
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   30-én  16,00  órakor
megtartott üléséről.

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

Tanácskozási joggal jelen vannak:       Farkas Julianna jegyző

                       Kovács Bertalanné gazdálkodási főmunkás

Jegyzőkönyvvezető: Oroszné Bodai Éva

Dr. Horváth László polgármester: Köszöntötte 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 három
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. Tájékoztató az önkormányzat 2013. háromnegyed éves 
gazdálkodásáról

   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

2. Mezőnyárád község Önkormányzat 2014. évi költségvetési 
koncepciója

   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

3. Kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 
szóló rendelet módosítása

   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

4. Kezességvállalásról szóló határozat kiegészítése
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

5. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
   szabályozása
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester



6. Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

7. Egységes Vízkorlátozási terv elfogadása
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

8. Vöröskereszt Szervezet támogatása
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

9. 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. Tájékoztató az önkormányzat 2013. háromnegyed éves 
gazdálkodásáról

   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

2. Mezőnyárád község Önkormányzat 2014. évi költségvetési 
koncepciója

   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

3. Kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 
szóló rendelet módosítása

   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

4. Kezességvállalásról szóló határozat kiegészítése
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

5. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
   szabályozása
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

6. Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

7. Egységes Vízkorlátozási terv elfogadása
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

8. Vöröskereszt Szervezet támogatása
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester
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9. Időszerű feladatok megbeszélése

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA

1. Tájékoztató az önkormányzat 2013. háromnegyed éves 
gazdálkodásáról 

  (Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr.  Horváth  László polgármester:  Szóbeli  előterjesztésében
elmondta,  hogy  a  kiadott  anyagban  látható,  hogy  az
önkormányzatnak  a  háromnegyed  éves  gazdálkodása
időarányos. Kiugró kiadás nincs, de bevétel sem. Nincs a
részletes  kimutatásban  olyan  tétel,  ami  magyarázatra
szorulna.  Visszakerült  hozzánk  az  óvoda,  melynek
költségei is megjelentek a tájékoztatóban. Felkérte a
képviselőket,  akinek  kérdése  van  az  önkormányzat
háromnegyed éves gazdálkodásáról készült tájékoztatóval
kapcsolatban, tegye meg.

H o z z á s z ó l á s o k.

Vígh  Gyuláné képviselő:  A  közfoglalkoztatottak  létszámát
kevesnek  tartja  a  tájékoztatóban  az  önkormányzatnál
foglalkoztatottakhoz képest.

Dr.  Horváth  László polgármester:  Válaszában  elmondta,  hogy
azért van ez így, mert azokat a közmunkásokat, akik az
önkormányzatnál  dolgoznak,  nem  mindegyiket  az
önkormányzat foglalkoztatja, hanem 10 főt a Mezőkövesdi
Kistérségi Társulás. 

Vályi-Nagy  Zsolt képviselő:  Megkérdezte,  hogy  a  7.számú
mellékletben a felújítási kiadás áfával, mit takar? Az
előirányzathoz képest a teljesítés kevesebb.

Kovács  Bertalanné  gazdálkodási  főmunkatárs:  Válaszában
elmondta, hogy az előirányzatban szerepelt a sószoba és
az   óvodához  az   energetikai  pályázat.  A  sószoba
megvalósult,  de  a  pályázaton  nem  nyertünk,  csak
vásároltunk az óvoda részére gázkazánt, melynek költsége
van a teljesítésben benne. 

Szajlai Gábor képviselő: Megkérdezte, hogy ki lettek-e küldve a
felszólítások, a helyi adók teljesítése tekintetében?

Dr. Horváth László  polgármester: Válaszában elmondta, hogy a
felszólítások természetesen kiküldésre kerültek. De nem
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biztos,  hogy  az  adóbevétel  teljes  mértékben  tud
teljesülni, a Bánya éppen a napokban jelezte, hogy kb. 10
%-kal csökkenteni fogja az iparűzési adóját.

      Megkérdezte a képviselőket, aki egyetért Mezőnyárád
község  önkormányzat  2013.  háromnegyed  éves
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.

43/2013(X.30.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Az  önkormányzat  2013.  háromnegyed  éves
gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadása.

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az
Önkormányzat  háromnegyed  éves  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 
   beszedéséről és a hátralékok behajtásáról,,
 - az intézmények zavartalan működésének biztosítása

érdekében  a  gazdálkodás  egész  területén
érvényesíteni  kell  az  ésszerű  és  takarékos
gazdálkodást.

Képviselő-testület  felkéri  polgármesterét,  a
meghatározott feladatok maradéktalan betartására.

Felelős: Dr. Horváth László polgármester

Határidő: 2013. december 31.

2.  Mezőnyárád község Önkormányzat 2014.évi költségvetési kon-
cepciója

(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr.  Horváth  László polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében
elmondta,  hogy  az  önkormányzati  költségvetési  koncepció
elkészítésének  határidejére  vonatkozó  szabályok  2013.
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évtől  megváltoztak.  A  korábbi  években  a  költségvetési
koncepció  Képviselő-testületi  benyújtásának  határideje
november 30-a volt. Az új szabályozás szerint a 2014. évre
vonatkozó  költségvetési  koncepciót  a  polgármesternek
október 31-ig kell benyújtania a képviselő-testületnek. A
költségvetési koncepció legfőbb célja tehát, hogy a 2014.
évi  költségvetés  kialakításához  szükséges  alapelvek,
valamint a főbb célkitűzések meghatározásra kerüljenek. Az
intézményrendszer  működőképességének   -  a  takarékossági
szempontok  figyelembevételével  történő  –  megőrzése.  A
költségvetési  előirányzatok  tervezésekor  a  kötelező
önkormányzati  feladatok  prioritását   biztosítani  kell.
Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető,
ha  annak  pénzügyi  fedezete  az  önkormányzat  saját
bevételéből  megteremthető.  Az  önként  vállalt  feladat
kiadásainak  finanszírozása  a  kötelező  önkormányzati
feladat ellátását nem veszélyeztetheti. 
Az önkormányzat 2013-ban létrehozta a Mezőnyárádi Közös
Önkormányzati Hivatalt Csincse település Önkormányzatával
közösen. Az önkormányzat 2014. évben személyi változást
nem tervez.
Minden  intézménynél,  illetve  gazdálkodó  szervezetnél
törekedni kell  a takarékos gazdálkodásra, különösen nagy
gondot  kell  fordítani  a  legnagyobb  összeget  kitevő
személyi  jellegű  kiadások  jogszabályi  előírásoknak
megfelelő  tervezésére,  és  a  költségvetési  javaslatok
szakmai és pénzügyi felülvizsgálatára. 
A  közfoglalkoztatás  alkalmazásával  sok  feladatot
költséghatékonyan meg tudunk oldani. 
Az önkormányzat 2014. évben is fontos feladatának tartja a
helyi  civil  szervezetekkel  való  együttműködést  és  azok
támogatását melyek általában kulturális, sport területekre
terjednek ki. Támogatásban részesül a Sportegyesület, a
Faluszépítő  Egyesület,  Polgárőr  Egyesület,  Vöröskereszt
Helyi  Szervezete,  Nyugdíjas-klub  és  egyéb  évközben
támogatásra szoruló szervezet is. 
Az önkormányzat bevételi lehetőségeit maximálisan fel kell
tárni,  az  önkormányzat  kintlévőségeinek  csökkentése
érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell tenni. Saját
bevételi  forrásaink  végesek,  így  nagy  hangsúlyt  kell
fektetni a minél hatékonyabb kihasználásra.
Az  adókintlévőségek  csökkentése  érdekében  tovább  kell
folytatni  a  következetes  végrehajtási  és  ellenőrzési
tevékenységet. 
A  működési  kiadások  meghatározásakor  a  takarékos  és
hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni. A bérek
vonatkozásában a törvényi változásokat még nem ismerjük,
de  a  minimálbér  várható  emelkedéséből  adódó
többletköltséggel számolnunk kell. A cafetéria juttatást
továbbra is szeretnénk biztosítani dolgozóink részére. 
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A  költségvetés  előkészítésekor  a  jogszabályon,
szerződésben,  megállapodáson  alapuló  kiadások
elsődlegességét biztosítani kell. 
Elsősorban az idei évről áthúzódó beruházások befejezésére
kell törekednünk.
Új  célok,  feladatok  meghatározása  a  Képviselő-testület
feladata lesz.
A költségvetési koncepció készítésének időpontjában sajnos
nem  áll  rendelkezésünkre  a  következő  évre  vonatkozó
költségvetési  törvénytervezet,  így  ez  a  koncepció
számadatokat nem tartalmaz.
Kérte  a  Képviselő-testületet,  hogy  Mezőnyárád  község
Önkormányzat  2014.  évi  költségvetési  koncepciójáról
készült előterjesztést vitassa meg és hozza meg döntését!

H o z z á s z ó l á s o k.

Szajlai Gábor képviselő: Megkérdezte, hogy az önkormányzatnak
van-e tartaléka a nem várt kiadásokra?

Dr. Horváth László polgármester: Válaszában elmondta, hogy az
önkormányzatoknak  kötelező,  hogy  legyen  tartaléka.  Amit
most tárgyalunk, az egy irányelv, hogy mit szeretnénk meg-
valósítani, de hogy ez hogyan fog realizálódni a költség-
vetésben, még nem tudhatjuk. Az idei évet megterhelte,
hogy a falunapi rendezvényünkre nem nyertünk pályázaton,
saját költségből kellett megvalósítani. Nem akartuk a ha-
gyományt megszakítani. 

     Megkérdezte a képviselőket, aki egyetért Mezőnyárád község
Önkormányzat  2014.évi  költségvetési  koncepciójával,  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.

44/2013(X.30.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Az Önkormányzat 2014.évi költségvetési koncepciója

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§(1)
bekezdése alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetési
koncepcióját az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően
elfogadja és a 2014. évi költségvetés elkészítéséhez a
következő irányelveket határozza meg:
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1. A költségvetési koncepció összeállításánál alapvető
célja az önkormányzat mindenkori pénzügyi egyensúlyá-
nak megőrzése.

2. A működési bevételek és kiadások – felhalmozási bevé-
tel felhasználása nélküli – egyensúlyának megteremté-
sére tett intézkedések betartásának fokozott ellenőr-
zése.

3. Az önkormányzat hitelt – likviditási hitel kivételé-
vel – 2014.évben nem tervez felvenni.

4. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező
önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell.
Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor ter-
vezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat
saját  bevételéből  megteremthető.  Az  önként  vállalt
feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkor-
mányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.

5. A helyi szociális rendeletben és egyéb rendeletekben
meghatározott önkéntesen vállalt önkormányzati jutta-
tások, támogatások felülvizsgálata.

6. A helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködés
és azok támogatása, melyek a kötelező önkormányzati
feladatok ellátásában  részt vesznek.

7. A pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése, és ki-
használása. A fejlesztések érdekében a költségvetés-
ben meg kell teremteni a pályázati önrészeket.

8. Az önkormányzat forgalomképes ingatlanjainak felül-
vizsgálata, ingatlanok értékesítésének, hasznosításá-
nak vizsgálata, és megvalósítása. Ingatlanértékesítés
bevételei csak beruházásra fordítható, illetve a pá-
lyázatok önrészeinek biztosítására.

9. Újabb beruházási és felújítási kötelezettségek válla-
lása előtt fokozottabban kell megvizsgálni a meglévő,
többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a
fedezetül szolgáló bevételek realizálását. 

10.  A saját bevételek növelése érdekében meg kell vizs-
gálni a helyi adók mértékét és tovább kell folytatni
a kintlévőségek behajtása érdekében tett következetes
végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.

11. Működési kiadások meghatározásakor a takarékos és ha-
tékony gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni. A
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költségek vonatkozásában a szükséges és reális fede-
zetet biztosítani kell a tervezés során.

12. A költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, szer-
ződésen, megállapodáson alapuló kiadások elsődleges-
ségét biztosítani kell.

Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a 2014. évi
önkormányzati  költségvetés  tervezésekor  a  koncepcióban
elfogadott döntéseket vegye figyelembe.

Felelős: Dr. Horváth László polgármester
         Farkas Julianna jegyző

Határidő:  2014.évi költségvetés készítése

3. Kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 
szóló rendelet módosítása

   (Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr.  Horváth  László polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében
elmondta, hogy a Kormány 2013. május 15-i ülésén döntött
a  kéményseprő-  ipari  közszolgáltatásról  szóló  törvény
módosításáról.  A  módosítás   alapján  a  közszolgáltatás
díja 50 %-kal csökken, ami azt jelenti, hogy július 1-től
az  1  egységnyi  munkaráfordításra  figyelembe  vehető
legmagasabb  4.000  forintos  összeg  a  kéményseprési
sormunka tevékenységek esetében  ötven százalékkal, 2.000
forintra  mérséklődik.  Ennek  tekintetében  a  helyi
rendeletet  módosítani  szükséges,  mivel  az  egységnyi
munkaráfordítás  figyelembe  vehető  legmagasabb  összege
2013. július 1-től legfeljebb 2.000 forint lehet.
Megkérdezte  a  képviselőket,  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 mi lesz azokkal a
lakosokkal, akik már befizették az éves díjat, a januári
összegnek megfelelően?

Dr. Horváth László polgármester: Válaszában elmondta, hogy ezt
most megválaszolni nem tudja a szolgáltató helyett, de
mindenképen  jelezzük  feléjük.  Megkérdezte  a
képviselőket,  hogy  aki  egyetért  azzal,  hogy  az
önkormányzat  a  6/2013.(VI.25.)  rendeletét  módosítsa  a
tekintetben,  hogy  az   egységnyi  munkaráfordítás
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figyelembe vehető legmagasabb összege 2013. július 1-től
legfeljebb  2.000  forint  lehet,  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

9/2013.(X.31.) Önkormányzati rendelete

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételének
módosításáról

Mezőnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptör-
vény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiak-
ban: Mötv.) 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott fel-
adatkörében eljárva a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szó-
ló 2012. évi XC. törvény 13.§ (3) bekezdésében foglalt felha-
talmazás alapján a kéményseprő-ipari közszolgáltatási kötelező
igénybevételének szabályozásáról a 6/2013.(VI.25.) önkormányza-
ti rendeletét (továbbiakban: rendelet) módosítására a követke-
zőket rendeli el: 

1. §.

A rendelet 5. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelke-
zés lép:

„5.§.(1)  A  helyi  közszolgáltatás  igénybevételéért  az
ingatlantulajdonos közszolgáltatási díjat köteles fizetni. A
kéményseprő  ipari  közszolgáltatás  igénybevételéért  fizetendő
díjait a rendelet 1. és 2. számú melléklete tartalmazza.”

2.§.

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

(2) E rendelet hatálybelépésével egyidejűleg a Kéményseprő-
ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételének szabá-
lyairól  szóló  6/2013.(VI.25.)  önkormányzati  rendelet
5.§ (1) bekezdése hatályát veszti.

 4. Kezességvállalás kiegészítése
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(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr. Horváth László polgármester: Átadta a szót a jegyzőnőnek,
tegye meg kiegészítését a napirenddel kapcsolatban.

Farkas Julianna jegyző: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy
a  Magyarország  gazdasági  stabilitásáról  szóló  2011.évi
CXCIV  törvény  10.§.(1)  bekezdésben  foglaltak  és  e
jogszabályon  alapuló,  kötelező  kezesség-,  illetve
garanciavállalás kivételével az önkormányzat érvényesen
kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával vállalhat
és köthet adósságot keletkeztető ügyletet. A hivatkozott
törvény  10.§. (2)  bekezdés  d.)  és  e.)  pontjában
meghatározott feltételek teljesülése miatt (mely szerint
az önkormányzat évi saját bevételének 20 %-át nem haladja
meg  a  garancia-  ,  kezességvállalás  összege)  az
önkormányzatnak  nincs  szüksége  a  Kormány
hozzájárulásához.  Mivel  az  önkormányzat  2013.évi  saját
bevételének összege 53 millió 323 ezer forint és ennek 20
%-a 10 millió 664 ezer 600 forint,  a kezességvállalás
összege  így  nem  haladja  meg  az  önkormányzat  saját
bevételének 20 %-át. 

Dr.  Horváth  László polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében
elmondta, hogy a képviselő-testület 2013. szeptember 4-én
meghozott  határozatát  a   Kormányhivatal  kifogásolta  a
tekintetben, hogy a jegyzőnő által ismertetett törvényi
hivatkozás  nem  szerepelt  benne.  Kérte  a  képviselőket,
hogy a 34/2013.(IX.04.) Képviselő-testületi határozatot –
melyben  kezességet  vállalt  a  Mezőnyárádi  Faluszépítő
Egyesület  által  a   Helyi  Vidékfejlesztési  Stratégiák
LEADER  pályázatán  elnyert  felújítási  támogatás
előfinanszírozására,  10  millió  forint  összegben  -
egészítse  ki  azzal,  hogy   a  Magyarország  gazdasági
stabilitásáról  szóló  2011.évi  CXCIV  törvény  10.§.-ának
(2) bekezdés d,), e.)pontjában meghatározott feltételek
teljesülése  miatt  az  önkormányzatnak  nincs  szüksége  a
Kormány hozzájárulásához. Megkérdezte a képviselőket, 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.

45/2013(X.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
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Tárgy: Kezességvállalás kiegészítése

Mezőnyárád község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
34/2013.(IX.04.) számú Képviselő-testületi határozatát –
melyben  kezességet  vállalt  a  Mezőnyárádi  Faluszépítő
Egyesület  által  a  Helyi  Vidékfejlesztési  Stratégiák
LEADER  pályázatán  elnyert  felújítási  támogatás
előfinanszírozására  10.000.000,-  Ft  összegben  –
kiegészíti és nyilatkozik, hogy a Magyarország gazdasági
stabilitásáról  szóló  2011.évi  CXCIV.  törvény  10.§-ának
(2)bekezdés d.), e.) pontjában  meghatározott feltételek
teljesülése  miatt  az  önkormányzatnak  nincs  szüksége  a
Kormány hozzájárulásához.
Az önkormányzat 2013. évi saját bevétele 53.323.000,- Ft,
melynek  20  %-a  10.664.600,-  Ft.  Így  a  Mezőnyárádi
Faluszépítő  Egyesület  érdekében  vállalt  kezességhez  –
10.000.000,- Ft összegben – nem szükséges a jogszabályban
előírt hozzájárulás. 

Felelős: Dr. Horváth László polgármester

Határidő: 2013. november 15.

5.   A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
     begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr. Horváth László polgármester: Szóbeli kiegészítésében el-
mondta, hogy annak érdekében, hogy a környezetvédelmi, a
vízgazdálkodási, a település- és köztisztasági feladato-
kat  önkormányzatunk teljesítse, a nem közművel össze-
gyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére kötelezően el-
látandó és igénybe vehető közszolgáltatást kell fenntar-
tani. A kötelező szolgáltatás Mezőnyárád település köz-
igazgatási területén valamennyi ingatlan tulajdonosánál
keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szenny-
vízre terjed ki, amelyet a keletkezés helyéről vagy átme-
neti tárolóból gépjárművel szállítanak el ártalmatlanítás
céljából. Erről a képviselő-testületnek rendeletet kell
alkotnia, melynek határideje november 5-e.  Mezőnyárád
településen a szennyvízbekötések elérik a lakások 75 %-
át.  Megkérdezte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűj-
tésére kötelezően ellátandó és igénybe vehető közszolgál-
tatásról rendeletben döntsön az önkormányzat, mi szerint
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a kötelező szolgáltatás Mezőnyárád település közigazgatá-
si területén valamennyi ingatlan tulajdonosánál keletkező
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre terjed
ki, amelyet a keletkezés helyéről vagy átmeneti tárolóból
gépjárművel szállítanak el ártalmatlanítás céljából,  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 ÖNKORÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
10/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó helyi közszolgáltatásról

Mezőnyárád  község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a
vízgazdálkodásról  szóló  1995.  évi  LVII.  törvény  45.§  (6)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el: 

A rendelet hatálya
1. §

A rendelet hatálya Mezőnyárád község közigazgatási területén
lévő azon ingatlanok tulajdonosaira, használóira, természetes
és jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetekre  (továbbiakban  együtt:  tulajdonos)  terjed  ki,
akinek  az  ingatlanán  keletkező  nem  közművel  összegyűjtött
háztartási szennyvíz elvezetése és ártalommentes elhelyezése
szennyvíz-csatornahálózat útján nem megoldott.
  

A közszolgáltatás ellátásának rendje

2. §.

(1)  A  közszolgáltatás  ellátásáról  az  önkormányzat  –
közbeszerzési  eljárás  szükségességének  hiányában  –  legalább
három árajánlat megkérését követően, a  legalacsonyabb ajánlati
árat ajánló közszolgáltatóval köt szerződést.

(2) A közszolgáltatási szerződésben rögzíteni kell különösen:
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a.) közszolgáltatási szerződés tárgyát, időtartamát és a
közszolgáltatás kizárólagosságát,

b.) a közszolgáltató kötelezettségét,
c.) az önkormányzat kötelezettségét,
d.) a közszolgáltatási díjjal kapcsolatos kitöltéseket.

(3)  A  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz
begyűjtésére,  ártalommentes  elhelyezésére  vonatkozó
közszolgáltató 2014. december 31. napjáig Gomba Kálmán egyéni
vállalkozó (továbbiakban: közszolgáltató) 3441 Mezőkeresztes,
Kazinczy út 4. II/1.

(4)  A  települési  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási
szennyvizet a hatósági engedéllyel rendelkező ÉRV Rt. Által
üzemeltetett  szentistváni  szennyvíztisztító  telepen  kell
elhelyezni.

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei
3.§.

(1) A  közszolgáltató teljes körűen ellátja a nem közművel
összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  begyűjtésére  és  az
ártalmatlanítás  céljából  történő  átadásra  vonatkozó
közszolgáltatást. 

(2) A közszolgáltató köteles – a munkanapokat figyelembe véve –
a  tulajdonos  bejelentésétől  számított  48  órán  belül  a
közszolgáltatást elvégezni.

(3) A folyékony hulladék szállítása az erre a célra biztosított
különleges rendeltetésű, zárt rendszerű, gépi üzemeltetésű,
zárt rendszerű, gépi üzemeltetésű, bűz- és szaghatást kizáró
eszközzel végezhető.

(4)  A  közszolgáltató  a  közszolgáltatási  tevékenységéhez
kapcsolódóan az igénybevevő adatait (név, születési dátum,
valamint  lakcím)  kizárólag  a  közszolgáltatás  végzéséhez
tartja nyilván és kezeli.

(5)  A  közszolgáltató  a  jogszabályban  meghatározott
közszolgáltatás elvégzését nem tagadhatja meg.

Az ingatlan tulajdonosának kötelezettségei

4.§
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(1)  A  tulajdonos  köteles  a  nem  közművel  összegyűjtött
háztartási szennyvíz gyűjtéséről, környezetkárosítás nélküli
ideiglenes  tárolásáról  és  annak  szükségszerinti
elszállításáról  a  2.§.(3)bekezdésében  megnevezett
közszolgáltató igénybevételével gondoskodni.

(2) A megrendelés történhet írásban (levél, elektronikus levél)
vagy telefonon.

(3)  A  tulajdonos köteles a kötelező munkák végzését tűrni, e
célból  a  közszolgáltatót  –  annak  előzetes  értesítése
alapján  –  az  ingatlanába  beengedni,  és  a  munka
akadálytalan  elvégzéséhez  szükséges  feltételeket
biztosítani.

(4)  A  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz
gyűjtésére, elszállítására irányuló helyi közszolgáltatással
kapcsolatos szerződéses jogviszony a tulajdonos és a 1.§.(3)
bekezdése  szerinti  közszolgáltató   között  a  szolgáltatás
igénybevételével jön létre.

(5)  A  tulajdonos  a  közszolgáltatás  ellenértékeként  az  1.
mellékletben meghatározott díjat köteles a közszolgáltatónak
megfizetni. 

(6) A tulajdonos a díjat a szolgáltatás elvégzését követően
számla alapján köteles megfizetni.

Záró rendelkezések

5.§

Ez a rendelet 2014. január 01. napján lép hatályba. 

6. Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr.  Horváth  László polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében
elmondta, hogy a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok
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életkörülményeinek  javítását  szolgáló  helyi
esélyegyenlőségi  program  elkészítését  az  egyenlő
bánásmódról  és  az  esélyegyenlőség  előmozdításáról  szóló
2003.  évi  CXXV  törvény  31.§-a  írja  elő  a  települési
önkormányzatok számára.
A  Helyi  Esélyegyenlőségi  Program  (továbbiakban:  HEP)
helyzetelemzésből és intézkedési tervből áll, amelyek a
települési  önkormányzat  öt  év  időtartamra  fogad  el.
Elkészítésének  szempontjait,  az  esélyegyenlőségi
területeket  és  a  HEP  célcsoportjait  a  helyi
esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és
az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011.(XII.27.)
Korm. rendelet tartalmazza. 
A HEP elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012.
(VI.5.) EMMI rendelet  1. és 2. számú melléklete rögzíti
azokat  a  statisztikai  mutatókat,  adatokat  és  tartalmi
elemeket, amelyek,HEP elkészítésének alapját képezik.
2013.  július  1-től  az  önkormányzatok  csak  akkor
nyújthatnak be EU forrásra pályázatot, ha rendelkeznek az
új jogszabályi előírásoknak megfelelően HEP-pel. 
5  évre  szól  a  Helyi  Esélyegyenlőségi  Program,  mely  a
hátrányos  helyzetű,  fogyatékkal  élők,  nők,  gyermekek
helyzetével foglalkozik. Célja az aktív korúak körében a
munkanélküliség csökkentése. Megkérdezte a képviselőket,
akinek hozzászólása van a napirenddel kapcsolatban, tegye
meg.

H o z z á s z ó l á s o k.

Vályi-Nagy  Zsolt képviselő:  Megkérdezte,  hogy  ki  fogja
koordinálni ezt a programot?

Dr. Horváth László polgármester: Válaszában elmondta, hogy a
Helyi  Esélyegyenlőségi  Program  a  képviselő-testület
határozatának  mellékletét  képezi  majd,  amelyben
megfogalmazásra kerül, hogy a felelős a polgármester.

Vígh  Gyuláné képviselő:  Megkérdezte,  hogy  vajon  van-e  az
önkormányzatnak tudomása arról, hogy Mezőnyárádon hány fő
a fogyatékossággal, illetve mély szegénységben élő lakosok
száma? Fel kellene mérni legalább évente egyszer ezeknek a
lakosoknak számát.

Farkas  Julianna jegyző:  Elmondta,  hogy  ebben  a  programban
számszerűleg le vannak írva az adatok. A munkáink során
készült  jelentések  az  országos  adatbázisba  kerülnek,
ahonnan  pontosan  lehet  tudni  szükséges  adatokat,  akár
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számszerűsítve  is.  Legközelebb  5  év  múlva  kell  ezzel
foglalkoznia a testületnek.

Dr. Horváth László polgármester: Megkérdezte a képviselőket,
hogy aki egyetért a Helyi Esélyegyenlőségi Programmal, 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.

46/2013(X.30.) számú Képviselő-testületi határozat 

 Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a
határozat  mellékletét  képező  Helyi  Esélyegyenlőségi
Programot elfogadja.

Felelős:    Dr. Horváth László polgármester
            Farkas Julianna jegyző

Határidő:  folyamatos, felülvizsgálat 5 év múlva

7. Egységes Vízkorlátozási Terv elfogadása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr.  Horváth  László polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében
elmondta, hogy a vízkorlátozási tervre azért van szükség,
mert  ha  a  közművel  ivóvízellátásra  rendelkezésre  álló
vízmennyiség  természeti  vagy  egyéb  elhárítatlan  okból
csökken,  a  vízfogyasztás  korlátozható.  A  vízkorlátozás
időszakában foganatosítandó közigazgatási intézkedéseket
a  jóváhagyott  tervnek  és  a  megállapított  fogyasztási
rendnek  megfelelően   a  polgármester  rendeli  el.  A
vízgazdálkodás  közzétételéről  a  jegyző  gondoskodik  Az
intézkedési  terv  célja,  hogy  a  termelés-fogyasztási
egyensúly  megbomlása  esetén  a  vízkészlet  elosztása  a
tervben  rögzített  sorrend  szerint  biztosítható  legyen.
Minderről  a  képviselő-testületnek  határozatban  kell
döntenie,  melynek  mellékletét  képezi  az  Egységes
Vízgazdálkodási Terv. Megkérdezte, hogy van-e valakinek
hozzászólása a napirenddel kapcsolatban?
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H o z z á s z ó l á s  nem volt.

Dr. Horváth László polgármester: Megkérdezte a képviselőket,
aki  egyetért  Mezőnyárád  Egységes  Vízgazdálkodási
Tervével, melyet a Heves Megyei Vízmű Zrt. készített el,
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.

47/2013(X.30.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Egységes Vízgazdálkodási Terv elfogadása

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az
Egységes Vízgazdálkodási Tervet elfogadja.
A határozat melléklete az Egységes Vízgazdálkodási Terv.

Képviselő-testület  felhatalmazza  polgármesterét  a  Terv
aláírására.

Felelős:    Dr. Horváth László polgármester

Határidő:  folyamatos

8. Vöröskereszt Szervezet támogatás  a
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr.  Horváth  László polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében
elmondta,  hogy  a  helyi  Vöröskereszt  szervezet  elnöke
kérelmet  nyújtott  be  az  önkormányzat  képviselő-
testületének,  melyben  a  szervezet  karitatív  célú
támogatást  kért,  amelyet  a  helyi  lakosság  érdekében
szervezett  szűrésekre,  illetve  a  hátrányos  helyzetűek
segítésére fordít. Mivel már lassan vége van az évnek, a
nagyobb  egészségügyi  szűrések  is  lezajlottak  már,  az
idősek  napja  is  megrendezésre  került,  így  a  nagyobb
kiadásokat  átvállalta  az  önkormányzat  eddig.   A
testületnek javasolta, hogy támogatásként 35.000,- Ft-ot
szavazzanak meg a szervezet számára. Kérte a képviselők
hozzászólását a napirenddel, kapcsolatban.

H o z z á s z ó l á s o k.
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Szajlai Gábor képviselő: Javasolta, hogy támogatásként 50.000,-
Ft-ot  szavazzon  meg  a  testület  a  helyi  Vöröskereszt
szervezet részére.

Dr. Horváth László polgármester: Megkérdezte a képviselőket,
aki egyetért azzal, hogy a Vöröskereszt helyi szervezetét
50.000,-  Ft-tal  támogassa  az  önkormányzat,  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.

48/2013(X.30.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Vöröskereszt Szervezet támogatása

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a
helyi Vöröskereszt Szervezet részére 50.000,- Ft, azaz
ötvenezer forint – támogatást biztosít.

Képviselő-testület  felkéri  polgármesterét,  hogy  a
támogatás átutalásáról gondoskodjon. 

Felelős: Dr. Horváth László polgármester

Határidő: 2013. december 15.

9. Időszerű feladatok   

Dr.Horváth László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket,
hogy az Idősek napját október 28-án rendeztük meg a há-
zasságkötő teremben. Jól sikerült, a megjelent idős embe-
rek jól érezték magukat.  

      A következő testületi ülésen dönteni kell majd  testület-
nek az idős emberek és gyermekek karácsonyi ajándékozásá-
ról. Az elmúlt évben az óvodás és iskolás gyermekek sza-
loncukrot, a 70 éven felüli idős emberek utalványt kap-
tak.
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Vígh Gyuláné képviselő: Az Idősek Napján részt vevő idős embe-
rek  nevében  is  megköszönte  az  önkormányzatnak,  hogy
ilyen színvonalas műsorral és vacsorával gondoskodtak az
idős emberekről.

      Szintén köszönetét fejezte az önkormányzatnak azért, mert
a Nyugdíjas-klub 20 tagjai részére lehetőséget biztosí-
tott ahhoz, hogy a Hajdúszoboszlói Hotelszállodában 5 na-
pot eltölthettek, a szálloda minden szolgáltatását igény-
be véve, ami tulajdonképpen egy pályázat része volt.

Megkérdezte, hogy a temetőben vannak-e szabályozva a sír-
kő méretek. Konkrétan a sírkő magasságára gondolt, mert
látott a temetőben olyan magas sírkövet, ami lehet, hogy
2 méternél is magasabb. Veszélyes lenne, ha ledőlne, s
ráesne valakire.

Dr. Horváth László polgármester: Válaszában elmondta, hogy a
temetőben a sírhelyek szabályozva vannak, de konkrétan a
sírkő magasságára nem terjed ki a szabályozás. Nem gon-
doltuk eddig, hogy ennyire magas sírköveketfognak  csi-
náltatni a hozzátartozók.

Vályi-Nagy zsolt képviselő: Érdeklődött a szeméttelep rekulti-
vációjával kapcsolatban, hogy egy szánkózó dombot ki le-
hetne-e alakítani rajta a gyerekeknek.

Dr. Horváth László  polgármester: Válaszában elmondta, hogy a
szeméttelep rekultivációja szigorú terv alapján készül.
Minden előírást be kell tartaniuk, másképpen nem fogják
átvenni tőlük a munkát. Ha alkalmas lesz a terület, ké-
sőbb egy szánkózó dombot ki lehet alakítani rajta.

Több tárgy nincs a polgármester az ülést bezárta.

Dr. Horváth László                          Farkas Julianna
 polgármester                                   jegyző
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	Képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag megtárgyalásra
	elfogadta az alábbi napirendi pontokat, senki nem tett javaslatot egyéb napirend tárgyalására.

