
tényezők változása

M M M

Hiányos tárgyi, 
informatikai, elhelyezési 
feltételek

M K M

Új feladatok megjelenése K M M
Folyamatok ellenőrzése
Gazdálkodási és 
pénzkezelési szabályzat 
elkészült-e, azok 
aktualizálása megtörtént-e

M M M

Kötelezettségvállalás, 
pénzügyi ellenjegyzés, a 
kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vétele / 
hiánya

M K M

Utalványozás, 
teljesítésigazolás, 
érvényesítés gyakorlata / 
hiánya

M K M
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A pénzügyi teljesítés (bank 
és pénztár), eljárási és 
bizonylatkezelési hibák, 
könyvelési feladás 
(kontírozás)

M K M

Ellenőrzési kockázat M K M

Számított kockázatok:
- A gazdálkodással kapcsolatos feladatok nem megfelelő szabályozása.
- A kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés,

teljesítésigazolás szabályainak érvényesülése.
- A készpénzkezelés, szigorú számadású bizonylatok kezelése.
- Kontírozás, gazdasági művelet besorolása.
- A gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok nem szabályszerű és hatékony ellátása.
- A jóváhagyott előirányzatoktól való eltérés.
- Szabálytalan kifizetésekből adódó kockázatok.
- A folyamatba épített, vezetői ellenőrzések nem megfelelő hatékonysággal működnek vagy

esetleg nem működnek.

2. A 2013. évben lefolytatott közbeszerzési eljárások és a kapcsolódó feladatok ellenőrzése

Az ellenőrzés célja: Annak a megállapítása, hogy a lefolytatott közbeszerzési eljárásoknál
betartották-e a Kbt., valamint a vonatkozó szabályzat/utasítás előírásait (az esetleges
mulasztások feltárása, azok okainak vizsgálata), a kiválasztásban és a megvalósulásnál
érvényesültek-e a minőségelvárási és költségcsökkentési szempontok, a nyertes pályázat
megvalósulását a Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal részéről folyamatos előzetes és
utólagos ellenőrzés kísérte-e (sor került-e az esetleges hibák megszüntetésére).

Kockázati tényező Hatás Bekövetkezés
valószínűsége

Összesített kockázat

Általános kockázat
Szabályozottság hiánya, 
aktualizálásának 
elmaradása

M K M

Humánerőforrás 
képzettségének/gyakorlat 
hiánya

M A K

Szervezeti/személyi 
tényezők változása

K K K

Hiányos tárgyi, 
informatikai, elhelyezési 
feltételek

K A K

Új feladatok megjelenése K K K
Folyamatok ellenőrzése
A közbeszerzési terv, 
egyedi eljárások 
előkészítése, engedélyezése
és indítása, közbeszerzési 
eljárás lebonyolítása, majd 
értékelése / hibás eljárás

K K K

A szerződéskötés, 
jogorvoslat / nem teljes 
körű szerződés

K K K

Az eredeti kiírás és 
módosítás nyomon 

K A K
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követése, a pályázat 
megvalósítása, annak 
átvétele, illetve 
teljesítésigazolása (nem 
valósul meg a nyomon 
követés, a szakmai 
felügyelet elmarad).
A pénzügyi teljesítés, a 
gazdasági esemény 
könyvelése, nyilvántartások
vezetése, jelentési 
kötelezettségek teljesítése / 
hibás

M K M

Ellenőrzési kockázat K K K

Számított kockázatok:
 A közbeszerzéshez kapcsolódó feladatok nem megfelelő szervezése, szabályozása,

kontrollfolyamatok hiánya.
 A körülmények fennállása ellenére nem indított közbeszerzési eljárás.
 Az eljárás előkészítésének, meghirdetésének hiányosságai, a cél és a szolgáltatás

összehangolásának elmaradása, a közbeszerzési eljárás lebonyolításában felmerülő eljárási
hiányosságok, illetve nem megfelelő dokumentáltság.

 A teljesítés során az érvényes szerződéstől való eltérés, hiányosságok a
teljesítésigazolásban, a FEUVE hibái, visszajelzés hiánya.

 Adatszolgáltatások nem teljesítése, ill. nem pontos teljesítése.

3. Európai Uniós pályázati pénzek felhasználásának ellenőrzése

Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy Mezőnyárád Község Önkormányzata
eredményesen készült-e fel a szabályozottság és szervezettség terén az európai uniós források
igénylésére és felhasználására.

Kockázati tényező Hatás Bekövetkezés
valószínűsége

Összesített kockázat

Általános kockázat
Szabályozottság hiánya, 
aktualizálásának elmaradása

M K M

Humánerőforrás 
képzettségének/gyakorlat hiánya

M A K

Szervezeti/személyi tényezők 
változása

M K K

Hiányos tárgyi, informatikai, 
elhelyezési feltételek

A A K

Új feladatok megjelenése K A K
Folyamatok ellenőrzése
Adott évi költségvetés tervezése 
során a pályázat figyelmen kívül 
hagyása

M A K

Pályázatfigyelés/pályázatkezelés, 
avagy a pályázatkoordinálás 
feladat-, hatás- és felelősségi 
körének meghatározása / hiánya

M K M

Pályázati nyilvántartás / annak 
hiánya

M K M

1



Egy konkrét EU-s pályázat 
elszámolása során jelentkező 
szabálytalanságok / visszafizetési 
kötelezettség keletkezése

M K M

Ellenőrzési kockázat K K K

Számított kockázatok:
- Az Önkormányzat adott évi költségvetése nem tartalmazta az európai uniós forrást igénylő

fejlesztési feladatok kiadási és bevételi előirányzatait.
- A belső szabályzatokban nem jelölték ki az európai uniós forrásokra vonatkozó

pályázatokkal összefüggésben az önkormányzati szintű pályázatkoordinálás, valamint
pályázat-nyilvántartás vezetésének felelőseit.

- Nem alakították ki az európai uniós források igénybevételének és felhasználásának
feladatait, a pályázatfigyelés, pályázatkészítés és a fejlesztés lebonyolítás eljárásrendjét.

Az Önkormányzat kockázati megítélése a rendelkezésre álló információk alapján történt. A
2014. évi ellenőrzési terv összeállításához súlyponti elem az ellenőrzések eredményeként
átfogó és megbízható kép kialakítása az önkormányzat működéséről, az eszközökkel és
forrásokkal való gazdálkodásról.
Az előzetes környezeti elemzés alapján a belső ellenőrzési fókusz 2014. évre

 az államháztartási pénzeszközökkel, vagyonnal szabályszerűen, szabályozottan,
gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen folytatott gazdálkodás,

 az Önkormányzat működésének szabályozottsága, a rendelkezések betartása, az
esetleges szabályozatlan területek feltárása,

 a működésben rejlő tartalékok feltárása, a feladatellátás hatékonyságának és az
eredményességének további lehetőségei,

 az Önkormányzat működésére hatást gyakorló változások, fejlesztések.

Az azonosított és a működés szempontjából fontos néhány folyamat elemzése eredményeként
2014. évre ellenőrzési témaként az alábbi került kijelölésre:

 a működés és a gazdálkodás szabályszerűségének és gazdaságosságának, a vonatkozó
jogszabályi előírások, szabályzatok érvényesülése a Mezőnyárádi Közös
Önkormányzati Hivatalnál.
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V I    K I V O N A T

Mezőnyárád  község Önkormányzat  Képviselő-testületének 2014. március  10-én megtartott
üléséről készült jegyzőkönyvből.

4/2014. (III.10.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőire vonatkozó hivatásetikai alapelvek és
az etikai eljárás szabályai

Mezőnyárád  község   Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Mezőnyárádi
Közös Önkormányzati   Hivatal  köztisztviselőire  vonatkozó hivatásetikai  alapelveket  és  az
eljárás szabályait – a mellékelt szabályzatba foglaltak szerint – jóváhagyja. 

A képviselő-testület döntése a Csincse község Önkormányzat Képviselő-testületének azonos
tartalmú döntése esetén válik hatályossá.

A  Képviselő-testület  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  a  köztisztviselőkre  vonatkozó  hivatásetikai
alapelveket  és  az  eljárás  szabályait  a  Közös  Önkormányzati   Hivatal  köztisztviselőivel
megismertesse. 

Felelős: Farkas Julianna jegyző

Határidő: értelemszerűen

Dr. Horváth László sk.                                                                     Farkas Julianna sk.
      polgármester                                                                                       jegyző
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V I    K I V O N A T

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2014.
március 10-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

5/2014.(III.10.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A választási bizottság megválasztásáról

Mezőnyárád  község  Önkormányzat Képviselő-testülete a
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24.
(1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a
szavazatszámláló bizottság tagjainak választja meg az
alábbi személyeket:

001. sz. szavazókör: 
       Szavazatszámláló     Bizottsági     elnök:
        1. Kissné Magos Anna  Mezőnyárád, Akácfa út 18.

  Szavazatszámláló     Bizottsági     tagok:
        1. Harangozó Andrásné 
           Mezőnyárád, Nyárfa út 17/a.
        2. Vincze Tiborné Mezőnyárád, Szondy út 15. 

  Szavazatszámláló     Bizottsági     póttagok:
        1.Törökné Bodai Ágnes Mezőnyárád, Béke tér 1.
        2.Juhász Józsefné Mezőnyárád, Nyárfa út 19/a.

002. sz. szavazókör: 
       Szavazatszámláló     Bizottsági     elnök:
        1.Juhászné  Csrefkó Rita  
          Mezőnyárád, Szent István király út 44.

  Szavazatszámláló     Bizottsági     tagok:
        1. Szelei Katinka  
           Mezőnyárád,  Szent István király út 53.
        2. Kovács Károlyné  
           Mezőnyárád, Szent István király út 68.

  Szavazatszámláló     Bizottsági     póttagok:
1.Ötvös Gabriella  
  Mezőnyárád  Szent István király út 67.
2.Korpás Zoltánné Mezőnyárád Széchenyi út 2.

A választott elnökök, tagok, póttagok megbízatása a
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következő általános választásra létrehozott választási
bizottság alakuló üléséig tart.

Képviselő-testület  felkéri a polgármesterét, hogy a
megválasztott tagok és póttagok eskütételéről
gondoskodni szíveskedjen.

Felelős: Dr. Horváth László  polgármester
         Farkas Julianna jegyző

Határidő: 2014. április 4.

DR. Horváth László sk.              Farkas Julianna sk.
    polgármester                        jegyző
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V I    K I V O N A T

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2014.
március 10-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

6/2014.(III.10.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: BV. Média Bt-vel TV közvetítésére szerződés.

Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testülete  a testületi
ülésről, a helyi eseményekről, a sport rendezvények  és egyéb a
település életét meghatározó események kábelrendszeren történő
közvetítését valamint a helyi  újság szerkesztését megrendeli a
BV. Média Műsorkészítő és Szolgáltató (3422 Bükkábrány, Jókai
út 21/a.) Betéti Társaságtól, 2014. január 1-től 2014. december
31-ig, havi 173.000,- Ft/hó összegben.

Képviselő-testület  felhatalmazza  polgármesterét   a  szerződés
aláírására.

Felelős: Dr. Horváth László polgármester

Határidő: 2014. március 15.

Dr. Horváth László sk.                   Farkas Julianna sk.
    polgármester                             jegyző

2



J E G Y Z Ő K Ö N Y V I    K I V O N A T

Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. 
március 10-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

 
7/2014.(III.07.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Számítógép karbantartási szerződés

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete   az
önkormányzat  használatában  lévő  számítógépek  karbantartására
2014.január 1-től 2014. december 31-ig szerződést köt a BV.
Média Műsorkészítő és Szolgáltató      (3422 Bükkábrány, Jókai
út  21/a.)  Betéti  Társasággal  havi  31.000,-  Ft  +   ÁFA  díj
ellenében, azaz harmincegyezer forint + ÁFA díj ellenében.

Képviselő-testület  felhatalmazza  polgármesterét  a  szerződés
aláírására.

Felelős: Dr. Horváth László polgármester

Határidő: 2014.március 15.

Dr. Horváth László sk.                   Farkas Julianna sk.
    polgármester                             jegyző
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V I    K I V O N A T

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2014.
április 29-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

8/2014.(IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Mezőkövesdi  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási
Megállapodásának módosításáról

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a
Mezőkövesdi  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási
Megállapodásáról  szóló  előterjesztést  megtárgyalta  és  a
következő határozatot hozta:

1. Képviselő-testület  a  Mezőkövesdi  Többcélú  Kistérségi
Társulás  Társulási  Megállapodás  módosítását  az
előterjesztés 1. számú melléklete szerint elfogadja.

2. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a
Társulási Megállapodás módosításával kapcsolatos szükséges
intézkedéseket megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Horváth László polgármester

Dr. Horváth László sk.                  Farkas Julianna sk.
    polgármester                            jegyző
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V I    K I V O N A T

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2014.
április 29-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

9/2014.(IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Dél-borsodi Regionális Fejlesztési Társulás 
megszüntetéséről

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Dél-
borsodi  Regionális  Fejlesztési  Társulás  Tanácsról  szóló
előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza:

1. A  Dél-borsodi  Regionális  Fejlesztési  Társulás  jogutód
nélküli megszüntetéséről az előterjesztést elfogadja.

2. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a
Társulás  megszüntetésével  kapcsolatos  szükséges
intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Horváth László polgármester

Dr. Horváth László sk.                    Farkas Julianna sk.
    polgármester                              jegyző
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V I    K I V O N A T

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2014.
április 29-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

10/2014.(IV.29.)számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti  és
Működési szabályzatának módosítása

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  képviselő-testülete  a
Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatáról  készült  előterjesztést  megtárgyalta  és  a
szabályzat módosítását a következők szerint jóváhagyta.

„II. fejezet 
A Közös Hivatal gazdálkodása  és alapvető feladatai
(2) A Közös Hivatal gazdálkodása:
     - belső ellenőrzése külső erőforrás bevonásával történik”

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőjét a Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatban a módosítás átvezetésére.

Felelős: Dr. Horváth László polgármester
     Farkas Julianna  jegyző

Határidő: 2014.május 15.

Dr. Horváth László sk.            Farkas Julianna sk.
    polgármester                      jegyző
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V I    K I V O N A T

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2014.
április 29-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

11/2014.(IV.29.)számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy:  Hulladékgazdálkodási szerződés meghosszabbítása

Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mezőnyárád
község közigazgatási  területére vonatkozó 2014. július 1-től
érvényes   hulladékgazdálkodásról  szóló  közszolgáltatási
szerződését  az  előterjesztés  alapján  megtárgyalta  és  a
következők szerint jóváhagyta.

A  képviselő-testület  2014.  július  1-től  a  településről  a
szilárd  hulladék  elszállítását  10  éves  –  azaz  tíz  év  -
időtartamra  az  NSZH  Tisza  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű
Társasággal   (  5350  Tiszafüred,  Húszöles  út  149.
Cégjegyzékszám:  16-09-007814,    KÜJ  szám:  101 278 287,  KTJ
szám:  100 545 936,   Hulladékgazdálkodási  Közszolgáltatási
engedély  száma:  14/5518-9/2013.)   megkötött  közszolgáltatási
szerződés keretében látja el.

Képviselő-testület  felkéri  és  felhatalmazza  polgármesterét  a
közszolgáltatási szerződés megkötésére és annak aláírására. 

Felelős: Dr. Horváth László polgármester

Határidő: 2014. május 30.

Dr. Horváth László sk.                   Farkas Julianna sk.
    Polgármester                             jegyző
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V I    K I V O N A T

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2014.
május 19-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

12/2014.(V.19.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Önkormányzati lakások értékesítése

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az
önkormányzat  korlátozottan  forgalomképes  vagyonát  képező,
Mezőnyárád  537/15,  537/17/A/1;  537/16,  537/17/A/3  helyrajzi
számokon lévő, mely a természetben Mezőnyárád,  Szent István
király út  100. szám alatt található és lakott ingatlanjait, a
két önkormányzati lakások értékesítését határozta el. 

Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza alpolgármesterét,
hogy a lakások értékesítése ügyében járjon el. 

Felelős: Bárdos József Szabolcs

Határidő: 2014. augusztus 30.

Dr. Horváth László sk.                    Farkas Julianna sk.
    polgármester                              jegyző
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V I    K I V O N A T

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2014.
május 19-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

13/2014.(V.19.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Önkormányzati lakás értékesítése Dr. Szántai-Kiss László
János  Mezőnyárád, Szent  István király  út 100.  szám
alatti lakos,  bérlő részére

Mezőnyárád  község  Önkormányzat   Képviselő-testülete  az
önkormányzat  tulajdonát  képező,  lakott  ingatlanát  Mezőnyárád
belterületén az 537/17/A/1 hrsz-ú, lakás megnevezésű, 136 m2
területű  és  a  Mezőnyárád  belterületén  az  537/15  hrsz-ú,
melléképület,  udvar  megnevezésű,  2367  m2  területű,  a
természetben  Mezőnyárád,  Szent  István  király  út  100.  szám
alatti ingatlanát értékesíti Dr. Szántai-Kiss László János (sz:
Hódmezővásárhely, 1951. 06. 10. an: Kovács Emma Viktória) 3421
Mezőnyárád,  Szent  István  király  út  100.  szám  alatti  lakos
részére, aki az önkormányzati lakás és a hozzátartozó telek
bérlője.

A képviselő-testület az ingatlan vételárát : 3.500.000,- Ft,
azaz  hárommillió  ötszázezer  forint  összegben  határozta  meg,
mely összeget a vevőnek egy összegben kel megfizetnie az adás-
vételi szerződés megkötése után 5 napon belül. 

Képviselő-testület  felkéri  alpolgármesterét  az  adás-vételi
szerződés megkötésére és aláírására, valamint az önkormányzati
lakás  értékesítésével kapcsolatos feladatok végrehajtására.

Felelős: Bárdos József Szabolcs alpolgármester

Határidő: 2014.augusztus 30.

Dr. Horváth László sk.               Farkas Julianna sk.
    polgármester                          jegyző

3



J E G Y Z Ő K Ö N Y V I    K I V O N A T

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2014.
május 19-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

14/2014.(V.19.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Önkormányzati  lakás  értékesítése  Dr.  Horváth  László
György Mezőnyárád, Szent István király út  100. szám
alatti lakos, bérlő részére

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az
önkormányzat  tulajdonát  képező  lakott  ingatlanát  Mezőnyárád
belterületén, az 537/17/A/3 hrsz, lakás megnevezésű, 134 m2
területű  és  a  Mezőnyárád  belterületén  a  537/16  hrsz-ú,
melléképület,  udvar  megnevezésű,  1587  m2  területű,  a
természetben  Mezőnyárád,  Szent  István  király  út  100.  szám
alatti ingatlanát értékesíti Dr. Horváth László György (sz.
Újhartyán,  1944.  09.  14.   an:  Sztrányai  Eszter)  3421
Mezőnyárád, Szent István király út  100. szám alatti lakos
részére, aki az önkormányzati lakás és a hozzá tartozó telek
bérlője.

A képviselő-testület az ingatlan vételárát : 3.500.000,- Ft,
azaz  hárommillió  ötszázezer  forint  összegben  határozta  meg,
mely összeget a vevőnek egy összegben kel megfizetnie az adás-
vételi szerződés megkötése után 5 napon belül. 

Képviselő-testület  felkéri  alpolgármesterét  az  adás-vételi
szerződés megkötésére és aláírására, valamint az önkormányzati
lakás  értékesítésével kapcsolatos feladatok végrehajtására.

Felelős: Bárdos József Szabolcs alpolgármester

Határidő: 2014.augusztus 30.

Bárdos József Szabolcs sk.                 Farkas Julianna sk.
     alpolgármester                            jegyző

3



J E G Y Z Ő K Ö N Y V I    K I V O N A T

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2014.
augusztus 18-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

15/2014(VIII.18) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása.

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12.
napjára  kitűzött  választás  lebonyolításához megválasztotta a
helyi választási bizottság tagjait és póttagjait. 

Helyi Választási Bizottság tagjai:

Bajnóczki Mátyás      Mezőnyárád, Szent István király út 7.

Oroszné Vígh Márta    Mezőnyárád, Akácfa út 29.

Piszkor Zoltánné    Mezőnyárád, Toldi út 16.

Póttagok: 

Hegedűs Lászlóné    Mezőnyárád, Petőfi út 36.

Fila Tamás  Mezőnyárád, Toldi út 85/A.

Felelős: Farkas Julianna jegyző

Határidő: folyamatos

Dr. Horváth László sk.                  Farkas Julianna sk.
    polgármester                            jegyző

3



J E G Y Z Ő K Ö N Y V I    K I V O N A T

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2014.
augusztus 18-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

16/2014.(VIII.18.) szám ú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Felülvizsgálati kérelem benyújtása

Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testülete a Miskolci
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 24.K.27.534/2013/13. számú
ítéletét a közműfejlesztési állami támogatás elszámolásáról a
község  belterületén  a  szennyvízcsatorna  hálózat  kiépítéséhez
kapcsolódóan megtárgyalt és a következő döntést hozta:

- Képviselő-testület  a  bírósági  ítélet  felülvizsgálati
kérelmének benyújtását határozta meg.

- A  képviselő-testület  a  Kúriához  elkészítendő
felülvizsgálati  kérelem  benyújtásához  felhatalmazza  a
3300  Eger,  Bajcsy-Zs.  u.  1.  II/5.  szám  alatti  Derda
Ügyvédi Irodát és annak ügyintézőjét Dr. Derda Krisztina
ügyvédet, aki  a meghatározott  ügyben teljes  jogkörrel
képviseli az önkormányzatot.

Képviselő-testület  felhatalmazza  polgármesterét  az  ügyvédi
meghatalmazás aláírására. 

Határidő: 2014. augusztus 31.

Felelős: Dr. Horváth László polgármester

Dr. Horváth László sk.                   Farkas Julianna sk.
   polgármester                             jegyző

3



J E G Y Z Ő K Ö N Y V I    K I V O N A T

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2014.
augusztus 18-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

17/2014.(VIII.18.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Közterületi rendelet megalkotása

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 143.§.(3) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján a
2014. szeptember 15-ei testületi ülésen rendeletben állapítja
meg   a  közterületek  elnevezésének,  valamint  az  elnevezésük
megváltoztatására  irányuló  kezdeményezés  és  a  házszám  –
megállapítás szabályait. 

Képviselő-testület utasítja jegyzőjét a rendelet elkészítésére.

Felelős: Dr. Horváth László polgármester
     Farkas Julianna jegyző

Határidő: 2014. szeptember 15.

Dr. Horváth László sk.                  Farkas Julianna sk.
    polgármester                            jegyző

3



J E G Y Z Ő K Ö N Y V I    K I V O N A T

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2014.
augusztus 18-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

18/2014.(VIII.18.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Forgács-Ló Lovas-Klub támogatása

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2014.
szeptember 6-án és 7-én a Forgács-Ló Lovasklub közreműködésével
megrendezésre  kerülő  XI.  Nyárádi  Ugróderby  rendezvény
költségeihez  költségeihez 150.000,- Ft, azaz százötven ezer
forint támogatást biztosít.

Képviselő-testület felkéri polgármesterét, a támogatási összeg
kifizetésére.

Felelős: Dr. Horváth László polgármester

Határidő: 2014. augusztus 31.

Dr. Horváth László sk.                    Farkas Julianna sk.
    polgármester                              jegyző

3



J E G Y Z Ő K Ö N Y V I    K I V O N A T

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2014.
augusztus 18-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

19/2014.(VIII.18.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Ádám Tamás Gergő Mezőnyárád, Szent István király út 186.
szám alatti lakos kérelme.

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Ádám
Tamás Gergő Mezőnyárád, Szent István király út 186. szám alatti
lakos jótékonysági rendezvény megtartásához benyújtott kérelmét
megtárgyalta, az elgondolást a célt jónak tartja, azonban a
magánszemély által szervezendő eseményt, a választási  kampány
időszaka  miatt  támogatni  nem  tudja.  A  szervező  részére
javasolja az átgondolt, időben egyeztetett, jól előkészített
jótékonysági esemény megtartását, melyhez így az önkormányzat
támogatást tud biztosítani.

Képviselő-testület  felhatalmazza  polgármesterét,  hogy
személyesen tájékoztassa a szervezőt.

Felelős: Dr.  Horváth László polgármester

Határidő: 2014. augusztus 31.

Dr. Horváth László sk.                 Farkas Julianna sk.
    polgármester                           jegyző

3



J E G Y Z Ő K Ö N Y V I    K I V O N A T

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2014.
szeptember 15-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

20/2014.(IX.15.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Az önkormányzat 2014. első féléves gazdálkodásáról szóló
tájékoztató elfogadása.

Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. év 
első félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és 
egyhangúlag elfogadta.

Az év hátralévő részében a biztonságos gazdálkodás 
megvalósítása érdekében a következő feladatokat rendeli el.

- gondoskodni kell a bevételek maradéktalan be-  
     szedéséről és a hátralékok behajtásáról,

- az intézmények zavartalan működésének biztosí-
tása érdekében a gazdálkodás egész területén 
érvényesíteni kell az ésszerű és takarékos 
gazdálkodást.

-    helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését 
szolgáló 2014.évi támogatására vonatkozó igény 
benyújtása

  

Felelős: Dr. Horváth László polgármester

Határidő: 2014. december 31.

Dr. Horváth László sk.                  Farkas Julianna sk.

    polgármester                            jegyző

3



J E G Y Z Ő K Ö N Y V I    K I V O N A T

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2014.
szeptember 15-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

21/2014.(IX.15) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: 2014. évi rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó
igény benyújtásáról.

Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyaror-
szág 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013.évi CCXXX.
törvény, valamint a megyei önkormányzati tartalék, és a rendkí-
vüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014.(I.31.) BM ren-
delet alapján a működőképesség megőrzéséhez támogatási igényt
nyújt be a 2014. évi támogatásra.

 

Felelős: Dr. Horváth László polgármester

Határidő: 2014. szeptember 30.

Dr. Horváth László  sk.                    Farkas Julianna sk.
    polgármester                               jegyző

3



J E G Y Z Ő K Ö N Y V I    K I V O N A T

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2014.
szeptember 15-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

22/2014.(IX.15) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Csatlakozás  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  és
Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz.

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a
jogszabályoknak  megfelelően  kifejezett  és  visszavonhatatlan
döntést hozott arról, hogy csatlakozik a hátrányos szociális
helyzetű  felsőoktatási  hallgatók,  illetőleg  felsőoktatási
tanulmányokat  kezdő  fiatalok  támogatására  létrehozott  Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015.
évi fordulójához.

Képviselő-testület a felsőoktatási hallgatók számára valamint a
felsőoktatási  tanulmányokat  kezdő  fiatalok  részére  kiírandó
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2015.  évi  fordulójának  Általános  Szerződési  Feltételeit
elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok
kiírása,  elbírálása  és  folyósítása  során  maradéktalanul  az
Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár
el.

Képviselő-testület  felhatalmazza  polgármesterét,  hogy  az
ösztöndíjpályázat ügyében eljárjon.

Felelős: Dr. Horváth László polgármester

Határidő: folyamatos 

Dr. Horváth László sk.                Farkas Julianna sk.
    polgármester                          jegyző

3



J E G Y Z Ő K Ö N Y V I    K I V O N A T

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2014.
szeptember 15-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

23/2014.(IX.15.)  testületi határozat

T  árgy: A 2013. évi belső ellenőrzés végrehajtása

Mezőnyárád  község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
megtárgyalta a jegyző   előterjesztésében az Önkormányzat 2013.
évi belső ellenőrzéséről szóló előterjesztést.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzatnál az
elmúlt évben külső szakértő által nem történt belső ellenőrzés,
a  belső  ellenőrzési  feladatokat  a  Mezőnyárád  Közös
Önkormányzati Hivatal vezetője az Önkormányzat hatályos FEUVE
szabályzata alapján látta el.

Felelős: Farkas Julianna jegyző

Határidő: azonnal

Dr. Horváth László sk.                Farkas Julianna sk.
    polgármester                          jegyző

4



J E G Y Z Ő K Ö N Y V I    K I V O N A T

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2014.
szeptember 15-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

24/2014.(IX.15.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Önkormányzati mezőgazdasági terület bérbeadása

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a
tulajdonában lévő 091/2 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 6,9 ha
területét 2014. október 1-től 2015. szeptember 30-ig, egy év
időtartamra bérbe adja. 
A  mezőgazdasági  rendeltetésű  földterület  haszonbérlőjének
Bárdos József Szabolcs Mezőnyárád, Szent István király út 106.
szám alatti lakos őstermelőt jelöli ki.
A  haszonbérleti  díj  420.000  ,-  Ft,  azaz  négyszázhúsz  ezer
forint. 
A  bérleti  díjból  a  haszonbérlőnek  210.000,-  Ft-ot   az
önkormányzat költségvetési számlájára, valamint 210.000,- Ft-ot
pedig  a  Mezőnyárádi  Faluszépítő  Egyesület  számlájára  kell
megfizetnie 2015. szeptember 15-ig.

Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a haszonbérleti
szerződés elkészítésére és aláírására. 

Felelős: Dr. Horváth László polgármester

Határidő: 2014. október 31.

Dr. Horváth László sk.                   Farkas Julianna sk.
    polgármester                              jegyző

4



J E G Y Z Ő K Ö N Y V I    K I V O N A T

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2014.
szeptember 15-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

25/2014(IX.15.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Vöröskereszt Szervezet támogatása

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi
Vöröskereszt  Szervezet  részére  70.000,-  Ft,  azaz  hetvenezer
forint – támogatást biztosít.

Képviselő-testület  felkéri  polgármesterét,  hogy  a  támogatás
átutalásáról gondoskodjon. 

Felelős: Dr. Horváth László polgármester

Határidő: 2014. szeptember 29.

Dr. Horváth László sk.                   Farkas Julianna sk.
    polgármester                              jegyző

4



J E G Y Z Ő K Ö N Y V I    K I V O N A T

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2014.
szeptember 15-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

26/2014(IX.15.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: „Őszirózsa” Nyugdíjasklub támogatása

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az
„Őszirózsa” Nyugdíjasklub részére 70.000,- Ft, azaz hetvenezer
forint – támogatást biztosít.

Képviselő-testület  felkéri  polgármesterét,  hogy  a  támogatás
átutalásáról gondoskodjon. 

Felelős: Dr. Horváth László polgármester

Határidő: 2014. szeptember 30.

Dr. Horváth László sk.                  Farkas Julianna sk.
    polgármester                            jegyző            

4



J E G Y Z Ő K Ö N Y V I    K I V O N A T

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2014.
szeptember 15-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

27/2014(IX.15.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Idősek Napjának megrendezése

Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testülete a 70 és 70
éven felüli mezőnyárádi lakosai részére 2014. szeptember 29-én
14,30 órakor megszervezi az Idősek Napját. A rendezvény kereté-
ben szórakoztató műsorral és estebéddel vendégül látja az idős
polgárokat. A megszervezéshez kéri a helyi Vöröskereszt Szerve-
zet közreműködését. 

Képviselő-testület felkéri polgármesterét az ünnepség megszer-
vezésére.

Felelős: Dr. Horváth László polgármester

Határidő: 2014. szeptember 29.

Dr. Horváth László sk.                  Farkas Julianna sk.
    polgármester                            jegyző

4



J E G Y Z Ő K Ö N Y V I    K I V O N A T

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2014.
szeptember 15-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

28/2014(IX.15.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Gördülő Fejlesztési Tervek elfogadása

Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű-
szolgáltatásról  szóló 2011. évi CCCIX. törvény 11.§-a a vízi-
közmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében, ti-
zenöt éves időtartamra szóló gördülő fejlesztési terv készítési
kötelezettségének eleget téve, a víz és a szennyvíz vonatkozá-
sában a Gördülő Fejlesztési Terveket megtárgyalta és azt jóvá-
hagyólag elfogadta. 
A határozat mellékletét képezi a vízre és a szennyvízre vonat-
kozó gördülő fejlesztési terv.

Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a tervek határ-
időben történő benyújtására.

Felelős: Dr. Horváth László polgármester

Határidő: 2014. szeptember 15.

Dr. Horváth László sk.                   Farkas Julianna sk.
    polgármester                             jegyző

4



J E G Y Z Ő K Ö N Y V I    K I V O N A T

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2014.
október 02-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

29/2014(X.02.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Szociális célú tűzifa vásárlásához önerő biztosítása

Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcso-
lódó kiegészítő támogatást megtárgyalta és 130 erdei m3, ke-
ménylombos tűzifára a támogatási igényét benyújtja. 

A Képviselő-testület a szociális  tűzifa támogatás igényléséhez
1000,- Ft / erei m3 + ÁFA, 165.100 Ft, azaz százhatvanötezer
egyszáz forint mértékű fuvardíjat, mint önrészt átvállalja és a
saját forrásként biztosított összeget a 2014. évi költségveté-
séből finanszírozza.

Képviselő-testület vállalja továbbá, hogy a szociális célú tű-
zifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.

Képviselő-testület felkéri polgármesterét, a tűzifa vásárláshoz
a támogatási igény benyújtására.

Felelős: Dr. Horváth László polgármester

Határidő: 2014. október 05.

Dr. Horváth László sk.                    Farkas Julianna sk.
    polgármester                              jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I    K I V O N A T

4



Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2014.
október 22-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

30/2014.(X.22.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gazdasági program elfogadása

Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. 
Horváth László polgármester által az önkormányzat gazdasági 
programjáról szóló tájékoztatást elfogadta és jelenleg a régi
gazdasági program alapján dolgozik a képviselő-testület.

A Képviselő-testület az időközi választást követően, az új 
polgármester megválasztásakor készíti el  az 5 évre szóló új 
gazdasági programját.

Felelős: Dr. Horváth László polgármester

Határidő: folyamatos, illetve ellenkező tartalmú döntésig

Dr. Horváth László sk.                  Farkas Julianna sk.
    Polgármester                            jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I    K I V O N A T

4



Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2014.
október 22-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

31/2014.(X.22.)Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Dr. Horváth László társadalmi megbízatású  polgármester
       tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása.

Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Horváth
László  György  társadalmi  megbízatású  polgármesterének
tiszteletdíját  2014.  október  12-től  kezdődően  224.360,-  Ft,
azaz kettőszázhuszonnégy ezer  háromszázhatvan forintban, míg
2014. október 12-től költségtérítését  tiszteletdíjának 15 %-
ban  állapítja  meg,  mely  összegszerűen  33.654,-  Ft,  azaz
harminchárom ezer hatszázötvennégy forint. 

Képviselő-testület  utasítja  jegyzőjét  a  szükséges  intézkedés
megtételére.

Felelős: Farkas Julianna jegyző

Határidő: 2014. október 31.

Dr. Horváth László sk.                   Farkas Julianna sk.
    polgármester                             jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I    K I V O N A T

4



Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2014.
október 22-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

32/2014 (X.22.)számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Szavazatszámláló bizottság megválasztása.

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  nyílt
szavazással a titkos szavazás lebonyolításához szavazatszámláló
bizottságot választott.

Szavazatszámláló bizottság:

  elnöke: Hajdu Gábor képviselő  
  tagjai:  Szajlai Gábor képviselő
                  Udvari János   képviselő

A bizottság feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzatban
foglaltaknak megfelelően látja el.

Felelős: Farkas Julianna jegyző

Határidő: folyamatos

DR. Horváth László sk.                  Farkas Julianna sk.
    Polgármester                            jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I    K I V O N A T

4



Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2014.
október 22-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

33/2014.(X.22.)számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Alpolgármester választása.

Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testülete a többször
módosított 1990.évi LXV. törvény 34.§./1/ bekezdése alapján, 
titkos szavazással, a polgármester helyettesítésére, 
munkájának segítésére

Bogyó József      képviselőt

választotta meg alpolgármesternek.

Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el 
feladatait.

Felelős: Dr. Horváth László polgármester

Határidő: folyamatos

Dr. Horváth László sk.               Farkas Julianna sk.
     Polgármester                        jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I    K I V O N A T

5



Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2014.
október 22-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

34/2014(X.22.)számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Bogyó József alpolgármester tiszteletdíja

Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testülete Bogyó József
társadalmi  megbízatású  alpolgármester  tiszteletdíját  2014.
október 12-től 30.000,- Ft azaz harmincezer forintban állapítja
meg. 

Képviselő-testület  felkéri  a  Közös  Önkormányzati  Hivatal
jegyzőjét, hogy a tiszteletdíj folyósításáról gondoskodjon.

Felelős: Dr. Horváth László polgármester
         Farkas Julianna jegyző

Határidő: azonnal,  folyamatos,  a  legközelebbi  önkormányzati
képviselők  és  polgármester  választásáig,  illetve
ellenkező tartalmú döntésig.

Dr. Horváth László sk.                   Farkas Julianna sk.
    Polgármester                             jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I    K I V O N A T

5



Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2014.
október 22-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

35/2014(X.22.)számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztása.

Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt
szavazással,  a  Szervezeti  és  Működési  Szabályzata
alapján megválasztotta az ügyrendi bizottságát.

Ügyrendi Bizottság:

     elnöke: Bogyó József képviselő
               tagjai: Szajlai Gábor képviselő
                                Udvari János  

képviselő

A  bizottság  feladatait  a  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatban foglaltaknak megfelelően látja el.
A Bizottság munkáját a hivatal segíti.
Felelős: Farkas Julianna jegyző

Határidő: folyamatos

Dr. Horváth László sk.                   Farkas Julianna sk.
    Polgármester                             jegyző

5



J E G Y Z Ő K Ö N Y V I    K I V O N A T

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2014.
október 22-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

36/2014(X.22.)számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Szociális Bizottság tagjainak megválasztása

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a
Szervezeti  és  Működési  Szabályzata  alapján  Szociális
Bizottságot választott.

Szociális Bizottság:

elnöke: Dr. Szántai-Kiss László képviselő
tagjai:  Hajdu Gábor képviselő

                  Orosz Lajosné  képviselő

külső tagok: 
Izsóf Józsefné 
Mezőnyárád, Akácfa út 2/B.

Ötvös Sándorné 
Mezőnyárád, Szent István király út 98.

A  bizottság  feladatait  a  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatban  foglaltaknak  megfelelően,  átruházott
hatáskörben látja el, munkáját a hivatal segíti.

Felelős: Dr. Horváth László polgármester
                              Farkas Julianna jegyző

Határidő: folyamatos

Dr. Horváth László sk.                    Farkas Julianna sk.
    Polgármester                              jegyző

5



J E G Y Z Ő K Ö N Y V I    K I V O N A T

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2014.
október 22-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

37/2014(X.22.)számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Közös Önkormányzati Hivatal működése

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Csincse
község Önkormányzatával közösen működtetett Közös Önkormányzati
Hivatal létrehozásáról szóló Alapító Okiratot és megállapodást
megtárgyalta és azt jóváhagyta. 

A  Képviselő-testület  a   közös  önkormányzati  hivatal
fenntartásával  kívánja  ellátni  döntéseinek  előkészítését,
feladatainak ellátását.

A képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy a döntésről
tájékoztassa  Csincse  község  Önkormányzatát  és  a  Magyar
Államkincstár Borsod Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóságát.

Felelős: Dr. Horváth László polgármester

Határidő: 2014. október 31.

Dr. Horváth László sk.                   Farkas Julianna sk.

    polgármester                             jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I    K I V O N A T

5



Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2014.
november 24-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

38/2014(XI.24.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Gyermekek és idős emberek karácsonyi ajándékozása

Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Mezőnyárádi Óvodába és a Szederkényi Anna Általános Iskolába 
járó 176  gyermek részére 1 csomag szaloncukrot és a 
községben élő 70 és 70 éven felüli 206 idős polgára részére 
karácsony alkalmából 2.000,- Ft értékben ajándékutalványt 
ajándékoz az átmeneti segélykeret terhére.

Képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy a 
határozatban foglaltaknak megfelelően járjon el. 

Felelős: Dr. Horváth László polgármester

Határidő:    2014. december 15.

Dr. Horváth László sk.                     Farkas Julianna sk.

    Polgármester                               jegyző

5



J E G Y Z Ő K Ö N Y V I    K I V O N A T

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2014.
november 24-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

39/2014. (XI. 24.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításáról

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete
megtárgyalta a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa
társulási megállapodás módosítását  és a következő határozatot
hozza:

1./  Mezőkövesdi  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Tanácsa  a
Társulási  Megállapodás  módosítását  a  jelen  határozat
melléklete szerint elfogadja.

2./A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a
Társulási  Megállapodás  módosításával  kapcsolatos  szükséges
intézkedések megtételére.

Felelős: Dr. Horváth László polgármester

Határidő: azonnal

Dr. Horváth László sk.                  Farkas Julianna sk.

    polgármester                            jegyző

5



J E G Y Z Ő K Ö N Y V I    K I V O N A T

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2014.
november 24-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

40/2014.(XI.24.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Belső  ellenőrzés  2014.  évi  tevékenységéről  szóló
tájékoztató elfogadása

Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi
belső  ellenőrzési  kötelezettségének  teljesítéséről  szóló
előterjesztést  megtárgyalta és a hozzá kapcsolódó intézkedési
tervet elfogadta.

A határozat mellékletét képezi az intézkedési terv, melyben
meghatározásra kerültek a jövő évben elvégzendő feladatok.

Felelős: Dr. Horváth László polgármester
          Farkas Julianna jegyző

Határidő: folyamatos

Dr. Horváth László sk.                   Farkas Julianna sk.

    Polgármester                             jegyző

5



41-49-ig zárt ülés (Bursa Hungarica Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat) határozatai nem publikálható.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I    K I V O N A T

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2014.
december 17-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

50/2014.(XII.17.)számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének
megállapítása

Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testülete Bogyó József
alpolgármester részére 157.052,- Ft tiszteletdíjat állapított
meg.  A  megállapított  tiszteletdíj  összegéből  Bogyó  József
alpolgármester 127.052,- Ft összegről nyilatkozatban lemondott.
Bogyó József alpolgármester tiszteletdíja 30.000,- Ft és 
költségtérítési díja pedig 4.500,- Ft havonta.

Képviselő-testület utasítja jegyzőjét a tiszteletdíj és a 
költségtérítés összegének utalására.

Felelős: Dr. Horváth László polgármester
    Farkas Julianna jegyző

Határidő: azonnal és folyamatos

Dr. Horváth László sk.                 Farkas Julianna sk.
    polgármester                           jegyző

5



J E G Y Z Ő K Ö N Y V I    K I V O N A T

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2014.
december 17-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

51/2014.(XII.17.)számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Az Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztása

Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi
Bizottság tagjának Orosz Lajosné képviselőt megválasztotta.
Az Ügyrendi Bizottság elnöke: Orosz Lajosné képviselő.

Felelős: Dr. Horváth László polgármester

Határidő: azonnal

Dr. Horváth László sk.                   Farkas Julianna sk.
    polgármester                              jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I    K I V O N A T

5



Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2014.
december 17-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

52/2014.(XII.17.)számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Az önkormányzat 2015.évi belső ellenőrzési tervének 
elfogadása

Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX 
törvény 119.§(5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
az önkormányzat és költségvetési szerveik gazdálkodásának 
ellenőrzésére összeállított 2015. évi ellenőrzési tervet az 1
– 2. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

A határozat kötelező melléklete a 2015. évi belső ellenőrzési
terv 1. és 2. számú melléklete.

Felelős: Dr. Horváth László polgármester
              Farkas Julianna jegyző

Határidő: az ellenőrzési tervben foglaltak szerint.

Dr. Horváth László sk.                   Farkas Julianna sk.
    polgármester                            jegyző

6


	a. Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja
	b. Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja
	i. Folyamatok kockázata és ellenőrzése


