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község

Önkormányzat képviselő-testület közmeghallgatásáról

Közmeghallgatás ideje: 2013. március 04-én (hétfő)
                        du. 18 órakor 
                       

Helye:  házasságkötő terem

Melléklet:  1./ Meghívó 1 db
           2./ Jelenléti ív 1 db
           3./ Napirendi előterjesztés          - db

Rendeletek:  - db

Határozatok:    - db 
                     



J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Mezőnyárád    község    Önkormányzat  képviselő   -
testületének  2013.  március  04-én  megtartott
közmeghallgatásáról.

Helye:  házasságkötő terem.

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

Tanácskozási joggal jelen van: Farkas Julianna jegyző.

Jegyzőkönyvvezető: Oroszné Bodai Éva

Érdeklődő állampolgár: 17 fő.

Dr.  Horváth  László polgármester:  Köszöntötte  a  közmeg-
hallgatáson megjelent képviselőket, külön tisztelettel a
község érdeklődő polgárait. 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 
főből 7 fő jelen van.

Megnyitotta az ülést. Elmondta, hogy a közmeghallgatást az
önkormányzati  törvény  írja  elő,  melynek  értelmében  a
képviselő-testület  köteles  évente  egy  alkalommal  olyan
nyilvános  ülést  tartani,  ahol  lehetőséget  biztosít  az
állampolgárok számára, hogy elmondhassák az Önkormányzat
képviselő-testülete  előtt  véleményüket,  problémáikat  a
falu  működésével  kapcsolatban,  javaslatokat  tehetnek  az
elkövetkezendő időszakra.

Ismertette a napirendi pontokat, kérte azok elfogadását.

N A P I R E N D  :

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 az önkormányzat működéséhez

A  képviselő-testület  a  napirendi  pontokat  egyhangúlag,
megtárgyalásra  elfogadta.
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NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA

1./ Tájékoztató az Önkormányzat 2012.évi gazdálkodásáról.

Dr.  Horváth  László   polgármester:  Ismertette  a  mai
közmeghallgatás  célját,  feladatát.  Az  Önkormányzat
képviselő-testülete évente közmeghallgatáson tájékoztatja
a lakosságot a végzett munkájáról, jelen esetben a 2012.
évi gazdálkodásról és a 2013. évre tervezett feladatokról.

Fenti  bevezető  után  a  napirend  keretében  tájékoztatást
adott az elmúlt év gazdálkodásáról és az elkövetkezendő
időszakban tervezett célokról, azok megvalósításáról.
Aki  rendszeresen  részt  vesz  közmeghallgatáson,
meghallgatja  a  beszámolókat,  az  tudja,  hogy  milyen  a
község  költségvetése,  bevételi  és  kiadási  oldalról.
Elsősorban  tájékoztatást  adott  azokról  a  feltételekről,
melyek között gazdálkodik az önkormányzat.  Egyrészt saját
bevételeinkből,  átengedett  bevételekből,  központilag
kapott  normatív  támogatásokból.  Ezek  azok  a  bevételek,
amelyek a gazdálkodás forrásait biztosítják.
A  saját  bevételekhez  tartoznak  a  különböző  intézményi
bevételek, az iparűzési- és kommunális adó. Az átengedett
bevételekhez  tartoznak  a  személyi  jövedelemadó  és  a
gépjárműadó.  A  normatív  támogatáson  a  különböző  címen
kapott  állami  támogatásokat  értjük.  A  személyi
jövedelemadóból  a  részesedés,  a   törvény  által
meghatározott  mértékű  lehet.  Ennek  a  forráshalmaznak  a
legkritikusabb  része  a  saját  bevételek  teljesülése.  Az
átengedett  bevételek  és  a  normatív  támogatások
meghatározottak, az országgyűlés által elfogadott országos
költségvetés  része,  az  ott  meghatározott  számadatokkal
tudunk csak számolni.  A személyi jövedelemadóból, a helyi
adókból  származó  bevételek  azok  a  források,  amelyekre
számíthatunk  az  esetleges  nagyobb  beruházásoknál,
felújításoknál,  ezek  képezhetik  a  pályázatok  önrészét,
amelyekkel ezeket a feladatokat sikerül megoldani.

Legfőbb  gondot  az  önkormányzat  intézményeinek  (óvoda,
iskola) működtetése jelentette. 
 Az  oktatási  intézmények  Mezőkeresztes  székhelyű
intézményfenntartó társulásban működtek 2012. évben.  Az
államtól  kapott  normatíva  feletti  költségtöbblet  az
önkormányzatot  terhelte,  melyet  a  társulásnak  havi
bontásban utal át az önkormányzatunk.
A  saját  bevételek  azok  a  források,  amelyeket
fejlesztésekre,  karbantartási,  felújítási  munkálatokra
lehetne felhasználni. Az a baj, hogy a kiadások ezeket a
forrásokat is felülmúlják.
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Két jelentős és sikeres rendezvényt tudhat maga mögött a
község. Előbb a Béka és Hal sütő- főző fesztivál, majd
pedig a Falunap került megrendezésre. Mindkét rendezvényre
pályázaton  nyertünk  forrást,  így  az  előbbi  1,2  millió
forintos, utóbbi pedig 2,5 millió forintos támogatásból
valósulhatott meg.
Jelentős beruházás volt a teniszpálya melletti Közösségi
Tér kialakítása is, amely mintegy 2,7 milliós pályázati
forrásból valósulhatott meg.
A 3 nyertes pályázatból kettő a Mezőnyárádi Faluszépítő
Egyesület  nyújtott  be,  mivel  az  Egyesület  kedvezőbb
feltételekkel pályázhat.

Az  elmúlt  évben  jelentős  változásokon  vagyunk  túl.  Az
általános iskola állami fenntartás alá került. Az oktatási
és  fenntartási  költségeket  továbbiakban  a  Klebelsberg
Intézményfenntartó  Központ  fedezi,   melynek  vezetője,
igazgatója Kiss László, aki az oktatási társulás vezetője
volt  a  társulásnál.  Az  ingatlan  továbbra  is  az
önkormányzat tulajdonában marad, ingyenes használatra adta
át  az  önkormányzat  az  intézményfenntartó  központnak.
Óriási terhet vettek így le az önkormányzatról, az iskola
működtetése  jelentette  a  legnagyobb  kiadást  az
önkormányzat számára. Csak a gázszámlájuk volt havonta 1-
1,5 millió forint. 

Másik nagy változást a Közös Önkormányzatok létrehozása
jelentette. A törvényi előírás értelmében 2000 fő alatt
nem  működhet  önállóan  önkormányzati  hivatal.  Előző
egyeztetések alapján Mezőkeresztes Város Önkormányzatához
való csatlakozásáról döntött a testület. A későbbiek során
azonban kiderült, hogy a törvény annyi létszámot adott
volna  Mezőkeresztes  Város   Közös  Önkormányzati
Hivatalának,  hogy  lényegében  csak  Mezőkeresztes  Város
Önkormányzat  jelenlegi  létszáma  fért  volna  bele.  Az
ügyfélfogadási  rend  lecsökkent  volna  heti  két
ügyfélfogadási napra. Így a település lakosságának sem, s
a hivatalban dolgozónak sem lett volna igazán jó. 
Csincse  község  Önkormányzat  polgármesterével  folytatott
tárgyalás következtében, úgy döntött a két vezetés, hogy
Csincse  és  Mezőnyárád  önkormányzat  létrehoz  egy  közös
önkormányzati hivatalt. A lakosságszám így meghaladja a
2000  főt,  létrejöhet  a  közös  önkormányzati  hivatal.
Megmaradhat a hivatal minden napos ügyfélfogadási rendje.
Mind  két  önkormányzattól  átvett  a  járás  1-1  dolgozót.
Ahhoz, hogy tovább tudjon működni a hivatal fel kellett
venni egy adóügyekkel foglalkozó dolgozót, aki Csincse és
Mezőnyárád hivatalánál is ellátja ezeket a feladatokat. Az
ő  bérét  a  közös  önkormányzati  hivatal  együtt  fogja
vállalni. A többi dolgozó maradt tovább a hivatalnál.

4



A járási hivatal létrehozásával az önkormányzat épületében
biztosítani kell a járási ügysegéd részére egy teljesen
felszerelt irodát, aki hetente két alkalommal kedden és
szerdán egész nap ügyfélfogadást tart. 

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

Dr. Horváth László  polgármester: Elmondta, hogy a képviselő-
testület  az  elmúlt  ülésen  tárgyalta  az  önkormányzat
2013.évi költségvetését, amit március 7-én véglegesítenek
majd.

A faluközpont felújítására benyújtott pályázatunk magában
foglalja  a  parkfelújítását,  sétányok  kialakítását,
valamint  buszvárók,  játszótér  valamint  a  só  kamra
kialakítását. 
Ez a beruházás 25 millió forint lenne. Azonban még nem
tudjuk, hogy mennyit fogunk nyerni ezen a pályázaton.
Sikeres pályázat esetén, annak megvalósításakor figyelembe
vesszük azt, hogy az idén lesz Mezőnyárád településnek a
775.  évfordulója.  Az  évforduló  megemlékezésére  Hajnal
István  mezőnyárádi  fafaragó  felajánlása  egy  általa
faragott emlékoszlop, amit a faluközpont felújítása után
fogunk  kihelyezni  a  település  központjában,  méltón
megemlékezve  a  település  évfordulójára.  Az  első  írásos
emlék  a  településünkről  1238.  évből  származik.
Tájékoztatásában elmondta, hogy a Mátrai Erőmű Zrt.-vel
kötött megállapodás értelmében a Bánya 5 millió forintot
utalt át fejlesztési célokra. Ez nagy segítség lesz a só
kamra kialakításakor. 

A  másik  beadott  pályázatunk  „Egészségre  nevelő  és
szemléletformáló  életmódprogramok  megvalósítása  -  TÁMOP
6.1.2 pályázat”. Ezen a pályázaton nyert az önkormányzat
10 millió forintot. Óriási projekt ez, profi szervezőkkel
történik  ennek  megvalósítása.  A  pályázat  keretén  belül
szűrések, kirándulások, sportesemények, egészséghét kerül
megvalósításra, ez egy egész éves folyamat lesz. 

„Helyi  hő,  és  villamos  energia  –  igény  kielégítése
megújuló  energiaforrásokkal”  benyújtott  pályázaton  az
óvoda  energetikai  felújítását  szeretnénk  megoldani.  A
pályázat elbírálás alatt van, még nem tudjuk, hogy fogunk-
e nyerni rajta. 

Elmondta  továbbá,  hogy  2013.  évben  is  szeretnénk
megrendezni a hagyományoknak megfelelően a Béka és hal
sütő- főző fesztivált és a Nyárádi Napokat. Amit ismét
pályázat útján szeretnénk megvalósítani.
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A jubiláló év kapcsán szeretne egy helytörténeti kiadványt
megjelentetni,  ennek  írásos  formája  már  meg  van,  azt
kellene könyvbe foglalni. Erre is lesz talán pályázati
lehetőségünk. 

Ahogy már említette is a költségvetést március 7-én fogja
megszavazni  a  testület.  Komoly  változás  történt  2013.
évtől azzal, hogy az iskola állami kézbe került, így a
gazdálkodása, működése már nem a mi gondunk. 
Az önkormányzat gazdálkodásának mozgástere is leszűkült, a
kötelezően  ellátandó  feladatokra  kapjuk  meg  az  állami
támogatást. 
Megtörtént az önkormányzat teljes adósságkonszolidációja,
december 12-i állapotnak megfelelően, az állam átvállalta
az önkormányzattól a 20 millió forint működési hitelt és
az  út  önrészére  felvett  hitelből  megmaradt  3  millió
forintot.  Ezzel  egy  időben  komoly   elvonásokat  is
eszközölt az állam. Az iparűzési adó 25 %-át a gépjárműadó
60 %-át és az SZJA-t elvonja az állam az önkormányzattól.
Mínuszos költségvetést nem lehet elfogadni, hitellel nem
lehet pótolni a hiányt.

     Megkérte  a  megjelenteket,  hogy  tegyék  meg
észrevételeiket,  kérdéseiket,  javaslataikat  az
önkormányzat,  a  képviselő-testület  munkájával
kapcsolatban.

3./  Hozzászólások javaslatok az önkormányzat működéséhez

Lakosság részéről:

Ádám Tamás Gergő  : Megkérdezte, hogy lenne-e lehetőség arra,
hogy a székely zászló kikerüljön a közintézményekre

Dr. Horváth László polgármester: Válaszában elmondta, hogy úgy
gondolja elég kényes ügy ez. Nem tudhatjuk, hogy mikor
teszünk jót, s mikor nem. Belpolitikai harcot kovácsolna.
Megítélés kérdése. Ebben az ügyben egyedül nem szeretne
dönteni, mindenképen a testület elé fogja vinni, akik majd
szavazással döntenek a székely zászló kihelyezéséről.

Várnai  Róbert :  Megkérdezte,  hogy  a  Közös  Önkormányzati
Hivatalnak, hogy lesz majd a költségvetése.

Dr.  Horváth  László polgármester:  Válaszában  elmondta,  hogy
mivel  március  1-vel  alakult  meg  a  Közös  Önkormányzati
Hivatal, így először még a régi polgármesteri hivatal és
az  önkormányzat  költségvetését  kell  elfogadnia  a
testületnek,  ami  csak  2  hónapra  érvényes,  majd  új
költségvetést kell készíteni a Közös Önkormányzati Hivatal
részére. 
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Várnai  Róbert: Megkérdezte,  hogy  a  Közös  önkormányzati
Hivatalnál hogy lesz elosztva az állami normatíva.

Dr.  Horváth  László polgármester:  Válaszában  elmondta,  hogy
véleménye szerint lakosságszám-arányosan lesz elosztva a
normatíva a két település között. Véleménye szerint a mi
számlánkra érkezik meg a pénz, s mi biztosítjuk Csincse
részére.  Fontos  kérdésekben  Mezőnyárád  község
Önkormányzata dönt, nagyobb lakosságszáma miatt.

Várnai  Róbert:  Megkérdezte,  hogy  tartaléka  van-e  az
önkormányzatnak?

Dr. Horváth László polgármester: Válaszában elmondta, hogy az
önkormányzatnak  valóságban  nincs  tartaléka,  de  a
költségvetésbe terveztünk 600 eFt-ot.

     Tájékoztatta  a  képviselőket,  hogy  a  március  15-i
megemlékezést,  koszorúzást  március  14-én  délután  16,00
órakor fogjuk tartani a könyvtár előtti téren. Az iskola
külön  tartja  ünnepségét,  az  igazgató  úr  tájékoztatása
alapján.

Megköszönte a közmeghallgatáson megjelent község érdeklődő
állampolgárainak részvételét.

Több tárgy nincs a polgármester az ülést bezárta.

Kmf.

Dr. Horváth László               Farkas Julianna 
    polgármester                                jegyző
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HIÁNYPÓTLÁS A 

2003. NOVEMBER 3-I TESTÜLETI ÜLÉSRŐL

KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV ANYAGÁHOZ.
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