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Készült: Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testületének
a  Mezőnyárádi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  hivatalos
helyiségében  2013.  július   17-én  14,00  órakor
megtartott üléséről.

Jelen vannak: Dr. Horváth László György polgármester, Bárdos
József  Szabolcs,  Szajlai  Gábor,  Vígh  Gyuláné
képviselők.

Igazoltan távol van: Bogyó József, Dr. Szántai-Kiss László,
Vályi-Nagy Zsolt képviselők.

Tanácskozási joggal jelen vannak: Farkas Julianna jegyző

Jegyzőkönyvvezető: Oroszné Bodai Éva

Dr. Horváth László polgármester: Köszöntötte a képviselőket,  a
testületi ülést megnyitotta, megállapította hogy az ülés
határozatképes, mert  7 főből  4 fő jelen van. Ismertette
az ülés napirendi pontjait, kérte azok elfogadását.

Az ülés javasolt napirendi pontjai:

1. Megállapodás a Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
megszűnéséről

   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

2. Időszerű feladatok megbeszélése

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

Elfogadott napirendi pontok:

1. Megállapodás a Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
megszűnéséről

   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

2. Időszerű feladatok megbeszélése



NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA

1. Megállapodás a Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
megszűnéséről

  (Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr.  Horváth  László polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében
elmondta,  hogy  a  2009.  július  1-i  hatállyal  létrejött
Mezőkeresztes – Borsodgeszt – Csincse – Mezőnyárád – Sály
-  Vatta  Napközi  Otthonos  Óvodai  Intézményfenntartó
Társulás 2013. június 30-val megszűnik. Így a társulásból
kiváló  óvodai  intézmények  és  az  intézményekben
foglalkoztatottak  átkerülnek  a  társulásban  résztvevő
önkormányzatok  fenntartásába.  Az  újonnan  létrehozott
intézmény alapító okiratát a képviselő-testület a 25/2013.
(VI.24.) határozatával 2013. június 24-én elfogadta.  Az
önkormányzat intézményének – Mezőnyárádi Óvoda – Magyar
Államkincstárnál  történő  törzskönyvi  bejegyzéséhez
szükséges Mezőkeresztes – gesztor – Városi Önkormányzat
által elkészített átadás-átvételi megállapodás testületi
megtárgyalása. Az átadás-átvételi megállapodás az igényelt
normatívával,  az  önkormányzati  hozzájárulásokkal,  a
feladatellátást  szolgáló  ingatlanok  vagyonátadásával,  a
társulás  működése  alatt  közösen  fenntartott  intézmény
által  használt  és  szerzett  ingó  vagyon  fenntartó
önkormányzatok  közötti  megosztására,  az  intézményekben
foglalkoztatottak  áthelyezésére  és  a  feladatok
végrehajtására megjelölt személyek kijelöléséről szól. Az
átadás- átvételi megállapodás önkormányzatunkra nézve nem
tartalmaz hátrányos következményeket.

Megkérdezte  a  képviselőktől,  hogy  van-e  valakinek
hozzászólása a napirendhez.

H o z z á s z ó l á s o k.

Szajlai Gábor képviselő: Megkérdezte, hogy van-e tartozása az
önkormányzatnak a gesztor önkormányzat felé?

Dr.  Horváth  László polgármester:  Válaszában  elmondta,  hogy
tartozásunk nincs a gesztor önkormányzat felé. Szeptember
30-ig  kell  elszámolnia  a  gesztor  önkormányzatnak  a
társulásban résztvevő önkormányzatok felé.
Megkérdezte  a  képviselőket,  aki  egyetért  a  Napközi
Otthonos  Óvodai  Közoktatási  Intézményfenntartó  Társulás
megszűnése  kapcsán  a  tagóvodák  átadás-átvételi
megállapodásban  foglaltakkal,  az  kézfelnyújtással
szavazzon. 
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A  szavazásban  4  fő  települési  képviselő  vett  részt.  A
Képviselő-testületből 4 fő igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát.

29/2013.(VII.17.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Megállapodás a Közoktatási Intézményfenntartói 
Társulás megszűnéséről

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete
megtárgyalta és jóváhagyta a 2009. július 1-i hatállyal
létrejött  Mezőkeresztes  –  Borsodgeszt  –  Csincse  –
Mezőnyárád  –Sály  -  Vatta  Napközi  Otthonos  Óvodai
Intézményfenntartó  Társulás  megszűnésével  kapcsolatos
átadás-átvételi megállapodást. 

A  határozat  mellékletét  képezi  az  átadás-átvételi
megállapodás.

Felelős: Dr. Horváth László polgármester

Határidő: azonnal

2. Időszerű feladatok megbeszélése

Dr. Horváth László polgármester: Megkérdezte a képviselőket,
van-e valakinek valamilyen bejelenteni valója.

Vígh Gyuláné képviselő: Megkérdezte, mikor lesz a település 775
éves jubileumi megemlékezése?

Dr.  Horváth  László  polgármester:  Válaszában  elmondta,  hogy
talán szeptember közepén, amikor a sószoba elkészült és a
park felújítása is megvalósult pályázat útján.

 
Vígh Gyuláné képviselő: Elmondta, hogy csak azért kérdezte,

mert a nyugdíjasklub 15 éves évfordulóját fogja ünnepelni,
ha megoldható lenne, össze lehetne kötni a két évfordulót
egy ünnepségben.

Több tárgy nincs, a polgármester az ülést bezárta.

Dr. Horváth László Farkas Julianna
 polgármester                                   jegyző
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