
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.  szeptember   11-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

                   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, ami a meghívóhoz képest két napirendi
ponttal  kibővül.  Kérte  a  napirendi  pontok  elfogadását.
Megkérdezte a képviselőket, kíván-e valaki egyéb napirendi
pont tárgyalására javaslatot tenni.

Az ülés javasolt napirendi pontjai:

1. Átcsoportosítás az önkormányzat 2013.évi költségvetésében
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

2. Tájékoztató az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

3. Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt-ben részesedés 
megszerzése

   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

4. Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatának megtárgyalása

   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

5. A közterület filmforgatási célú felhasználásáról



   Előadó: Dr. Horváth László polgármester
 
6. Lovas-Napok rendezvény támogatása
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

7. A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 
2013.évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

8. Időszerű feladatok megbeszélése

Képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag megtárgyalásra
elfogadta  az  alábbi  napirendi  pontokat,  senki  nem  tett
javaslatot egyéb napirend tárgyalására.

Elfogadott napirendi pontok:

1. Átcsoportosítás az önkormányzat 2013.évi költségvetésében
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

2. Tájékoztató az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

3. Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt-ben részesedés 
megszerzése

   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

4. Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatának megtárgyalása

   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

5. A közterület filmforgatási célú felhasználásáról
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester
 
6. Lovas-Napok rendezvény támogatása
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

7. A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 
2013.évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

8. Időszerű feladatok megbeszélése

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA

1. Átcsoportosítás az önkormányzat 2013.évi költségvetésében
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  (Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr.  Horváth  László polgármester:  Szóbeli  előterjesztésében
elmondta,  hogy  a  költségvetés  elfogadását  követően
vannak  olyan  pótlólagos  bevételek,  amelyek  az  év
folyamán jelentkeznek, amit a költségvetés tervezésekor
nem  lehet  tervezni,  ezért  kell  a  költségvetés
módosítását  végrehajtani.  Ilyen   volt  a
gyermekétkeztetési feladatoknál a központi támogatás is.
Megkérdezte  a  képviselőktől,  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 gyermekétkeztetésre 
kértük, vagy kaptuk a támogatást?

Dr.  Horváth  László polgármester:  Válaszában  elmondta,
hogy gyermekétkeztetésre nem kértük, hanem központilag
kaptunk  támogatást.   Megkérdezte  a  képviselőket,  hogy
aki egyetért a kiadott anyag alapján Mezőnyárád község
Önkormányzat  2013.évi  költségvetésének  módosításával,
miszerint az Önkormányzat az első félévben engedélyezett
központi  pótelőirányzatok  és  a  felügyeleti  hatáskörbe
tartozó  előirányzatok  módosítását  tudomásul  veszi,  s
ennek megfelelően a 2013.évi költségvetésében összesen +
9.387.763,-  Ft   többlettámogatást  állapít  meg,  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.

7/2013.(IX.12.) Önkormányzati rendelet

Mezőnyárád község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
módosítása

1.§.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011.évi  CXCV.  törvény  34.§./1/  bekezdésében  kapott
felhatalmazás  alapján,  valamint  az  Önkormányzat  2013.évi
költségvetéséről szóló  2/2013.(III.8.) önkormányzati rendelet
2.§.  (1)  pontjában  a  főösszeget  a  következő  módosításokkal
rendeli el.
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2.§.

/1/Az  Önkormányzat  az  első  félévben  engedélyezett  központi
pótelőirányzatok  és  a  felügyeleti  hatáskörbe  tartozó
előirányzatok módosítását tudomásul veszi, s ennek megfelelően
a  2013.évi  költségvetésében  összesen  +  9.387.763,-  Ft
többlettámogatást állapít meg a következő bontásban.

/2/ Központi előirányzatok (Ft)

a.    Szerkezetátalakítási tartalék – jövedelem differenciálás 
visszapótlása

      Eredeti előirányzat:     0
Pótelőirányzat:     1.522.383,- Ft Központi támog.
Módosított előirányzatok    1.522.383,- Ft Tartalék

b. Gyermekétkeztetési feladatok

Eredeti előirányzat:        0,- Ft
Pótelőirányzat:       533.000,- Ft Központi támogatás
Módosított előirányzat:       533.000,- Ft Élelmiszer beszerzés

                                              
c. Bérkompenzáció 2013. 

Eredeti előirányzat:  0,- Ft
Pótelőirányzat:       753.380,- Ft Egyéb központi támog.
Módosított előirányzat:       597.932,- Ft Irányító szerv alá 

tartozó költségvetési
szerv támogatása

d. Települési önkormányzatok működésének támogatása

Eredeti előirányzat:      27.742.000,- Ft
Pótelőirányzat:   1.070.070,- Ft Központi támog.
Módosított előirányzat:      28.812.070,- Ft

Központi előirányzat összesen: 3.878.833,- Ft

/3/   Felügyeleti hatáskörbe tartozó előirányzatok

a.)   Közös Hivatal működtetése
      Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzati szervtől

Eredeti előirányzat:         0,- Ft
      Pótelőirányzat:                    5.508.930,- Ft Támogatás értékű
   bevétel helyi 

önkormányzati 
szervtől

      Módosított előirányzat:            5.508.930,- Ft Irányító szerv 
alá tartozó 
költségv.szerv
támogatásai

Felügyeleti hatáskör
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összesen az 2013. I. félévben:      5.508.930,- Ft

/4/ 2013.I.félévi előirányzat módosítás összesen:

Központi előirányzat:      3.878.833,- Ft

Felügyeleti hatáskörbe tartozó elői.:   5.508.930,- Ft

            Összesen:                   9.387.763,- Ft

/5/ Önkormányzat 2013. évi költségvetésének

Eredeti előirányzata     126.131.000,- Ft
Pótelőirányzata I.félévben 9.388.000,- Ft
Módosított előirányzat     135.519.000,- Ft

3.§.

Az  önkormányzat  a  2013.évi  költségvetésében  engedélyezett
előirányzat  módosításoknak  megfelelően  az  önkormányzat
költségvetési rendeletében:

   a.) eredeti előirányzat 126 131 000,- Ft
b.) módosított előirányzat 135 519 000,- Ft

összegben hagyja jóvá.

4.§.

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

2. Tájékoztató az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr. Horváth László polgármester: Szóbeli kiegészítésében 
elmondta,  hogy  az  írásos  anyagot  mindenki  megkapta,
amelyben részletes tájékoztatást adunk az önkormányzat
2013.  I.  félévi  gazdálkodásáról  a  képviselők  részére.
Erre azért van szükség, mert a törvény kötelez bennünket
arra,  hogy  az  önkormányzat  I.  féléves  gazdálkodásáról
jelentést tegyünk szeptember 15-ig, melyet a képviselő-
testület  megtárgyal.  Az  adatok  2013.  június  30-ai
állapotnak megfelelően vannak rögzítve. 
Ebből  a  kiadott  anyagból  az  állapítható  meg,  hogy  a
működési  bevétel  és  kiadás  is  időarányosan  teljesül.
Nagy beszerzés nem volt, beruházás nem volt az elmúlt

5



félévben, csak ami szükséges, az intézmények működését
biztosítottuk.

Átadta  a  szót  a  képviselőknek,  tegyék  meg
hozzászólásaikat a napirendi ponttal kapcsolatban.

H o z z á s z ó l á s o k.

Szajlai Gábor képviselő: A kiadott anyagot áttanulmányozta, s
megállapította,  hogy  az  önkormányzat  takarékosan
gazdálkodott az elmúlt I. félévben. Megkérdezte, hogy
miért nem kapták még meg a támogatást a Polgárőrök. 

Dr. Horváth László polgármester: Válaszában elmondta, hogy a
szeptemberben 30-ig rendezve lett a támogatás, még három
havi van hátra.

Vályi-Nagy Zsolt képviselő: Megkérdezte, hogy a szakfeladatok
megnevezésének  kimutatásában  nem  találja  a  következő
szakfeladatokat: 882124, 851011, 852011.

Kovács  Bertalanné gazdálkodási  főmunkatárs:  Válaszában
elmondta, hogy a kimutatásban azért nem szerepeltek az
említett szakfeladatok, mivel teljesítés nem történt a
szakfeladaton  kapcsolatban.  Tájékoztatásul  elmondta,
hogy  a  882124  szakfeladat  rendkívüli  gyermekvédelmi
támogatás, 851011 óvoda, 852011 iskola.

Szajlai  Gábor képviselő: Megkérte a polgármester urat, hogy a
TV felvétel előtt tájékoztassa a település lakosságát az
önkormányzat gazdasági helyzetéről.

Dr. Horváth László polgármester: Válaszában elmondta, hogy a
település lakosságának konkrét igényére kíváncsi lenne.
Így  ennek  hiányában,  általánosságban  tájékoztatta  a
lakosságot  TV  felvételen  keresztül.  Településünk
folyamatosan fejlődik. Próbálunk mindent pénz hiányában
pályázat  útján  megvalósítani.  Többek  között  ezért
alakult meg a Mezőnyárádi Faluszépítő Egyesület is, ami
által még jobb feltételekkel pályázhatunk a település
fejlődése  érdekében.  A  pályázatok  nem  valósulnak  meg
máról-hónapra, sokszor 1,5 – 2 év is bele telik, míg egy
eltervezett beruházás pályázat útján megvalósulhat. Úgy
gondolja, hogy a település lakosságát érintő nagy hiány
nem  mutatkozik  Mezőnyárád  településen.  A  főút
aszfaltozása megvalósult, a mellék utjainkat próbáljuk
karbantartani  kátyúzással.  A  közterületek  példásan
rendben  vannak.  Készül  a  várva  várt  sószoba,  amely
szintén  a  lakosság  igényének  megfelelően  lett
megpályázva.  Elkészült  a  játszótér,  Európai  Uniós
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szabványoknak  megfelelően.  A  Polgárőr  Egyesületnek  is
lesz újra helyük a sószoba mellett. 
Nagy  problémáink  a  gazdálkodásunkban  nincsenek.  Elég
stabil  gazdálkodást  folytatunk.  Nagyon  sokat  jelent,
hogy az iskola fenntartásától megszabadultunk, mert az
óriási terheket rótt ránk, amikor még hozzánk tartoztak
és teljesen alul volt finanszírozva az iskolai oktatás.
Az lenne a jó, hogy a lakosság részéről, ha van igény,
az megfogalmazódna az önkormányzat felé, erre is szolgál
a közmeghallgatás intézménye, ahol el lehetne mondani a
felmerülő  igényeket  is.  Mint  ahogy  már  említette  az
önkormányzat  gazdálkodása  pillanatnyilag  stabil,  a
következő  fontos  lépés  az  lesz,  amikor  a  hivatal
dolgozóinak,  a  köztisztviselőknek  a  bérével  fogunk
foglalkozni, mivel van olyan dolgozó is, akinek a bére
annyi, mint a közmunkásoké. Úgy gondolom tarthatatlan ez
az állapot. 

Vályi-Nagy Zsolt képviselő: Megkérdezte, hogy a beruházásoknál
a  betervezett  8  millió  forintot  mire  költötte  az
önkormányzat?

Kovács  Bertalanné gazdálkodási  főmunkatárs:  Válaszában
elmondta, hogy betervezve be volt a sószobára, és az
óvoda energetikai pályázatára, de teljesítés nem volt,
mivel  a  sószoba  csak  most  készül,  az  energetikai
pályázaton pedig nem nyertünk. 

Dr. Horváth László polgármester:  Kiegészítésképpen  elmondta,
hogy  mivel  az  energetikai  pályázaton  nem  nyert  az
önkormányzat,  az  óvodába  új  gázkazánt  kellett  venni,
aminek  már  nagyobb  a  hatásfoka,  reméljük  nem  lesz
drasztikus a gázszámlájuk.
Előretekintés  képen  elmondta,  hogy  a  falunap  saját
költségből lett megvalósítva, a sószobát előre kellett
finanszírozni,  a  beruházásra  utólag  fogunk  kapni  7
millió  forintot.  Ez  teljesen  a  lakosság  érdekeit
szolgálja.  A  park  felújítására  is  megnyertük  a
pályázatot,  amelynek  megvalósítására  is  hamarosan  sor
kerül.

      Megkérdezte a képviselőket, aki egyetért az önkormányzat
2013.I.félévi  gazdálkodásáról  szóló  tájékoztatóval,  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.
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35/2013(IX.11.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Az önkormányzat 2013. első féléves 
gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadása.

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a
2013. év első félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta.

Az  év  hátralévő  részében  a  biztonságos  gazdálkodás
megvalósítása érdekében a következő feladatokat rendeli
el.

- gondoskodni kell a bevételek maradéktalan be-  
     szedéséről és a hátralékok behajtásáról,

- az intézmények zavartalan működésének biztosí-
tása érdekében a gazdálkodás egész területén 
érvényesíteni kell az ésszerű és takarékos 
gazdálkodást.

-    helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését 
szolgáló 2013.évi támogatására vonatkozó igény 
benyújtása

  
Felelős: Dr. Horváth László polgármester

Határidő: 2013. december 31.

3. Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt-ben részesedés 
megszerzése
 (Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr.  Horváth  László polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében
elmondta, hogy a víziközmű-szoláltatást településünkön az
ivóvíz-  és  szennyvízszolgáltatás  esetében  önkormányzati
tulajdonú  víziközművek  biztosítják.  A  településünkön  a
víziközmű  szolgáltatással  összefüggő  szolgáltatói
feladatokat az ÉRV. Észak-magyarországi Regionális Vízművek
Zrt.  végzi  az  önkormányzatunkkal  kötött  üzemeltetési
szerződésben foglaltak alapján. A Vksztv. 16.§(6) bekezdése
rögzíti, hogy a víziközmű-üzemeltetési feladatok ellátására
üzemeltetési  szerződés  kizárólag  olyan  társasággal  jöhet
létre, amely kizárólag az ellátásáért felelős, vagy rajta
kívül az állam, települési önkormányzat, vagy ezek közös
tulajdonában áll. Önkormányzatunk jelenleg nem tulajdonosa
az ÉRV Zrt-nek, ugyanakkor az MNV Zrt., mint az ÉRV Zrt.
tulajdonosi  jogkörgyakorlója  lehetőséget  biztosít  arra,
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hogy azon önkormányzatok a Társaság tulajdonossá váljanak,
amelyek víziközműveit az ÉRV Zrt. üzemelteti. Az ellátás
biztonságának,  a  szolgáltatás  minőségének  fenntartása  és
növelése okán mind az önkormányzatunk, mind a vízi-közmű
szolgáltató  érdeke,  hogy  az  önkormányzatunk  részesedést
szerezzen  a  Társaságban.  A  vételre  ajánlott  részvény
névértéke  10.000,-  Ft,  vételára  28.500,-  Ft.  Az
üzemeltetési  szerződés  bármely  okból  történő  megszűnése
esetére az Önkormányzat visszavásárlási jogot engedélyez a
Magyar Állam részére megszerzéskori értéken. Megkérdezte a
képviselőket,  van-e  valakinek  hozzászólása  a  napirenddel
kapcsolatban.

H o z z á s z ó lá s o k.

Bogyó József képviselő: Véleménye szerint nincs összhangban a
víz és a szennyvíz számla. 

Vígh Gyuláné képviselő: Az a baj, hogy a szennyvízszámlázásnál
eddig  becsült  értéket  néztek.  Az  lenne  a  jó,  ha  a
tényleges vízfelhasználás után számláznának.

 

Dr. Horváth László polgármester: Megkérdezte a képviselőket,
hogy ki ért egyet azzal, hogy az önkormányzat az Észak-
magyarországi Regionális Vízművek Zrt.-ben való részesedés
megszerzésére  egy  darab  tagsági  jogot  megtestesítő
részvény  megvásárlásával  a  Magyar  Nemzeti  Vagyonkezelő
Zrt-től 10.000,- Ft névértéken, 28.500,- Ft vételáron. Az
üzemeltetési  szerződés  bármely  okból  történő  megszűnése
esetére  az  Önkormányzat  vételi/visszavásárlási  jogot
engedélyez a Magyar Állam részére megszerzéskori értéken.
Az  önkormányzat  vállalja,  hogy  az  ÉRV  Zrt-vel  kötött
üzemeltetési szerződés hatálya alatt részvényét semmilyen
jogcímen   nem  idegeníti  el,  aki  ezzel  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.

36/2013.(IX.11.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.-ben 
részesedés megszerzése 
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Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete
szándékát fejezi ki az ÉRV Északmagyarországi Regionális
Vízművek Zrt-ben való részesedés megszerzésére egy darab
tagsági  jogot  megtestesítő  „A”  típusú  részvény
megvásárlásával  a  Magyar  Nemzeti  Vagyonkezelő  Zrt-től
10.000,- Ft névértéken, 28.500,- Ft vételáron. 

Az üzemeltetési szerződés bármely okból történő megszűnése
esetére  az  Önkormányzat  vételi/visszavásárlási  jogot
engedélyez a Magyar Állam részére megszerzéskori értéken.

Az  önkormányzat  vállalja,  hogy  az  ÉRV  Zrt-vel  kötött
üzemeltetési szerződés hatálya alatt részvényét semmilyen
jogcímen  nem idegeníti el.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  az
adásvételi-,  és  a  vételi/visszavásárlási  jogot  alapító
szerződés  megkötésére.  A  Képviselő-testület  a  vételár
fedezetét a költségvetésből biztosítja.

Felelős: Dr. Horváth László polgármester 

Határidő: 2013. szeptember 15.

4. Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és  
  Működési Szabályzatának megtárgyalása
 (Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr.  Horváth  László polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében
elmondta, hogy 2013. március 1-től létrejött a Mezőnyárádi
Közös  Önkormányzati  Hivatal,  melynek  elkészült  a
Szervezeti  és  Működési  Szabályzata.  A  szabályzat
tartalmazza a Közös Hivatal azonosító adatait, jogállását,
felügyeletét  és  képviseletét,   a  Közös  Hivatal
gazdálkodását,  alapvető  feladatait.  A  Közös  Hivatal
irányítását,  vezetését,  vezetői  és  munkatársai,  a
működésére vonatkozó alapvető szabályokat, a munkáltatói
jogok gyakorlásait, a hivatal belső szervezetét, valamint
a köztisztviselőknek és munkavállalóknak a feladatait is a
Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.
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Miután az anyagot minden képviselő megkapta, megkérdezte,
hogy  találtak-e  a  Szabályzatban  olyan  pontot,  ami
megbeszélésre szorulna.

H o z z á s z ó l á s o k.

Vígh  Gyuláné képviselő:  Megkérdezte,   hogy  a  Közös
Önkormányzati Hivatal 2013. március 1-től működik, de a
Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. szeptember 1-től
él?

Dr. Horváth László polgármester: Válaszában elmondta, hogy igen
a Közös Hivatal március 1-től működik. Idáig zökkenőmentes
a kapcsolat a Közös Hivatalon belül Csincse településsel.

Vígh  Gyuláné képviselő:  Megkérdezte,  hogy  a  hivatalsegéd
munkakört alkalmazottal, vagy közmunkással oldja meg az
önkormányzat?

Dr.  Horváth  László polgármester:  Válaszában  elmondta,  hogy
jelenleg közmunkással oldjuk meg ezeket a feladatokat.
Megkérdezte  a  képviselőket,  aki  egyetért  a  Mezőnyárádi
Közös  Önkormányzati  Hivatal  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatával, 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.

37/2013.(IX.11.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti 
és Működési Szabályzata

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a
Mezőnyárádi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Szervezeti  és
Működési Szabályzatát megtárgyalta és 2013. szeptember 1.
hatállyal  jóváhagyja  és  azt  a  határozat  melléklete
szerinti formában és tartalommal elfogadja. 

Felelős: Farkas Julianna jegyző

Hstáridő: azonnal és folyamatos

5.  A közterület filmforgatási célú használatáról
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)
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Dr. Horváth László polgármester: Szóbeli kiegészítésében el-
mondta, hogy 2013. június 14-én került kihirdetésre az
egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal,
az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüg-
gő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi
LXXXIV. törvény, melyben  többek között módosításra került
a mozgóképről szóló 2004. évi II. tv. is. A módosítás ré-
vén a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület
filmforgatási célú használatával kapcsolatos egyes felté-
teleket rendeletben szabályozza, melyet a törvény kihirde-
tését követő 30 napon belül köteles megalkotni (azaz 2013.
július 31. napjáig). Ezt a rendeletet még meg nem alkotó
önkormányzatok tekintetében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya a ren-
delet-tervezet elfogadásának legkésőbbi időpontját 2013.
szeptember 16. napjában jelölte meg. Bár községünkben nem
jellemző  a  filmforgatás,  a  törvény  előírásainak  eleget
kell tenni. A filmforgatás célú közterület-használat irán-
ti kérelmet a fővárosi és megyei kormányhivatalnál kell
előterjeszteni. A települési önkormányzat tulajdonában ál-
ló közterületek filmforgatási célú használatával kapcsola-
tos egyes feltételeket a települési önkormányzat képvi-
selő-testületének rendeletben kell szabályoznia. Ennek ke-
retében meghatározza a forgatást akadályozó, de a kérelme-
zőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti ese-
mények esetére vonatkozó külön feltételeket is, különösen
azt, hogy ilyen esemény esetén hány napon belül köteles
újra biztosítani a közterület használatot. A filmforgatás
célú közterület-használatról a megyei kormányhivatal ható-
sági szerződésben állapodik meg a kérelmezővel. A hatósági
szerződés a települési képviselő-testület jóváhagyásával
válik érvényessé, azonban célszerű a hatáskört a polgár-
mesterre átruházni.

H o z z á s z ó l á s o k.

Szajlai  Gábor képviselő:  Megkérte,  hogy  a  filmforgatásból
származó bevétel az önkormányzatot illeti meg?

Vályi-Nagy  Zsolt képviselő:  Megkérdezte,  hogy  az  Eleven-TV
munkatársait  is  érinti  a  filmforgatással  kapcsolatos
kötelesség?

Dr. Horváth László polgármester: Válaszában elmondta, hogy a
filmforgatásról szóló rendelet nem vonatkozik az Eleven-TV
munkatársaira,  azért  sem,  mivel  az  önkormányzat
foglalkoztatja  őket  a  településen.  Véleménye  szerint
valójában nem érinti ez a rendelet a településünket, arra
vonatkozna  ez,  ha  valami  nagy  film  forgatása  történne.
Megkérdezte  a  képviselőket,  aki  egyetért  a  közterület
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filmforgatási  célú  felhasználásáról  szóló  önkormányzati
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

8/2013.( IX.12.) önkormányzati rendelet

A közterület filmforgatási célú felhasználásáról

Mezőnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mozgókép-
ről szóló 2004. évi II. törvény 34.§ (5) bekezdésében, a 37.§
(4)-(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptör-
vény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében el-
járva, a következőket rendeli el:  

A rendelet hatálya

1. § 

A rendelet hatálya Mezőnyárád Község közigazgatási területén 
Mezőnyárád Község Önkormányzat tulajdonában álló közterületekre
terjed ki. 

Hatáskörök gyakorlása 

2. §  

A filmforgatási célú közterület használattal összefüggő, a moz-
góképről szóló 2004. évi II. törvényben meghatározott képvi-
selő-testületi hatásköröket átruházott hatáskörben a polgármes-
ter gyakorolja.

A közterület filmforgatási célú használatának díja  

3. §  

(1) A közterület filmforgatási célú használatának díja a hasz-
nálat célja szerint:

a) filmforgatás helyszínén: 200 Ft/m2/nap

b) technikai kiszolgálás: 150 Ft/m2/nap

c) stáb parkolás: 100 Ft/m2/nap.

(2) Mentes a közterület filmforgatási célú használatának díja
alól, a közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatásához
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szükséges közterület használat. Közérdekű célokat szolgálnak az
oktatási, tudományos az ismeretterjesztő témájú és a filmművé-
szeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő filmalkotá-
sok. 

A használat területi és időbeli korlátai, egyéb feltételei 

4. § 

(1) Filmforgatás céljából történő közterület-használat időtar-
tama nem haladhatja meg az egy hetet.

A közterület használat naponta 7 óra és 21 óra közötti időtar-
tamra vonatkozik.

(2) Vasárnapra és ünnepnapokra vonatkozó közterület-használat
nem hagyható jóvá.

(3) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható,
valamint a rendkívüli természeti események esetén, annak elhá-
rulását követő 5 napon belül a kérelmező számára a közterület
használatát újra biztosítani kell.

(4) A Képviselő-testület turisztikailag kiemelt közterületeket
nem határoz meg. 

Záró rendelkezések

5. § 

Ez a  rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

6.   Lovas napok rendezvény támogatásaa
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr.  Horváth  László polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében
elmondta, hogy már hagyománnyá vált a településen, hogy a
Forgácsló-Ló 2006. Kft. immár 10. alkalommal rendezi meg a
településen a lovas napokat. Eddig két napos volt, amit az
idén egy nappal kibővítettek, most fogathajtó versenyt is
meghirdetettek. A rendezvény 2013. augusztus 23,24 és 25-
én  került  megrendezésre.  Az  önkormányzat  minden  évben
támogatta  ezt  a  rendezvényt,  mivel  ez  a  településünk
hírnevéhez is nagyban hozzájárul. Az idén a három napos
rendezvényt  300.000,-  Ft-al  támogatta  az  önkormányzat.
Kérte  a  képviselők  hozzájárulását  a  támogatáshoz.
Megkérdezte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a
Forgács-ló 2006. Kft. részére a Lovas Napok rendezvény
lebonyolításához az önkormányzat 300.000,- Ft támogatást
adjon, 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.

38/2013.(IX.11.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Forgács-ló 2006. Kft. támogatása

Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013.
augusztus 23-án,  országos gyerek verseny, augusztus 24-én
X. Nyárádi Ugróderby, majd augusztus 25-én első alkalommal
fogathajtó  verseny  megrendezéséhez,  a  rendezvény
költségeihez  300.000,-  Ft,  azaz  háromszáz  ezer  forint
támogatást biztosít.

Képviselő-testület  felkéri  polgármesterét,  a  támogatási
összeg kifizetésére.

Felelős: Dr. Horváth László polgármester

Határidő: azonnal

7. A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló
2013. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr.  Horváth  László polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében
elmondta, hogy a helyi önkormányzatok működőképességének
megőrzésére,  támogatási  lehetőség  igénybevételéhez
pályázatot lehet benyújtani. 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  azzal,  hogy  az  önkormányzat  a  helyi
önkormányzatok  működőképessége  megőrzését  szolgáló
2013.évi  támogatására  pályázatot  nyújtson  be,  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.
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39/2013(X.11.) számú Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését 
szolgáló 2013.évi támogatására vonatkozó igény be-
nyújtásáról.

1. Képviselő-testület a Magyarország 2013.évi központi
költségvetéséről szóló 2012.évi CCIV. törvény 4. mel-
lékletének 1.és 3. pontja, valamint a megyei önkor-
mányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok műkö-
dőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő
támogatásról  szóló  39/2013.(VII.31.)  BM  rendelet
alapján  igényelhető  támogatási  igényt  nyújt  be  a
2013.évi támogatásra.

 

2. Képviselő-testület a működőképességet szolgáló támo-
gatás 2013. évi támogatásának igényléséhez a fenti
törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:  

- A települési önkormányzat lakosságszáma 2013.  ja-
nuár 1-én 1660 fő.

- Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező
könyvvizsgálatra nem kötelezett.

-  Az  önkormányzat  az  államháztartásról  szóló  2011.
évi  CXCV.  törvény  50.§(1)  bekezdés  a)  pontjában
meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok kö-
vetelményeinek megfelel.

 

Felelős: Dr. Horváth László polgármester

Határidő: 2013. szeptember 30.

 8. Időszerű feladatok megbeszélése

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

Szajlai Gábor képviselő: Elmondta a polgármester úrnak, hogy az
iskola mögötti parkban volt egy kőépület, amiben volt egy
Mária szobor. Ezt a szobrot az egyház őrzi, s szeretnék
visszahelyezni a helyére. Megkérdezte, hogy lenne-e erre
lehetőség?
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Dr. Horváth László polgármester: Válaszában elmondta, hogy ezt
jó ötletnek tartja, az önkormányzat is gondoltak már erre,
hogy a szobrot vissza kellene helyezni a helyére. Mi azt
sem  tudtuk,  hogy  ez  a  szobor  hol  van  most.  A  szobor
helyreállításában partnerek leszünk.

Vályi-Nagy Zsolt képviselő: A Vízművek a Vasút út felé vezető
járda részt feltörte, helyre lesz-e ez még állítva?

Vígh  Gyuláné képviselő:  Javasolta,  hogy  az  idősek  napjának
megrendezését októberi időpontra kellene tenni.

Dr.  Horváth  László polgármester:  Javasolta,  hogy  az  Idősek
Napja ebben az évben október 28-án, a kora délutáni órában
kerüljön megrendezésre.

Több tárgy nincs, a polgármester az ülést bezárta.

Dr. Horváth László Farkas Julianna
 polgármester                                   jegyző

17


	Képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag megtárgyalásra
	elfogadta az alábbi napirendi pontokat, senki nem tett javaslatot egyéb napirend tárgyalására.

