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Készült: Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testületének
a  Mezőnyárádi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  hivatalos
helyiségében  2013.  június   24-én  16,00  órakor
megtartott üléséről.

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

Tanácskozási joggal jelen vannak: Farkas Julianna jegyző

Meghívottak:  Tóth Sándorné óvodavezető

Kovács Bertalanné gazdálkodási főmunkatárs

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   7  fő  jelen  van.  Ismertette  az  ülés
napirendi pontjait, kérte azok elfogadását.

Az ülés javasolt napirendi pontjai:

1. Mezőnyárád község Önkormányzatának közép- és hosszú távú
   vagyongazdálkodási tervének elfogadása
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

2. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló rendelet elfogadása

   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

3. A kéményseprő-ipari  közszolgáltatás ellátására vonatkozó 
rendelet elfogadása

   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

4. Mezőnyárádi Óvoda alapító okiratának elfogadása
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester



5. A Többcélú Kistérségi Társulási Tanács megállapodásának 
módosítása

   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

6. A Szentistván és Térsége Beruházó és Kommunális 
   Szennyvíz üzemeltető Társulás társulási megállapodásának 
   módosítása
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

7. Időszerű feladatok megbeszélése

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

Elfogadott napirendi pontok:

1. Mezőnyárád község Önkormányzatának közép- és hosszú távú
   vagyongazdálkodási tervének elfogadása
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

2. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló rendelet elfogadása

   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

3. A kéményseprő-ipari  közszolgáltatás ellátására vonatkozó 
rendelet elfogadása

   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

4. Mezőnyárádi Óvoda alapító okiratának elfogadása
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

5. A Többcélú Kistérségi Társulási Tanács megállapodásának 
módosítása

   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

6. A Szentistván és Térsége Beruházó és Kommunális 
   Szennyvíz üzemeltető Társulás társulási megállapodásának 
   módosítása
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

7. Időszerű feladatok megbeszélése
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NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA

1. Mezőnyárád község Önkormányzatának közép- és hosszú távú
   vagyongazdálkodási tervének elfogadása
  (Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr.  Horváth  László polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében
elmondta,  hogy   a  nemzeti  vagyonról  szóló  2011.  évi
CXCVI.  törvény  9.§.  (1)  bekezdése  kimondja,  hogy  „a
helyi  önkormányzat  a  vagyongazdálkodásának  az
Alaptörvényben,  valamint  a  7.§  (2)  bekezdésében
meghatározott  rendeletetése  biztosításának  céljából
közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet köteles
készíteni”.  A  nemzeti  vagyonnal  felelős  módon,
rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.
A vagyongazdálkodás magában foglalja a meglévő vagyon
kezelését, működtetését, ezen feladatok jogi formáinak
megválasztását,  a  vagyon  hasznosítását  (értékesítés,
bérbeadás), a közszolgáltatások ellátását.
A  kötelező  feladatok  mellett  az  önkormányzat  maga
határozza  meg,  hogy  anyagi  és  vagyoni  lehetőségeitől
függően milyen feladatokat, milyen mértékben lát el.
A  közép-  és  hosszú  távú  vagyongazdálkodási  terv
tartalmazza  többek  között  a  hasznosítás  formáit,  a
vagyon  értékesítését,  a  bérlet  útján  történő
hasznosítást  és  a  vállalkozás  folytatásával  történő
vagyonhasznosítást. 
Megkérdezte  a  képviselőktől,  hogy  van-e  valakinek
hozzászólása az anyaggal kapcsolatban. 

H o z z á s z ó l á s o k.

Vígh Gyuláné képviselő: Megkérdezte, hogy az önkormányzatnak
volt-e korábban vagyongazdálkodási terve?

Farkas  Julianna jegyző:  Elmondta,  hogy  eddig  nem  volt  az
önkormányzatnak vagyongazdálkodási terve, most a törvény
írja elő ennek szükségét, ahogy ezt a polgármester úr is
elmondta.

Dr. Horváth László polgármester: Megkérdezte a képviselőket,
hogy aki egyetért a határozati javaslatban foglaltaknak
megfelelően az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyon-
gazdálkodási tervével, miszerint a

     középtávú vagyongazdálkodási terv: 

3



1. Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal –
felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.

2. A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró
képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátá-
sához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítésé-
hez szükséges vagyon egységes elveken alapuló, átlátható,
hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőr-
zése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosí-
tása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontár-
gyak elidegenítése.

3. Az önkormányzati vagyonfejlesztés céljait (létrehozás,
bővítés, felújítás) a Képviselő-testület döntései és az
éves költségvetési rendelet határozza meg.

4. Az önkormányzati vagyon hasznosításának módjai:
a. A feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidege-

nítése
b. Használatba-, bérbeadás

a) Vagyon elidegenítése:
A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítését a
vagyonrendelet  előírásai  szerint  és  a  nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján kell
végezni.

b) Bérbeadás útján történő hasznosítás:
Törekedni  kell  arra,  hogy  az  ingatlanok  minél
rövidebb ideig legyenek kihasználatlan állapotban.

Hosszú távú vagyongazdálkodási terv: 

1. A hosszú távú vagyongazdálkodási terv alapjául a közép-
távú vagyongazdálkodási terv szolgál.

1. A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a
kiadáscsökkenés mellett szem előtt kell tartani, hogy az
ne eredményezzen vagyonfelélést.

2. A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban
az egyéb vagyontárgyak állagmegóvására, megújítására kell
fordítani. 

3. A piaci helyzet ismeretében szükséges az értékesítendő
és más módon hasznosítható vagyonelemek körének folyama-
tos felülvizsgálata.

4. Az  önkormányzat  számára  kedvező,  vagyongyarapodást
eredményező pályázati lehetőségek maximális kihasználásá-
ra kell törekedni.
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5. Törekedni kell minden önkormányzati intézmény fűtésének
és világításának energiatakarékos kialakítására, aki ez-
zel egyetért, az kézfelnyújtással szavazzon.

A  szavazásban  7  fő  települési  képviselő  vett  részt.  A
Képviselő-testületből 7 fő igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát.

24/2013.(VI.24) Képviselő-testületi határozat

Tárgy:  Mezőnyárád Község Önkormányzatának közép,- és    
hosszú távú vagyongazdálkodási tervéről           

Mezőnyárád  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9. § (1)
bekezdése  értelmében  közép-  és  hosszú  távú
vagyongazdálkodási tervét  az alábbiak szerint fogadja el:

Középtávú vagyongazdálkodási terv 

1.Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal –
felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.

2.A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró
képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátá-
sához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégíté-
séhez szükséges vagyon egységes elveken alapuló, átlátha-
tó, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének
megőrzése,  állagának  védelme,  értéknövelő  használata,
hasznosítása,  gyarapítása,  továbbá  a  feleslegessé  váló
vagyontárgyak elidegenítése.

3.Az önkormányzati vagyonfejlesztés céljait (létrehozás,
bővítés, felújítás) a Képviselő-testület döntései és az
éves költségvetési rendelet határozza meg.

4.Az önkormányzati vagyon hasznosításának módjai:
a) A feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidege-

nítése
b) Használatba-, bérbeadás

c) Vagyon elidegenítése:
A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítését a
vagyonrendelet  előírásai  szerint  és  a  nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján kell
végezni.

d) Bérbeadás útján történő hasznosítás:
Törekedni  kell  arra,  hogy  az  ingatlanok  minél
rövidebb ideig legyenek kihasználatlan állapotban.
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Hosszú távú vagyongazdálkodási terv: 

1.A hosszú távú vagyongazdálkodási terv alapjául a közép-
távú vagyongazdálkodási terv szolgál.

2.A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a
kiadáscsökkenés mellett szem előtt kell tartani, hogy az
ne eredményezzen vagyonfelélést.

3.A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban
az egyéb vagyontárgyak állagmegóvására, megújítására kell
fordítani. 

4.A piaci helyzet ismeretében szükséges az értékesítendő
és más módon hasznosítható vagyonelemek körének folyama-
tos felülvizsgálata.

5.Az  önkormányzat  számára  kedvező,  vagyongyarapodást
eredményező pályázati lehetőségek maximális kihasználásá-
ra kell törekedni.

6.Törekedni kell minden önkormányzati intézmény fűtésének
és világításának energiatakarékos kialakítására. 

Felelős: Dr. Horváth László polgármester

Határidő: folyamatos

2. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló rendelet elfogadása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr.  Horváth  László polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében
elmondta, hogy  Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy az
állam és a helyi önkormányzatok tulajdona nemzeti vagyon. A
Nytv. ezen alaptörvényi rendelkezés végrehajtására szolgál,
és  egységesen  szabályozza  az  állami  vagyon  mellett  az
önkormányzati vagyon tárgyait, a velük való rendelkezési jog
feltételeit,  korlátait.  Az  Alaptörvénnyel  összhangban
megfogalmazásra  kerültek  a  vagyon  elsődlegesen  közérdekű
szolgálatára,  védelmére  és  kezelésére,  felelős
gazdálkodásra, megőrzésére  vonatkozó szigorú  szabályok. A
vagyongazdálkodási szemlélet gyökereiben változott meg (pl.
módosult az önkormányzati vagyon típusainak elnevezése is).
A  törzsvagyon  részei  a  „kizárólagos”  önkormányzati
tulajdonban  álló,  a  korlátozottan  forgalomképes  és  a
nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt  jelentőségű
vagyonelemek.  Ez  utóbbi  kört  az  önkormányzatoknak
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rendeletben  kell  meghatározniuk,  ugyanakkor
szempontrendszert a törvény nem ad ahhoz, hogy mi tekinthető
egy önkormányzat képviselő-testülete számára nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségűnek. Mankó egyedül a törvény
melléklete lehet, ahol az állam nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű vagyonelemei kerültek felsorolásra. 
A nemzeti vagyont tehát a törvény az alábbi kategóriákba
sorolja.  A  legszigorúbban  védett  nemzeti  vagyoni  kör  a
kizárólagos állami és önkormányzati tulajdon, amely bizonyos
kivételekkel  forgalomképtelen,  tehát  nem  adható  el,  nem
terhelhető meg, és rajta osztott tulajdon nem létesíthető. A
vagyonrendelet  átdolgozását  a  Nvtv.  megjelenése  és  a
jogszabályi  háttér  rendelkezéseinek  módosulásai  teszik
szükségessé.  Megkérdezte,  hogy  van-e  a  napirendi  ponttal
kapcsolatban valakinek kérdése.

H o z z á s z ó l á s o k.

Vígh Gyuláné képviselő: Megkérdezte, hogy képviselő-testület
azon  kizárólagos  jogosultságára,  miszerint  az  50.00
forint összeghatárt meghaladó polgári jogi jogviszonyból
származó  követelés  elengedésére  2011.  év  óta  volt-e
példa. A mellékletben nem látja az orvosi lakásokat. A
sikátorok és a földútként nyilvántartott terület között
mi  a  különbség,  mert  területét  tekintve  hasonló
nagyságúak.

Dr.  Horváth  László polgármester:  Válaszában  elmondta,  hogy
2011. év óta még nem volt példa a képviselő-testület
azon  kizárólagos  jogosultságára,  miszerint  az  50.00
forint összeghatárt meghaladó polgári jogi jogviszonyból
származó  követelés  elengedésére.  Még  egy  helyrajzi
számon szerepel a mellékletben az orvosi rendelő, mert a
megosztás még nem történt meg. A sikátorok és a földút
között az a különbség, hogy a sikátor keskenyebb, de
függ a községben való elhelyezkedésétől is.
Megkérdezte  a  képviselőket,  hogy  aki  az  önkormányzat
vagyonrendeletével, s annak mellékleteivel egyetért, az
kézfelnyújtással szavazzon.

A  szavazásban  7  fő  települési  képviselő  vett  részt.  A
Képviselő-testületből 7 fő igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletét.

MEZŐNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2013. (VI.25.) Önkormányzati rendelete

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
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Mezőnyárád  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a
Magyarország  Alaptörvényének  32.  cikk  (2)  bekezdésében,  a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 143. §. (4) bekezdésében, valamint a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 18. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 

Általános rendelkezések

1.§

(1)  A  rendelet  hatálya  Mezőnyárád  Község  Önkormányzata  (a
továbbiakban: Önkormányzat) vagyonára terjed ki. 

(2)  A  rendelet  hatálya  alá  tartozó  vagyon  tulajdonosi
joggyakorlója  Mezőnyárád  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület). 

(3)  A  rendelet  hatálya  alá  tartozó  vagyon  működtetésének
feladatát – ha jogszabály vagy a Képviselő-testület döntése
alapján  kötött  szerződés  másként  nem  rendelkezik  –  a
Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal  látja el.

(4)  A  (3)  bekezdés  szerinti  feladatellátás  során  a  hasznok
szedéséből származó bevételek az Önkormányzatot illetik meg. 

2.§

(1) A rendelet hatálya alá tartozó vagyonra vonatkozó ügyekben
a  Képviselő-testületet  Mezőnyárád  község  Polgármestere
képviseli. 

(2) a Képviselő-testület kizárólagosan jogosult
a.) a vagyonkezelési szerződés jóváhagyására, 
b.) az 50 000 forint összeghatárt meghaladó polgári jogi

jogviszonyból származó követelés elengedésére,
c.) az egy évet meghaladó részletfizetés vagy fizetési ha-

lasztás engedélyezésére és ehhez kapcsolódóan a kamat,
illetve költség címén fennálló követelések elengedésé-
re,

d.) az Önkormányzat javára – ingyenesen – felajánlott va-
gyon elfogadására,

e.) az önkormányzati igények érvényesítése, az önkormányzat
jogvédelme érdekében közigazgatási peres, vagy nem pe-
res eljárás megindítására,
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f.) vezetékjogot, szolgalmi jogot, vagy közérdekű használa-
ti jogot biztosító szerződések előzetes jóváhagyására,

g.) a 100 000 forint egyedi könyvszerinti bruttó értéket
meghaladó tárgyi eszközök értékesítésének jóváhagyására
(az ingatlanok kivételével),

h.) az 100 000 forint egyedi könyvszerinti bruttó értéket
meghaladó tárgyi eszközök (az ingatlanok kivételével)
selejtezésének jóváhagyására,

i.) az  ingatlanok  bontásának  kezdeményezésére,  használati
jellegének  (művelési  ágának)  megváltoztatására  (nyil-
vántartási értéktől függetlenül),

j.) értékhatártól függetlenül ingatlanok vásárlására, cse-
réjére, értékesítésre történő kijelölésére, apportálá-
sára,

k.) az ingatlanok tekintetében a j) pontban fel nem sorolt
egyéb  tulajdonosi  jognyilatkozatok  megtételére  (pld.:
elővásárlási jog gyakorlása, telekmegosztás, telekösz-
szevonás, stb.),

l.) kezesség vállalására, 
m.) egy évet meghaladó lejáratú értékpapír vásárlására,
n.) hitel felvételére, kötvény kibocsátására,
o.) biztosítékként vagyoni fedezet nyújtására, 
p.) gazdasági társaság alapítására, abban tulajdon szerzé-

sére.

(3) A Képviselő-testület az alább felsorolt tulajdonosi jogok
és kötelezettségek tulajdonosi joggyakorlására a Polgármestert
hatalmazza fel: 

a.) a  Képviselő-testület  által  szövegszerűen  elfogadott
szerződések aláírására,

b.) a  Képviselő-testület  szerződéskötésről  szóló  döntése
alapján, amennyiben a Képviselő-testület a szerződést
nem szövegszerűen fogadta el, az önkormányzati határo-
zat keretei között a szerződés szövegének megállapítá-
sa, elfogadása, a szerződés aláírása,

c.) az  Önkormányzat  vagyonának,  továbbá  jogos  érdekeinek
védelme céljából szerződés felbontására, vagy megszün-
tetésére irányuló jognyilatkozatok megtétele, az Önkor-
mányzat igényeinek érvényesítését célzó jognyilatkoza-
tok kiadása,

d.) a 100 000 forint egyedi könyvszerinti bruttó értéket
meg nem haladó tárgyi eszközök értékesítésének jóváha-
gyása (az ingatlanok kivételével),

e.) az 100 000 forint egyedi könyvszerinti bruttó értéket
meg nem haladó tárgyi eszközök (az ingatlanok kivételé-
vel) selejtezésének jóváhagyása, 

f.) az 50 000 forint összeghatárt meg nem haladó, polgári
jogi jogviszonyból származó követelés elengedésére,

g.) az egy évet meg nem haladó részletfizetés vagy fizetési
halasztás engedélyezésére és ehhez kapcsolódóan a ka-
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mat, illetve költség címén fennálló követelések elenge-
désére,

(4) A Polgármester a zárszámadási rendelet tárgyaláskor beszá-
mol a Képviselő-testületnek a rendelet 2. § (3) bekezdése sze-
rinti felhatalmazáson alapuló, a beszámolási időszakra vonatko-
zó tevékenységéről. 

(5) A Képviselő-testület az alább felsorolt tulajdonosi jogok
tulajdonosi joggyakorlására az önállóan működő és gazdálkodó,
valamint  az  önállóan  működű  költségvetési  szervek  vezetőit
hatalmazza fel:  

a.) a 100 000 Ft egyedi bruttó értéket meg nem haladó tár-
gyi eszközök és eszközök selejtezése és az azt követő
értékesítésre (az ingatlanok kivételével).

I. fejezet 
A törzsvagyonra vonatkozó rendelkezések

3. §

(1) A törzsvagyon körébe tartozó vagyon: forgalomképtelen, vagy
korlátozottan  forgalomképes.  Az  önkormányzat  vagyonában  nem
tart nyilván nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű,
nemzeti vagyonnak minősülő forgalomképtelen vagyontárgyat.

(2)  A  forgalomképtelen,  továbbá  nemzetgazdasági  szempontból
kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak nem minősülő, a rendelet
szerint korlátozottan forgalomképes vagyonelemek a rendelet 1.
sz. mellékletében vannak felsorolva. 

(3) A korlátozottan forgalomképes vagyon elemek a rendelet 2.
számú mellékletében vannak felsorolva. 

(4)  A  korlátozottan  forgalomképes  vagyonelemek  hasznosítása
rendeltetésük  sérelmét  nem  idézheti  elő,  elidegenítésükre  e
rendelet keretei között akkor van lehetőség, ha a vagyonelem a
közfeladat  ellátáshoz  feleslegessé  válik,  vagy  megszűnik  a
közfeladat  ellátásának  kötelezettsége,  amelyre  tekintettel
jogszabály  vagy  a  tulajdonosi  joggyakorló  a  vagyonelem
korlátozott forgalomképességét megállapította. 

(5)  A  (4)  bekezdésben  foglaltak  megállapítása  a  Képviselő-
testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.  

(6)  A  törzsvagyon  körébe  tartozó  vagyonelemek  használói
kötelesek a tőlük elvárható gondossággal eljárni a használat,
illetve  üzemeltetés  során,  e  kötelezettség  teljesítéséért  a
használó költségvetési szervek (intézmények), illetve gazdasági
társaságok vezetői felelnek.
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II. fejezet 
A vagyonkezelés szabályai 

4.§

(1)  Önkormányzati  közfeladat  ellátáshoz  kapcsolódóan
vagyonkezelői jog létesíthető.

(2) A vagyonkezelési szerződésnek az általános szerződési tar-
talmi kellékeken túl tartalmaznia  kell:

a) a vagyonkezelő által kötelezően ellátandó önkormányzati
közfeladatot és ellátható egyéb tevékenységeket, vala-
mint

b) a vagyonkezelésbe adott vagyon birtoklására, használatá-
ra vonatkozó korlátozó rendelkezéseket,

c) a  közfeladat  ellátása  érdekében  vagyonkezelésbe  adott
eszközöknek a helyi Önkormányzat számviteli nyilvántar-
tási adataival megegyező tételes jegyzéket   értékkel
együtt, azon belül a kötelező önkormányzati feladathoz
kapcsolódó vagyon  megjelölését,

d) a vagyonkezelésbe adott vagyonnal való gazdálkodásra vo-
natkozó rendelkezéseket, és a vagyonnal való vállalkozás
feltételeit,

e) a vagyonkezelői jog megszerzésének ellenértékét, vagy az
ingyenesség tényét,

f) a vagyonkezelésbe vett vagyon tekintetében az önkormány-
zati vagyonnal kapcsolatos nyilvántartási és adatszol-
gáltatási kötelezettségek teljesítésének módját és for-
máját,

g) az Önkormányzat költségvetését megillető, a vagyonkeze-
lésébe  adott  vagyon  kezeléséből  származó  befizetések
teljesítésére, a vagyonkezelésbe adott vagyonnal történő
elszámolásra vonatkozó rendelkezéseket,

h) a szerződés teljesítésének biztosítására vonatkozó ren-
delkezéseket,

i) a teljesítés biztosítására szolgáló mellékkötelezettsé-
geket és egyéb biztosítékokat,

j) a vagyonkezelésbe adott vagyonnal való mérhetően eredmé-
nyes gazdálkodásra vonatkozó előírásokat,

k) a vagyonkezelési szerződés időtartamát

5. §

11



(1) A vagyonkezelői jog létesítéséért a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: nemzeti vagyonról szóló
törvény) 3. § (1) bekezdés 19. b) pontjának ba), bc), bd) és
be)  alpontjaiban  nevesített  vagyonkezelők  kötelesek  a
vagyonkezelő  szerződés  időtartama  alatt  évente  ellenérteket
fizetni, melynek mértéke a tárgyévi költségvetés vagy üzleti
terv  szerinti,  a  közfeladat  ellátásával  kapcsolatos  –
önkormányzati támogatás nélkül számított – saját bevételének 2
%-a. 

(2)  A  vagyonkezelői  jog  ingyenes  átengedésére  a  nemzeti
vagyonról szóló törvény 3. § (1) bekezdés 19. b) pontjának bb)
alpontjaiban nevesített vagyonkezelők esetében kerülhet sor. 

6. §

(1)  A  vagyonkezelők  kötelesek  az  önkormányzat  törzsvagyona
körébe  tartozó  ingatlanok  állagmegőrzéséről,  felújításáról,
korszerűsítéséről folyamatosan gondoskodni, e feladat kapcsán a
Képviselő-testület  éves  költségvetésében  dönt  a  tárgyévi
feladatokról és azok megvalósításának forrásáról. 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés alkalmazása során a
feladatok  tervezéséhez  meg  kell  kérni  a  vagyonkezelő
szervezetek vezetőinek véleményét.

7.§

(1) A vagyonkezelők kötelesek a tőlük elvárható gondossággal
eljárni  a  kezelt  vagyon  működtetése  során,  e  kötelezettség
teljesítéséért a vagyonkezelő szervezet vezetői felelnek.

(2)  A  vagyonkezelés  ellenőrzésének  keretében  a  vagyonkezelő
köteles  évközi  beszámolásra,  adatszolgáltatásra.
Adatszolgáltatási  kötelezettsége  az  Önkormányzat
jogszabályokban  előírt  beszámolási,  adatszolgáltatási
kötelezettségéhez kapcsolódik. 
 
(3) A vagyonkezelő tulajdonosi ellenőrzése a Képviselő-testület
által elfogadott éves ellenőrzési terv szerint vagy esetileg
elrendelt ellenőrzéssel valósul meg.

III. fejezet 
A vagyonhasznosítás szabályai 

8. §

(1) Az 1 hónap időtartamot meg nem haladó idejű bérleti szerző-
dés  megkötésére  (vagyonkezelői  jog  gyakorlása  estén  is)  az
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adott eszközt használó önállóan működő és gazdálkodó, valamint
önállóan működű költségvetési szerv vezetője jogosult.

(2) Az 1 hónap időtartamot meghaladó, de az 1 év időtartamot
meg nem haladó idejű bérleti szerződés megkötéséhez (vagyonke-
zelői jog gyakorlása estén is) a Polgármester hozzájárulása
szükséges.

(3) Az 1 év időtartamot meghaladó idejű bérleti szerződés meg-
kötéséhez (vagyonkezelői jog gyakorlása estén is) a Képviselő-
testület hozzájárulása szükséges. 

(4) A bérbeadásból származó bevétel minden esetben az önállóan
működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési
szervet illeti meg. 

IV. fejezet 
A vagyon átruházásának szabályai 

9. §

Az  1 000 000  Ft  egyedi  (bruttó)  értékhatár  feletti  vagyon
tulajdonjogát átruházni – ha törvény kivételt nem tesz – csak
versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot
tevő  részére,  a  szolgáltatás  és  ellenszolgáltatás
értékarányosságával lehet.  

V. fejezet
Gazdasági társaságban való részvétel

10. §

(1)  A  Képviselő-testület  a  tulajdonában  lévő  vagyontárgyak
hasznosítására gazdasági társaságot alapíthat, illetve a már
működő gazdasági társaságban tulajdont szerezhet. 

(2) Amennyiben a Képviselő-testület olyan gazdasági társaságot
alapít, amelynek tevékenysége az Önkormányzat ellátási felada-
tai körébe tartozik, az Önkormányzat tulajdoni aránya 51 %-nál
kevesebb nem lehet. 

(3) A nem kizárólag Mezőnyárád Község Önkormányzatának tulajdo-
nában lévő gazdasági társaságban az Önkormányzatot a Polgármes-
ter képviseli. 

(4) A kizárólag Mezőnyárád Község Önkormányzata tulajdonában
lévő gazdasági társaságban a tulajdonosi jogokat a Képviselő-
testület gyakorolja. 
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(5) A gazdasági társaságban az Önkormányzat tagsági képviselete
a szavazati jog gyakorlásában önálló döntésre jogosít a (4)be-
kezdésben foglaltak kivételével. 

(6) A Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges az
(5) bekezdésben meghatározott szavazati jog gyakorlásához a kö-
vetkező ügyekben: 

a.) gazdasági társaság átalakulása, megszűnése,
b.) az Önkormányzat költségvetését, vagyonát terhelő vagyo-

ni kötelezettséget megállapító 100 000 Ft-t meghaladó
döntés, 

c.) az Önkormányzat tagsági jogait érintő döntés.

VI. fejezet 
Leltározás, vagyonkimutatás  

11. § 

(1) Az önkormányzatnak és az irányítása alá tartozó költségve-
tési szerveknek az eszközökről és az azok állományában bekövet-
kezett  változásokról  folyamatosan  részletező  nyilvántartást
kell vezetni mennyiségben és értékben. Ennek figyelembevételé-
vel – az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezeté-
si kötelezettségének sajátosságairól szóló, többször módosított
249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 37. § (7) bekezdésében adott
felhatalmazás alapján – a Képviselő-testület hozzájárul, hogy a
hivatkozott Korm. rendelet 37. §. (1) bekezdésében meghatáro-
zott leltározási kötelezettség két évenként kerüljön végrehaj-
tásra. 

(2) Az Önkormányzat és intézményei saját vagyonának adatait
(eszközeit  és  kötelezettségeit)  minden  évben  a  zárszámadási
rendelet mellékleteként a Képviselő-testület részére be kell
mutatni. A zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatást az államház-
tartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségé-
ről szóló, többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren-
delet 44/A. §-ában meghatározottak szerint kell elkészíteni,
azt nem kell tovább részletezni, alábontani. 

VII. fejezet 
Záró rendelkezések 

12. § 

(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
(2)  Jelen  rendelet  hatályba  lépésével  hatályát  veszti  a
11/2005.(X.28.) Önkormányzati rendelet.

1.számú melléklet a 5/2013.(VI.25.)sz. rendelethez
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Forgalomképtelen  törzsvagyon

S.sz.    Megnevezés                 hrsz.           Utca,hsz.

 Külterületi földút         07
 Külterületi földút         09/1
 Külterületi földút         09/2
 Külterületi földút         011
 Külterületi földút         012/1
 Külterületi földút         012/2
 Külterületi földút         013/6
 Külterületi földút         028
 Külterületi földút         045
 Külterületi földút         049/1
 Külterületi földút         056
 Külterületi földút         061
 Külterületi földút         062/2
 Külterületi földút         063
 Külterületi földút         065
 Külterületi földút         067
 Külterületi földút         070
 Külterületi földút         072
 Külterületi földút         076
 Külterületi földút         078
 Külterületi földút         082
 Külterületi földút       083/2
 Külterületi földút       088  
 Külterületi földút         090
 Hunyadi  út                 3 
 Zrinyi Miklós út            8
 Dózsa  György út           22
 Vörösmarty  út             35
 Táncsics  út               45
 Zalka  Máté  út            62
 Fűzfa  út                 79
 Szent  István király út    86, 347
 Ady  Endre  út             88
 Széchenyi  út              95
 Bercsényi  út             114
 Boros  út                 123
 Jegenyesor  út             29
 Bem  út                   151
 Nagy  Lajos  út           172
 Szondi  út – Béke  tér    190 -193
 Kossuth  út              214-235-265
 Vasút  út                 315
 Nyárfa  út                344-345/8
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 Akácfa  út                      378
 Rákóczi  út                394
 Toldi  út                  412-523-589/1
 Vörös  Hadsereg  út        461-524
 Petőfi  út                 487
 József  Attila  út         539
 Arany  János  út           571-609
 Aszfaltút                84/3   
         Óvoda melletti út
 Autóbusz  váró             347     
         Szent  István kir.út 188.
 Autóbusz  váró             536           
         Szent  István kir. út 80.
 Autóbusz  váró             645         
         Szent  István kir.út 107.
 Belvízelvezető árok és két áteresz
 Játszótér                  192      
         Szent  István kir. út  109
 Földút                     144/6                       
         Út a kisvölgy mellett 
 Árok                       147                         
         Lecsapoló árok-kisvölgy
 Árok                       211
 Lecsapoló árok             276
 Lecsapoló árok             286/2
 Lecsapoló árok             286/4
 Lecsapoló árok             286/5
 Lecsapoló árok             286/6
 Lecsapoló árok             286/7
 Lecsapoló árok             286/9
 Közút                      291                      
         Keresztesi útról-vasút után
 Földút                     295                      
         Vasút útról
 Földút                     318                      
         Keresztesi és Nyárfa utat                        
       köti össze

 Lecsapoló árok             432
 Földút                     485/3                  
         József  Attila útról- Petőfi                          
       úti  kertek vége

 Földút                     505/1                   
         Vörös  Hadseregről
 Földút                     540/2                   
         József Attila útról indul a 3-              
       út- mellett és a kertek alatt

 Földút                        551/1                   
         József A útról indul és a                   
       Toldi úti kertek alatt folyt.

 Földút                        551/2                  
         Toldi úti kertek végén
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 Földút                        589/3                   
         Út az új 3-as mellett
 Földút                        589/4                           
 Földút                        589/5                           
 Földút                        589/6                           
 Agyaggödör                     15/1
 Agyaggödör                     15/2
 Agyaggödör                     16
 Lecsapoló árok                 52/1                      
         Kácsi patak
 Temető                        346                        
 Árok                           52/2
 Árok                           52/4
 Közút /Külterület/            059
 Lőtér                         027/1
 Közút                         085
 Szántó                        091/2
 Vízmű                         092
 Agyaggödör                    095
 Közút                         096                             

3. A kéményseprő-ipari  közszolgáltatás ellátására vonatkozó 
rendelet elfogadása
 (Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr.  Horváth  László polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében
elmondta,  hogy  Magyarország  Alaptörvénye  32.cikk.  (3)
bekezdése  kimondja,  hogy  az  önkormányzati  rendelet  más
jogszabállyal  nem  lehet  ellentétes.  A  kéményseprő-ipari
közszolgáltatásról szóló 2012.évi XC. törvény, mely 2013.
január  1-én  lépett  hatályba  olyan  új  rendelkezéseket
tartalmaz,  mely  az  Önkormányzat  hatályban  lévő
rendeletében  nem  szerepel,  ill.  ez  alapján  már  nem
szerepelhet,  ezért  a  10/1999.(XI.29.)  számú  rendelet
hatályon  kívül  helyezését  javaslom,  ill.  a  jogszabályi
előírásoknak  megfelelő  rendelet  tervezet  megvitatását
javaslom, megkérdezte, hogy van-e valakinek hozzászólása a
napirenddel kapcsolatban.

H o z z á s z ó lá s o k.

Vígh Gyuláné képviselő: Javasolta, hogy a kéményseprő előző
értesítések után ellenőrizze a kéményeket, hogy tudomásuk
legyen a lakóknak időben róla.

Vályi-Nagy  Zsolt képviselő:  Hozzászólásában  elmondta,  hogy
szerinte ezzel eddig sem volt gond, rugalmasan oldotta meg
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a  kéményseprő.  A  kéményseprési  díjak  továbbra  is  az
önkormányzat hatáskörébe maradnak?

Dr. Horváth László polgármester: Válaszában elmondta, hogy erre
az évre az önkormányzat döntött a kéményseprési díjakban,
hogy jövőre hogyan lesz, azt még nem tudjuk, a kormány
rezsi  csökkentést  szeretne  alkalmazni.  Megkérdezte  a
képviselőket,  aki  egyetért  a  kéményseprő-ipari
közszolgáltatásról szóló rendelettel, az kézfelnyújtással
szavazzon.

A  szavazásban  7  fő  települési  képviselő  vett  részt.  A
Képviselő-testületből 7 fő igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletét.

Mezőnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2013.(VI.25.) Önkormányzati rendelete

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Mezőnyárád  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban:  Mötv.)  13.§  (1)  bekezdés  2.  pontjában
meghatározott  feladatkörében  eljárva  a  kéményseprő-ipari
közszolgáltatásról  szóló  2012.  évi  XC.  törvény  13.§  (3)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a kéményseprő-ipari
közszolgáltatási kötelező igénybevételének szabályozásáról az
alábbi rendeletet alkotja

1. §.

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a
kéményseprő-ipari tevékenység ellátására helyi közszolgáltatást
szervez,  tekintettel  az  Mötv.  12.§  (2)  bekezdésére  a
közszolgáltatás ellátását Miskolc Megyei Jogú Önkormányzatától
átvállalja.  E  tevékenység  ellátásról  közszolgáltatás  útján
gondoskodik. 

2. §.

Mezőnyárád  község  közigazgatási  területén  lévő  ingatlanok
valamennyi  tulajdonosa,  használója,  bérlője  –  függetlenül
attól,  hogy  természetes  személy,  jogi  személy,  vagy  jogi
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személyiséggel  nem  rendelkező  gazdasági  társaság  –  az
önkormányzat  által  szervezett  kéményseprő-ipari
közszolgáltatást kötelező igénybe venni.

3. §.

Mezőnyárád község közigazgatási területén a kéményseprő-ipari 
szolgáltatást közszolgáltatási szerződés alapján a Mezőkövesdi 
VG.Zrt.(3400 Mezőkövesd, Dózsa György út 2, cégjegyzék száma: 
05-10-000066) végzi a 2018. december 31-ig érvényben lévő 
szolgáltatási szerződés alapján.

4. §.

(1) A  közszolgáltatás  ellátásának,  rendjének  gyakoriságának
meghatározására a kéményseprő-ipari közszolgáltatás el-
látásainak szakmai szabályairól szóló 66/2012.(XII.11.)
BM rendelet 3.§ valamint a 4.§ (2) és (3) bekezdés ren-
delkezései az irányadók.

(2) A közszolgáltató a közszolgáltatás megkezdése előtt leg-
alább 8 nappal korábban köteles a tulajdonost írásban
vagy hirdetmény útján értesíteni.

5.§.

(1)  A  helyi  közszolgáltatás  igénybevételéért  az
ingatlantulajdonos  közszolgáltatási  díjat  köteles
fizetni.  A  kéményseprő  ipari  közszolgáltatás
igénybevételéért fizetendő díjat a rendelet 1. számú
melléklete tartalmazza.

(2)   A közszolgáltatási díj megállapítására a kéményseprő-
ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló  347/2012.(XII.11.)  kormányrendelet  3.§
rendelkezései az irányadók.

6.§.

(1)   Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) E rendelet hatálybelépésével egyidejűleg a Kéményseprő-
ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételének szabá-
lyairól  szóló  10/1999.(XI.29.)  önkormányzati  rendelet
és az azt módosító 11/2012.(XII.20.) önkormányzati ren-
delet hatályukat vesztik.
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5. Mezőnyárádi Óvoda alapító okiratának elfogadása
 (Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr. Horváth László polgármester: Köszöntötte a testületi ülésen
megjelent  Tóth  Sándorné  óvoda  vezetőt.  Szóbeli
kiegészítésében elmondta, hogy június 30-val megszűnik az
óvoda társulásban történő működése, július 1-től önálló
óvodaként fog működni, az önkormányzat fenntartásában. 

     Megkérdezte a képviselőket, 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 van-e a mezőnyárádi
óvodában sajátos nevelési igényű gyermek?

Tóth Sándorné óvoda vezető: Válaszolva a kérdésre, elmondta,
hogy nincs Mezőnyárádon sajátos nevelési igényű gyermek.

Bogyó József képviselő: Megkérdezte, hogy a változással a óvoda
pedagógusok munkája, feladata nem változik?

Tóth  Sándorné óvoda  vezető:  Válaszában  elmondta,  hogy  a
feladatok ugyan azok maradnak, mint a társulásban voltak.

Dr. Horváth László polgármester: Megkérdezte a képviselőket,
hogy aki egyetért a Mezőnyárádi Óvoda alapító okiratával,
az kézfelnyújtással szavazzon.

A  szavazásban  7  fő  települési  képviselő  vett  részt.  A
Képviselő-testületből 7 fő igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát.

25/2013.(VI.24.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Mezőnyárádi Óvoda Alapító Okirata.

Mezőnyárád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (5)

bekezdésében  kapott  felhatalmazása  alapján,  a  nemzeti
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köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC.  törvény  21.§  (3)

bekezdése,  az  államháztartásról  szóló  törvény

végrehajtására  kiadott  368/2011.  (XII.31)  Korm.rendelet

5.§  (1)-(2)  bekezdései,  valamint  a  nevelési-oktatási

intézmények  működéséről  és  a  köznevelési  intézmények

névhasználatáról  szóló  20/2012  (VIII.31)  EMMI  rendelet

szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése: Mezőnyárádi Óvoda

2. Székhelye: 3421 Mezőnyárád, Szent István király út 69.

3. Jogelődjének megnevezése, székhelye:

               Harmatcsepp Napközi Otthonos Óvoda

3441 Mezőkeresztes, József Attila út 3.

4.  Közfeladata:  Óvodai  ellátás  a  Magyarország  helyi

önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 13.§.

(1) 6. pontja szerint és óvodai  nevelés a     nemzeti

köznevelésről szóló 2011.évi  CXC. törvény 4.§. 1. a)

pontja szerint.

5.  Alaptevékenysége:   Ellátja  a  3  éves  kortól  a

tankötelezettség  teljesítéséig  a  gyermekek  óvodai

nevelését, a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai

nevelését,  az  iskolai  előkészítést,  és  az  óvodai

étkeztetést.

Alaptevékenységhez kapcsolódó feladatok:

 Három éves kortól a gyermekek óvodai nevelése, oktatá-

sa,

 Betöltött 5. életévet követően, kötelező jellegű, isko-

lai életmódra felkészítés,

 Az óvodás gyermekek testi és lelki szükségleteinek ki-

elégítése, ezen belül az egészséges életmód alakítása, az
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érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása, értelmi

erők fejlesztése, sokoldalú személyiségfejlődés elősegíté-

se, differenciált felzárkóztatást és tehetséggondozást ma-

gába foglaló pedagógiai munkával.

 Sajátos nevelési igényű gyermekek, - az a gyermek, aki

a  szakértői  és  rehabilitációs  bizottság  szakvéleménye

alapján  - óvodai nevelése:

o Testi fogyatékos gyermekek:

 Mozgáskorlátozottak,

o Értelmi fogyatékos gyermekek:

 Enyhe fokú értelmi fogyatékos gyermekek óvodai

nevelése

 A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődé-

sének tartós és súlyos rendellenességével küzdő

gyermekek óvodai nevelése

 Nemzeti, etnikai, kisebbségi feladatok ellátásán be-

lül a roma kisebbség nevelése, integrációs és képesség ki-

bontakoztató fejlesztése,

 Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelé-

se, ellátása

 Művészeti, sport, nyelv-és egyéb, az életkori sajátos-

ságokhoz igazodó foglalkozások

 Épületek, eszközök bérbeadása, hasznosítása ideiglenes

jelleggel.

A  költségvetési  szerv  vállalkozói  tevékenységet  nem

folytat.

6. Államháztartási szakágazati besorolása:

851020          óvodai nevelés

7.  Alaptevékenység  államháztartási  szakfeladatrend

szerinti besorolása:

562912          óvodai intézményi étkeztetés
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562917          munkahelyi étkeztetés

851011          óvodai nevelés, ellátás

851012          sajátos nevelési igényű gyermekek

óvodai nevelése, ellátása

8.  Alapfeladatának  jogszabály  szerinti  megnevezése:  A

nemzeti  köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC.  törvény

szerinti 

- óvodai nevelés

-  a  többi  gyermekkel,  tanulóval  együtt  nevelhető

sajátos  nevelési  igényű  gyermekeknek  az  óvodai

nevelése

9.  Működési  köre:          Mezőnyárád  település

közigazgatási területe

10. Alapító szerv neve, székhelye:        

    Mezőnyárád község Önkormányzata

 

3421 Mezőnyárád, Szent István király út 105.

11. Fenntartó szerv neve, székhelye:    

    Mezőnyárád község Önkormányzat

 

3421 Mezőnyárád, Szent István király út 105.

12. Gazdálkodási besorolása:  Önállóan működő 

költségvetési szerv, a pénzügyi, gazdasági feladatait a 

Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal , mint önállóan 

működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el.

Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi

CLXXXIX.  törvény  /Mötv./  és  az  államháztartásról  szóló

2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az annak végrehajtására
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kiadott kormányrendeletek, valamint a mindenkori fenntartó

által  kibocsátott,  gazdálkodást  érintő  szabályozás

alapján.

13. Vezetőjének megbízási rendje:    A szerv vezetőjének

kinevezése,  felmentése,  illetve  fegyelmi  felelősségének

vizsgálata  tárgyában  Mezőnyárád  Község  Önkormányzat

Képviselő-testülete  –  az  1992.  évi  XXXIII.  tv.

rendelkezései és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi

CXC.  törvény  vonatkozó  rendelkezéseinek

figyelembevételével  jár  el.  A  szerv  vezetőjével

kapcsolatban az egyéb munkáltatói jogokat az önkormányzat

polgármestere gyakorolja. A vezető kinevezése 5 évre szól.

14.  Foglalkoztatottjaira  vonatkozó  foglalkoztatási

jogviszony: közalkalmazotti  jogviszony,  munkavállalói

jogviszony, megbízásos jogviszony. A költségvezetési szerv

közalkalmazottjaival kapcsolatos  munkáltatói jogkört az

óvoda vezetője gyakorolja a Közalkalmazottak jogállásáról

szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a Munka Törvénykönyve

2012.évi I. törvény alapján. 

15. Az intézmény típusa: A köznevelési törvény szerint az

intézmény típusa Óvoda

16. Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 

Felvehető maximális gyermeklétszám:2 csoport 50 fő

17. Feladatellátást szolgáló vagyon:  

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a

feladatellátáshoz  szolgáló  vagyont  az  alábbiak  szerint

biztosítja:  

Mezőnyárád község Önkormányzata kizárólagos, korlátozottan

forgalomképes tulajdonát képező Mezőnyárád, Szent István
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király út 69. szám alatt ( hrsz: 84/4  1836 m2) található

óvoda  és  a  hozzá  tartozó  földterülettel,  illetve  az

intézmény  vagyonleltára  szerint  nyilvántartott  ingó

vagyonnal biztosítja a feladatellátást szolgáló vagyont.

18. A vagyon feletti rendelkezés joga:

A vagyon feletti rendelkezési jog a fenntartó tulajdonos

önkormányzatot  illeti  meg  a  vagyonrendeletében

szabályozottak szerint.

5.  A Többcélú Kistérségi Társulási Tanács  megállapodásának
módosítása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr. Horváth László polgármester: Szóbeli kiegészítésében el-
mondta, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § (1) bekezdése értelmében
a törvény hatálybalépése előtt kötött önkormányzati társu-
lási megállapodásokat a képviselő-testületek felülvizsgál-
ják és az Mötv. rendelkezéseinek megfelelően módosítják a
törvény  hatálybalépését  követő  hat  hónapon  belül,  azaz
2013. június 30-ig. A Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hi-
vatal felülvizsgálta a fentiekben foglaltakat, illetve a
Magyar Államkincstár által kiadott megállapodás tervezet
alapján a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás társu-
lási megállapodását, mely több ponton módosításra, kiegé-
szítésre került. 
A módosítások többek között a következő tartalmi elemeket
érintik:
 - a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami feladattá
válásával az állammal kötött külön megállapodás alapján
láthatja el a feladatot a kistérség,
 - a munkaszervezet önállóságának megszűnésével a gyakor-
latban kialakultak szerinti pontosítások, mivel a társulás
pénzügyi, gazdasági, adminisztratív feladatait a Mezőkö-
vesdi Közös Önkormányzati Hivatal látja el, 
-  az elnökhelyettes helyett alelnök titulus megjelölése,
-  a Kormányhivatal ülések összehívására vonatkozó jogának
beépítése,
-  a gazdálkodás szabályait meghatározó jogszabályok meg-
jelölése,
-  az elnök Tanács előtti éves beszámolási kötelezettségé-
nek beépítése,
-  az ellenőrzési feladatok ellátása,
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- a Társulás megszűnése, az abból való kizárás, kiválás
esetén a vagyon megosztás szabályainak megváltozása. Meg-
kérdezte a képviselőktől, hogy van-e valakinek hozzászólá-
sa a napirenddel kapcsolatban.

H o z z á s z ó l á s o k.

Vígh Gyuláné képviselő: Megkérdezte, hogy a társuláson belül
milyen  feladatokat  látnak  el,  mennyi  az  önkormányzat
hozzájárulása?

Dr. Horváth László polgármester: Válaszában elmondta, hogy a
társuláson  belül  látjuk  el  a  gyermekvédelmi,
családgondozói feladatok, a belső ellenőrzést, valamint a
orvosi  ügyeletet.  Egy  évre  1.600  eFt  a  hozzájárulás.
Megkérdezte  a  képviselőket, aki  a  Többcélú  Kistérségi
Társulás Társulási Tanács megállapodásának módosításával
egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.

A  szavazásban  7  fő  települési  képviselő  vett  részt.  A
Képviselő-testületből 7 fő igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát.

 

27/2013.(VI.24.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: a  Mezőkövesdi  Többcélú  Kistérségi  Társulás
társulási megállapodásának módosításáról

Mezőkövesd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
megtárgyalta az előterjesztést és a következő határozatot
hozza:

1./ Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a társulási megállapodás módosítását a határozat 1. számú
melléklete szerint elfogadja.

2./  A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert  a
társulási megállapodás módosításával kapcsolatos szükséges
intézkedések megtételére.

Felelős: Dr. Horváth László polgármester

Határidő: 2013.06.30.

6.   A Szentistván és Térsége Beruházó és Kommunális Szennyvíz
üzemeltető Társulás társulási megállapodásának módosítása

26



(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr.  Horváth  László polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében
elmondta,  hogy  az  új  önkormányzati  törvény  hatályba
lépésével  hatályát  vesztette  az  úgynevezett  társulási
törvény. A Mötv. rendelkezik arról is, hogy 2013. június
30-ig a Társulási megállapodásoknak meg kell felelni a
Mötv. rendelkezéseinek.

A módosítást az alábbiak szerint javaslom: 
- A társulás tagjai címhez tartozó szöveg kiegészül a
tagok képviselőivel, továbbá a lakosságszámmal.
- A 9.e/ pont törlésre kerül. Ezzel összefüggésben át-
fogalmazásra került a 11. pont. Az elmúlt évben legalább
háromszor módosult a munkaszervezeti feladatok ellátásával
kapcsolatos rendelkezés. Az utolsó állapot szerint – mely
még jelenleg is ellentmondásos (Mötv. és Áht.)  a munka-
szervezeti feladatokat  lássa el a Közös Hivatal, de az
ellentmondások és eltérő értelmezés miatt úgy is fogalmaz-
hatunk, hogy a Közös Hivatalnak kell ellátnia.
- A 10.b./ pont kiegészül a határozatképességgel, javí-
tásra került a jogszabályi hivatkozás.
- A 10. pont kiegészül új c./-d./ ponttal.  A Kincstár-
tól kapott segédlet a beszámolást az Áht. szerinti beszá-
molóra érti. A Mötv. rendelkezéseiből azonban a testületek
felé történő beszámolást is lehet értelmezni. Bár a Mötv.
úgy fogalmaz, hogy „legalább évente”, a testületek felé
történő beszámolást azonban „felkérésre” javaslom meghatá-
rozni.
- A 13./ pont kiegészül egy új, utolsó mondattal.
- A 15./ pont kiegészül egy új, utolsó bekezdéssel.
- A 16./ pontban a jogszabályi hivatkozás került módo-
sításra.
- A megállapodás kiegészül egy új. 18. ponttal.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek hozzászólása a
napirenddel kapcsolatban.

H o z z á s z ó l á s  nem volt.

Dr. Horváth László  polgármester:  Megkérdezte a képviselőket,
aki  egyetért  a  Szentistván  és  Térsége  Beruházó  és
Kommunális  Szennyvíz  üzemeltető  Társulás  társulási
megállapodás módosításával, az kézfelnyújtással szavazzon.
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A  szavazásban  7  fő  települési  képviselő  vett  részt.  A
Képviselő-testületből 7 fő igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát.

28/2013.(VI.24.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy:  Szentistván és Térsége Beruházó és Kommunális 
        Szennyvízüzemeltető Társulás Társulási 
        megállapodásának módosulása

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a
Szentistván és Térsége Beruházó és Kommunális Szennyvíz-
üzemeltető  Társulás  társulási  megállapodását  a
Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi
CLXXXIX.  törvény  (továbbiakban:  Mötv.)  87-95  §-ainak
történő  megfelelés  érdekében  az  alábbiak  szerint
módosítja:

1./ A társulás tagjai címhez tartozó szöveg kiegészül a
tagok    képviselőivel, továbbá a lakosságszámmal.

2./ A  megállapodás 9.e/ pontja  törlésre kerül.

3./  A  megállapodás  11./  pontja  helyébe  a  következő
rendelkezés lép: 

a./ A Társulási Tanács döntéseinek előkészítési, 
végrehajtásának  szervezési feladatait a Szentistváni 
Közös Önkormányzati Hivatal (3418 Szentistván, Széchenyi 
u. 10.) látja el (továbbiakban: Munkaszervezet). 

b./ A Munkaszervezet ellátja a Társulás bevételeivel és
kiadásaival  kapcsolatban  a  tervezési,  gazdálkodási,
ellenőrzési,  finanszírozási,  adatszolgáltatási  és
beszámolási feladatokat. 

c./  A  Társulás  a  munkaszervezeti  feladatok  ellátásának
finanszírozásához  hozzájárul,  melyet  az  éves
költségvetésében kell tervezni.

4./ A 10.b./ pont kiegészül a határozatképességgel,  a 
következő szöveg szerint: „ A Tanács határozatképes, ha
a tagoknak több, mint a fele jelen van.” A javításra 
került a jogszabályi hivatkozás „Mötv. 94-95 §-ai”-ra.
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5./  A   10. pont kiegészül az alábbi új c./-d./ ponttal.

c./ A Társulási Tanács - a Székhely önkormányzat 
felkérésre -  írásos beszámolót készít a Társulás 
munkájáról, melyet megküld a társuló önkormányzatoknak is.

d./ A Társulás évente beszámolót készít az 
Államháztartásról szóló törvény szabályai szerint. 

6./ A 13./ pont kiegészül egy új, utolsó mondattal: „A
mindenkori  hozzájárulás szükségességét és mértékét a
Társulás  éves  költségvetése  készítésekor  kell
meghatározni.”

7./ A 15./ pont kiegészül egy új, utolsó bekezdéssel: „A
Társulás  vagyona  felett  a  tulajdonosi  jogokat  és
kötelezettségeket a Társulási Tanács gyakorolja.” 

8./ A 16./ pontban a jogszabályi hivatkozás módosításra
kerül és a „Mötv. rendelkezései szerint”-re változik.

9./ A megállapodás kiegészül egy új. 18. ponttal: „18./ 
Társuló önkormányzatok megállapodnak abban, hogy jelen
megállapodás módosítását bármelyik társuló 
önkormányzat kezdeményezheti. A módosítási javaslatot 
szövegszerűen a Társulási Tanácshoz kell benyújtani. A
Társulási Tanács  jogosult a módosítási javaslat 
szövegén változtatni, továbbá a Tanács jogosult 
eldönteni, hogy a módosítási javaslatot döntésre 
javasolja-e előterjeszteni  a társuló önkormányzatok 
képviselő-testületei felé.”

A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási 
megállapodás aláírására. 

Felelős: Dr. Horváth László polgármester 

Határidő: 2013.06.30.

6. Időszerű feladatok megbeszélése

Dr. Horváth László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket,
hogy a III. Mezőnyárádi béka és hal sütő-főző fesztivál
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szervezése  folyik.  Reméljük  olyan  jó  hangulatban  fog
eltelni, mint az eddigiek voltak. Sok szórakozni vágyó
emberre számítunk.

Vígh  Gyuláné képviselő:  Megkérdezte,  hogy  a  mellékutak
kátyúzására mikor kerül sor.

Dr. Horváth László  polgármester: Válaszában elmondta, hogy a
mellékutak  kátyúzására   rövidesen  sor  kerül,  egy
mezőkövesdi cég fogja elvégezni, a Szilvási Trans Kft.

Vályi-Nagy  Zsolt képviselő:  Elmondta,  hogy  a  KRESZ  táblák
közül, még mindig hiányzik néhány.

Dr. Horváth László polgármester: Elmondta, hogy tudomásuk van
róla, intézés alatt van, próbáltuk volna fóliázott KRESZ
táblát venni, de sokba kerül, kellene kb. 30 db. 

Több tárgy nincs, a polgármester az ülést bezárta.

Dr. Horváth László Farkas Julianna
 polgármester                                   jegyző

30


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

