
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Mezőnyárád község Önkormányzat  Képviselő-testületének a Mezőnyárádi Közös
Önkormányzati  Hivatal  hivatalos helyiségében 2014. április   29-én 16,00 órakor
megtartott üléséről.

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

Igazoltan távol van: Bogyó József,, Szajlai Gábor képviselők

Tanácskozási joggal jelen vannak: Farkas Julianna jegyző

                    Kovács Bertalanné gazdálkodási főmunkatárs

Jegyzőkönyvvezető: Oroszné Bodai Éva

Dr. Horváth László polgármester: Köszöntötte a képviselőket,  a testületi ülést megnyitotta,
megállapította hogy az ülés határozatképes, mert  7 főből  5 fő jelen van. Ismertette az
ülés napirendi pontjait, kérte azok elfogadását.

N A P I R E N D :

1. Beszámoló az önkormányzat 2013.évi gazdálkodásáról - zárszámadás
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester
  
2. Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

3. Délborsodi Regionális Fejlesztési Társulás jogutód nélküli megszüntetése
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

4. Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

3. Víziközmű-vagyon tulajdonba adása
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

4. Jogi képviselő megbízása MÁK ellenőrzés kapcsán
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

5. Időszerű feladatok megbeszélése



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

1. Beszámoló az önkormányzat 2012.évi gazdálkodásáról - zárszámadás
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester
  
2. Az önkormányzat alaptevékenysége keretében ellátandó szakfeladatok
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

3. Víziközmű-vagyon tulajdonba adása
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

4. Jogi képviselő megbízása MÁK ellenőrzés kapcsán
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

5. Időszerű feladatok megbeszélése

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA

1. Az önkormányzat 2012.évi zárszámadása
  (Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr. Horváth László polgármester: Szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy az előző  testületi
ülésen elvégeztük azokat az átcsoportosításokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a
2012.  évi  zárszámadást  el  tudjuk  fogadni.  Elkészült  az  önkormányzat  2012.  évi
zárszámadási rendelet-tervezete, mely táblázatokba foglalva, kimutatásokba szedve az
elmúlt év gazdálkodását átfogóan tartalmazza. Azt, hogy az elmúlt évet gond nélkül le
tudtuk  zárni,  annak  köszönhetjük,  hogy  az  állam  adósságkonszolidációjával
kiegyenlítésre került az önkormányzat 20 millió forintos működési hitele, valamint  a
3.273 eFt fejlesztési hitel. A 12 millió 88 eFt ÖNHIKI támogatás is jelentősen javította
az önkormányzat gazdálkodását.  

     Megkérdezte, hogy van-e valakinek hozzászólása a napirenddel kapcsolatban.

H o z z á s z ó l á s o k.

Vígh  Gyuláné képviselő:  Megkérdezte,  hogy  10.  mellékletben  a  vagyonkimutatásban
beruházások, felújításoknál szereplő 441 eFt nem egyezik meg a 4. és 5. mellékletben
szereplő  beruházási  és  a  felújítási  előirányzat  célonkénti  részletezésében  szereplő
összeggel, miért van ez így?

Kovács  Bertalanné gazdálkodási  főmunkatárs:  Nem  kell  megegyeznie  az  említett
mellékleteknek. A 10. számú mellékletben szereplő vagyonkimutatásban a beruházás,
felújításnál szereplő 441 eFt, áthúzódó a parkfelújításra elkészített tervekre kifizetett

2

2



összeg,  ez  a  felújítás  még  nem  valósult  meg.  A  4;  5.  mellékletben  pedig  azok
szerepelnek, amelyek megvalósításra is kerültek.

Vígh  Gyuláné  képviselő:  Megkérdezte,  hogy  a  7.  számú  mellékletben  szereplő
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma  a tervezetthez képest kevesebb, miért van
ez így?

Farkas  Julianna jegyző:  Válaszában  elmondta,  hogy  a  közfoglalkoztatottak  létszáma  év
közben változhat. Attól függ, hogy mennyi létszámot tud adni a Munkaügyi Központ.

Vígh  Gyuláné képviselő:  Megkérdezte,  hogy  a  8.  számú  mellékletben  a  gépjárműadónál
biztosított mentesség összege a rokkantak mentességét jelenti?

Dr. Horváth László polgármester:  Válaszában elmondta,  hogy a gépjárműadó mentesség a
mozgáskorlátozottak kedvezményét jelenti.

Vígh Gyuláné képviselő: Hozzászólásában elmondta, hogy a 6. számú mellékletből kitűnik,
hogy az önkormányzat 2012. évben közfoglalkoztatás keretében 2 főt alkalmazott.

Farkas  Julianna jegyző:  Válaszában  elmondta,  hogy   a  Munkaügyi  Központtól  kaptunk
lehetőséget  egy  START  kártyás,  valamint  egy  szakképzetséggel  nem  rendelkező
személy alkalmazására. 

Dr. Horváth László polgármester:  Mivel  a  képviselők részéről több  hozzászólás  nincs,
megkérdezte  a képviselőket, hogy aki  az  önkormányzat  2012.évi költségvetését:
188.897  eFt  eredeti,  218.046  eFt  módosított,   191.077  eFt  tényleges  bevételi
előirányzattal,  valamint  188.897  eFt  eredeti, 218.046  eFt  módosított,  178.543  e
Ft   tényleges   kiadási   összegekkel,   a  költségvetés  módosított  pénzmaradványát
12.466 eFt-al  elfogadja és jóváhagyja, az kézfelnyújtással szavazzon.

A  jelenlévő  6  főből  álló  Képviselő-testületből  6  fő  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletét.
    

MEZŐNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2013.(IV.16.) önkormányzati rendelete

A 2012.évi költségvetés végrehajtásáról

Az Önkormányzat  Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény
91.§.(1)bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya
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1.§.

A rendelet hatálya Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, az
önkormányzat hivatalára (polgármesteri hivatal) terjed ki.

A 2012.évi költségvetés zárszámadása

2.§.

(1) A Képviselő-testület 2012.évi költségvetésének
    zárszámadását:

a.) 188.897  e Ft eredeti bevételi
 előirányzat,
b.) 218.046  e Ft módosított bevételi előirányzat,
c.) 191.077  e Ft tényleges bevételi 
                előirányzataival,

     valamint

d.) 188.897  e Ft eredeti kiadási előirányzat,
e.) 218.046  e Ft módosított kiadási 

előirányzat,
f.) 178.543  e Ft tényleges kiadási

összegekkel fogadja el és hagyja jóvá.

(2)  Az önkormányzatnak 2012. évi pénzmaradványát a következő 
     összegekben állapítja meg:

a.)tárgyévi helyesbített pénzmaradvány:      12.521,- eFt
b.)költségvetési befizetési kötelezettség: -   55,- eFt
c.)költségvetési módosított pénzmaradvány:12.466,- eFt  

(3)  Az önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlegét e
     rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3.§.

(1) A 2.§.(1)bekezdés a.),b.),c.),pontjában megállapított  költségvetési  bevételi  főösszeg
költségvetési címek és előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 2/1., 2/2., 2/3.,
2/4., 2/5., 2/6., 2/7., 2/8., 2/9., 2/10. mellékletek tartalmazzák.
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(2) A  2.§.(1)bekezdés  d.),e.),f.)pontjában  megállapított  költségvetési  kiadási  főösszeg
költségvetési  címek  és  előirányzatok  szerinti  részletezését  e  rendelet  3.,  3.1,  3.2
melléklet tartalmazza.

(3) Támogatási  értékű  működési  és  felhalmozási  kiadását  és  pénzeszköz  átadását
államháztartáson  kívülre  részletezését  e  melléklet  3.3,  3.4,  3.5,  3.6  mellékletek
tartalmazzák.

(4) Az önkormányzat  beruházási és felújítási  előirányzatának célonkénti részletezését e
rendelet 4. és 5. melléklete tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek
éves  létszám előirányzatát és a  közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát  e
rendelet 6. és 7. melléklete tartalmazza.

(6) Az  önkormányzat  által  nyújtott  közvetett  támogatások  teljesítése  e  rendelet  8.
mellékletében került bemutatásra.

(7) Az önkormányzat  saját  bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből  eredő
fizetési kötelezettségének alakulását a 9. melléklet mutatja be.

(8) Az önkormányzat 2012.évi vagyonkimutatását  e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

 4.§.

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

2.Önkormányzat alaptevékenysége keretében ellátandó szakfeladatok
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr.  Horváth László polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében elmondta,   Mezőnyárád  község
Önkormányzat  alaptevékenységének  ellátásához  kapcsolódó  szakfeladatrendi,
adminisztratív  tevékenységet  a  közös  hivatal  megalakulásáig  a  hivatal  szakfeladat
rendjében  került  rögzítésre.  2013.  március  1-vel  a  közös  önkormányzati  hivatal
megalakulásával  az  önkormányzat  feladatainak  ellátásához  a  határozati  javaslatban
felsorolt új szakfeladatrend meghatározása szükséges.
Megkérdezte  a  képviselőket,  hogy  van-e  valakinek  hozzászólása  a  napirenddel
kapcsolatban.

H o z z á s z ó l á s o k.
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Vígh Gyuláné képviselő: Megkérdezte, hogy a határozati javaslatban a szakfeladatok között
látja a közgyógyellátást is, eddig úgy tudta, hogy az átkerült a Járási Hivatalhoz, azzal
az ügysegéd foglalkozik. 

Farkas Julianna jegyző: Válaszában elmondta, hogy a Járási Hivatalhoz átkerült a normatív és
az  alanyi  közgyógyellátás,  a  hivatalnál  maradt  a  méltányossági  közgyógyellátási
igazolványokra  való  jogosultság  elbírálása.  Ezért  van  a  szakfeladatok  között  a
közgyógyellátás is. Kiegészítésében elmondta, hogy a közös hivatal kialakulásával vált
szükségessé  az,  hogy  a  szakfeladatok  átvezetésre  kerüljenek  a  törzskönyvi
nyilvántartásban, hogy a könyvelés folyamata megmaradjon.

Bárdos  József  Szabolcs alpolgármester:  Megkérdezte,  hogy   mezőgazdasági  tevékenység
nincs a szakfeladatok között felsorolva?

Farkas  Julianna jegyző:  Válaszában  elmondta,  hogy szakfeladatok  között  csak  a  kötelező
feladatok vannak felsorolva,  a mezőgazdasági  tevékenység nem kötelező feladata  az
önkormányzatnak, természetesen, vállalt feladata lehetne az önkormányzatnak, de arról
a képviselőknek dönteniük kellene. 

Dr.  Horváth  László polgármester:  Megkérdezte  a  képviselőket,  aki  egyet  ért  azzal,  hogy
Mezőnyárád  község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat
alaptevékenysége keretében – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX.  törvény,  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi   CXCV.  törvény,  ennek
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, valamint  az 56/2011.(XII.31.)
NGM rendelet alapján – az alábbi feladatokat látja el:
településfejlesztés,   településrendezés,  önkormányzati  lakásgazdálkodás,  csatornázás,
köztemető   fenntartása  a  helyi  közutak  és  közterületek  fenntartása,  a  helyi
önkormányzat  tulajdonában  álló  közforgalom  elől  el  nem  zárt  utakon  és  egyéb
közterületeken közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosítása, köztisztaság és
településtisztaság  biztosítása,  gondoskodás a helyi  tűzvédelmi  és helyi  közbiztonsági
feladatok  ellátásáról,  közreműködés  a  helyi  energiaszolgáltatásban,  a  foglalkoztatás
megoldásában;  gondoskodni  kell  az  óvoda  fenntartásáról,  az  egészségügyi
alapellátásról, a kötelező szociális ellátásokról, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi
feladatok  végrehajtásáról;  közösségi  tér  biztosítása,  közművelődési-,  tudományos-,
művészeti- és sporttevékenység támogatása; egészséges életmód közösségi feltételeinek
elősegítése. 

A  települési  önkormányzat  az  előzőekben  felsoroltak  mellett  köteles  gondoskodni,
különösen az egészséges ivóvízellátásról, a közvilágításról; feladatai körében támogatja
a  lakosság  önszerveződő  közösségeinek  tevékenységét,  együttműködik  ezekkel  a
közösségekkel.

A felsorolt ellátandó és azokhoz kapcsolódó feladatokat az alábbi szakfeladatokon 
végzi:

382101    Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
520001     Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása
562912     Óvodai intézményi étkeztetés
562913     Iskolai intézményi étkeztetés
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562917     Munkahelyi étkeztetés
680001     Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002     Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése
813000     Zöldterület kezelés
841114     Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 
           tevékenységek
841115     Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 
           tevékenységek
841116     Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati 
           választásokhoz kapcs. tev.
841117     Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 
           kapcsolódó tevékenységek
841118     Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó 
           tevékenységek
841126     Önkormányzatok és társulások általános 
           végrehajtó igazgatási tevékenysége
841173     Statisztikai tevékenység
841402     Közvilágítás
841403     Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások
841901     Önkormányzatok és társulások elszámolásai
841902     Központi költségvetési befizetések
841906     Finanszírozási műveletek
841907     Önkormányzatok elszámolásai költségvetési 
           szerveikkel
843044     Gyógyító- megelőző ellátások finanszírozása
869041     Család- s nővédelmi egészségügyi gondozás
869042      Ifjúsági-egészségügyi gondozás
882111     Aktív korúak ellátása
882113     Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882117     Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás
882118     Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882122     Átmeneti segély
882123     Temetési segély
882124     Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882129     Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882202     Közgyógyellátás
882203     Köztemetés
889921     Szociális étkeztetés
890301     Civil szervezetek működési támogatása
890441     Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442     Foglalkoztatást hely.tám.-ra jogosultak hosszabb 
           időtartamú közfogl.
890443     Egyéb közfoglalkoztatás
910123     Könyvtári szolgáltatások
931903     Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
960302     Köztemető-fenntartása és – működtetése
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A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  szakfeladatok  módosításának
Magyar  Államkincstárnál  vezetett  törzskönyvi  nyilvántartásban történő átvezetéséhez
szükséges intézkedést tegye meg, az kézfelnyújtással szavazzon.

A  jelenlévő  6  főből  álló  Képviselő-testületből  6  fő  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát.

13/2013.(IV.15.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Önkormányzat alaptevékenysége keretében ellátandó
       szakfeladatok

Mezőnyárád  község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat
alaptevékenysége keretében – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX.  törvény,  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi   CXCV.  törvény,  ennek
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, valamint  az 56/2011.(XII.31.)
NGM rendelet alapján – az alábbi feladatokat látja el:
Településfejlesztés,   településrendezés,  önkormányzati  lakásgazdálkodás,  csatornázás,
köztemető   fenntartása  a  helyi  közutak  és  közterületek  fenntartása,  a  helyi
önkormányzat  tulajdonában  álló  közforgalom  elől  el  nem  zárt  utakon  és  egyéb
közterületeken közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosítása, köztisztaság és
településtisztaság  biztosítása,  gondoskodás a helyi  tűzvédelmi  és helyi  közbiztonsági
feladatok  ellátásáról,  közreműködés  a  helyi  energiaszolgáltatásban,  a  foglalkoztatás
megoldásában;  gondoskodni  kell  az  óvoda  fenntartásáról,  az  egészségügyi
alapellátásról, a kötelező szociális ellátásokról, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi
feladatok  végrehajtásáról;  közösségi  tér  biztosítása,  közművelődési-,  tudományos-,
művészeti- és sporttevékenység támogatása; egészséges életmód közösségi feltételeinek
elősegítése. 

A  települési  önkormányzat  az  előzőekben  felsoroltak  mellett  köteles  gondoskodni,
különösen az egészséges ivóvízellátásról, a közvilágításról; feladatai körében támogatja
a  lakosság  önszerveződő  közösségeinek  tevékenységét,  együttműködik  ezekkel  a
közösségekkel.

A felsorolt ellátandó és azokhoz kapcsolódó feladatokat az alábbi szakfeladatokon 
végzi:

382101     Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
520001     Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása
562912     Óvodai intézményi étkeztetés
562913     Iskolai intézményi étkeztetés
562917     Munkahelyi étkeztetés
680001     Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002     Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése
813000     Zöldterület kezelés
841114     Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 
           tevékenységek
841115     Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 
           tevékenységek
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841116     Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati 
           választásokhoz kapcs. tev.
841117     Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 
           kapcsolódó tevékenységek
841118     Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó
           tevékenységek
841126     Önkormányzatok és társulások általános 
           végrehajtó igazgatási tevékenysége
841173     Statisztikai tevékenység
841402     Közvilágítás
841403     Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások
841901     Önkormányzatok és társulások elszámolásai
841902     Központi költségvetési befizetések
841906     Finanszírozási műveletek
841907     Önkormányzatok elszámolásai költségvetési 
           szerveikkel
843044     Gyógyító- megelőző ellátások finanszírozása
869041     Család- s nővédelmi egészségügyi gondozás
869042      Ifjúsági-egészségügyi gondozás
882111     Aktív korúak ellátása
882113     Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882117     Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás
882118     Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882122     Átmeneti segély
882123     Temetési segély
882124     Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882129     Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882202     Közgyógyellátás
882203     Köztemetés
889921     Szociális étkeztetés
890301     Civil szervezetek működési támogatása
890441     Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442     Foglalkoztatást hely.tám.-ra jogosultak hosszabb 
           időtartamú közfogl.
890443     Egyéb közfoglalkoztatás
910123     Könyvtári szolgáltatások
931903     Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
960302     Köztemető-fenntartása és – működtetése

A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  szakfeladatok  módosításának
Magyar  Államkincstárnál  vezetett  törzskönyvi  nyilvántartásban történő átvezetéséhez
szükséges intézkedést tegye meg.

Felelős: Dr. Horváth László polgármester

Határidő: azonnal

3.Víziközmű-vagyon tulajdonba adása
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(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr.  Horváth  László polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében  elmondta,  hogy  Mezőnyárád
község Önkormányzat részére a közműves ivóvíz-ellátást a Heves Megyei Vízmű Zrt.
biztosítja.  Az  önkormányzatot  megillető  vízi-közmű  vagyon  jelenleg  a
Részvénytársaság  tulajdonában  van,  aki  az  érintett  önkormányzatok  számára  tételes
leltár szerint, írásban adja át a vagyontárgyakat. 
A Részvénytársaság a vagyonátadásra vonatkozóan Megállapodás-tervezetet készített.
Az  átadandó  és  a  gazdasági  társaságnál  maradó  vagyon  értékének  meghatározására
legkésőbb 2013. március 31. napjáig a 2012. gazdasági év lezárását követően került sor.
A  víziközmű-vagyon  átadásáról  a  víziközmű-szolgáltatásról  szóló  2011.  évi  CCIX.
törvény  79.§(1)  bekezdése  rendelkezik,  mely  szerint  a  gazdálkodó  szervezet
tulajdonában lévő víziközmű-vagyon 2013. január 1. napjával az ellátásért felelős helyi
önkormányzatok tulajdonába kerül.
A tulajdonjog a törvény erejénél fogva ingyenes, a tulajdonjoghoz kötődő jogokkal és
kötelezettségekkel  együtt  száll  át.  A  térítésmentes  vagyonátruházás  az  általános
forgalmi  adó  szempontjából  közcélú  adománynak,  a  társasági  adó  szempontjából
ráfordításnak  minősül.  Megkérdezte  a  képviselőket,  van-e  valakinek  hozzászólása  a
napirenddel kapcsolatban?

Vígh  Gyuláné képviselő:  Megkérdezte,  hogy  majd  újra  bérbe  fogjuk  adni  a  vízi  közmű
vagyont?

Dr. Horváth László polgármester: Válaszában elmondta, hogy arról még egyenlőre nincs szó,
hogy ez a továbbiakban milyen formában fog működni.

Szajlai Gábor képviselő megérkezett a testületi ülésre.

Vályi-Nagy  Zsolt képviselő:  A  térítésmentes  átadás  tárgyául  szolgáló  vagyon  értéke  az
anyagban olvasottak szerint 112.140.990,- Ft. Megkérdezte, hogy mégis mit takar ez az
összeg?

Dr.  Horváth  László polgármester:  Válaszában  elmondta,  hogy  Mezőnyárád  közigazgatási
területén lévő vízvezetékek vannak benne. Ezek a csövek már 1974. óta megvannak,
lassan leamortizálódnak.

Bogyó  József képviselő:  Megkérdezte,  hogy  ha  vissza  száll  a  vízközmű-vagyon   az
önkormányzatra, akkor az azt is jelenti, hogy a fejlesztéseket az önkormányzatnak kell
állnia?

Dr. Horváth László polgármester: Válaszában elmondta, hogy a fejlesztések be vannak építve
a vízdíjba.
Megkérdezte  a  képviselőket,  aki  egyetért,  hogy  Mezőnyárád  község  Önkormányzat
Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 79.§ (1)
bekezdésében foglaltak alapján – törvényi kötelezettségnek megfelelően – 2013. január
1-i  hatállyal  térítésmentesen  átvegye  a  Heves  Megyei  Vízmű Zrt.  tulajdonában  álló
víziközmű-vagyont  a  2012. gazdasági  év lezárását  követő  állapotnak megfelelő  lista
alapján. 
Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  vagyonátadásra  vonatkozó
megállapodást aláírja, az kézfelnyújtással szavazzon.
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A jelenlévő 7 főből álló Képviselő-testületből 6 fő igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1
tartózkodással meghozta a következő határozatát.

14/2013.(IV.15.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Víziközmű-vagyon tulajdonba adása

Mezőnyárád  község Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy dönt,  hogy a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 79.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján –
törvényi  kötelezettségnek  megfelelően  –  2013.  január  1-i  hatállyal  térítésmentesen
átveszi  a  Heves  Megyei  Vízmű  Zrt.  tulajdonában  álló  víziközmű-vagyont  a  2012.
gazdasági év lezárását követő állapotnak megfelelő lista alapján. 
A  határozati  javaslat  mellékletét  képezi  az  átadás  átvételi  jegyzőkönyv,  valamint  a
vagyonátadási megállapodás.

Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  vagyonátadásra  vonatkozó
megállapodást aláírja.

Felelős:    Dr. Horváth László polgármester

Határidő:  2013. április 20.

4.Jogi képviselő megbízása MÁK ellenőrzés kapcsán
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr.  Horváth  László polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében  elmondta,  hogy  a  Magyar
Államkincstár  ellenőrzést  folytatott  Mezőnyárád  község  Önkormányzatánál  a
szennyvízcsatorna  hálózat  kiépítésével  kapcsolatban  igényelt  közműfejlesztési
támogatás tárgyában. A vizsgálat eredményeképpen több szabálytalanságot állapítottak
meg. A lényeg az, hogy a lakosok által befizetett 1300,- Ft-ot az alapítvány kiegészítette
20.000,- Ft-ra azért, hogy még több támogatást tudjanak lehívni az államtól. De ennek
fejében az állampolgár lemond a visszaigényelt támogatás összegéről. Az államkincstár
szerint,  az állampolgár  nevére visszaigényelt  összeg jogosulatlanul  lett  visszafizetve,
mert  helyettük  más  –  jelen  esetben  az  alapítvány   -  fizette  be  a  havi  magasabb
összegeket.  Velünk  együtt  107  önkormányzat  van  hasonló  helyzetben.  Mivel  az
Államkincstár  szerint  szabálytalan  a  15  %  közműfejlesztési  hozzájárulás
visszaigénylése,  ezért  az  önkormányzatnak  kellene  visszafizetnie  a  már  megigényelt
összeget.  A  térségünkben  Szentistván,   Mezőkeresztes,  Mezőnagymihály  és
Mezőnyárád településeken víziközmű társulást alakítva készült el a szennyvízberuházás.
Az Államkincstári  ellenőrzés  következtében az érintett  települések  polgármesterei  és
jegyzői összeültek és úgy döntöttek, hogy az ügy szakmaisága megköveteli, hogy jogi
irodához forduljanak, aki kellő hozzáértéssel kezeli ezt az ügyet. A képviselő-testület
hozzájárulása  szükséges,  amelyről  határozatban  kell  dönteni.  Megkérdezte  a
képviselőket, akinek hozzászólása van a napirendhez, tegye meg.

H o z z á s z ó l á s o k.
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Bogyó József képviselő: Megkérdezte, hogy az elmondottak alapján az ügyvéd négy település
ügyével fog foglalkozni, ha a 107 településsel együtt foglalkozna, nem lenne nagyobb
hatással az ügyre.

Dr. Horváth László polgármester: Válaszában elmondta, hogy több féle stádiumban vannak az
önkormányzatok ügyei. Akik ezt már hamarabb elkezdték, ott már derültek ki dolgok,
amit esetleg mi már ki tudtunk védeni.

Vígh Gyuláné képviselő: Megkérdezte, hogy mennyi kiadást jelent ez az ügyvédi költség.

Dr. Horváth László polgármester: Válaszában elmondta, hogy óradíja van az ügyvédnek, amit
az  önkormányzatok  közösen  vállalnak,  nem  lesz  megterhelő  az  önkormányzatok
számára. 
Megkérdezte a képviselőket,  hogy a ki egyetért  a határozati  javaslatban foglaltakkal,
miszerint „A Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága által
2013. január hónapban – a szennyvízcsatorna hálózat kiépítésével kapcsolatban igényelt
közműfejlesztési  támogatás  tárgyában  –  folytatott  helyszíni  vizsgálat  eredményeként
készült jegyzőkönyvében több esetben jogszabály ellenességet állapított meg. 
A  Képviselő-testület  a  polgármester  tájékoztatását  –  mely  szerint  a  jegyzőkönyv
véleményeltéréssel került aláírásra – tudomásul veszi és azzal egyetért.
Amennyiben  az  önkormányzat  vonatkozásában  visszafizetésre  kötelező,  kedvezőtlen
tartalmú határozat születik, a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármesterét, hogy a
beruházással  és  ellenőrzéssel  érintett  települések  polgármestereivel  egyeztessék
álláspontjukat  a  közös  jogi  megoldás  és  az  azzal  felmerülő  költségek  megosztása
tárgyában. 
Amennyiben kizárólag jogi úton orvosolható a visszafizetési kötelezettséget megállapító
határozata a Magyar Államkincstárnak, akkor a települések polgármesterei együttesen
adjanak  megbízást  egy  –  hasonló  ügyekben  jártas  –  ügyvédi  iroda  részére,  jogi
képviselet tárgyában.
Képviselő-testület  felhatalmazza  gesztor  önkormányzatot  a  közös  jogi  képviseletet
ellátó ügyvédi iroda kiválasztására és megbízására” – aki ezzel egyetért kézfelnyújtással
szavazzon.

A  jelenlévő  7  főből  álló  Képviselő-testületből  7  fő  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát.

15/2013.(IV.15.)számú Képviselő-testületi hatáozat

Tárgy: Jogi  képviselő megbízása a MÁK ellenőrzés kapcsán

A  Magyar  államkincstár  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Igazgatósága  által  2013.
január  hónapban  –  a  szennyvízcsatorna  hálózat  kiépítésével  kapcsolatban  igényelt
közműfejlesztési  támogatás  tárgyában  –  folytatott  helyszíni  vizsgálat  eredményeként
készült jegyzőkönyvében több esetben jogszabály ellenességet állapított meg. 
A  Képviselő-testület  a  polgármester  tájékoztatását  –  mely  szerint  a  jegyzőkönyv
véleményeltéréssel került aláírásra – tudomásul veszi és azzal egyetért.
Amennyiben  az  önkormányzat  vonatkozásában  visszafizetésre  kötelező,  kedvezőtlen
tartalmú határozat születik, a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármesterét, hogy a
beruházással  és  ellenőrzéssel  érintett  települések  polgármestereivel  egyeztessék
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álláspontjukat  a  közös  jogi  megoldás  és  az  azzal  felmerülő  költségek  megosztása
tárgyában. 
Amennyiben kizárólag jogi úton orvosolható a visszafizetési kötelezettséget megállapító
határozata a Magyar Államkincstárnak, akkor a települések polgármesterei együttesen
adjanak  megbízást  egy  –  hasonló  ügyekben  jártas  –  ügyvédi  iroda  részére,  jogi
képviselet tárgyában.
Képviselő-testület  felhatalmazza  gesztor  önkormányzatot  a  közös  jogi  képviseletet
ellátó ügyvédi iroda kiválasztására és megbízására.

Felelős: Dr. Horváth László polgármester
              Farkas Julianna jegyző

Határidő: azonnal

5.Időszerű feladatok megbeszélése

Farkas  Julianna jegyző:  Tájékoztatta  a  képviselőket  arról,  hogy  Magyarország  helyi
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény 14.§.  (2)  bekezdése  alapján
„közterület, illetve közintézmény nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX. századi
önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában
részt vett.  Mezőnyárád településen két olyan utca van, amely ilyen  személyek nevét
viseli, a Vörös Hadsereg és a Zalka Máté út. Ezeken az utcákon 22 lakás van, az itt
lakókhoz  egy  értesítést  fogunk  eljuttatni,  amelyben  tájékoztatjuk  az  érintetteket  az
utcanév változásról, s kikérjük véleményüket   az új utcanévről.

Dr.  Horváth  László polgármester:  Tájékoztatta  a  képviselőket  arról,  hogy a  Bükkábrányi
Rendőrőrs  minden hónap második  hétfőjén 8,00 – 10,00 óráig ügyfélfogadást  tart  a
hivatalban. Ez még nem a körzeti megbízott, erre még nincs meg a létszám.

Tájékoztatta  továbbá  a  testületet  arról,  hogy  az  önkormányzat  március  11-től  az
önkormányzati startmunka keretében 11 főt foglalkoztat belvíz elvezetési munkálatokra,
a  kistérség  pedig  10  főt  foglalkoztat,  melyből  5  főt  a  közútpillérnél,  míg  5  főt  a
hulladékpillérnél foglalkoztatnak. 

Vígh Gyuláné képviselő: Megkérdezte, hogy munkajogilag kihez tartoznak a közmunkások,
ki mondja meg, hogy kit lehet felvenni?

Dr. Horváth László polgármester: Válaszában elmondta, hogy a közmunkásokkal kapcsolatos
feladatokat a jegyzőnő és a gazdálkodási főmunkatárs látja el. A munkát a munkavezető
irányítja.

Farkas Julianna jegyző: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy nagyon nehéz kiválasztani
azokat az embereket a foglalkoztatást helyettesítő támogatottak közül, akik alkalmasak
lennének a feladatra. Vannak olyanok, akik fizikailag képtelenek elvégezni a munkát,
vannak olyanok akik egyszerűen amikor a munkára kerül a sor, nem vállalják el. Pedig
azt tudni kell, hogy aki az FHT-ben részesül, annak a személynek egy évben legalább
30  napot  dolgoznia  kell,  ha  ezt  nem teszi  meg,  akkor  az  éves  felülvizsgálat  során
megszűnik a támogatása.  
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Vígh Gyuláné képviselő: Megkérdezte a Csincsével közös költségvetés mikor készül el? Nem
tudja, hogy a közös önkormányzati hivatal ügyével hol tart már a dolog?

Dr. Horváth László polgármester: Válaszában elmondta, hogy a mai testületi ülésen fogadta el
a testület az önkormányzat 2012. évi zárszámadását. Mivel március 1-vel alakult meg a
közös  önkormányzati  hivatal,  majd  még  csak  ezek  után  kell  elkészíteni  a  közös
önkormányzati  hivatal  költségvetését.  Ezzel  kapcsolatban  tárgyalni  kell  Csincse
önkormányzatával is. 

Farkas Julianna jegyző: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy március 7-én volt az utolsó
testületi ülés, azóta ami történt erről tájékoztatta a testületet. Miután a testület elfogadta
a  Közös  Önkormányzati  Hivatal  alapító  okiratát,  és  a  megállapodást,  a  Magyar
Államkincstárban a törzskönyvi nyilvántartásban átvezetésre került, közös bankszámlát
nyitottunk,  adószámot  igényeltünk.  Miután  mindez  meg  volt  felállt  a  Mezőnyárádi
Közös  Önkormányzati  Hivatal.  További  teendők  a  következők:  el  kell  fogadnia  a
testületnek  az  SZMSZ-t,  az  ügyrendet,  valamint  a  költségvetést.  A  szakfeladat
módosítást is a közös önkormányzati hivatal miatt kellett elfogadnia a testületnek.

Vígh  Gyuláné képviselő:  Az  Egészségre  nevelő  és  szemléletformáló  életmódprogramok
megvalósítására  beadott  pályázaton  nyert  az  önkormányzat,  javasolta,  hogy  olyan
szűréseket is lehetne végeztetni a pályázaton belül, ami egyébként sok pénzbe kerülne a
lakosoknak, vagy nehezen tudnának eljutni a szűrésre.

Dr.  Horváth  László polgármester:  Válaszában  elmondta,  hogy  a  pályázat  lebonyolítója
menedzseli  ezt  az  egész  pályázatot.  Annyi  tájékoztatást  tud  adni  róla,  hogy
egészségügyi  előadások  lesznek,  3  napos  rendezvény  az  egészséges  életmódról,
kirándulások, sportversenyek.

Vályi-Nagy Zsolt képviselő: A polgármester úr elmondása alapján a csapadékvíz elvezetésére,
a  startmunka  keretében  közmunkásokat  foglalkoztat  az  önkormányzat.  Ezekhez  a
munkálatokhoz mi tartozik?

Dr.  Horváth László polgármester:  Válaszában elmondta,  hogy a közfoglalkoztatás  keretén
belül jelenleg aJózsef Attila út padkázását, vízelvezetését, gyógyszertár körüli területet
szeretnék elvégezni. 

Bogyó József képviselő: Megkérdezte, hogy a közfoglalkoztatottak cserélődnek, vagy végig
ugyanazok dolgoznak? Természetesen a foglalkoztatottak személye változik.

Farkas  Julianna jegyző:  Válaszában  elmondta,  hogy  az  önkormányzathoz  tartozó  start
munkában  dolgozók  szerződése  október  31-ig,  míg  a  kistérségi  start  munkában
dolgozók szerződése november 30-ig tart. 

Vályi-Nagy Zsolt képviselő: Megkérdezte, hogy a Toldi út végén lévő önkormányzati telek
értékesítése megtörtént-e már?

Dr. Horváth László polgármester: Válaszában elmondta, hogy először a rendezési tervet kell
módosítani.
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Több tárgy nincs, a polgármester az ülést bezárta.

Kmf.

Dr. Horváth László Farkas Julianna
 polgármester                                   jegyző
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