
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testületének
a  Mezőnyárádi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  hivatalos
helyiségében  2013.  június   10-én  16,00  órakor
megtartott üléséről.

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

Igazoltan távol van: Bárdos József Szabolcs képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak: Farkas Julianna jegyző

Meghívottak:  Juhász Józsefné védőnő,

Kovács János  építésügyi főelőadó

Kovács Károly építésügyi főelőadó

Jegyzőkönyvvezető: Oroszné Bodai Éva

Dr.  Horváth  László polgármester:  Köszöntötte  a  meghívott
vendégeket,  a  képviselőket,   a  testületi  ülést
megnyitotta, megállapította hogy az ülés határozatképes,
mert   7  főből   6  fő  jelen  van.  Ismertette  az  ülés
napirendi pontjait, kérte azok elfogadását.

Az ülés javasolt napirendi pontjai:

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

2. Rendezési terv módosítása
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

3. Külterület belterületté nyilvánítása
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

4. Vevő kijelölés
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

5. Könyvtár pályázathoz hozzájárulás
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester



6. 2013.évi falunap megrendezése  
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

7. Időszerű feladatok megbeszélése

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

Elfogadott napirendi pontok:

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

2. Rendezési terv módosítása
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

3. Külterület belterületté nyilvánítása
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

4. Vevő kijelölés
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

5. Könyvtár pályázathoz hozzájárulás
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

6. 2013.évi falunap megrendezése  
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

7. Időszerű feladatok megbeszélése

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA

1. Beszámoló a védőnői szolgálat tevékenységéről
  (Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr. Horváth László polgármester: Köszöntötte a testületi ülésen
megjelent  Juhász  Józsefné  védőnőt.  Elmondta,  hogy
mindenki  megkapta  az  általa  elkészített  beszámolót  a
védőnői szolgálat működéséről. 
Megkérdezte  a  képviselőktől,  hogy  van-e  valakinek
hozzászólása az anyaggal kapcsolatban. 

H o z z á s z ó l á s o k.
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Vígh  Gyuláné képviselő:  Hozzászólásában  elmondta,  hogy  a
lakosság véleményével kapcsolatban köz megelégedettséget
mutat a védőnő lelkiismeretes munkája. Nagyon lényeges és
fontos dolog az, hogy hosszú évek óta ugyan az a személy
végzi a védőnői feladatokat a településünkön. Sok példa
van  arra,  hogy  gyermekként  is  gondozottja  volt  az  a
személy,  aki  most  már,  mint  szülő  áll  kapcsolatban  a
védőnővel.

Szajlai Gábor képviselő: Csatlakozik az előtte szóló képviselő
véleményéhez.  Példamutató  a  védőnő  által  végzett
lelkiismeretes  munka.  Olvasta  a  beszámolóban,  hogy  a
védőnői  szolgálat  eszközellátottsága  megfelelő,  viszont
mindannyian tudjuk, hogy az épület némi kis felújításra
szorul.  Megkérdezte,  hogy  a  védőnő  szerint  melyik  a
legfontosabb amit meg kellene csinálni.

Juhász  Józsefné védőnő:  Megköszönte  az  őt  illető  elismerő
szavakat,  ahogy  azt  a  beszámolóban  leírta,  a  védőnői
szolgála eszközellátottsága jó. Mivel régi épületről van
szó, az épület állaga természetesen felújításra szorul. A
falak meg vannak repedve, beáztak, nyílászárók korhadtak,
ha olyan erős a szél kifújja azokat.   

Dr. Horváth László polgármester: Hozzászólásában elmondta, hogy
a védőnői szolgálat munkájával mindenki meg van elégedve.
A lelkiismeretesen végzett munkájáról a beszámolóban rész-
letesen olvashattunk. A védőnő kapcsolata az egészségügyi
dolgozókkal is jó.

     Az épület, ahol a védőnői szolgálat működik 13 éve volt
utoljára felújítva. Abban az időben a környék települései-
ről csodájára is jártak. De sajnos mivel régi épületről
van szó, az idő ott is dolgozik. Sajnos nem volt még olyan
pályázat, amely lehetőséget nyújtott volna az épület fel-
újítására. Legsürgősebbnek tartaná a tetőszerkezet felújí-
tását, más borítást tenni a palára. 

     A védőnői szolgálat működését, minőségi szolgálatát nem
zavarja az épület állaga.

     Megkérdezte a képviselőket, hogy aki egyetért a védőnői
szolgálat működéséről szóló beszámolóval, az kézfelnyúj-
tással szavazzon.

Mezőnyárád  község  Önkormányzat,  a  jelenlévő  6  főből  álló
Képviselő-testület  állásfoglalása alapján a védőnői szolgálat
működéséről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta.
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2. Rendezési terv módosítása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr.  Horváth  László polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében
elmondta,  hogy  a  Mezőnyárád,  Toldi  út  végén  maradék
önkormányzati  terület  van.  Ez  a  terület  a  védősáv  miatt
beépíthetetlen  volt,  de  a  védősáv  csökkenésével  a  terület
értékesíthetővé  vált,  alkalmas  lett  arra,  hogy  egy  telket
képezzen. A rendezési tervünkben erdősávnak volt feltüntetve.
Ezért ezt a rendezési tervben módosítani kell. A rendezési terv
módosítása  nagyon  sok  adminisztrációs  munkával  járt.
Szakhatósági  állásfoglalást  21  illetékes  államigazgatási
szervtől  kellett  megkérni.  Javasolta,  Mezőnyárád  Község
Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  586,  587/1,  588/4  hrsz.
területek  Településrendészeti  eszközeinek  módosítására
vonatkozóan  a  314/2012.  (IX.8)  Korm.  rendelet  39.§-ára
hivatkozva a véleményezési eljárás lezárásáról,  a beérkezett
vélemények elfogadásáról az alábbi határozat elfogadását.

(1) A beérkezett véleményeket a Képviselő-testület megis-
merte, a 7/2013.(II.18.) KT. határozat 3. pontja szerint
elkészített táblázatban foglalt tervezői válaszokat elfo-
gadja.

         
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert,

hogy az összeállított dokumentációt végső szakmai véle-
ményre (aKR.40.§) bocsássa.

(3)   A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert,
hogy az összeállított dokumentációról a 7/2013. (II.18.)
KT.  Határozat  4.b  pontja  szerint  a  lakosságot
tájékoztassa, 

aki ezzel egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.

A  szavazásban  6  fő  települési  képviselő  vett  részt.  A
Képviselő-testületből 6 fő igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát.

18/2013.(VI.10.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A  mezőnyárádi  586,  587/1,  588/4  hrsz-ú
önkormányzati  ingatlanok  területére  vonatkozó
településrendezési terv előírásainak módosítása.

Mezőnyárád  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az
586,  587/1,  588/4  hrsz.  területek  Településrendészeti
eszközeinek módosítására vonatkozóan a 314/2012. (IX.8)
Korm.  rendelet  39.§-ára  hivatkozva  a  véleményezési
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eljárás  lezárásáról,   a  beérkezett  vélemények
elfogadásáról az alábbi határozat alkotja.

1. A beérkezett véleményeket a Képviselő-testület megis-
merte, a 7/2013.(II.18.) KT. határozat 3. pontja sze-
rint elkészített táblázatban foglalt tervezői vála-
szokat elfogadja.

         
2. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert,

hogy az összeállított dokumentációt végső szakmai vé-
leményre (aKR.40.§) bocsássa.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert,
hogy  az  összeállított  dokumentációról  a  7/2013.
(II.18.) KT. Határozat 4.b pontja szerint a lakossá-
got tájékoztassa.

Felelős:    Dr. Horváth László polgármester

Határidő:  azonnal, folyamatosan

Dr.  Horváth  László polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében
elmondta, hogy mivel az egyes tervek, illetve programok
környezeti  vizsgálatáról  szóló  2/2005.(I.11.)  Korm.
Rendeletben foglaltak, valamint a környezet védelméért
felelős  államigazgatási  szervek  tárgyi  vonatkozású
véleménye  figyelembe  vételével  kinyilvánítja,  hogy  a
község  részterületére  kiterjedő  módosítási  szándék
kapcsán  jelentős  környezeti  hatás  nem  várható,  ezért
környezeti  vizsgálat  lefolytatását  szükségtelennek
tartja.  Erről  is  határozatban  kell  döntenie  a
testületnek.  Megkérdezte  a  képviselőktől,  van-e
valakinek hozzászólása a napirenddel kapcsolatban.

H o z z á s z ó l á s nem volt.

Dr. Horváth László polgármester: Javasolta, Mezőnyárád Község
Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  586,  587/1,  588/4
hrsz.  területek  Településrendészeti  eszközeinek
módosítására  vonatkozóan  a  314/2012.  (IX.8)  Korm.
rendelet  39.§-ára  hivatkozva  a  véleményezési  eljárás
lezárásáról,  a beérkezett vélemények elfogadásáról az
alábbi határozat elfogadását. Az egyes tervek, illetve
programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.)
Korm.  rendeletben  foglaltak,  valamint  a  környezet
védelméért  felelős  államigazgatási  szervek  tárgyi
vonatkozású  véleménye  figyelembe  vételével
kinyilvánítja,  hogy  a  község  részterületére  kiterjedő
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módosítási szándék kapcsán jelentős környezeti hatás nem
várható,  ezért  környezeti  vizsgálat  lefolytatását
szükségtelennek  tartja,  aki  ezzel  egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.

A  szavazásban  6  fő  települési  képviselő  vett  részt.  A
Képviselő-testületből 6 fő igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát.

19/2013.(VI.10.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A  mezőnyárádi  586,  587/1,  588/4  hrsz-ú
önkormányzati  ingatlanok területére vonatkozó
településrendezési terv előírásainak módosítása

Mezőnyárád  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az
586,  587/1,  588/4  hrsz.  területek  Településrendészeti
eszközeinek módosítására vonatkozóan a 314/2012. (IX.8)
Korm.  rendelet  39.§-ára  hivatkozva  a  véleményezési
eljárás  lezárásáról,   a  beérkezett  vélemények
elfogadásáról az alábbi határozat elfogadását.

Az  egyes  tervek,  illetve  programok  környezeti
vizsgálatáról  szóló  2/2005.(I.11.)  Korm.  rendeletben
foglaltak,  valamint  a  környezet  védelméért  felelős
államigazgatási  szervek  tárgyi  vonatkozású  véleménye
figyelembe  vételével  kinyilvánítja,  hogy  a  község
részterületére  kiterjedő  módosítási  szándék  kapcsán
jelentős környezeti hatás nem várható, ezért környezeti
vizsgálat lefolytatását szükségtelennek tartja.

Felelős:   Dr. Horváth László polgármester

Határidő:  azonnal, folyamatosan

3. Külterület belterületté nyilvánítása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr.  Horváth  László polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében
elmondta,  hogy  Farkas  Lajosné  mezőnyárádi  lakos,
megkereséssel fordult az Önkormányzathoz, melyben kérte a
tulajdonát  képező  02/21  hrsz-ú  külterületi  ingatlan
belterületté történő nyilvánítását. Az ezzel kapcsolatos
költségeket  teljes  egészében  vállalja.  Megkérdezte  a
képviselőket, van-e valakinek hozzászólása a napirenddel
kapcsolatban.
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H o z z á s z ó lá s o k.

Kovács  János építésügyi  főelőadó:  Szóbeli  kiegészítésében
elmondta,  hogy  külterület  belterületté  csatolásához  a
testületnek kell hozzájárulnia. Jelenleg legelő művelési
ágban van nyilvántartva. Mivel az önkormányzat érdekeit
nem sérti, ezért javasolja a testületnek, hogy a kérelmet
pozitívan  bírálják  el.  Ez  a  terület  a  kérelmező  saját
tulajdona.

Vályi-Nagy  Zsolt képviselő:  A  kérelemben  patakmeder
megvásárlásáról is szó volt.

Dr. Horváth László polgármester: Válaszában elmondta, hogy a
patakmeder vásárlására majd csak akkor kerülhet sor, ha a
belterületté  nyilvánítás  megtörténik.  Ez  egy  újabb
testületi ülés napirendi pontja lesz majd.
Javasolja,  Mezőnyárád  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  a  közigazgatási  területén  elhelyezkedő  02/21
hrsz-ú 2 ha 5086 m2 területű ingatlan belterülethez való
csatolásához  az  alábbi  határozat  elfogadását.  A
mezőnyárádi  02/21  hrsz-ú  külterületi  ingatlant
belterülethez csatolja az alábbiak szerint. Az ingatlan
változatlan területtel belterület, mezőnyárádi 675 hrsz-ú
kivett  beépítetlen  terület  megnevezéssel  kerüljön  a
földhivatali  ingatlan  nyilvántartásba  bejegyzésre.  A
belterülethez  való  csatolás  folyamatában  felmerült
költségek  teljes  egészében  a  tulajdonost  terhelik,  aki
ezzel egyetért az kézfelnyújtással szavazzon.

A  szavazásban  6  fő  települési  képviselő  vett  részt.  A
Képviselő-testületből 6 fő igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát.

20/2013.(VI.10.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A mezőnyárádi 02/21 hrsz-ú 2 ha 5086 m2 területű,
Farkas  Lajosné  Mezőnyárád,  Petőfi  út  6.  szám
alatti  lakos  tulajdonát  képező  ingatlan
belterülethez való csatolása 

Mezőnyárád  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a
közigazgatási  területén  elhelyezkedő  02/21  hrsz-ú  2  ha
5086 m2 területű ingatlan belterülethez való csatolásához
az alábbi határozatot hozza:

A  mezőnyárádi  02/21  hrsz-ú  külterületi  ingatlant
belterülethez csatolja az alábbiak szerint. Az ingatlan
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változatlan területtel belterület, mezőnyárádi 675 hrsz-ú
kivett  beépítetlen  terület  megnevezéssel  kerüljön  a
földhivatali ingatlan nyilvántartásba bejegyzésre.

A  belterülethez  való  csatolás  folyamatában  felmerült
költségek teljes egészében a tulajdonost terhelik.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy
az ingatlan belterületbe való csatolása érdekében járjon
el az illetékes földhivatalnál.

Felelős:   Dr. Horváth László polgármester

Határidő:  azonnal, folyamatosan

4. Vevő kijelölése
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr.  Horváth  László polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében
elmondta, hogy Orosz Dániel Mezőnyárád, József Attila út
38.  szám  alatti  lakos  kérte,  hogy  az  önkormányzat
tulajdonában lévő 586, 587/1, 588/4 hrsz-ú ingatlanokat
adja el az önkormányzat, mert ő szeretné megvásárolni,
ahová lakást szeretne építeni. Most lett ez a terület arra
alkalmas,  hogy  az  önkormányzat  eladja.  Előzetes
egyeztetések alapján az ingatlanok a 3 számú főközlekedési
út  közvetlen  közelében  helyezkednek  el,  így  az
ingatlanoktól védősávot kell tartani. A védősáv nagysága:
1.646,69  m2,  melynek  vételára:  100,-  Ft/m2,  összesen
164.669,- Ft. A védősávval nem érintett terület nagysága:
1.474,31  m2  értékesítési  összege:  1.000,-  Ft/m2,  mely
összesen  1.474.310,-  Ft.  Az  önkormányzat  által
értékesített  3.121  m2  nagyságú  terület  vételára
1.638.979,-  Ft.  Ez  a  telek  nincs  közművesítve,  de
lehetőség van rá.

     Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek hozzászólása a
napirenddel kapcsolatban?

H o z z á s z ó l á s o k.

Vályi-Nagy  Zsolt képviselő:  Megkérdezte,  hogy  ez  az  összeg
előzetesen egyeztetve lett Orosz Dániellel is?

Dr. Horváth László polgármester: Válaszában elmondta, hogy az
ár kialakítása előzetes egyeztetés alapján történt, a vevő
nem fog alkudozni az árból. 
Megkérdezte  a  képviselőket  aki  egyetért  azzal,  hogy
Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az
önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező az 586 hrsz-ú
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1609 m2; az 587/1 hrsz-ú 1.129 m2 és az 588/4 hrsz-ú 383
m2 összesen: 3121 m2 nagyságú területű ingatlanokat, mely
a  természetben  Mezőnyárád,  Toldi  út  elején  található,
értékesíti Orosz Dániel (Mezőkövesd 1985.02.10. an: Pap
Viktória Ágnes, adószáma: 8431390395) Mezőnyárád, József
Attila út 38. szám alatti lakos részére.
Az  ingatlanok  a  3  számú  főközlekedési  út  közvetlen
közelében helyezkednek el, így az ingatlanokból védősávot
kell tartani. 
A védősáv nagysága: 1.646,69 m2, melynek vételára: 100,-
Ft/m2,  összesen  164.669,-  Ft,  azaz  százhatvannégy  ezer
hatszázhatvankilenc forint. 
A védősávval nem érintett terület nagysága: 1.474,31 m2,
értékesítési  összege:  1.000,-  Ft/m2,  mely  összesen
1.474.310,-  Ft,  azaz  egymillió  négyszázhetvennégy  ezer
háromszáztíz forint.
Az  önkormányzat  által  értékesített  3.121  m2  nagyságú
terület  vételára  1.638.979,-  Ft,  azaz  egymillió
hatszázharmincnyolc  ezer  kilencszázhetvenkilenc  forint,
aki ezzel egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.

A  szavazásban  6  fő  települési  képviselő  vett  részt.  A
Képviselő-testületből 6 fő igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát.

21/2013.(VI.10.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Orosz Dániel Mezőnyárád József Attila út 38. szám 
alatti lakos vevőkijelölése.

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az
önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező az 586 hrsz-ú
1609 m2; az 587/1 hrsz-ú 1.129 m2 és az 588/4 hrsz-ú 383
m2 összesen: 3121 m2 nagyságú területű ingatlanokat, mely
a  természetben  Mezőnyárád,  Toldi  út  elején  található,
értékesíti Orosz Dániel (Mezőkövesd 1985.02.10. an: Pap
Viktória Ágnes, adószáma: 8431390395) Mezőnyárád, József
Attila út 38. szám alatti lakos részére.
Az  ingatlanok  a  3  számú  főközlekedési  út  közvetlen
közelében helyezkednek el, így az ingatlanokból védősávot
kell tartani. 
A védősáv nagysága: 1.646,69 m2, melynek vételára: 100,-
Ft/m2,  összesen  164.669,-  Ft,  azaz  százhatvannégy  ezer
hatszázhatvankilenc forint. 

A védősávval nem érintett terület nagysága: 1.474,31 m2,
értékesítési  összege:  1.000,-  Ft/m2,  mely  összesen
1.474.310,-  Ft,  azaz  egymillió  négyszázhetvennégy  ezer
háromszáztíz forint.

9



Az  önkormányzat  által  értékesített  3.121  m2  nagyságú
terület  vételára  1.638.979,-  Ft,  azaz  egymillió
hatszázharmincnyolc ezer kilencszázhetvenkilenc forint.

Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét az adás-
vételi szerződés aláírására.

Felelős: Dr. Horváth László polgármester

Határidő: azonnal

5. Könyvtár pályázathoz hozzájárulás
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr.  Horváth  László polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében
elmondta, hogy a Dél-Borsodi Leader Csoportnál megnyíltak
a következő időszakra vonatkozó pályázati lehetőségek. Ez
évi  elképzeléseinket  és  a  következő  évit  is  most  kell
megpályázni.  A  pályázati  projekt  adatlapokat  már  le
kellett adni, amit a bíráló bizottság fog elbírálni, hogy
megfelel-e azoknak az elképzeléseknek, amit a pályázatíró
megfogalmazott. A benyújtás sorrendjében fognak dönteni.
Az uniós pályázati pénzek 2013. évben lezárulnak, 2014.
évben  új  EU-s  költségvetés  lesz  majd.  A  Mezőnyárádi
Faluszépítő Egyesület a könyvtár épületének felújítására
adta be a pályázati projekt adatlapot, új olvasóterem,
vizesblokk  és  akadálymentesítés  kiépítésére.  Mivel  az
önkormányzat tulajdonát képezi a könyvtár épülete, ezért a
testületnek hozzá kell járulnia ahhoz, hogy az Egyesület
az  épületen  a  felújítási  munkálatokat  elvégezhesse,
valamint ahhoz, hogy az arculati elemeken 5 évig nem fog
változtatni. Megkérdezte a képviselőktől, van-e valakinek
hozzászólása a napirenddel kapcsolatban?

H o z z á s z ó l á s o k.

Vályi-Nagy  Zsolt képviselő:  Megkérdezte,  hogy  mivel
utófinanszírozottak ezek a pályázatok, miből oldja meg a
Mezőnyárádi Faluszépítő Egyesület a költségeket?

Dr.  Horváth  László polgármester:  Válaszában  elmondta,  hogy
hitelből  fogja  megoldani,  amit  a  pályázat  kifizetését
követően kiegyenlít a bankkal.
Megkérdezte  a  képviselőktől,  aki  egyetért  azzal,  hogy
Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete
megtárgyalta és jóváhagyta, hogy a Mezőnyárádi Faluszépítő
Egyesület az EMVA-ból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások
keretében   „Helyi  életminőség  javítása  a  lakossági
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szolgáltatások  fejlesztése  és  civil  szervezetek
megerősítése által” célterületre pályázatot nyújtson be az
önkormányzat  tulajdonát  képező  (mezőnyárádi  152;  hrsz-ú
ingatlanra) a   községi könyvtár épületének bővítésére és
akadálymentesítésére.  Önkormányzat  vállalja,  hogy  az
Egyesület  által  a  könyvtár  épületének  bővítésére,
akadálymentesítésére  benyújtott  támogatási  igény
megvalósítása után a bővítés során kialakított arculati
elemeken 10 évig nem fog változtatni és a létesítményt
üzemelteti.  Képviselő-testület  hozzájáruló  nyilatkozatát
adja a Mezőnyárádi Faluszépítő Egyesületnek az ingatlan
használatához,  aki  ezzel  egyetért,  kézfelnyújtással
szavazzon.

A  szavazásban  6  fő  települési  képviselő  vett  részt.  A
Képviselő-testületből 6 fő igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát.

 
22/2013.(VI.10.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Hozzájárulás önkormányzati ingatlanon megvalósuló 
beruházáshoz

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete
megtárgyalta és jóváhagyta, hogy a Mezőnyárádi Faluszépítő
Egyesület az EMVA-ból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER  fejezetének  végrehajtásához  jutandó  támogatások
keretében   „Helyi  életminőség  javítása  a  lakossági
szolgáltatások  fejlesztése  és  civil  szervezetek
megerősítése által” célterületre pályázatot nyújtson be az
önkormányzat  tulajdonát  képező  (mezőnyárádi  152;  hrsz-ú
ingatlanra) a   községi könyvtár épületének bővítésére és
akadálymentesítésére. 

Önkormányzat vállalja, hogy az Egyesület által a könyvtár
épületének  bővítésére,  akadálymentesítésére  benyújtott
támogatási  igény  megvalósítása  után  a  bővítés  során
kialakított arculati elemeken 10 évig nem fog változtatni
és a létesítményt üzemelteti.

Képviselő-testület  hozzájáruló  nyilatkozatát  adja  a
Mezőnyárádi  Faluszépítő  Egyesületnek  az  ingatlan
használatához. 

Képviselő-testület  felhatalmazza  polgármesterét  a
hozzájáruló  nyilatkozat  aláírására  valamint  a  testület
támogatja  a  Mezőnyárádi  Faluszépítő  Egyesületnek  a
pályázat benyújtását.
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Felelős: Dr. Horváth László polgármester

Határidő: 2013. június 13.

6. 2013.évi falunap megrendezése
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr.  Horváth  László polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében
elmondta, hogy a hagyományoknak megfelelően az idén is
szeretnénk  megrendezni  a  falunapot,  ami  augusztus  20-a
környékén lenne megrendezve, ez egy hosszú hétvége lesz.
Két napos rendezvény lesz, ami egészségnapot is magában
foglal.  Ennek  a  rendezvénynek  a  megvalósításához
pályázatot  szeretnénk  benyújtani  a  Dél-Borsodi  LEADER
Egyesülethez. Megkérdezte  a képviselőket, aki egyetért
azzal,  hogy  az  idén  is  megrendezze  az  önkormányzat  a
falunapot, amelynek megvalósításához pályázatot nyújtson
be az önkormányzat a Dél-Borsodi Leader Egyesülethez, az
kézfelnyújtással szavazzon.

A  szavazásban  6  fő  települési  képviselő  vett  részt.  A
Képviselő-testületből 6 fő igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát.

23/2013.(VI.10.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Hozzájárulás pályázat benyújtásához

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete
megtárgyalta  és  jóváhagyta,  hogy  az  EMVA-ból  a  Helyi
Vidékfejlesztési  Stratégiák  LEADER  fejezetének
végrehajtásához  nyújjtandó  támogatások  keretében
„Települési  és  térségi  kapcsolati  hálók  megerősítését
szolgáló,  helyi  értékek  középpontba  állító  rendezvények
lebonyolításának  támogatására”  pályázatot  nyújtson  be  a
2013.évi Nyárádi Napok – falunap – megrendezésére. 

Képviselő-testület  felkéri  polgármesterét  a   pályázat
időben történő benyújtására

Felelős: Dr. Horváth László polgármester

Határidő: azonnal, 2013. augusztus 31.

7. Időszerű feladatok megbeszélése
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Dr.  Horváth  László polgármester:  Tájékoztatta  a  képviselőket
arról, hogy az idén július 6-án megrendezésre kerülő, -
immár 3. alkalommal – Mezőnyárádi béka és hal sütő-főző
fesztivált saját erőből kell megrendeznie a Mezőnyárádi
Faluszépítő Egyesületnek, mert a pályázaton nem nyertünk.
Annyi  különbség  lesz  az  elmúlt  évek  rendezvényeihez
képest,  hogy  most  pálinka  verseny  is  lesz  a  béka-  és
halsütő versenyen kívül.

      Tájékoztatta  továbbá  a  képviselőket  arról  is,  hogy
„Tisztább és ápoltabb Mezőnyárádért” versenyt hirdettünk
meg  a  mezőnyárádi  lakók  részére.  Ezen  a  versenyen
pénzjutalmak lesznek kiosztva az első három helyezettnek.
A  mozgalom  keretén  belül  az  önkormányzat  a
villanyoszlopokra a fő utcán virágtartókat helyezett el
muskátlikkal, ezen kívül 4 nagy virágtartót helyeztünk el
a településen.

Vályi-Nagy  Zsolt  képviselő:  Megkérdezte,  hogy  a  temetőben,
azokat a sírokat, ahol nincs hozzátartozó, vagy nagyon
ritkán látogatják, azokat a közmunkásokkal nem-e lehetne
levágatni fűkaszával?

Dr.  Horváth  László polgármester:  Válaszában  elmondta,  hogy
közmunkásaink azok most lennének a munka elvégzésére, csak
az a a baj, hogy az államtól temető fenntartásra  csak 100
eFt-ot kap az önkormányzat. Ez az összeg nem elég egész
évre,  ha  a  temető  karbantartásával  kapcsolatos  minden
munkálatokat belevesszük. Aki nem gondozza a hozzátartozó
sírját, azt vissza fogja venni az önkormányzat és újra
kiosztásra kerül majd.

      Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a közmunkaprogram
keretén belül megjavították a második legforgalmasabb út -
József Attila út – útpadkáját.

Vígh  Gyuláné képviselő:  Megkérdezte,  hogy  a  nyugdíjasklub
bérletét  illetően  történtek-e  már  tárgyalások  az
egyházzal?

      A  nyugdíjas  klubba  járó  idős  emberek  kérésére
továbbította a polgármester úr felé, hogy a klub előtti
lépcsőfeljárót  akadály  mentesíteni  kellene,  mert  járó
kocsival, kerékpárral nehezen lehet felmenni rajta.

      Megkérdezte a polgármester urat, hogy a keddenkénti
kukázást  nem-e  lehetne  megszüntetni  a  településen.  A
kirakott  gyűjtőedényt,  az  úgynevezett  kukázók
kiborogatják, széthányják  és ott hagyják a szemetet.

      A polgármester említette már, hogy a település 10 millió
forintot nyert az „Egészségre nevelő és szemléletformáló
életmódprogramok”  célterületre  benyújtott  pályázaton.
Megkérdezte,  hogy  mi  a  megvalósítás  konkrét  terve  a
pályázattal kapcsoltban. A pályázat mit foglal magába?
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Dr. Horváth László polgármester: Válaszában elmondta, hogy a
nyugdíjasklub bérletének meghosszabbításáról, már tárgyalt
Levente  atyával.  Az  akadálymentesítésről  majd
gondoskodunk. 
A  kukázást  megszüntetni  sajnos  nem  lehet,  nincs  rá
hatáskörünk.  A  rendőrség  sem  tud  a  kukázókkal  semmit
tenni.
Az egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogram,
amit  pályázaton  nyert  az  önkormányzat  eszközbeszerzést,
egészségügyi  előadásokat,  egészségügyi  szűréseket,
sportversenyeket, bicikli túrát, gyalogtúrát, táborozást
foglal magában.

Szajlai Gábor  képviselő: A vasút állomásra vezető Keresztesi
úton a járda mellett már nem lehet eljárni az út széli
fáktól.
Az óvoda mögötti terület megint nagyon gazos, a tulajdonos
most sem vágatta le.

Dr. Horváth László polgármester: Válaszában elmondta, hogy az
út  menti  fákat  majd  megnézi  a  munkavezető  és  a
közmunkásokkal  le  fogják  vágni,  hogy  a  járda  járható
legyen. Az óvoda mögötti területet, egy sávban le fogják
gyomirtózni.

Több tárgy nincs, a polgármester az ülést bezárta.

Dr. Horváth László Farkas Julianna
 polgármester                                   jegyző
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