
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.  október   07-én  15,00  órakor
megtartott üléséről.

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

Távolmaradását jelezte: Vígh Gyuláné képviselő

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  6 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. A Tisza-tavi Régió  Hulladéklerakóit Rekultiváló egycélú 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása

   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

2. Szociális tűzifa igénylése
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

3. Mezőnyárád külterület elnevezése a címnyilvántartásba 
vételhez

   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

4. 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. A Tisza-tavi Régió  Hulladéklerakóit Rekultiváló egycélú 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása

   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

2. Szociális tűzifa igénylése
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

3. Mezőnyárád külterület elnevezése a címnyilvántartásba 
vételhez

   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

4. Időszerű feladatok megbeszélése

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA

1. A Tisza-tavi Régió  Hulladéklerakóit Rekultiváló egycélú 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása

  (Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr.  Horváth  László polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében
elmondta,  hogy  a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény átmeneti rendelkezési
közül a 146. §. (1) bekezdése értelmében a 2013. január
1.  előtt  megkötött  önkormányzati  társulási
megállapodásokat  a  képviselő-testületnek  felül  kell
vizsgálnia,  és   a  Mötv.  törvény  rendelkezéseinek
megfelelően  kell  módosítani.  A  Tisza-tavi  Régió
Hulladéklerakóit  Rekultiváló  Egycélú  Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta és elfogadta a
Társulási  Megállapodás  felülvizsgálatára  vonatkozó
módosításokat.  Mivel  Mezőnyárád  község  Önkormányzat  is
tagja a Társulásnak, így az önkormányzatnak is el kell
fogadnia a módosításokat, mely szerint az önkormányzat a
Társulási Megállapodást egységes szerkezetben jóváhagyja.

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

H o z z á s z ó l á s o k.
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Vályi-Nagy Zsolt képviselő: Megkérdezte, hogy településünkön a
szeméttelep rekultivációja mikor lesz kész?

Dr. Horváth László  polgármester: Válaszában elmondta, hogy 1
hónapja tart a szeméttelep rekultivációja. Az időjárás
függvényében fognak végezni a munkálatokkal. A bányából
fogják  szállítani  a  földet,  nagy  gépekkel  fognak
közlekedni. 

Megkérdezte  a  képviselőket,  aki  egyetért  a  Tisza-tavi
Régió Hulladéklerakóit Rekultiváló Egycélú Önkormányzati
Társulás  Társulási  Megállapodásnak   az  Mötv.  törvény
rendelkezéseinek  megfelelő  módosításaival,  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.

40/2013(X.07.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A  Tisza-tavi  Régió  Hulladéklerakóit  Rekultiváló
egycélú Önkormányzati Társulás Társulási Megálla-
podásának módosításáról

Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testülete meg-
tárgyalta  a  Tisza-Tavi   Hulladéklerakókat  Rekultiváló
Társulás  Társulási  Megállapodás  módosítására  vonatkozó
előterjesztést, és az 1.számú melléklet szerinti – a Tár-
sulási Megállapodás Módosító okiratában foglalt – válto-
zásokat elfogadja. 

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – 2 számú
melléklet szerinti – Társulási Megállapodást jóváhagyja.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
2. számú melléklet szerinti, egységes szerkezetbe foglalt
módosított Társulási Megállapodást aláírja.

Felelős: Dr. Horváth László polgármester

Határidő: 2013. október 10.
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2. Külterületi cím, címnyilvántartásba történő felvétele

(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr. Horváth László polgármester: Szóbeli kiegészítésében el-
mondta,  hogy  a  Mezőnyárád-i  046/2.  hrsz-ú  külterületen
épült tároló és lakóházra használatbavételi engedélyt ka-
pott egy mezőnyárádi lakos, s ahhoz, hogy oda a lakóházba
be tudjon jelentkezni valaki, ahhoz  a  külterületet a
lakcímnyilvántartó rendszerbe be kell rögzíteni, s erről
határozatban kell döntenie a képviselő-testületnek.  Ah-
hoz, hogy a lakcímnyilvántartásba fel lehessen rögzíteni,
el kell nevezni a külterületi címet. A jegyzőnő utána né-
zett, hogy milyen nevet lehetne adni ennek a címnek. Mivel
ez a terület  a 044 hrsz-tól a 057. hrsz-ig a „száraz tóra
járó” elnevezéssel ismert itt a környéken, így javasolta,
hogy a terület megnevezése a „ Száraz tóra járó dűlő”. Tá-
jékoztatta a képviselő-testületet még arról is, hogy mivel
az ügyfél a használatbavételi engedélyét 2012. november
12-én jogerőre emelkedett határozattal kapta meg, így ah-
hoz hogy a címnyilvántartásba történő felvétel zökkenőmen-
tesen történjen, az szükséges, hogy a testület a külterü-
leti cím elnevezés mellett még arról is dönt, hogy a tu-
lajdonos csak a határozat hozatalt követően – 2013.október
7. – létesítsen ott lakcímet. 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,
hogy aki egyetért azzal, hogy a mezőnyárádi külterület 044
hrsz-tól a 057. hrsz-ig a „Száraztóra járó dűlő” néven
szerepeljen a lakcímnyilvántartási rendszerben, az kézfel-
nyújtással szavazzon.

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

41/2013(X.07.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Új külterületi cím, címnyilvántartásba történő 
felvétele
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Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testülete a me-
zőnyárádi 044. hrsz-tól a 057. hrsz-ig terjedő külterüle-
tet „Száraztóra járó dűlő” –nek nevezi el.

Az új lakcímre történő bejelentkezés 2013. október 7-től
történhet. 

Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a képviselő-
testület határozatának megfelelően a fenti helyrajzi szá-
mú közterület címnyilvántartásba történő felvétele érde-
kében a szükséges intézkedést tegye meg. 

Felelős: Dr. Horváth László polgármester

         Farkas Julianna jegyző 

Határidő: 2013.10.31.

3. Szociális célú tűzifa igénylése
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr.  Horváth  László hogy  megjelent  a  helyi  önkormányzatok
szociális  célú  tűzifavásárláshoz  kapcsolódó  kiegészítő
támogatásáról szóló 57/2013. (X. 4.) BM rendelet, melynek
értelmében a 2013. január 1-jei lakosságszám alapján az
5000  fő  lakosságszám  alatti  települési  önkormányzatok
szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra
igényt nyújthatnak be.
A  támogatás  mértéke  Mezőnyárád  önkormányzat
vonatkozásában  kemény  lombos  fafajta  esetében  12  000
Ft/erdei  m3+áfa,  lágy  lombos  fafajta  esetében  6800
Ft/erdei m3+áfa.
A  támogatás  felhasználásának  feltétele  a  támogatáson
felül  kemény  lombos  fafajta  esetében  2000  Ft/erdei
m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 1200 Ft/erdei m3+áfa
mértékű önrész vállalása.
Lágy  lombos  tűzifa  igénylésére  kizárólag  Bács-Kiskun,
Békés,  Csongrád  valamint  Hajdú-Bihar  megyében  lévő
települési  önkormányzat  jogosult.  Ha  a  települési
önkormányzat  lágy  lombos  tűzifa  támogatásra  nyújt  be
igényt, akkor kemény lombos tűzifa igénylésére nincsen
lehetősége.
A támogatási igény számítása úgy történik, hogy a  2013.
január–március  hónapokban  lakásfenntartási  támogatásban
részesülők  számának  átlaga  alapján  legfeljebb  2
m3/ellátott  tűzifa  mennyiséget  igényelhet  a  települési
önkormányzat. Az előző  bekezdésben felsorolt megyékbe
tartozó  települési  önkormányzat  –  lágy  lombos  tűzifa
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igénylése  esetén  –  a  2013.  január–március  hónapokban
lakásfenntartási támogatásban részesülők számának átlaga
alapján  legfeljebb  3  m3/ellátott  tűzifa  mennyiséget
igényelhet.
Az  önkormányzat  támogatási  igényét   e  rendelet
hatálybalépését követő 10. napon  - 2013. október 15. -
rögzíti és zárja le az ebr42 önkormányzati információs
rendszerben,  továbbá  a  dokumentációt  papír  alapon  egy
eredeti és egy hitelesített másolati példányban a Magyar
Államkincstár   területileg  illetékes  igazgatóságához
nyújtja  be.  A  határidő  elmulasztása  jogvesztő.  A
támogatásra  vonatkozó  igény  benyújtásáról  a  képviselő-
testületnek  határozatban  kell  döntenie.  A  rendeletben
foglalt mutatószámok alapján végzett számításaink szerint
Önkormányzatunk  maximálisan  158  m3  tűzifa  vásárlására
nyújthat  be  támogatási  igényt,  melynek  eredményes
elbírálása  esetén  401.320.-Ft  önkormányzati  önerő
biztosítására  van  szükség.  Ezen  túl  biztosítania  kell
Önkormányzatunknak a szállítás költségeit is. Javasolta a
képviselő-testületnek,  hogy  az  önkormányzat  által
igényelhető  maximális  mennyiségű  tűzifa  megvásárlására
nyújtsuk be az igényünket. Megkérdezte a képviselőket,
hogy  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,
hogy  aki  egyetért  azzal,  hogy  az  önkormányzat  által
igényelhető  maximális  mennyiségű  tűzifa  megvásárlására
nyújtsuk  be  az  igényünket,  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.

42/2013(X.07.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Szociális  célú  tűzifa  vásárlásához  önerő
biztosítása

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a
helyi  önkormányzatok  szociális  tűzifa  vásárlásához
kapcsolódó  kiegészítő  támogatást  megtárgyalta  és
támogatási igényét benyújtja. 
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Képviselő-testület  a  szociális   tűzifa  támogatás
igényléséhez  saját  forrásként  401.320.-  Ft  összeget
biztosít a 2013. évi költségvetéséből.

Képviselő-testület  felkéri  polgármesterét,  a  tűzifa
vásárláshoz a támogatási igény benyújtására.

Felelős: Dr. Horváth László polgármester

Határidő: 2013. október 11.

 4. Időszerű feladatok megbeszélése

Dr. Horváth László  polgármester: Tájékoztatta a képviselőket,
hogy  az  Egészségre  nevelő  és  szemléletformáló
életmódprogramok  megvalósítására  nyert  pályázatunkon
belül  lehetőség  volt  egy  5  napos  üdülésre
Hajdúszoboszlón. Ezt a lehetőséget a Nyugdíjas-klub kapta
meg,  20  fő  vett  részt  az  üdülésen.  A  Nyugdíjas-klub
vezetője  köszönetét  fejezte  ki  azért,  hogy  ezen  az
úgynevezett  életmódfejlesztő  programon  részt  vehettek
Hajdúszoboszlón.

Vályi-Nagy Zsolt beadványával kapcsolatban tájékoztatta a
képviselőket, hogy már most úgy látszik, a maga útján
megy  a  dolog.  Tulajdonképpen  arról  van  szó,  hogy  a
Települések Megmaradásáért Egyesület Elnöke megbízásából
Vályi-Nagy  Zsolt  képviselő  jelzéssel  élt  először  a
jegyzőnőhöz,  majd  a  polgármesterhez  és  a  képviselő-
testülethez, hogy a szüleihez hazaköltözött Barankai Vera
gyermekeivel áldatlan állapotban lévő környezetben élnek.
A  jelzés  hatására  a  Gyermekjóléti  Szolgálat  dolgozói
helyszínen  környezettanulmányt  végeztek,  mely
következtében  lassan  próbálják  a  nevezettek  a
hiányosságokat kiküszöbölni. Az az igazság, hogy ezzel a
családdal gyorsabb előrelépés nem várható, anyagilag sem
képesek többre. Az nem igaz, hogy a gyermekek koszosan,
piszkosan  járnak.  A  családból  kiemelni  nem  érdemes  a
gyermekeket, mert akármilyen nehezen is élnek és  minden
hiányosság ellenére az anyai szeretetet, meg azt hogy
családban lehet a gyermek,  senki nem pótolja számukra. A
napokban a Környezetvédelmi Felügyelőség is megkereste az
önkormányzatunkat,  hogy  a  családdal  kapcsolatba
feljelentés  érkezett  a  minisztérium  felé  is.
Természetesen a minisztérium átadja a Kormányhivatalnak
az ügyet, aki pedig leteszi az Önkormányzatnak, ezzel
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felesleges köröket fut az ügyfél. Egyszerűbb lenne, ha
helyben oldódnának meg a dolgok.

Vályi-Nagy Zsolt képviselő: Elmondta, hogy Mezőnyárád érdekeit
védi ezzel, csupán tapasztalatai alapján folyt bele ebbe
a dologba.

Dr. Horváth László polgármester: Elmondta, hogy évtizedek óta
élünk együtt  ezzel a családdal, véleménye szerint eddig
sem volt velük más probléma.

Vályi-Nagy  Zsolt képviselő:  Elmondta,  hogy  konkrétan  a
gyerekekkel van probléma.

Farkas  Julianna jegyző:  Megkérdezte,  hogy  a  Település
megmaradásáért alapítványtól ki volt kint a családnál,
mert amit a megkeresésben leírtak, nem fedi a valóságot.

Vályi-Nagy Zsolt képviselő: Elmondta, hogy a gyermekek apukája
nem  lakik  Mezőnyárádon,  de  hónap  elején  megjelenik,
amikor az anyától elveszi a családi pótlékként kapott
pénzösszeget.

Bogyó József képviselő: Helyi ismerete alapján úgy tudja,  hogy
az apuka nincs eltiltva a családtól.

Dr. Horváth László  polgármester: Rendezetlen családi élet is
bele  játszik  ebbe  a  helyzetbe.  Úgy  gondolja,  hogy
egyenlőre  nem  kell  mélyebben  foglalkozni  ezzel  a
helyzettel,  megvárjuk,  míg  a  különböző  hatóságoktól
visszaérkeznek a vélemények.

Tájékoztatta továbbá a képviselőket, hogy a Bükkábrányi
Bányától kapott az önkormányzat kedvezményes szenet. 

Vályi-Nagy Zsolt képviselő: Elmondta, hogy Orosz Józsefné félig
lebontott  házával  kapcsolatban  megkeresték  a  lakosok,
hogy nagy a por. 

      Többen érdeklődnek, hogy lesz –e az idén Bursa Hungarica
ösztöndíj pályázat?

      A  Keresztesi  úton  a  felvert  járda  mikor  lesz
helyreállítva?

      A temetőnél lévő busz megállóhely van, kérdezte, hogy
lehetne-e oda is buszvárót tenni?

      Megkérdezte, hogy a szeptember 04-i testületi ülés miért
nem került be az újságba.

Szajla Gábor képviselő, Polgárőr Egyesület elnöke: Elmondta,
hogy Orosz Józsefné portájával a Polgárőr Egyesület van
megbízva, az, hogy ott nagy a por nem fedi a valóságot.
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Dr. Horváth László polgármester: Válaszában elmondta, hogy az
idén  is  csatlakoztunk  a  Bursa  Hungarica
Ösztöndíjpályázathoz,  a  határidő  október  11-i  a
pályázatoknak pedig november 15-ig kell beérkezniük. A
csatlakozásról a képviselő úrnak is tudnia kell, mert a
testület határozatban döntött róla.

      A  Keresztesi  úton  a  két  buszmegálló  nem  az
önkormányzathoz  tartozik,  nem  biztos,  hogy  az
önkormányzat helyezhet ki oda buszvárót.

      A szeptemberi 4-i ülés azért maradhatott ki az újságból,
mert ott TV felvétel sem készült, s a TV-sek szoktak
cikket írni az ülésről az újságba. 

Több tárgy nincs, a polgármester az ülést bezárta.

Dr. Horváth László Farkas Julianna
 polgármester                                   jegyző
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