
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.  december  09-én  14,30  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

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. Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények 
teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat elfogadása

   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

2. Karácsonyi ajándékozás
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

3. Szociális tűzifa juttatás
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

4. Szociális közlekedés és közösségi szolgáltatásra pályázat
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

5. 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. Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények  
teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat elfogadása

   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

2. Karácsonyi ajándékozás
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

3. Szociális tűzifa juttatás
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

4. Szociális közlekedés és közösségi szolgáltatásra pályázat
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

5. Időszerű feladatok megbeszélése

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA

1.)Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények 
teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat elfogadása

  (Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr.  Horváth  László polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében
elmondta, hogy Az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 26.§. előírja, hogy
az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint
jogszabályban  meghatározott  egyéb  közfeladatot  ellátó
szervek  vagy  személynek  (a  továbbiakban  együtt:
közfeladatot ellátó szerv)  lehetővé kell tennie, hogy a
kezelésében  lévő  közérdekű  adatot  és  közérdekből
nyilvános  adatot  –  az  e  törvényben  meghatározott
kivételekkel  –  erre  irányuló  igény  alapján  bárki
megismerhesse.  A  törvény  lehetőséget  nyújt  arra,  hogy
közérdekű adat megismerése iránti igényt bárki, szóban,
írásban  vagy  elektronikus  úton  benyújthat.  A  törvény
1.számú  melléklete  szerinti  általános  közzétételi
listában meghatározott adatokat az 1. számú mellékletben
foglaltak  szerint  közzéteszik.  Az  Infotv.30.§(6)
bekezdése előírja, hogy a közfeladatot ellátó szervnek a
közérdekű  adatok  megismerésére  irányuló  igények
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teljesítésének  rendjét  rögzítő  szabályzatot  kell
készítenie.   Mezőnyárád  község  Önkormányzata  és  a
Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal nem rendelkezik a
közérdekű  adatok  megismerésére  irányuló  igények
teljesítésének rendjét rögzítő szabályzattal, ezért ezen
szabályzat  megalkotása  és  Képviselő-testület  által
történő  elfogadása  szükséges.  Megkérdezte  a
képviselőktől, van-e valakinek hozzászólása a napirenddel
kapcsolatban

H o z z á s z ó l á s o k.

Vályi-Nagy Zsolt képviselő: Megkérdezte, hogy van-e változás a
közérdekű  adatok  megismerésével  kapcsolatban  az  addigi
gyakorlathoz képest? 

Dr. Horváth László polgármester: Válaszában elmondta, hogy ez a
szabályzat tulajdonképpen a dolgozókra vonatkozik, hogy
tisztában legyenek azzal, hogy ha valakinek ilyen igénye
merülne  fel,  hogyan  kezeljék  azt,  a  szabályoknak
megfelelően.

      Megkérdezte a képviselőket, aki egyetért a közérdekű
adatok  megismerésére  irányuló  igények  teljesítésének
rendjét  rögzítő  szabályzattal,  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.

57/2013(XII.09.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Közérdekű  adatok  megismerésére  irányuló  igények
teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a
közérdekű  adatok  közzétételének  és   a  megismerésükre,
igénylésükre  irányuló  igények  teljesítésének  rendjéről
szóló  szabályzatát  –  az  előterjesztettek  szerint  –
elfogadja.

A határozat mellékletét képezi a Szabályzat

Határidő: azonnal

Felelős: Farkas Julianna jegyző
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2. Karácsonyi ajándékozás

(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr.  Horváth  László polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében
elmondta,  hogy  Mezőnyárád  község  Önkormányzatánál  már
hagyománnyá  vált,  hogy  minden  évben  karácsonyra
megajándékozzuk az óvodába és iskolába járó gyermekeket
egy-egy csomag szaloncukorral, a 70 és 70  éven felüli
idős  mezőnyárádi  állampolgárokat  pedig  szintén
megajándékozzuk  karácsonyra.  Javasolta,  hogy  az  elmúlt
évhez  hasonlóan  az  idős  embereknek  ne  ajándékcsomagot,
hanem ajándékutalványt ajándékozzunk, amelyen mindenki azt
vásárol, amit akar, amire szüksége van. Javasolta, hogy a
tavalyi évhez hasonlóan most is legyen az ajándékutalvány
1.500,-  Ft  összegben  levásárolható.  Kérte  a  képviselők
javaslatát a napirenddel kapcsolatban 

 

H o z z á s z ó l á s o k.  

Vígh Gyuláné képviselő: Elmondta, hogy úgy emlékszik, hogy ta-
valy 2.000,- Ft értékben kaptak utalványt az idős emberek,
javasolta, hogy most is így legyen.

Dr.  Horváth  László polgármester:  Válaszában  elmondta,  igaz,
hogy tavaly 1.500,- Ft volt az utalvány értéke, de elfo-
gadja a képviselő javaslatát, miszerint a 70 és 70 éven
felüli idős emberek részére 2.000.- Ft értékű utalványt
ajándékozzon az önkormányzat  karácsonyra.     Megkérdezte
a képviselőket, aki ezzel egyetért és valamint azzal, hogy
az óvodába és iskolába járó gyermekek egy csomag szalon-
cukrot, míg a 70 és 70  éven felüli idős mezőnyárádi ál-
lampolgárok 2.000,- Ft értékű utalványt kapjanak az önkor-
mányzattól szintén karácsonya, az kézfelnyújtással szavaz-
zon.

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

58/2013(XII.09.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Gyermekek és idős emberek karácsonyi ajándékozása
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Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a
Mezőnyárádi  Óvodába  és  a  Szederkényi  Anna  Általános
Iskolába járó 188  gyermek részére 1 csomag szaloncukrot
és a községben élő 70 és 70 éven felüli 197 idős polgára
részére  karácsony  alkalmából  2.000,-  Ft  értékben
ajándékutalványt  ajándékoz  az  átmeneti  segélykeret
terhére.
Képviselő-testület  felkéri  polgármesterét,  hogy  a
határozatban foglaltaknak megfelelően járjon el. 

Felelős: Dr. Horváth László polgármester

Határidő:    2013. december 21.

3. Szociális tűzifa juttatás
   (Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr.  Horváth  László polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében
elmondta,  hogy  A  helyi  önkormányzatok  szociális  célú
tűzifa  vásárláshoz  kapcsolódó  kiegészítő  támogatásról
szóló 57/2013.(X.04.) BM rendelet, valamint a Képviselő-
testület  42/2013.(X.07.)  számú  határozata  alapján  az
önkormányzatunk 158 m3 tűzifa vásárlására nyújtotta be
igényét. A támogatás elbírálását követően önkormányzatunk
55 m3 tűzifa vásárlására kapott támogatást. A szociális
tűzifára  való  jogosultság  feltételeiről,  a  támogatás
módjáról  a  képviselő-testületnek  rendeletet  kell
alkotnia. Az előző évekhez hasonlóan a tűzifa juttatás
odaítéléséről  a  képviselőtestület  szociális  bizottsága
dönt  a  benyújtott  kérelmek  alapján.  A  kérelmek
benyújtásának  határideje  2013.  december  20-a  és
elbírálása 2014. év januárjában történik. Megkérdezte a
képviselőket, van-e valakinek hozzászólása a napirendhez.

H o z z á s z ó l á s  nem volt.

Dr. Horváth László polgármester: Elmondta, hogy egy értesítést
küldünk ki a lakosság részére, amely tartalmazza mind
azokat a feltételeket, amelynek meg kell felelni ahhoz,
hogy  a  kérelmező  szociális  tűzifa  juttatásban
részesülhessen.  A testületnek döntenie kell abban, hogy
mennyi  legyen  az  a  jövedelem  határ,   amely  alatt  be
lehet adni a kérelmeket. Kérte a képviselők véleményét.

H o z z á s z ó l á s o k.
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Dr. Szántai-Kiss László képviselő, Szociális Bizottság elnöke:
Javasolta, hogy a szénjuttatáshoz hasonlóan állapítsák
meg a családban az egy főre jutó jövedelem összegét és
egyedül  álló  esetében  szintén  állapítsanak  meg  egy
jövedelemhatárt. Javasolta a családban  az egy főre jutó
jövedelem legyen a nyugdíjminimum 130 %-a, ami 37.050.-
Ft, egyedül álló esetében legyen a nyugdíjminimum 190 %-
a, ami 54.150,- Ft.

Farkas  Julianna  jegyző:  Kiegészítésképpen  elmondta,  hogy  a
tavalyi szociális tűzifajuttatástól annyiban térnek el a
feltételek  most,  hogy  a  jövedelem  határ  tekintetében
előnyt  élveznek  azok,  akik  az  értesítésben  felsorolt
önkormányzati támogatásban is részesülnek. Ilyen például
a lakásfenntartási támogatás, gyermekvédelmi támogatása,
aktív korúak ellátása. 

Dr. Horváth László polgármester: Megkérdezte a képviselőktől,
aki  egyetért  azzal,  hogy  a  szociális  tűzifa  juttatás
elbírálásánál a családban élők egy főre jütő jövedelem
határa a nyugdíjminimum 130 %-a, azaz 37.050,- Ft, az
egyedül élők esetében a jövedelemhatár a nyugdíjminimum
190 % -a legyen, azaz 54.150,- Ft, az kézfelnyújtással
szavazzon.  A  szociális  tűzifára  való  jogosultság
elbírálása a Szociális Bizottság feladata lesz.

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

11/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

A szociális célú tűzifára való jogosultságról

Mezőnyárád  Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyaror-
szág Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott fel-
adatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatáro-
zott, valamint A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavá-
sárláshoz  kapcsolódó  kiegészítő  támogatásról  szóló  57/2013.
(X.4.) BM rendelet 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlás-
hoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásra az alábbi
rendeltet alkotja:

1.§.
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A rendelet hatálya

(1) A  rendelet hatálya kiterjed a községben lakóhellyel ren-
delkező személyekre,

(2) A  bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre,

(3)  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993.évi III. tv. (továbbiakban Sztv.) 3. § (3) bekezdésé-
ben felsorolt személyekre,

(4) A rendelet hatálya az (1) bekezdésekben foglaltakon túlme-
nően kiterjed a községben életvitelszerűen tartózkodó sze-
mélyekre is.

Az ellátásra való igényjogosultság

2. §.

(1) Szociális célú tűzifa természetbeni támogatásban részesít-
hető az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi
nyugdíj 130 %-át, egyedülálló esetén 200 %-ot, és a Sztv.
4§ (1) b) pontjában meghatározott vagyonnal nem rendelke-
zik.

A természetbeni ellátás odaítélésekor előnyben részesül az a
rászoruló, aki az Sztv. szerint megállapított

- aktív korúak ellátására
- időskorúak járadékára
- lakásfenntartási támogatásra jogosult, illetve

       - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szó-
ló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrá-
nyos helyzetű gyermeket nevelő család

3. §.

(1)  Az e rendelet szerinti egyszeri szociális természetbeni
juttatás megállapításáról a Képviselő-testület Szociális
Bizottsága határozattal dönt a helyi önkormányzatok szo-
ciális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támo-
gatásról szóló 57/2013.(X. 4.) BM rendelet (továbbiakban
Rendelet) 1. mellékletében biztosított mennyiség mértéké-
ig.

Az e rendelet szerint egy kérelmező részére biztosított tűzifa 
mennyisége nem haladhatja meg a Rendelet 3. § (2) bekezdés c.) 
pontjában foglalt mértéket.

Eljárási rendelkezések
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4.§

(1)   A természetbeni juttatás iránti igény elbírálása kérelem
alapján történik, illetve indokolt esetben hivatalból
is megállapítható.

(2)    Az egyszeri természetbeni juttatás megállapítása iránti
kérelmeket az Önkormányzati  Hivatalhoz kell benyújtani
2013. december 20-ig.

5.§

(1)    E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)   E rendelet az 57/2013.(X. 4.) BM rendeletben foglalt el-
számolási kötelezettség teljesítését követően hatályát
veszti.

 4. Szociális közlekedés és közösségi szolgáltatásra pályázat
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr.  Horváth  László  polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében
elmondta, hogy Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-
testülete a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás,
a  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás,  valamint  a
közösségi  ellátások  fejlesztésének  szükségességét
határozta  el.  Ezeknek  a  feladatoknak  az  ellátásához
gépkocsi beszerzése válik szükségessé. Erre a gépjárműre,
amely egy 9 személyes kisbusz, melynek értéke 10 millió
forint,  pályázni  lehet  az  önkormányzatnak.  Kérte  a
képviselőket, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat az
alapszolgáltatások ellátáshoz pályázatot adjon be egy 9
személyes  kisbusz  beszerzésére,  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.

59/2013(XII.09.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Szociális közösségi szolgáltatás
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Mezőnyárád község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
szociális  alapszolgáltatások  keretében  –  a  szociális
étkeztetés,  a  házi  segítségnyújtás,  a  jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás, valamint a közösségi ellátások – a
szolgáltatások  fejlesztésének  szükségességét  határozta
el.

Képviselő-testület  ezen  feladatainak  a  lakosság
érdekeinek szem előtt tartsa mellett, 2014. január 1-től
biztosítja az ellátottak részére a gépkocsival történő
szolgáltatást.

Az önkormányzati feladat ellátásához a Képviselő-testület
gépkocsi beszerzését határozta el, mellyel a szolgáltatás
fejlesztésének tesz eleget.

Képviselő-testület  a  szakmai  programot  megtárgyalta  és
azt jóváhagyólag elfogadta.
E határozat mellékletét képezi a szakmai program.
Képviselő-testület  felkéri  polgármesterét  a  gépkocsi
beszerzésére.

Felelős: Dr. Horváth László polgármester

Határidő: 2013. december 31.

5.   Időszerű feladatok   

Dr. Horváth László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket,
hogy a következő testületi ülést december 20-a tervezte,
amikor a szociális rendeletet fogja tárgyalni a testület.

      December 15-én advent harmadik vasárnapján az önkormány-
zat dolgozói fogják meggyújtani a harmadik gyertyát a
templom előtt készített adventi koszorún, amikor egy kis
műsort adunk elő. Mindenkit szeretettel várunk.

A só szoba elkészült, üzemkész állapotban van már. Még
üzemeltetésre nem nyitjuk meg, ahhoz még sok előkészület-
re van szükség. Kell találnunk egy felelős személyt aki
irányítja a só szoba működését. Előjegyzés alapján fog
majd történni. Egy-egy kúrához, legalább 8-10 alkalomra
van szükség. 
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Szajlai Gábor képviselő: Megkérdezte, hogy a só szobát csak he-
lyi lakosok vehetik igénybe?

Dr. Horváth László polgármester: Válaszában elmondta, hogy nem
csak helyi lakosok vehetik igénybe.

Több tárgy nincs a polgármester az ülést bezárta.

Dr. Horváth László                          Farkas Julianna
 polgármester                                   jegyző
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