
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testületének
         2013. február 18-i üléséről.

Jelen vannak: Dr. Horváth László György polgármester,  Bogyó
József, Szajlai Gábor, Dr. Szántai-Kiss László, Vályi-
Nagy Zsolt, Vígh Gyuláné képviselők.

Távolmaradását jelezte: Bárdos József Szabolcs képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak: Farkas Julianna jegyző

         Kovács Bertalanné gazdálkodási főmunkatárs           
Izsóf Józsefné élelmezésvezető

Jegyzőkönyvvezető: Oroszné Bodai Éva

Dr. Horváth László polgármester: Köszöntötte a képviselőket, a
megjelent  vendégeket,   a  testületi  ülést  megnyitotta,
megállapította hogy az ülés határozatképes, mert  7 főből
6 fő jelen van. 

     Ismertette az ülés napirendi pontjait, ami a kiadott
napirendhez képest kibővült,  kérte azok elfogadását.

N A P I R E N D :

1. KEOP-2012-4.10.0/A. „Helyi hő és villamosenergia-igény 
kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című pályázathoz 
saját forrás biztosítása.

   Előadó: Dr. Horváth László polgármester
  
2. A közétkeztetési nyersanyagnorma megállapítása
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester
           Izsóf Józsefné élelmezésvezető

3. Az étkezési térítési díjak megállapítása
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

4. Szociális étkeztetés térítési díjának megállapítása
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

5. Az önkormányzat 2013.évi költségvetésének beterjesztése 
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

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



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

8. Települési rendezési terv módosítása
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

9. Településrendezési terv partnerségi egyeztetése
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

10. Időszerű feladatok megbeszélése

Képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag megtárgyalásra
elfogadta a napirendi pontokat.

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA

1. KEOP-2012-4.10.0/A. „Helyi hő és villamosenergia-igény 
kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című pályázathoz 
saját forrás biztosítása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr.  Horváth  László polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében
elmondta,  hogy  Mezőnyárád  község  Önkormányzat
tulajdonában  lévő  napközi  otthonos  óvoda  energia
ellátása korszerűtlenné vált. A felhasznált energia a
korszerűtlen  fűtési  berendezések  miatt  nem  jó
hatásfokkal  hasznosul  és  így  jelentős  többletkiadást
jelent  az  Önkormányzatnak.  Ezen  a  helyzeten  kívánunk
változtatni  az  épület  energetikai  ellátásának
korszerűsítésével,  alternatív  fűtési  technológia
bevezetésével, amihez az anyagi fedezetet pályázat útján
kívánjuk biztosítani. A pályázatot a KEOP-2012-4.10.0/A
„Helyi  hő  és  villamos  energia  –  igény  kielégítése
megújuló  energia  forrásokkal  című  pályázat  keretében
kívánjuk  benyújtani.  A  pályázat  elkészítésével  az
önkormányzat az Aventis Consult üzleti Tanácsadó Kft.-t
bízta  meg  egy  korábban  megkötött  megbízási  szerződés
alapján.  A  pályázat  kiírása  értelmében  a  beruházás
költségének 15 %-t kell az önkormányzatnak önrészként
biztosítani.
Kérte a képviselő-testületet járuljon hozzá a pályázat
benyújtásához  és  a  költségvetésben  biztosítsa  a
szükséges önrészt. Megkérdezte a képviselőket, aki ezzel
egyetért kézfelnyújtással szavazzanak.
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A Képviselő-testület  6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta a következő határozatát.

1/2013.(II.18.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: KEOP-2012-4.10.0/A. „Helyi hő és villamosenergia-
igény  kielégítése  megújuló  energiaforrásokkal”
című pályázathoz saját forrás biztosítása

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete
támogatja  a  KEOP-2012-4.10.0/A-  „Helyi  hő  és
villamosenergia-igény  kielégítése  megújuló
energiaforrásokkal” című pályázat benyújtását.

A  projekt  címe:  A  Mezőnyárádi  óvoda  felújítása  az
energiatakarékosság jegyében.

Projekt  megvalósítási  helyének  pontos  címe,  helyrajzi
száma: 3421 Mezőnyárád, Szent István király út 69. 84/4
hrsz.

A projekt összköltsége: 17.703.343,- Ft
A projekt elszámolható költségei: 17.703.343,- Ft
A saját forrás összege: (15 %)  2.655.502,- Ft 
Az igényelt támogatás összege: (85 %) 15.047.841,- Ft

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a KEOP
forrásból  nyújtott  támogatás  elnyerése  esetében  az
önkormányzati rész összegének költségvetésében történő
elkülönítése  érdekében  szükséges  intézkedések
megtételére.

Határidő: pályázati kiírásban meghatározott határidő

Felelős: Dr. Horváth László polgármester

2. A közétkeztetési nyersanyagnorma megállapítása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr. Horváth László polgármester: Köszöntötte Izsóf Józsefné 
élelmezésvezetőt. Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy
minden  évben  a  képviselő-testület  hatásköre,  hogy  a
közétkeztetés  nyersanyagnormáját  meghatározza.  Azt  a
pénzügyi keretet, amelyből a nyersanyag beszerzést meg
lehet oldani. Izsóf Józsefné élelmezésvezető elkészítette
az  élelmiszer  nyersanyag  felhasználási  javaslatát  a
közétkeztetési ellátásra 10 napra vonatkoztatva az óvodás
gyerekek,  csak  ebéd,  a  napközi,  a  munkahelyi  felnőtt
étkezők,  valamint  a  szociális  étkezők  esetében.  A
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kimutatás a nyersanyag költségeket tartalmazza, azt az
összeget, amibe a nyersanyag kerül, ehhez még hozzá jön a
rezsi költség. A nyersanyagnorma és a rezsi költségből
állapítjuk meg a térítési díjat.
A  gyermekétkeztetésnél  csak  a  nyersanyagnormát  kell  a
térítési díjban megfizetni, rezsiköltséget nem számítunk
fel plusz költségként. 
A  felnőtt  étkeztetésnél  abban  is  kell  döntenie  a
képviselő-testületnek,  hogy  mennyi  legyen  beépítve  a
térítési díjba a rezsi költségből.

Kérte  a  képviselők  hozzászólását  a  nyersanyagnorma
megállapításával kapcsolatban.

H o z z á s z ó l á s 

Dr.  Szántai-Kiss  László képviselő:  Megkérdezte,  hogy  a
kiszámolt összegekhez a 27 % áfa-t is hozzá kell adni?

Dr. Horváth László polgármester: Válaszában elmondta, hogy az
áfát  még  a  nyersanyag  összegéhez  hozzá  kell  adni,  de
annyiban vagyunk kedvező helyzetben, hogy az önkormányzat
az áfa-t vissza tudja igényelni. Megkérte a képviselőket,
aki  egyetért  az  élelmezésvezető  által  kiszámolt,  a
határozati javaslatban megjelent közétkeztetés 2013.évi
nyersanyagnormáival, az kézfelnyújtással szavazzon.

A Képviselő-testület  6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta a következő határozatát.

2/2013.(II.18.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A  2013.évi  nyersanyagnorma  megállapítása  a
közétkeztetésben.

Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
fenntartásában működő Napközi Otthonos Konyhából 
biztosított közétkeztetés nyersanyagnormáit 2013. évben
a következőképpen állapította meg:

Élelmiszer-felhasználás közétkeztetési ellátásra:

- Tízórai, ebéd, uzsonna szolgáltatása esetén:
         (Óvodai ellátás, 3-6 éves korig)      335,- +  ÁFA

- Tízórai, ebéd, uzsonna szolgáltatás esetén:
         (Napközis ellátás: 7-14 éves korig)   390,- +  ÁFA

- Csak ebéd szolgáltatás esetén:
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         (Iskolai ellátás: 7-14 éves korig)    240,- +  ÁFA

       - Tízórai szolgáltatás esetén:    98,- + ÁFA

- Felnőtt étkezés: 19-60 éves korig:
         (Csak ebéd szolgáltatás esetén)        310,- + ÁFA

- Szociális étkezés: 60 év felett:
         (Csak ebéd szolgáltatás esetén)        310,- + ÁFA

A közétkeztetésben a nyersanyagnormát 2013. március 1-
től kell alkalmazni.
Képviselő-testület  felkéri  polgármesterét  és  utasítja
az élelmezésvezetőt, hogy az elfogadott nyersanyagnorma
betartását a közétkeztetésben biztosítsa.

Felelős: Dr. Horváth László polgármester
                Izsóf Józsefné élelmezésvezető

Határidő: 2013. február 28. és folyamatos

3.  Az  önkormányzat  intézményében  felnőtt  étkeztetés
megállapítása

(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr.  Horváth  László   polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében
elmondta,  hogy  a  nyersanyagnorma  elfogadása  mellet  a
képviselőknek dönteniük kell abban is, hogy a munkahelyi
és vendégétkezők esetében mennyi plusz rezsiköltséggel
fogadja  el  az  étkeztetés  térítési  díját.  A  kiadott
írásos  anyagban  kimutatást  készítettünk  arra
vonatkozólag, hogy a nyersanyagnorma mellé %-os formában
milyen  díjakat  lehet  megállapítani.  Javasolta,  hogy  a
munkahelyi étkeztetés esetében a legalacsonyabb 30%-os
rezsiköltséggel  fogadja  el  a  testület  az  étkezési
térítési  díjakat.  Véleménye  szerint  saját  dolgozóink
tekintetében ennyi kedvezménnyel élhetünk. 
A  vendégétkezők  esetében  javasolta  a  60  %-os  rezsi
költség elfogadását. Igaz, hogy az elmúlt évben ez 90 %-
os  rezsiköltséggel  lett  elfogadva,  de  az  az  igazság,
hogy  a  szomszéd  településről  az  étteremből
házhozszállítással sem jön többre ki az ebéd költsége,
ezt figyelembe kell vennünk, ahhoz hogy mi is tudjunk
tovább működni.
A pedagógusok kiestek a munkahelyi étkezők sorából, mert
január 1-től az iskola állami fenntartás alá került, így
a  pedagógusok  nem  az  önkormányzathoz  tartoznak,  csak
vendégétkezők lehetnek.
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Megkérdezte  a  képviselőket,  akinek  hozzászólása  van  a
napirenddel kapcsolatban az tegye meg.

Hozzászólás nem volt.

Dr. Horváth László polgármester: Megkérte a képviselőket, aki
egyetért  az  önkormányzat  intézményében  a  munkahelyi
étkeztetés 405,- Ft/nap + ÁFA, a vendégétkeztetés 496,-
Ft/nap  +  ÁFA  2013.évi  díjaival,  az  kézfelnyújtással
szavazzon. A térítési díjak 2013. március 1-től kerülnek
alkalmazásra.

A Képviselő-testület  6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta a következő határozatát.

3/2013.(II.18.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Önkormányzat intézményében felnőtt étkeztetés
 biztosítása.

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az
általa  fenntartott  intézményben  a  következő
étkeztetéseket  biztosítja,  melynek  térítési  díjait  a
következőképpen határozza meg  2013. évre vonatkozóan:

Felnőtt étkeztetés
Munkahelyi étkező 405,- Ft/nap + ÁFA
Vendégétkező 496,- Ft/nap + ÁFA

A konyhai hulladék elszállításának díja: 150,- Ft/vödör

A megállapított térítési díjakat 2013. március 01-től
kell alkalmazni.

Képviselő-testület  utasítja  az  élelmezésvezetőt  az
étkeztetés során megállapított díjak alkalmazására.

Felelős: Dr. Horváth László polgármester
 Izsóf Józsefné élelmezésvezető

Határidő:  2013. február 28. és folyamatos

4./ Szociális étkeztetés térítési díjának megállapítása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr.  Horváth  László  polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében
elmondta,  hogy  a  nyersanyagnorma  elfogadásával,  az
óvoda, a napközi és a menza étkeztetés térítési díját
még  nem  fogadta  el  a  testület.  Mivel  a
gyermekétkeztetésnél  plusz  rezsiköltséget  nem  lehet
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számolni  a  térítési  díjhoz,  így   a  nyersanyagnorma
alapján  kerülhet  megállapításra  a  2013.  évi  térítési
díj.
A  hatályos  rendelkezések  értelmében  a  személyes
gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi
térítési díja a szolgáltatási önköltség és a normatív
állami  hozzájárulás  különbözete.  A  szolgáltatási
önköltség a szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások
egy  szolgáltatási  egységre  számított  értéke,  melyet  a
tárgy  év  adatai  alapján  kell  megállapítani.  A
szolgáltatási  önköltség  év  közben  egy  alkalommal
korrigálható,  ha  azt  a  tárgyidőszaki  folyamatok
indokolják.  A  számítások  alapján  az  önköltség  és  a
normatíva különbözete: 345,- Ft/adag/nap.
Javasolta, hogy a szociális étkeztetésnél sávosan kellene
megállapítani  a  díjat,  mert  vannak  olyanok  –  kevés
számban  -,  hogy  nagyon  kevés  a  jövedelmük,  de  vannak
olyanok is, akik könnyebben ki tudják fizetni az étkezés
árát. Ennek megfelelően két sávot javasolt elfogadni a
testületnek: az egyik amikor az egy főre jutó jövedelem
nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 % -át, ebben az
esetben 300,- Ft/adag/nap + ÁFA, a másik sávnál amikor az
egy főre jutó jövedelem a  nyugdíjminimum 150 %-a és 300
%-a  között  van  a  jövedelem,  ebben  az  esetben  345,-
Ft/adag/nap  +  ÁFA  térítési  díj.  Ha  az  egy  főre  jutó
jövedelem a  nyugdíjminimum   300 %-át meghaladja, abban
az  esetben  nem  kellene  megállapítani  szociális
étkeztetést.  Az  ebédkihordás   nem  kerül  emelésre  a
tavalyihoz képest, marad a 150,- Ft +ÁFA/nap/szállítás.

Kérte a képviselők javaslatát a kiadott írásos anyag, s
az  elmondottak  alapján  a  szociális  étkeztetés
megállapításához.

H o z z á s z ó l á s 

Vígh Gyuláné képviselő: Megkérdezte, hogy a szociális étkezők
térítési díjához az állam is hozzájárul?

Dr. Horváth László polgármester: Válaszában elmondta, hogy a
szociális  étkezőkre  normatívát  kap  az  önkormányzat.
Megkérte  a  képviselőket,  aki  egyetért  az  önkormányzat
intézményeiben  biztosított  gyermekétkeztetéssel  a
rendelet  tervezetnek  megfelelően  és  a  szociális
étkeztetés térítés díjával a sávos javaslattal egyetért,
az kézfelnyújtással szavazzon.

Képviselő-testület  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül
megalkotta a következő rendeletét.
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MEZŐNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2013.(II. 19.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
és a térítési díjakról

Mezőnyárád  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi  III.  törvény  92.  §-ában,  a  gyermekek  védelméről  és  a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)
bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  a  helyi
önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  8.  §  (4)
bekezdésében  meghatározott  feladatkörében  eljárva  a
következőket rendeli el:

1. Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

1.§ (1) Mezőnyárád Község Önkormányzata a következő személyes
gondoskodást  nyújtó  szociális  és  gyermekjóléti
alapellátásokat biztosítja:

a) szociális étkeztetés,
b) házi segítségnyújtás,
c) családsegítés,
d) gyermekjóléti szolgáltatás
e) gyermekek napközbeni ellátása.

A  házi  segítségnyújtást,  a  családsegítést  és  a
gyermekjóléti  szolgáltatást  a  Mezőkövesdi  Többcélú
Kistérségi Társulás útján biztosítja.

2. Szociális étkeztetés

2.§ (1) A szociális étkeztetés keretében annak a szociálisan
rászorult  személynek  a  legalább  napi  egyszeri  meleg
étkeztetéséről kell gondoskodni, aki azt önmaga, illetve
eltartottja  számára  tartós  vagy  átmeneti  jelleggel  nem
képes biztosítani, mert:
a) 65. életévét betöltötte,
b) I., II., vagy III. csoportba tartozó rokkant, és a
háziorvos  igazolása  alapján  átmenetileg  vagy  tartósan
gondozásra szorul,

c) fogyatékossági támogatásban részesül,
d) pszichiátriai beteg,
e) szenvedélybeteg, vagy
f) hajléktalan. 
(2) Az étkezés biztosítható az étel:
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a) helyben fogyasztásával,
b) elvitelének lehetőségével,
c) lakásra szállításával.

3.§ (1) A szociális étkeztetés igénybevétele iránti kérelmet
Mezőnyárád  Község  Önkormányzatának  Polgármesteri
Hivatalába kell benyújtani. 
(2)  Az  étkeztetés  igénybevételére  irányuló  kérelemhez
csatolni kell a 2. § (1) bekezdésben foglalt feltételek
igazolására  alkalmas  iratot  (orvosi  bizottsági
szakvéleményt, háziorvosi igazolást, szakorvosi igazolást,
fogyatékossági támogatást megállapító határozatot).  

4.§ (1)  A  szociális  étkeztetés  intézményi  térítési  díja  a
szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás
különbözete: 345,- Ft+ ÁFA/ellátási nap 
(2)  A  szociális  étkeztetésért  az  igénybevevő  által
fizetendő személyi térítési díj összege:
a) ha a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi
jövedelme  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb
összegének 150 %-át nem haladja meg:

   300,-Ft+ÁFA/ellátási nap 
b) ha a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi
jövedelme  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb
összegének 150 % - 300 %-a között van:

        345,-Ft+ÁFA/ellátási nap 

(3) Az étel kiszállításáért fizetendő díj: 
   150,-Ft+ÁFA/szállítás  

5.§ Az  szociális  étkeztetés  iránti  kérelmekben  átruházott
hatáskörben a polgármester dönt.

3. Gyermekek napközbeni ellátása

6.§ Mezőnyárád  Község  Önkormányzata  a  gyermekek  napközbeni
ellátásáról  az  általa  fenntartott  óvodában  és  napközi
otthonos konyhán gondoskodik.

7.§ (1) A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési
díja  az  élelmezés  nyersanyag-költségének  egy  ellátottra
jutó napi összege:

Élelmezési
nyersanyag-norma

Ft/adag

Térítési díj
Ft/ellátási nap

a) Óvoda    330,-Ft + ÁFA   335,- Ft + ÁFA
b) Napközi    390,-Ft + ÁFA   390,- Ft + ÁFA
c) Menza    240,-Ft + ÁFA   240,- Ft + ÁFA
d) Tízórai     98,-Ft + ÁFA    98,- Ft + ÁFA
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A  gyermekek  napközbeni  ellátása  iránti  kérelmeket  Napközi
Otthonos  Óvoda,  valamint  az  Élelmezés  vezetőinek  kell
benyújtani.

4. Záró rendelkezések

8.§ Ez a rendelet 2013. március 1-én lép hatályba. 
                                                               
9.§ Hatályát veszti Mezőnyárád Község Önkormányzat Képviselő-
testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
és a térítési díjakról  szóló 2/2012.(I.31.)  önkormányzati
rendelete.

5. Az önkormányzat 2013.évi költségvetésének beterjesztése
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr.  Horváth  László polgármester:  Szóbeli  előterjesztésében
elmondta,  hogy  Mezőnyárád  község  Önkormányzat  2013.évi
költségvetését  elkészítettük,  melyet  minden  képviselő
megkapott  írásos  anyagban.  A  tavalyi  költségvetéshez
hasonlóan,  külön  kell  az  önkormányzatnak,  külön  a
hivatalnak költségvetést készíteni.

     Ezt a költségvetés egész évre kellett elkészíteni, ami
tulajdonképpen  2  hónapra  szól.  A  hivatalnak  külön
költségvetést  kell  majd  készíteni,  amikor  majd  2013.
március 01-vel életbe lép a közös önkormányzati hivatal. 
Az  önkormányzat  bevétele  126.586.338  Ft,  kiadása
126.586.338  Ft.  A  Polgármesteri  Hivatal  bevétele
25.274.000 Ft, a kiadás 25.274.000 Ft. A sarokszámokon nem
tudunk változtatni. A költségvetés visszafogott.     A mai
testületi  ülésen  elméletben  kell  a  képviselőknek
elfogadnia a költségvetést, a következő testületi ülésen
pedig majd a kész költségvetési rendeletet fogja elfogadni
a  testület.      Megkérdezte  a  képviselőket,  van-e
valakinek  hozzászólása  az  önkormányzat  2013.évi
költségvetésének beterjesztéséhez?

H o z z á sz ó l á s o k.

Vígh  Gyuláné képviselő:  Megkérdezte,  hogy  mennyi  létszámot
hagyott  jóvá  az  állam,  amikor  majd  Csincse
önkormányzatával létrejön a közös önkormányzati hivatal?

     Az  engedélyezett  létszám  elegendő  lesz-e  a  munka
ellátásához?

     A személyhez kapcsolódó költségtérítéseknél a 168 eFt
nyugdíj hozzájárulás mit takar?
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     Az egyéb dologi kiadásoknál a 260 eFt Cafetéria utáni
járulékba mi tartozik.

Dr. Horváth László polgármester: Válaszában elmondta, hogy a
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása után Mezőnyárád
esetében 4,48 fő a jóváhagyott létszám, Csincse esetében
1,62 fő. Lakosságszám arányában adják a köztisztviselői
létszámot. A személyhez kapcsolódó költségtérítéseknél a
168 eFt nyugdíj hozzájáruláshoz az tartozik bele amikor a
dolgozó  a  cafetéria  juttatáson  belül  önkéntes
nyugdíjbiztosítást választ. A dolgozót egy évre bruttó 200
eFt  cafetéria  juttatás  illeti  meg,  amelyből  egyénileg
dönthetnek, hogy mire szeretné felhasználni.

Szajlai  Gábor képviselő:  Megkérdezte,  hogy  a  máshová  nem
sorolható egyéb sport támogatásokra betervezett 1500 eFt-
ba mi tartozik bele? A Polgárőrség támogatása miért lett
kevesebb?

Dr.  Horváth  László polgármester:  Válaszában  elmondta,  hogy
máshová  nem  sorolható  egyéb  sport  támogatásokra
betervezett  1500  eFt  a  mezőnyárádi  sport  egyesület
támogatását  jelenti.  A  Polgárőrség  támogatása  azért
csökkent, mert az önkormányzat nem tud több támogatást
bevállalni erre a célra. Javasolta, hogy pályázat útján
próbáljanak  hozzájutni  olyan  dolgokhoz,  amire  az
önkormányzat nem tud szánni összeget. 

Vígh  Gyuláné képviselő:  Megkérdezte,  hogy  a  kommunális  adó
összege megmarad?

Dr. Horváth László polgármester: Válaszában elmondta, hogy az
elmúlt  év  végén  lehetett  volna  emelni,  de  a  törvény
kimondja, hogy adót év közben nem lehet emelni. 

Vígh Gyuláné képviselő: Megkérdezte, hogy a talajterhelési díj
ettől az évtől 1.200,- Ft/m3?

     A közutak fenntartásának támogatására kapott összeget
konkrétan mire kapja az önkormányzat?

     Az államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz mit takar?
     Megbízás, helyettesítő díj 200 eFt, mire van betervezve?
     Megkérdezte még, hogy hosszabb közfoglalkoztatás mit

jelent, mennyi ideig tart?

Dr.  Horváth  László polgármester:  Válaszában  elmondta,  hogy
valóban a talajterhelési díj 2013. év januárjától 1.200
Ft/m3. A lakosság körében ennek tudatában megnövekedett a
szennyvízbekötések száma, de még mindig vannak olyanok,
akik ennek ellenére sem kötöttek rá a szennyvízcsatornára.
A közutak fenntartásának támogatására kapott összeget a
községben  mellékutakra  kapjuk.  Az  államháztartáson
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kívülről  átvett  pénzeszköz,  amit  a  bányától  kapunk.  A
megbízás, helyettesítő díja, amikor az egészségügyben vagy
a  konyhán  valakit  helyettesíteni  kell.  A  hosszabb
közfoglalkoztatás  3  hónapig  tartó  6  órás
közfoglalkoztatást  jelent,  amely  talán  10  főt  fog
érinteni.

Vályi-Nagy Zsolt képviselő: Megkérdezte, hogy a kamatkiadások
államháztartáson  kívülre  az  mit  jelent?  A  só  kamra
kialakítása csak az épület felújítását jelenti? 

     A vállalkozástól felvett működés célú hiteltörlesztésre
betervezett 37 eFt mi jelent?

Dr. Horváth László polgármester: Válaszában elmondta, hogy a
kamatkiadások  államháztartáson  kívülre  a  banki  egyéb
költségeket jelenti, többek között ilyen a számlakivonatok
költsége.

     A sóbarlang kialakítása a benyújtott pályázat alapján csak
az épület felújítását jelenti.

     A vállalkozástól  felvett működési célú hiteltörlesztésre
betervezett  összeg  a  még  fennmaradó  3  havi  részletet
tartalmazza,  amit  az  AVE  Miskolc  Kft-nek  kell
megfizetnünk.

     
     Megkérdezte  a  képviselőket,  aki  elviekben  egyetért

Mezőnyárád község Önkormányzat 2013.évi költségvetésével,
az kézfelnyújtással szavazzon. 

 
A Képviselő-testület  5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
1 tartózkodással meghozta a következő állásfoglalást.

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az
önkormányzat  2013.évi  költségvetését  megtárgyalta  és  azt  a
rendelet elkészítéséhez jóváhagyta.

6.) Képviselő-testület 2013.évi munkaterve
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr.  Horváth  László polgármester:  Szóbeli  előterjesztésében
elmondta, hogy a 2013. évi munkatervi javaslatban, amit a
képviselők  írásos  anyagként  előzőleg  megkaptak,  vannak
kötelező  feladatok,  mint  például  a  költségvetéssel
kapcsolatos  napirendi  pontok,  majd  később  a  féléves,
háromnegyed-éves  gazdálkodásról  szóló  beszámolók,  amik
kötelezően  szerepelnek  minden  évben  a  munkatervben.
Bizonyos időközönként az intézményeknek be kell számolniuk
a munkájukról. Igaz, hogy így év elején megtervezzük a
munkatervet, de valójában a testületi üléseket az éppen
adott, aktuális problémák is befolyásolhatják. Ilyenkor
rendkívüli testületi üléseket tartunk. Az önkormányzati
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törvény  évente  6  testületi  ülés  megtartását  írja  elő
kötelezően,  de  ez  általában  a  duplájára  emelkedik  a
rendkívüli testületi ülésekkel együtt.
Megkérdezte  a  képviselőket,  hogy  van-e  valakinek  olyan
javaslata, amit a munkatervbe bele kellene venni.

H o z z á s z ó l á s  .

Vígh Gyuláné képviselő: Mivel az önkormányzati képviselőket is
meghívta az egyháztestület, úgy gondolja, hogy nekünk is
meg  kellene  hívni  az  egyháztestület  képviselőit  egy
testületi ülésre.

     Javasolta továbbá, hogy mivel Csincse Önkormányzatával
leszünk  Közös  Önkormányzati  Hivatal,  jó  lenne
megismerkedni  a  Csincse  Község  önkormányzat  Képviselő-
testület tagjaival.

Dr. Horváth László polgármester: Az egyházközösség képviselő-
testület tagjaival csak egy baráti összejövetelre gondolt.
Természetesen a Közös önkormányzati Hivatal létrehozása
után  Csincse  Önkormányzat   Képviselő-testületének
tagjaival  összefognak  ismerkedni  a  Mezőnyárádi
Önkormányzat Képviselő-testület tagjai.

Farkas Julianna jegyző: Javasolta, hogy május – júniusban az
SZMSZ módosítását is tárgyalnia kellene a testületnek.

Vályi-Nagy  Zsolt képviselő:  Az  óvoda  társulásból  való
kilépéséről nem kell döntenie a testületnek?

Dr. Horváth László polgármester: Válaszában elmondta, hogy a
óvodának  nem  kell  kilépnie  a  társulásból,  ugyanis
Mezőkeresztes sem hajlandó tovább társulásban működni. Úgy
gondolja,  hogy  szakmailag   előnyösebb  volt  társulásban
működni, a pedagógusok védettebb helyzetben voltak, mivel
létszámcsökkentés esetében a társuláson belül el tudták
helyezni  a  pedagógust.  Megkérdezte  a  képviselőket,  aki
egyetért  az  önkormányzat  2013.évi  munkatervével,  az
kézfelnyújtással szavazzon.

 
Képviselő-testület  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül
meghozta a következő határozatát.

4/2013.(II.18.) számú Képviselő-testületi határozat
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Február 

1. KEOP-2012-4.10.0/A. „Helyi hő és villamosenergia-igény
kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című 
pályázathoz saját forrás biztosítása.

    Előadó: Dr. Horváth László polgármester
  

2. A közétkeztetési nyersanyagnorma megállapítása
Előadó: Dr. Horváth László polgármester

                 Izsóf Józsefné élelmezésvezető

3. Az étkezési térítési díjak megállapítása
         Előadó: Dr. Horváth László polgármester

4. Szociális étkeztetés térítési díjának megállapítása
         Előadó: Dr. Horváth László polgármester

5. Az önkormányzat 2013.évi költségvetésének 
beterjesztése 

         Előadó: Dr. Horváth László polgármester

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

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

8. Települési rendezési terv módosítása
         Előadó: Dr. Horváth László polgármester

9. Önkormányzati tulajdonban lévő telekre vevő kijelölése
         Előadó: Dr. Horváth László polgármester

10. Időszerű feladatok megbeszélése

Március Közmeghallgatás

1. Tájékoztató az Önkormányzat 2012.évi gazdálkodásáról.
         Előadó: Dr. Horváth László polgármester

2. Tájékoztató az önkormányzat 2013.évi gazdasági
   terveiről.

         Előadó: Dr. Horváth László polgármester

3. Hozzászólások, javaslatok
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Március

1. Az Önkormányzat 2013.évi költségvetésének elfogadása.
         Előadó: Dr. Horváth László polgármester

2. Az önkormányzat 2012.évi költségvetésének módosítása –
átcsoportosítás

         Előadó: Dr. Horváth László polgármester

3. Időszerű feladatok megbeszélése

Április

1. Beszámoló az önkormányzat 2012.évi gazdálkodásáról 
(Zárszámadás)

        Előadó: Dr. Horváth László polgármester

2. Beszámoló a védőnői szolgálat tevékenységéről
        Előadó: Dr. Horváth László polgármester

3. Óvodai Közoktatási Intézményfenntartói Társulásból 
   történő kilépés

        Előadó: Dr. Horváth László polgármester

4. Időszerű feladatok megbeszélése

Május – Június

1. Önkormányzati vagyonrendelet felülvizsgálata
        Előadó: Dr. Horváth László polgármester

2. Az önkormányzat közép és hosszú távú vagyongazdálkodási
terve

        Előadó: Dr. Horváth László polgármester

3. Az SZMSZ felülvizsgálata
        Előadó: Dr. Horváth László polgármester

4. Időszerű feladatok megbeszélése

Szeptember 15-ig

1. Átcsoportosítás  az  önkormányzat  2013.évi
költségvetésében

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

3.Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíj
pályázat 2014. évi fordulójához történő csatlakozás

        Előadó: Dr. Horváth László polgármester

4. Időszerű feladatok megbeszélése

Október

1. Beszámoló a Közös Polgármesteri Hivatal munkájáról
        Előadó: Dr. Horváth László polgármester

2. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról

        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 2014.évi költségvetési koncepciója
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

3. Karácsonyi ajándékozás
       Előadó: Dr. Horváth László polgármester

4. Időszerű feladatok megbeszélése

Zárt ülésen:

1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2014.évi
    pályázatok elbírálása

December

1. A gyermekétkeztetés és a szociális ellátás intézményi 
nyersanyag költségeinek felülvizsgálata

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

3. Időszerű feladatok megbeszélése

Felelős: Dr. Horváth László polgármester

Határidő: folyamatos, 2013.december 31.

7. Közmeghallgatás időpontjának meghatározása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr.  Horváth  László polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében
elmondta, hogy az önkormányzatnak minden évben legalább
egy alkalommal közmeghallgatást kell tartani, amelyben
az  elmúlt  év  gazdálkodásáról  szóló  beszámolóról
tájékozódhat a település lakossága, valamint a várható
feladatokról  is  szót  ejtünk.  Ennek  pontos  időpontját
kellene  most  a  testületnek  meghatározni.  A
hagyományoknak  megfelelően  javasolta,  hogy  a
közmeghallgatás év elején kerüljön megtartásra, március
4-én késő délutáni órában,  18 órakor, a házasságkötő
teremben.  Kérte  a  képviselők  javaslatát  a
közmeghallgatás időpontjával kapcsolatban

H o z z á s z ó l á s  nem volt.

Dr. Horváth László polgármester: Javasolta, hogy legyen március
4-én du. 18 órakor megtartva a közmeghallgatás, Ismét
megkérdezte  a  képviselőket,  aki  ezzel  egyetért,  az
kézfelnyújtással szavazzon.

A Képviselő-testület  6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta a következő határozatát.

5/2013.(II.18.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Közmeghallgatás időpontjának meghatározása

Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselőtestülete köz-
meghallgatást tart 2012. március 19-én 18 órakor a há-
zasságkötő teremben.               

A közmeghallgatás napirendje:  
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1./ Tájékoztató az Önkormányzat 2012. évi   gazdálko-
    dásáról.

           Előadó: Dr. Horváth László polgármester

2./ Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdasági 
    terveiről.

           Előadó: Dr. Horváth László polgármester

3./ Hozzászólások, javaslatok.

Képviselő-testület  felkéri  polgármesterét,  hogy  a
közmeghallgatás  időpontjáról  értesítse  a  község
lakosságát.

Felelős:  Dr. Horváth László  polgármester 

Határidő: 2013. március 04.

8./ Települési rendezési terv módosítása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr.  Horváth  László polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében
elmondta,  hogy  Orosz  Dániel  kérelemmel  fordult  az
önkormányzathoz, hogy a Toldi út elején az 586, 587/1 és az
588/4.  hrsz-ú   önkormányzati  tulajdonú  ingatlant
megszeretné  vásárolni,  ehhez  már  elviekben  egy  előző
testületi  ülésen  hozzájárult  a  testület.  Ahhoz,  hogy
értékesíteni tudja az önkormányzat a tulajdonát  képező
területeket,  ahhoz  az  szükséges,  hogy  mivel  ezek  a
területek a rendezési terv szerkezeti tervében véderdőként
szerepelnek,  hogy  a  rendezési  tervben  lakóövezetté  kell
módosítani,  ezért  szükséges  lenne  a  rendezési  terv
módosítása e tekintetben. Megkérdezte a képviselőket, van-e
valakinek hozzászólása a napirenddel kapcsolatban?

Hozzászólás nem volt.

Dr. Horváth László polgármester: Megkérdezte a képviselőket,
aki  egyetért  azzal,  hogy   Mezőnyárád  közigazgatási
területén  elhelyezkedő  586,  587/1  és  az  588/4.  hrsz-ú
területre  vonatkozó  hatályban  lévő  Településrendezési
eszközeinek  módosításával,  amely  a  telkek
területhasználatának  változtatása  védelmi  erdőterület
helyett  a  szomszédos  telkekhez  hasonlóan  falusias
lakóterület  területhasználat  kialakítása  legyen,  az
kézfelnyújtással szavazzon.
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A Képviselő-testület  6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta a következő határozatát.

6/2013.(II.18.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy:  Mezőnyárád közigazgatási területén elhelyezkedő
586,  587/1,  588/4.  hrsz-ú  területére  vonatkozó
hatályban  lévő  Településrendezési  eszközeinek
módosítása.

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a
közigazgatási területén elhelyezkedő 586, 587/1, 588/4.
hrsz.  területére  vonatkozó  hatályban  lévő
Településrendezési eszközeinek módosítását határozta el.

A módosítási igény szerint a telkek területhasználatának
változtatása  védelmi  erdőterület  helyett  a  szomszédos
telkekhez  hasonlóan  falusias  lakóterület
területhasználat  kialakítása.  A  Településrendezési
eszköz  módosításának  költségeit  a  terület  jövőbeni
tulajdonosa köteles viselni településrendezési szerződés
alapján.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
a  Településrendezési  Terv  módosításával  kapcsolatosan
intézkedjen, megkösse a településrendezési szerződést,
valamint  felvegye  a  kapcsolatot  a  településrendezési
tervezővel  a  településrendezési  terv  módosítására
vonatkozó munka céljából.

Felelős: Dr. Horváth László polgármester

Határidő: azonnal

9. Településrendezési terv partnerségi egyeztetése
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr.  Horváth  László polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében
elmondta, hogy az előző napirendi pontban meghatározott
települési  rendezési  terv  módosításához  történő
hozzájárulás  következtében  meg  kell  határozni  a
testületnek a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet alapján,
hogy  az  önkormányzat  a  teljes  körű  nyilvánosság
biztosításával  a  tervezés  előtt  dönt  a  partnerségi
egyeztetés szabályairól,   melynek során meghatározza:
az egyeztetésben résztvevők tájékoztatásának módját és
eszközeit;  a  javaslatok,  vélemények  dokumentálásának,
nyilvántartásának módját; az el nem fogadott javaslatok,
vélemények  indokolásának  módját,  a  dokumentálásuk,
nyilvántartásuk  rendjét;  az  elfogadott  koncepció,
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stratégia és településrendezési eszközök nyilvánosságát
biztosító intézkedéseket. Ezek meghatározásra kerültek a
benyújtott határozati javaslatban, melynek elfogadását
kérem a képviselő-testülettől.

H o z z á s z ó l á s nem volt.

Dr. Horváth László polgármester: Megkérdezte a képviselőket,
aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, az
kérem kézfelnyújtással szavazzon.

A Képviselő-testület  6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta a következő határozatát.

7/2013.(II.18.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Településrendezési terv partnerségi egyeztetése

Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testülete Te-
lepülésrendezési eszközeinek módosítására vonatkozóan a
314/2012. (XI.8) Korm. rendelet 29.§-ára hivatkozva a
partnerségi egyeztetésről az alábbi határozatot alkotja:

1. Az egyeztetési eljárásba a 314/2012. (XI.8.) Korm.
rendelet  9.  sz.  melléklet  szerinti  államigazgatási
szerveket vonja be, az egyeztetők körét tovább nem
bővíti. 

2. A véleményezési eljárás során a beérkező javaslatokat
és véleményeket elektronikus módon .pdf formátumban
kell nyilvántartani.

3. Az el nem fogadott javaslatokat és véleményeket táb-
lázatban  kell  összesíteni,  elektronikus  módon  .pdf
formátumban kell nyilvántartani és a Képviselőtestü-
let által elfogadott indokolással kell ellátni.

4. A településrendezési eszközök módosításának nyilvá-
nosságára vonatkozóan a polgármesteri hivatal épüle-
tében, faliújságon történő kifüggesztéssel kell biz-
tosítani:

a. a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 37.§ szerinti
ún. előzetes tájékoztatási szakasz során 8 nap-
tári napot,

20



b. a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 40.§ szerinti
ún. végső szakmai véleményezési szakasz során 15
naptári napot kell biztosítani a lakosság tájé-
koztatására.

Felelős: Dr. Horváth László polgármester

Határidő: azonnal

11. Időszerű feladatok megbeszélése.

Dr. Horváth László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket,
hogy  az  Észak-magyarországi  Regionális  Vízművek
ügyfélfogadást  fog  tartani  a  polgármesteri  hivatal
helyiségében  minden  hónap  páratlan  héten,  szerdai
napokon. Az első ügyfélfogadást február 27-én tartják
délután 13,00 órától 15,00 óráig.  

Farkas  Julianna jegyző:  Tájékoztatta  a  képviselőket,  hogy
Mezőnyárádon két olyan utca van, amelyiknek a nevét meg
kell  változtatni,   mert  önkényuralommal  kapcsolatos
neveket tartalmaz, ilyen a Vörös Hadsereg és a Zalka
Máté út. Kérte a képviselőket, hogy gondolkodjanak el
rajta, milyen utca neveket javasolnának a két utcanév
helyett.

Bogyó  József képviselő:  Megkérdezte,  hogy  végigjárta-e  a
Katasztrófavédelemtől valaki a patakmedreket, mert nem
emlékszik rá, hogy a bányától a vasútig valaha ki lett
volna  kotorva  a  patak  meder.  Ha  sok  csapadék  lesz,
gondok lehetnek a településre nézve.

Dr.  Horváth  László polgármester:  Válaszában  elmondta,  hogy
mindenképpen lépni fognak ez ügyben.

Szajlai  Gábor képviselő:  Úgy  hallotta,  hogy  megszűnik  az
építésügyi hatóság Mezőkeresztesen.

Dr.  Horváth  László polgármester:  Válaszában  elmondta,  hogy
valóban  átkerülnek  a  járáshoz  az  építésügyi  hatósági
feladatok.  De  megtartjuk  az  építésügyi  előadókat  más
feladatokra,  beruházással  kapcsolatos  műszaki
feladatokra.  Nem  nagy  összeget  jelent  ez  az
önkormányzatnak. 

Szajlai Gábor képviselő: Megkérdezte, hogy ha a só barlangra
beadott pályázaton nyer az önkormányzat, akkor őket a
polgárőrséget hová fogják költöztetni.
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Dr. Horváth László polgármester: Válaszában elmondta, hogy a
pályázatot  befogadták  már  elbírálás  alatt  van,  de
mindenképpen lesz helyük a polgárőrségnek is. 

Szajlai Gábor képviselő: Elmondta, hogy többen jelezték neki,
hogy a Toldi útra a 3-as főút felől bemennek a 8 t
feletti autók. Két tábla hiányzik a településen, ami
megtiltaná a 8 t-s autók áthaladását a településen.

Dr. Horváth László polgármester: Válaszában elmondta, hogy most
újították  fel  a  közlekedési  táblákat,  de  erről  nem
tudtak, majd még vesznek két táblát a hiányzók helyére.

Több tárgy nincs, a polgármester az ülést bezárta.

Kmf.

Dr. Horváth László Farkas Julianna
 polgármester                                   jegyző
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