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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  kérte  azok
elfogadását.

Az ülés javasolt napirendi pontjai:

1. Az önkormányzat 2014.évi költségvetésének beterjesztése
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

2. A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből 
eredő fizetési kötelességek megállapítása

   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

3. Szándéknyilatkozat a Dél-borsodi LEADER Csoporthoz 
tartozásról

   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

4. A képviselő-testület 2014.évi munkaterve
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

5. A közmeghallgatás időpontjának meghatározása
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

6. 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. Az önkormányzat 2014.évi költségvetésének beterjesztése
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

2. A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből 
eredő fizetési kötelességek megállapítása

   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

3. Szándéknyilatkozat a Dél-borsodi LEADER Csoporthoz 
tartozásról

   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

4. A képviselő-testület 2014.évi munkaterve
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

5. A közmeghallgatás időpontjának meghatározása
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

6. Időszerű feladatok megbeszélése

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA

1. Az önkormányzat 2014.évi költségvetésének beterjesztése
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr.  Horváth  László polgármester:  Szóbeli  előterjesztésében
elmondta,  hogy  Mezőnyárád  község  Önkormányzat  2014.évi
költségvetésének írásos anyaga elkészült, melyet minden
képviselő megkapott. A tavalyi költségvetéshez hasonlóan,
külön  kell  az  önkormányzatnak,  külön  a  hivatalnak
költségvetést készíteni.

     Ezt a költségvetést egész évre kellett elkészíteni, de az
az igazság, hogy csak a saját mandátumunk idejéig illik
olyan  döntést  hozni,  ami  a  költségvetést  érinti.  Nem
tervezhetünk  a  következő  ciklusra,  az  legyen  az  új
testület  feladata.  A  9  hónap  elég  lesz  arra,  hogy  a
folyamatban lévő beruházásainkat befejezzük, buszmegállók
építése,  orvosi  rendelő  lépcsőjének  rendbe  tétele.
Eredményként  mutatható  még  fel  az  is,  hogy  az
étkeztetésnél nem  emelünk díjtételeket. 

     A költségvetés visszafogott.     Javasolta, hogy a  mai
testületi  ülésen  részletesen  tárgyalják  meg  az
előterjesztését,  mondják  el  módosítási  ötleteiket,
javaslataikat  a  költségvetéssel  kapcsolatban.  A
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javaslatok átvezetésre kerülnek majd a költségvetésben és
ezt követően a következő testületi ülésen az elkészített,
rendelet-tervezetet  a  képviselők  megtárgyalják  és  ha
minden  rendben  van,  akkor  az  elfogadásra  is  kerülhet.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek hozzászólása
az önkormányzat 2014.évi költségvetéséhez. 

H o z z á sz ó l á s o k.

Bogyó József képviselő: Megkérdezte, hogy mi az a7,5 millió
forint kamatkiadás?

Dr. Horváth László polgármester: Válaszában elmondta, hogy a
szennyvízberuházás  idején,  amikor  a  lakosok  által
befizetett havi 1.300 forintot az alapítvány kiegészítette
azzal  a  feltétellel,  hogy  a  lakosok  felajánlották  a
közműfejlesztésre  visszaigényelt  teljes  összeget  a
beruházás finanszírozására. Ezeket a visszaigényléseket a
Magyar  Államkincstáron  keresztül  közüzemi  támogatásként
lehetett  lehívni.  Ez  a  pénzügyi  konstrukció  valakinek
szemet  szúrt,  ellenőrzést  tartottak,  mindent  rendben
találtak ugyan, de az Államkincstár visszakövetelte tőlünk
a visszaigényelt összeget. Ez az ügy már a bíróságon van.
Igaz, hogy számunkra kedvezően haladnak a dolgok, de a
működésképtelen  önkormányzatok  támogatásán  megigényeltük
azt az összeget. Az Államkincstár részére  vissza kell
fizetni és vissza is fizettünk már ebből az összegből a
tőkét,  azonban  a  kamat  a  7,5  millió  forint   még
visszafizetésre vár. 

Vígh  Gyuláné képviselő:  Megkérdezte,  hogy  a  kommunális  adó
összege megmarad?

Dr. Horváth László polgármester: Válaszában elmondta, hogy az
elmúlt év végén lehetett volna emelni, mivel a törvény
kimondja, hogy adót év közben nem lehet emelni. 

Vígh  Gyuláné képviselő:  Megkérdezte,  hogy  a  Faluszépítő
Egyesület  részére  betervezett  2  millió  forintot  nem
működésre fogja felhasználni az egyesület?

Dr. Horváth László polgármester: Válaszában elmondta, hogy nem,
ez a beadott pályázat költségei.

Vígh Gyuláné képviselő: Megkérdezte, hogy a bérek tekintetében
a  létszámot  tekintve  a  2768  eFt  különbség  megoszlik
Mezőnyárád és Csincse település között?

Dr.  Horváth  László polgármester:  Válaszában  elmondta,  hogy
igen,  egy  dolgozó  bére  aki  az  adóval  foglalkozik  a
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hivatalnál  ez  megoszlik  Csincse  és  Mezőnyárád  között
létszámarányosan.

Vígh  Gyuláné képviselő:  Megkérdezte,  hogy  a  betervezett
jubileumi jutalom kit illet meg?

Dr. Horváth László polgármester: Válaszában elmondta, hogy a
betervezett jubileumi jutalom azt a dolgozót illeti majd
meg, aki 40 éve dolgozik a közigazgatásban. Ezt bruttó
összegben   be  kell  tervezni  a  költségvetésbe.  Ilyen
általában minden évben van, hogy valamelyik dolgozó eléri
a  jubileumi  jutalom  kifizetéséhez  szükséges  szolgálati
jogviszonyt. 

     
     Megkérdezte a képviselőket, hogy elviekben egyetértenek-e

Mezőnyárád község Önkormányzat 2014.évi költségvetésével? 

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

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az
önkormányzat  2014.évi  költségvetését  megtárgyalta  és  azt  a
rendelet elkészítéséhez jóváhagyta.

2. A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből
eredő fizetési kötelezettségek megállapítása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr.  Horváth  László polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében
elmondta, hogy az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV
törvény 29/A §-ban a helyi önkormányzat évente legkésőbb a
költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja
meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi
CXCIV  törvény  45.§  (1)  bekezdés  a.)  pontjának
felhatalmazása  alapján  a  kiadott  jogszabályban
meghatározottak  szerinti  saját  bevételeinek,  valamint  a
hivatkozott jogszabály 3.§(1) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
a költségvetési évet követő három évre várható összegét. A
törvényi felhatalmazások alapján a Kormány megalkotta az
adósságot  keletkeztető  ügyletekhez  történő  hozzájárulás
részletes  szabályairól  szóló  rendeletét,  melyben
meghatározásra  került,  hogy  mely  bevételek  minősülnek
saját bevételnek, valamint amely alapján bemutatható az
önkormányzatok  adósságot  keletkeztető  ügyleteiből  eredő
fizetési  kötelezettsége.  A  helyi  adók  esetében
feltételeztük, hogy az iparűzési adó rendszere a következő
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években  is  fennmarad,  de  annak  jövő  évre  vonatkozóan
további  csökkenésével  számoltunk.  Továbbra  sem  tervez
önkormányzatunk  hitelfelvételt.        Megkérdezte a
képviselőket,  a  napirendi  ponttal  kapcsolatban  van-e
valakinek hozzászólása.

H o z z á s z ó l á s nem volt.

Dr. Horváth László polgármester: Megkérdezte a képviselőket,
aki egyetért azzal, hogy 2014. évre  és az azt következő
évekre  vonatkozó  saját  bevételeinek  és  a  Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV törvény 3.§
(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő  fizetési  kötelezettségeinek  várható  összegét  a
határozat  melléklete  szerint  állapítja  meg  és  a
mellékletnek  megfelelően  határozza  meg  az  önkormányzat
2014.évi  költségvetési  rendeletében  szereplő  saját
bevételek  költségvetési évet követő három évre várható
összegét, 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.

1/2014.(I.31.)Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Mezőnyárád Község Önkormányzat saját bevételeinek
és  az  adósságot  keletkeztető  ügyleteiből  eredő
fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról
szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  29/A  §-ban  kapott
felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozza:

Mezőnyárád Község Önkormányzat 
 az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájá-

rulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.)
Korm.  rendelet  2.  §  szerinti  saját  bevételeinek  a
költségvetési évet követő három évre várható összeget
a jelen határozat 1. melléklete, valamint

 a  Magyarország  gazdasági  stabilitásáról  szóló  2011.
évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adóssá-
got  keletkeztető  ügyleteiből  eredő  fizetési  kötele-
zettségeinek a költségvetési évet követő három évre
várható összegét a jelen határozat 2. melléklete sze-
rint állapítja meg. 

Felelős Dr. Horváth László polgármester
Határidő: azonnal

1. melléklet 
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KIMUTATÁS 
a saját bevételek költségvetési évet követő három évre várható összegéről 

2015-2017. év
ezer Ft

Saját bevétel megnevezése * 2015. év 2016. év 2017. év 

Helyi adóból származó bevétel 27 000 26 500 26 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog ér-
tékesítéséből és hasznosításából származó bevétel    

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel    

Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel    

Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel    

Részvény értékesítéséből származó bevétel    

Részesedés értékesítéséből származó bevétel    

Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel    

Bírság-, pótlék- és díjbevétel 800 400 200

Kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés    

Saját bevétel összesen 27 800 26 900 26 200

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. ren-
delet 2. § alapján 

2. melléklet 
KIMUTATÁS 

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek a költségvetési évet követő há-
rom év várható összegéről 

2015-2017. év
ezer Ft

Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése ** 2015. év 2016. év 2017. év 

Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás    

Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás    

Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás    

Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás    

A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forga-
lomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak 
névértéke    

Egyéb értékpapír vételára    

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott 
kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke 

   

A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing fu-
tamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege. 

   

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés el-
adói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadé-
ki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár 

   

Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fi-
zetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték    

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Állam-
adósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

   

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség  összesen 
0 0 0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. §  (1) bekezdése alapján 
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3.  Szándéknyilatkozat  a  Dél-Borsodi  LEADER  Csoporthoz
tartozásról

(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr.  Horváth  László polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében
elmondta,  hogy  Mezőnyárád  község  Önkormányzata  a  Dél-
borsodi LEADER Csoporthoz tartozott idáig. Ők azok, akik a
pályázatok  elkészítésében,  azok  benyújtásában  nagy
segítségünkre  voltak.  Szükség  lenne  most  egy  olyan
szándéknyilatkozatra,  amelyben  a  képviselő-testület
kinyilvánítja azon akaratát, hogy továbbra is a LEADER
Csoporthoz szeretne tartozni. Javasolta a képviselőknek,
hogy  csatlakozzunk  továbbra  is  a  LEADER  Csoporthoz.
Szakmai  tapasztalatukra,  pályázati  munkákban  való
együttműködésükre  szükségünk  van.  Megkérdezte  a
képviselőket, van-e valakinek hozzászólása a napirenddel
kapcsolatban.

H o z z á s z ó l á s nem volt.

Dr. Horváth László polgármester: Megkérdezte a képviselőket,
aki egyetért azzal, hogy  2014.évben is továbbra is a
LEADER  Csoporthoz  tartozzon  önkormányzatunk,  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.

2/2014.(I.31.)Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Szándéknyilatkozat a LEADER Csoporthoz tartozásról

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete
megtárgyalta  és  részvételi  szándékát  megerősíti  abban,
hogy a település  a Darányi Ignác Terv 2014-2020. között
tervezési  időszakában  továbbra  is  a  Dél-borsodi  LEADER
Egyesület  Vidékfejlesztési  Akciócsoport  Helyi  Közösség
tagja kíván maradni.

Képviselő-testület  felhatalmazza  polgármesterét  a
Közösségi munka részvételére.

Felelős: Dr. Horváth László polgármester

Határidő: folyamatos

4. Képviselő-testület 2014.évi munkaterve
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(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr.  Horváth  László polgármester:  Szóbeli  előterjesztésében
elmondta, az önkormányzati törvény évente 6 testületi ülés
megtartását  írja  elő  kötelezően,  de  ez  általában  a
duplájára  emelkedik  a  rendkívüli  testületi  ülésekkel
együtt.  A  2014.  évi  munkatervi  javaslatban,  amit  a
képviselők  írásos  anyagként  előzőleg  megkaptak,  vannak
kötelező  feladatok,  mint  például  a  költségvetéssel
kapcsolatos  napirendi  pontok,  majd  később  a  féléves,
háromnegyed-éves  gazdálkodásról  szóló  beszámolók,  amik
kötelezően  szerepelnek  minden  évben  a  munkatervben.
Bizonyos időközönként az intézményeknek be kell számolniuk
a munkájukról. Igaz, hogy így év elején megtervezzük a
munkatervet, de valójában a testületi üléseket az éppen
adott, aktuális problémák is befolyásolhatják. Ilyenkor
rendkívüli testületi üléseket tartunk. 
Megkérdezte  a  képviselőket,  hogy  van-e  valakinek  olyan
javaslata, amit a munkatervbe bele kellene venni.

H o z z á s z ó l á s  .

Vígh  Gyuláné képviselő:  Megkérdezte,  hogy  mivel  Csincse
önkormányzatával vagyunk Közös Önkormányzati Hivatal, most
sem  lesz  betervezve  egy  olyan  testületi  ülés,  ahol  a
Csincsei képviselő-testület tagjaival megismerkedhetnének
a helyi képivsleők?

Dr. Horváth László polgármester: Válaszában elmondta, hogy az
önkormányzat  képviselő-testületének  a  munkaterve
tulajdonképpen  egy  előre  tekintés,  ha  a  feladatok
megtárgyalására, döntésére hamarabb szükség lesz, akkor
egy, a tervhez képest korábbi ülésen fogjuk tárgyalni, a
terv az sohasem egy kőbe vésett feladat. Azért nem került
még  sor  Csincse  település  önkormányzatának  képviselő-
testületével közös ülésre, mivel csak mint hivatal vagyunk
közös. A két önkormányzatnak nincs köze egymáshoz, külön
működő  szerv  tulajdonképpen.  De  ha  feltétlenül
ragaszkodnak  Csincse  település  képviselőinek
megismerésére, össze lehet hívni egy közös ülést. Hozzá
tette még, hogy amióta közös hivatalt alkotnak Csincse
településsel,  mindig  meg  lettek  külön  híva  községünk
minden egyes rendezvényeire, de  soha nem jöttek el, még
látogatóba sem. Lehet, hogy ezt a közös ülést sem igényli
az ő testületük.
Megkérdezte a képviselőket, aki egyetért az önkormányzat
2014.évi munkatervével, az kézfelnyújtással szavazzon.
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A  szavazásban  7  fő  települési  képviselő  vett  részt.  A
Képviselő-testületből 7 fő igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát.

3/2014.(I.31.)Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-
testületének 2014.évi munkaterve

Január

1. Az önkormányzat 2014.évi költségvetésének beterjesztése
Előadó: Dr. Horváth László polgármester

  
2. Szándék nyilatkozat a Dél-borsodi LEADER csoporthoz 

tartozásról
Előadó: Dr. Horváth László polgármester

3. Képviselő-testület 2014.évi munkaterve
        Előadó: Dr. Horváth László polgármester

4. Közmeghallgatás időpontjának meghatározása
        Előadó: Dr. Horváth László polgármester

5. Képviselő-testület 2013.évi munkaterve
        Előadó: Dr. Horváth László polgármester

6. Időszerű feladatok megbeszélése

Február 

1. Az önkormányzat 2014.évi költségvetésének elfogadása 
Előadó: Dr. Horváth László polgármester

  
2. A z önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 
megállapítása
Előadó: Dr. Horváth László polgármester

3. Az önkormányzat 2013.évi költségvetésének módosítása - 
átcsoportosítás

        Előadó: Dr. Horváth László polgármester

4. SZMSZ módosítása
        Előadó: Dr. Horváth László polgármester
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5. Időszerű feladatok megbeszélése

Március Közmeghallgatás

1. Tájékoztató az Önkormányzat 2013.évi gazdálkodásáról.
        Előadó: Dr. Horváth László polgármester

2. Tájékoztató az önkormányzat 2014.évi gazdasági 
terveiről.

        Előadó: Dr. Horváth László polgármester

3. Időszerű feladatok megbeszélése

Március

1. Beszámoló az önkormányzat 2013.évi gazdálkodásáról 
(Zárszámadás)

        Előadó: Dr. Horváth László polgármester

2. Tájékoztató a könyvtári feladatok ellátásáról
        Előadó: Dr. Horváth László polgármester

3. Szavazatszámláló bizottságok megválasztása
        Előadó: Dr. Horváth László polgármester

4. Időszerű feladatok megbeszélése

Május 

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról

        Előadó: Dr. Horváth László polgármester

2. Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
        Előadó: Dr. Horváth László polgármester

3. Tájékoztató a Sportegyesület működéséről és elszámolás 
az önkormányzat 2013.évi támogatásáról

        Előadó: Dr. Horváth László polgármester
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4. Időszerű feladatok megbeszélése

Június

1. Beszámoló a Mezőnyárádi Óvoda munkájáról
        Előadó: Dr. Horváth László polgármester

2. Tájékoztató a Polgárőr Egyesület tevékenységéről és az 
önkormányzat 2013.évi támogatásáról

        Előadó: Dr. Horváth László polgármester

3. Időszerű feladatok megbeszélése

Szeptember 15-ig

1. Átcsoportosítás az önkormányzat 2014.évi 
költségvetésében

        Előadó: Dr. Horváth László polgármester

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

3. Csatlakozás  Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázathoz 
2015.évre

        Előadó: Dr. Horváth László polgármester

4. Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről 
(háziorvosi és fogorvosi szolgálat)

        Előadó: Dr. Horváth László polgármester

5. Időszerű feladatok megbeszélése

Október

1. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

   Előadó: Dr. Horváth László polgármester
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2. Tájékoztató a település közrend, közbiztonság 
helyzetéről

   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

3. Időszerű feladatok megbeszélése

November

1. Tájékoztató az önkormányzat háromnegyed éves 
gazdálkodásáról

   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

2. Az önkormányzat 2015.évi költségvetési koncepciója
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

3. Karácsonyi ajándékozás
       Előadó: Dr. Horváth László polgármester

4. Időszerű feladatok megbeszélése

Zárt ülésen:

1.   Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 
     2015.évi pályázatainak elbírálása

2. Időszerű feladatok megbeszélése

December

1. A gyermekétkeztetés és szociális ellátás intézményi 
nyersanyag költségeinek felülvizsgálata

       Előadó: Dr. Horváth László polgármester

2. Közmeghallgatás időpontjának kitűzése
       Előadó: Dr. Horváth László polgármester

3. Időszerű feladatok megbeszélése
Felelős: Dr. Horváth László polgármester

Határidő: folyamatos, 2014.december 31.

5. Közmeghallgatás időpontjának meghatározása

12



(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr.  Horváth  László polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében
elmondta, hogy az önkormányzatnak minden évben legalább
egy alkalommal közmeghallgatást kell tartani, amelyen az
elmúlt  év  gazdálkodásáról  szóló  beszámolóról
tájékoztatjuk a település lakosságát, valamint a várható
feladatokról  is  szót  ejtünk.  Ennek  pontos  időpontját
kellene  most  a  testületnek  meghatározni.  A
hagyományoknak  megfelelően  javasolta,  hogy  a
közmeghallgatás év elején kerüljön megtartásra, amikor
már  kész  költségvetés  birtokában  leszünk.  Kérte  a
képviselők  javaslatát  a  közmeghallgatás  időpontjával
kapcsolatban

H o z z á s z ó l á s o k.

Vígh Gyuláné képviselő: Javasolta, hogy a tavalyihoz hasonlóan
a  márciusi  időpont  jó  lenne,  mert  akkor  már  később
sötétedik,  hát  ha  többen  lennének  az  érdeklődő
állampolgárok.

Dr. Horváth László polgármester: Javasolta, hogy március 31-én
késő  délutáni  órában,   18  órakor,  a  házasságkötő
teremben  legyen  megtartva  a  közmeghallgatás,  Ismét
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.

4/2014.(I.31.)Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Közmeghallgatás időpontjának meghatározása

Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselőtestülete köz-
meghallgatást tart 2014. március 31-én 18 órakor a há-
zasságkötő teremben.               

A közmeghallgatás napirendje:  

1./ Tájékoztató az Önkormányzat 2013. évi   gazdálko-
    dásáról.

           Előadó: Dr. Horváth László polgármester
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2./ Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdasági 
    terveiről.

           Előadó: Dr. Horváth László polgármester

3./ Hozzászólások, javaslatok.

Képviselő-testület  felkéri  polgármesterét,  hogy  a
közmeghallgatás  időpontjáról  értesítse  a  község
lakosságát.

Felelős:  Dr. Horváth László  polgármester 

Határidő: 2013. március 31.

6.Időszerű feladatok megbeszélése

Dr.  Horváth  László polgármester:  Tájékoztatta  a  képviselőket
arról,  hogy  a  só  szoba  üzemkész  állapotban  van.
Visszhangja már van, a tekintetben, hogy úgy indult ez
az egész, hogy a nyárádiaknak ingyenes lesz. Amikor még
csak terveztük, akkor mi is úgy gondoltuk, hogy ingyenes
lesz, de az akkor tervezett só szobának jóval gyengébb
lett volna a hatékonysága. Úgy döntöttünk, hogy ha már
elindítjuk ezt a szolgáltatást, akkor legyen hatékony,
gyógyító  hatása.  Mivel  nem  támogatja  az  OEP,  piaci
alapon  kell  működtetni.  Legalább  a  költségeinket  ki
kellene gazdálkodni. Most is azt gondolta, hogy az a
300,- Ft/alkalom költség nem sok annak, aki beteg, aki
gyógyulni szeretne. Hiszen nem kell elutaznia, hozzá tud
igazodni az a dolgozónk, aki ezt felügyeli, megszervezi.
Az  is  fontos  dolog  a  só  szoba  használatával
kapcsolatban, hogy az érdeklődő mindenképen keresse fel
a háziorvosát, aki javasolja a használatot, esetleg a
kúra idejét is javasolni tudja.  Mert tudni illik azt,
hogy egy ilyen gyógyítás kúra szerűen hatékony igazán,
természetesen  betegségtől  függ  a  kúra  ideje,  5,  10,
esetleg 15 nap. A gyerekek akiket az óvodából, illetve
iskolából  pedagógus  kíséretében  elkísérnek,  azoknak
teljesen ingyenes a szolgáltatás. Ilyenkor a szülő vegye
fel a kapcsolatot a pedagógussal, aki megszervezi az
időpontokat, amikor a gyermekeket el tudják kísérni.
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Vígh  Gyuláné képviselő:  Megkérdezte,  hogy  milyen  lesz  a  só
szoba üzemeltetési módja?

Dr. Horváth László polgármester: Válaszában elmondta, hogy az
önkormányzat  fogja  üzemeltetni  közfoglalkoztatott
alkalmazásával. A Munkaügyi Központtól kaptunk rá egy
regisztrált munkanélkülit. Amíg erre lehetőségünk lesz
ki is fogjuk használni, hogy közmunkást foglalkoztassunk
a feladat ellátására.

Vígh  Gyuláné képviselő:  Javasolta,  hogy  úgynevezett  nyitási
akciót vezessen be az önkormányzat. Pld. ha valaki 10
kezelést kér, az első 5-öt ingyen kapja valameddig.

Bárdos  József  Szabolcs alpolgármester:  Hozzászólásában
elmondta,  hogy  nem  rossz  ötlet,  de  utána  nézett  az
áraknak, s sehol nincs ilyen olcsó a szolgáltatás, még a
helyi lakosoknak sem.

Szajlai Gábor képviselő: Támogatja az akcióra tett javaslatot.
Az akciók azok mindig jobban vonzzák az embereket.

Vályi-Nagy Zsolt képviselő: Javasolta, hogy legyen 18 év alatt
ingyenes a kezelés.

Dr. Horváth László polgármester: Válaszában elmondta, hogy csak
az óvodás és általános iskolás gyermekek számára lesz
ingyenes a kezelés, nem kell jobban belebonyolódni, mert
ezzel az elgondolással, akár a nyugdíjasoknak is lehetne
ingyen. Jónak tartja az akciót, javasolja, hogy az akció
időpontja május 31-ig legyen érvényben. 

Több tárgy nincs, a polgármester az ülést bezárta.

Kmf.

Dr. Horváth László Farkas Julianna
 polgármester                                   jegyző
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