
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 20-án 13 órakor megtartott
üléséről.

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

Távol maradását jelezte: Bogyó József 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 egy
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. Szociális ellátási formák szabályozása
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

2. Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási  
Megállapodásának módosításának elfogadása

   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

3. 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. Szociális ellátási formák szabályozása
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

2. Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási  
   Megállapodásának módosításának elfogadása
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

3. Időszerű feladatok megbeszélése

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA

1.)Szociális ellátási formák szabályozása
  (Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr.  Horváth  László polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében
elmondta, hogy a szociális ellátási formák 2014. január
1-től megváltoznak. Az átmeneti segély, a temetési segély
és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási
formaként megszűnik, önkormányzati segéllyé olvad össze.
A törvény felhatalmazó és átmeneti rendelkezései szerint
a települési önkormányzatnak 2013. december 31-ig kell
megalkotnia  az  önkormányzati  segély  megállapításának,
kifizetésének,  folyósításának,  valamint  felhasználása
ellenőrzésének  szabályairól  szóló  rendeletét.
Méltányossági  közgyógyellátás  megállapításával
kapcsolatos  feladat  2014.  január  1-től  jegyzői
hatáskörből  a  települési  önkormányzat  képviselő-
testületének hatáskörébe kerül. Önkormányzati segélyben
elsősorban  azokat  a  személyeket  indokolt  részesíteni,
akik  önmaguk,  illetve  családjuk  létfenntartásáról  más
módon  nem  tudnak  gondoskodni  vagy  alkalmanként
jelentkező, nem várt többletkiadások, illetve a családban
nevelkedő  gyermek  hátrányos  helyzete  miatt  anyagi
segítségre  szorulnak.  A  jogosultak  körét  a  szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III.  törvény  határozza  meg.  Az  önkormányzati  segély
iránti  kérelemről   a  kérelem  beérkezését  vagy  a
hivatalbóli eljárás megindítását követően 15 napon belül
kell dönteni. Megkérdezte a képviselőket, 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 aki eddig jogosult
volt  valamilyen  segélyre,  befolyásolja-e,  esetleg
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megszűnhet-e a változás bevezetésével 2014. január 1-e után
a korábbi támogatás? 

Farkas Julianna jegyző: Válaszában elmondta, hogy a szociális
ellátási formák szabályozásáról szóló rendelet elfogadásával
nem változik semmi azok tekintetében, akik részére korábban
rendszeresen folyósított segély lett megállapítva.

Vígh  Gyuláné képviselő:  Megkérdezte,  hogy  konkrétan  a
rendszeres szociális segélyre, foglalkoztatást helyettesítő
támogatásra gondolt.

Farkas  Julianna jegyző:  Válaszában  elmondta,  hogy  az  aktív
korúak ellátása eddig sem a képviselő-testületre tartozott,
ezután sem fog az önkormányzati segélyek közé tartozni.

Vígh Gyuláné képviselő: A rendelet tervezet 1.§.(3)bekezdésében
azt, hogy ha valaki az önkormányzattól rendszeres szociális
ellátásban részesül, az nem kérhet átmeneti segélyt, nem
tartja  jónak,  mivel  az  átmeneti  segélyt  egy  rendkívüli
élethelyzet idézheti elő.

Dr. Horváth László polgármester: Véleménye szerint is, attól,
hogy  valaki  átmeneti  segélyre  is  igényt  tart,  attól  még
normál magatartást tanúsít, csak az élethelyzete miatt válik
szükségessé.   

Vígh  Gyuláné képviselő:  Megkérdezte,  hogy  méltányossági
közgyógyellátás van-e nálunk?

Farkas  Julianna jegyző:  Elmondta,  hogy  igen  van  nálunk
méltányossági közgyógyellátás.

Dr. Horváth László polgármester: Beszélni kellene a temetési
segély megállapításáról is. A rendelet-tervezetben szereplő
összeghatár  benne  maradjon-e.  Javasolta,  hogy  a  temetési
segély elbírálását  jövedelemhatárra tekintet  nélkül tegye
meg  a  Szociális  Bizottság.  Az  önkormányzati  segélynél  a
jövedelemhatárt  család  és  egyedül  álló  esetében  is  meg
kellene  határozni.  Család  esetében  az  öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 130 %-át,  egyedül  álló
esetén az  öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
150  %-át  vegye  figyelembe  a  bizottság,  ami  különös
méltánylást  érdemlően  20  %-kal  eltérhet.  Megkérdezte  a
képviselőket,  ha van valakinek hozzászólása a szociális
rendelettel kapcsolatban, az tegye meg.

Hozzászólás, ellenjavaslat nem volt.
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Dr. Horváth László polgármester: Megkérdezte a képviselőket,
aki  egyetért  a  módosításokkal  kiegészített  az  egyes
szociális ellátási formák szabályozásáról szóló rendlettel,
mely  szerint  az  1§.(3)  bekezdése  „Az  a  kérelmező,  aki
rendszeres szociális ellátásban, ellátásokban (aktív korúak
ellátása,  lakásfenntartási  támogatás,  méltányossági
közgyógyellátás) részesül az önkormányzattól, nem jogosult
átmeneti  segélyre.”  -   kikerüljön.  Az  önkormányzati
segélynél  a  jövedelemhatár  család  esetében  az  öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-a,  egyedül
álló  esetén  az  öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 %-a legyen és különös méltánylást érdemlően
20  %-kal  eltérhet.   A   temetési  segély  elbírálása
jövedelemhatárra tekintet nélkül kerüljön megállapításra.
Aki a módosításokkal kiegészített rendelettel egyetért, az
kézfelnyújtással szavazzon.

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

MEZŐNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

Mezőnyárád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontja, valamint
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) felhatalmazása
alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed Mezőnyárád község
közigazgatási területén élő, az Sztv. 3. § (1)-
(3) bekezdésében felsorolt személyekre.

(2) Mezőnyárád Község Önkormányzata szociális
alapellátás keretében –  szociális
rászorultságtól függően –  pénzbeli és
természetbeni ellátásban részesíti az e rendelet
hatálya alá tartozó személyeket.

2. § (1) E rendeletben szabályozott ellátások közül:

a) Az önkormányzati segély megállapítása,
felülvizsgálata és megszüntetése átruházott
hatáskörben  a   Szociális  Bizottság
hatásköre.
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b) A köztemetés elrendelése,  a  méltányossági
közgyógyellátás  és  a  kelengye  segély
megállapítása   a polgármester hatáskörébe
tartozik.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt ellátások
megállapítása iránti kérelmeket a Mezőnyárádi
Közös Önkormányzati Hivatalba kell benyújtani.

3. § (1) A szociális ellátásra való jogosultság
elbírálásához a kérelmező köteles saját és
családja jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, s a
nyilatkozatban foglaltakat igazolni. A
jövedelemszámításnál irányadó időszak a havonta
mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását
megelőző egy hónap, egyéb jövedelem esetén egy
év. Szükség esetén –  amennyiben a kérelmező
életkörülményei az azonnali segítséget
indokolják –  az ellátás bizonyító eljárás
nélkül, a rászoruló nyilatkozata alapján is
megállapítható. A jegyző a kérelmező szociális
helyzetéről szükség esetén környezettanulmányt
készít. Nem kell környezettanulmányt készíteni,
ha az életkörülmények az eljáró hatóság előtt
ismertek.

(2) A szociális rászorultságtól függő ellátások
igénylése esetén a kérelmezőnek nyilatkoznia
kell, hogy ellátására tartási, öröklési,
életjáradéki szerződés keretében történt-e
kötelezettségvállalás.

(3) Önkormányzati segély temetés miatti igénylése
esetén a kérelmező arról köteles nyilatkozni,
hogy az elhunyttal előzőleg kötöttek-e tartási,
öröklési, életjáradéki szerződést.

4. § A pénzbeli ellátások közül –  a jogerős határozat
alapján –  az alkalmankénti támogatások folyószámlára
utalással,  indokolt  esetben  a házipénztárból,   a
rendszeres pénzellátások a tárgyhót követő hónap 5.
napjáig folyószámlára utalással folyósítandók.

II. PÉNZBELI ELLÁTÁSOK

Aktív korúak ellátása

5. § Az aktív korúak ellátását az Sztv. 33-37/C. §-okban
foglaltaknak megfelelően kell biztosítani.
A háziorvos javaslata alapján a foglalkoztatást
helyettesítő támogatásban részesülő személy –
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egészségi, vagy mentális állapotára tekintettel –
rendszeres szociális segélyre válhat jogosulttá.

6. § (1)   Mezőnyárád  Község Önkormányzata az Sztv. 37. §
(1) bekezdés b)-d) pontja szerinti rendszeres
szociális segélyre jogosultság esetén az
együttműködésre a Mezőkövesdi  Kistérségi
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatot  jelöli
ki.

(2) Az Sztv. 37. § (1) bekezdés b)-c) pontjaiban
foglalt rendszeres szociális segély
folyósításának feltételeként a támogatásban
részesülő:
a) az együttműködésre kijelölt szervnél a

megállapított határozat jogerőre
emelkedését követő 15 napon belül köteles
megjelenni és ott nyilvántartásba vetetni
magát,

b) a beilleszkedést segítő programról írásban
köteles megállapodni az együttműködésre
kijelölt szervvel és köteles vállalni az
abban foglaltak betartását.

(3) A beilleszkedést segítő program típusai a
jogosult szociális helyzetéhez és mentális
állapotához igazodva a következők lehetnek:
a) a munkavégzésre történő felkészülési

programokon való részvétel,
b)   munkavállalási szándék kialakítása, munka-

                    vállalási tanácsadás, aktív álláskeresés,
c) egyéni képességet fejlesztő, vagy az

életmódot formáló foglalkozásokon,
tanácsadáson való részvétel,

d)   életmódot formáló tanácsadás,
               e)   pozitív beállítódás kialakítása.

(4)   A rendszeres szociális segély megállapításáról
az együttműködésre kijelölt szervet a határozat
megküldésével tájékoztatni kell.

(5)   Az együttműködésre kijelölt szerv köteles:
a)    a külön jogszabályban meghatározott

                     esetnaplót vezetni,
               b)    a külön jogszabályban meghatározottak
                     szerint – a rendszeres szociális  
                     segélyben részesülő személy bevonásával –
                     beilleszkedést segítő programról írásban 
                     megállapodni és a megállapodásról a 
                     határozatot hozó szervet tájékoztatni.

c)  amennyiben a rendszeres szociális 
     segélyben részesülő személy foglalkozttá-
     sáról tudomást szerez, úgy tájékoztatja a 
     támogatásban részesülőt bejelentési 
     kötelezettségéről, de egyidejűleg a 
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     határozatot hozó szervet a következő 
     munkanapon értesíti,
d)   a beilleszkedési programot évente értékeli

                    és az írásos értékelést a határozatot hozó 
                    szervnek megküldi,

d) az együttműködés megszegéséről a 
     határozatot hozó szervet haladéktalanul 
     írásban értesíti.

Önkormányzati segély

7. §    (1) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint időszakosan,
vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő
személyek részére önkormányzati segély
nyújtható. 

        (2)   Rendkívüli kiadás oka lehet: betegség, haláleset,
elemi kár, a válsághelyzetben lévő várandós
anya gyermekének megtartása, a gyermek
beiskoláztatása, a gyermek fogadásának
előkészítése, a gyermek családba való
visszakerülésének elősegítése.         

(3) Az önkormányzati segély adható alkalmanként
és havi rendszerességgel. Az alkalmankénti
segély létfenntartásra, továbbá
gyógyszertámogatásként, az
egészségbiztosítás által nem, vagy részben
támogatott illetve egyéb, alkalmanként
jelentkező többletkiadások részbeni, vagy
teljes mértékű fedezésére adható. 

8. §   (1)    Önkormányzati segély alkalmanként, annak a
személynek adható, akinek családjában az egy
főre jutó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 130 %-át,egyedül álló esetén az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 %-át. E jövedelemhatártól a
döntést hozó, különös méltánylást érdemlő
esetben –  betegség, elemi kár, tüzelő
beszerzés – 20 %-kal eltérhet.

(2) Különös méltánylást érdemlő esetben évente
legfeljebb egyszer –  jövedelemre tekintet
nélkül –  kérelemre, vagy hivatalból
alkalmankénti önkormányzati segély adható. A
méltányosság gyakorlásának indokait a
határozatban részletezni kell.

(3) Az alkalmankénti önkormányzati segély
egyszeri összege – rászorultságtól függően –
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legfeljebb 10.000,- Ft-ig állapítható meg.
Egy naptári éven belül ugyanaz a személy
legfeljebb 20.000,- Ft erejéig részesíthető
átmeneti segélyben. Elemi kár esetén a
károsultnak a költségvetésben meghatározott
összeg erejéig támogatás nyújtható.

(4) Amennyiben az ügy összes körülményeire
tekintettel feltételezhető, hogy a jogosult
a segélyt nem rendeltetésszerűen használná
fel, az kiadható részben, vagy egészben,
természetben, valamint elszámolási
kötelezettséggel. A természetbeni ellátás
lehet Erzsébet-utalvány, élelmiszer,
tüzelősegély, tankönyv és tanszervásárlás
támogatása, ruházat biztosítása, közüzemi
díjak kifizetése, gyermekintézmények
térítési díjának kifizetéséhez adott
támogatás. A beszerzésekről és a díjak
kifizetéséről ez esetben a jegyző
gondoskodik.

(5) Amennyiben az önkormányzat költségvetése
lehetővé teszi, évente egy alkalommal,
elsősorban karácsony előtt, a 70. és 70 éven
felüli nyugdíjasokat - korukra tekintettel –
alkalmankénti önkormányzati segélyként
pénzbeli, vagy természetbeni ellátásban
lehet részesíteni.

9.§    (1) Önkormányzati segély, temetés miatt adható-
jövedelemre  tekintet  nélkül  -  annak  a
kérelmezőnek, aki az elhunyt
eltemettetéséről gondoskodott annak
ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy
tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de
akinek a költségek viselése a saját, illetve
családja létfenntartását veszélyezteti. 

       (2) Az önkormányzati segély iránti kérelmet a
haláleset bekövetkeztétől számított 15 napon
belül kell előterjeszteni. A kérelemhez
csatolni kell az elhunyt halotti anyakönyvi
kivonatát, ha a haláleset nem helyben
történt. A kérelemhez csatolni kell a
temetési költséget igazoló számlák eredeti
példányát, amelyek a kérelmező nevére, vagy
vele egy háztartásban élő személy nevére
vannak kiállítva.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott anyakönyvi
kivonatot és a számlákat a kérelmező részére
vissza kell adni. A megállapított segély
összegét –  vagy a kérelem elutasításának

8



tényét -, illetve a határozat számát a
számlákra rá kell vezetni. Önkormányzati
segély a temetés költségeit igazoló számla
hiányában is –  utólagos elszámolási
kötelezettség mellett – megállapítható.

(4) Az önkormányzati segély összege a helyben
szokásos legolcsóbb temetési költség 10 %-
ának megfelelő összeg, maximum 10.000,- Ft.
A segély indokolt esetben természetbeni
ellátás formájában is nyújtható, ez esetben
a segély összegének erejéig a temetési
számla kiegyenlíthető.

10.§   (1)      Önkormányzati segélyként gyermekek érdekében
támogatás nyújtható annak a kiskorú
gyermeknek, illetve családnak, ahol a család
egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének  130 %-át, és a család
időszakosan létfenntartási gondokkal küzd,
vagy létfenntartását veszélyeztető
rendkívüli élethelyzetbe került.

(2)   Méltányossági alapon az (1) bekezdésben
meghatározott jövedelemhatártól 20%-kal el
lehet térni hosszan  tartó betegség,
rendkívüli családi tragédia esetén. 

(3)       Gyermekvédelmi célból az önkormányzati segély
egyszeri összege 5.000,-   Ft-nál több nem
lehet.  Egy naptári éven belül ugyanaz a
gyermek legfeljebb 10.000,- Ft erejéig
részesíthető önkormányzati támogatásban.

Kelengye segély 

11.§.  (1) Kelengye  segély  állapítható  meg  annak  a
mezőnyárádi  állandó  lakóhelyű  család
részére,  ahol  élő  gyermek  született  és  a
gyermek  tartásáról gondozásáról,
neveléséről a család gondoskodik.

(2)    A  kelengye  segély  mértéke:  10.000 Ft
gyermekenként.
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III. TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

Köztemetés

12. § Az önkormányzat a köztemetés biztosításáról az Sztv.
48. §-a szerint gondoskodik.

Méltányossági közgyógyellátás

13. § Az Sztv. 50. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakon
kívül a (3) bekezdés alapján  egy év időtartamra annak
a szociálisan rászorult személynek állapítható meg
méltányossági közgyógyellátási jogosultság, akinek:
a) a családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
150 %-át, és havi rendszeres gyógyító ellátásának
költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 25 %-át,

b) egyedül élőként jövedelme nem éri el az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,
és havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 25 %-át.

IV. SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK

Étkeztetés

14.§  (1)  Étkeztetés keretében az önkormányzat tartósan,  vagy
átmenetileg napi egyszeri meleg étkeztetést
(ebédet) biztosít a szociális rászorultnak. 

 (2)  Szociális rászorultnak tekinthető az a személy,
aki:

            a) a 70. életévét betöltötte, vagy
tartós, vagy átmeneti betegsége,
hajléktalansága miatt önmaga  ellátására
képtelen és

            b)  vagyonnal nem rendelkezik, tartásra képes, vagy
köteles hozzátartozója nincs, vagy tartási
kötelezettségét nem teljesíti,  eltartási,
öröklési, gondozási szerződéssel nem
rendelkezik.

(3) Az átmeneti, vagy tartós betegség igazolására
kérelmező orvosi igazolást csatol.

(4) Az étkeztetés történhet a házi segítségnyújtás
keretében házhozszállítással, illetve a jogosult
általi elvitellel.
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(5) A szociális étkeztetést az önkormányzat az általa
fenntartott  konyhából biztosítja.

Házi segítségnyújtás

15. § Az önkormányzat az Sztv-ben meghatározott házi
segítségnyújtásról a Mezőkövesdi Kistérségi  Szociális
és Gyermekjóléti Szolgálaton keresztül gondoskodik.

Családsegítés

16. § Az önkormányzat a családsegítést az Sztv. 64-65. §-
aiban foglalt feltételek szerint a Mezőkövesdi
Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat keretén
belül biztosítja.

V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17.§ E rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.
Hatályba lépésével egyidejűleg Mezőnyárád  Község
Önkormányzata Képviselő-testületének  többször
módosított   „A  pénzben  és  természetben  nyújtott
szociális ellátásokról”  szóló 6/2011. (VI.  31.)
rendelete hatályát veszti.

2.) Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási  
    Megállapodásának módosításának elfogadása
    (Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr.  Horváth  László polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében
elmondta,  hogy  Tiszavalk  és  Tiszabábolna  Község
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  határozatában
kinyilvánította  azon  szándékát,  hogy  2014.  január  01.
napjától a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás tagja
kíván lenni. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 89. §-a
szabályozza  a  társulásokhoz  történő  csatlakozás
lehetőségét,  mely  szerint  a  társuláshoz  csatlakozni
naptári év első, abból kiválni naptári év utolsó napjával
lehet, ha törvény vagy a társulási megállapodás másként
nem rendelkezik. A társuláshoz való csatlakozásról és a
kiválásról, ha törvény eltérően nem rendelkezik, legalább
hat  hónappal  korábban,  minősített  többséggel  kell
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dönteni. Erről a társulási tanácsot értesíteni kell.  Mind
a két település a törvényi szabályt betartva hat hónappal
korábban, 2013. júniusában hozta meg a döntését és kérte,
a  Mezőkövesdi  Többcélú  Kistérségi  Társulásba  való
felvételét. Tiszabábolna  Község  Önkormányzatának  és
Tiszavalk  Község  Önkormányzatának  polgármesterei
nyilatkoztak  arról  is,  hogy  a  Mezőcsáti  Többcélú
Kistérségi  Társulás  felé  nincs  fennálló  tartozása  az
önkormányzatuknak,  illetve  a  Társulás  velük  szemben
semmilyen jogcímen követeléssel nem élhet. A Társulási
megállapodás még más tartalmi elemeket is érintene, 
-    a Társulási Tanács nevének egységesítését, hogy

mindenhol ugyanúgy szerepeljen a megnevezés,
-     az alelnök számát, mivel időközben megszületett a

szakmai  állásfoglalás,  mely  szerint  csak  egy
alelnök  lehet,  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
95.  § (1)  bekezdése  alapján  a  társulási  tanács
tagjai  közül  elnököt  választ,  alelnököt
választhat.

-      a Társulási Tanács üléseinek számát, mivel minimum
a  6  ülést  kell  tartani,  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
44.  §-a  értelmében A  képviselő-testület  szükség
szerint,  a  szervezeti  és  működési  szabályzatban
meghatározott számú, de évente legalább hat ülést
tart.

-     a  bizottság  elnökének  megválasztását,  mert  az
Tanácsi  hatáskör,  Mökt.  58.§  (1)  bekezdése
szerint.

-     a belépő kettő új település nevének felvételét a
Társulási Megállapodásba, 

-    végül  kikerül  a  Társulási  Megállapodásból  a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, mert a továbbiakban
állami  feladat  ennek  biztosítása  és  a  Társulás  nem
vállalta a feladatellátást. Megkérdezte a képviselőktől,
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 a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási   Megállapodásának  módosításával,  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.
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60/2013(XII.20.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulási Tanács
Társulási Megállapodás módosítása 

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a
Mezőkövesdi  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Tanácsa  a
Társulási Megállapodás módosítását elfogadja.

Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a
Társulási  Tanács  Társulási  Megállapodás  módosításával
kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős  : Dr. Horváth László polgármester

3.) Időszerű feladatok megtárgyalása

Dr. Horváth László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket,
hogy a  Bükkábrányi Rendőrőrs őrsparancsnokának tájékoz-
tatása alapján Mezőnyárádon saját körzeti megbízott fog
fogadóórát adni. Ehhez helyiséget a Polgárőrség irodájá-
ban fogjuk biztosítani.

      Megköszönte a képviselők egész évi munkáját, jó egészsé-
get kívánt az új esztendőre.

Több tárgy nincs a polgármester az ülést bezárta.

Kmf.

Dr. Horváth László                          Farkas Julianna
 polgármester                                   jegyző
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