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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Mezőnyárád   község   Önkormányzat képviselő  - testületének 2014. március 31-én
megtartott közmeghallgatásáról.

Helye:  házasságkötő terem.

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

Igazoltan távol van: Dr. Szántai-Kiss László képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Farkas Julianna jegyző.

Jegyzőkönyvvezető: Oroszné Bodai Éva

Érdeklődő állampolgár: 17 fő.

Dr. Horváth László polgármester: Köszöntötte a közmeghallgatáson megjelent képviselőket,
külön tisztelettel a község érdeklődő polgárait. 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 főből 7 fő jelen van.

Megnyitotta az ülést. Elmondta, hogy a közmeghallgatást az önkormányzati törvény
írja elő, melynek értelmében a képviselő-testület köteles évente egy alkalommal olyan
nyilvános  ülést  tartani,  ahol  lehetőséget  biztosít  az  állampolgárok  számára,  hogy
elmondhassák az Önkormányzat képviselő-testülete előtt véleményüket, problémáikat
a falu működésével kapcsolatban, javaslatokat tehetnek az elkövetkezendő időszakra.

Ismertette a napirendi pontokat, kérte azok elfogadását.

Az ülés javasolt napirendi pontjai:

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./  Hozzászólások javaslatok az önkormányzat működéséhez

A képviselő-testület a napirendi pontokat egyhangúlag, megtárgyalásra  elfogadta.
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Elfogadott napirendi pontok:

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./  Hozzászólások javaslatok az önkormányzat működéséhez

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA

1./ Tájékoztató az Önkormányzat 2013.évi gazdálkodásáról.

Dr.  Horváth  László   polgármester:  Ismertette  a  mai  közmeghallgatás  célját,  feladatát.  Az
Önkormányzat képviselő-testülete évente közmeghallgatáson tájékoztatja a lakosságot
a  végzett  munkájáról,  jelen  esetben  a  2013.  évi  gazdálkodásról  és  a  2014.  évre
tervezett feladatokról.

Fenti  bevezető  után  a  napirend  keretében  tájékoztatást  adott  az  elmúlt  év
gazdálkodásáról  és  az  elkövetkezendő  időszakban  tervezett  célokról,  azok
megvalósításáról.
Aki  rendszeresen  részt  vesz  közmeghallgatáson,  meghallgatja  a  beszámolókat,  az
tudja,  hogy milyen a község költségvetése,  bevételi  és kiadási  oldalról.  Elsősorban
tájékoztatást  adott  azokról  a  feltételekről,   melyek  között  gazdálkodik  az
önkormányzat.   Egyrészt  saját  bevételeinkből,  átengedett  bevételekből,  központilag
kapott  normatív  támogatásokból.  Ezek  azok  a  bevételek,  amelyek  a  gazdálkodás
forrásait biztosítják.
A saját  bevételekhez  tartoznak  a  különböző intézményi  bevételek,  az  iparűzési-  és
kommunális adó. Az átengedett bevételekhez tartoznak a személyi jövedelemadó és a
gépjárműadó.  A  normatív  támogatáson  a  különböző  címen  kapott  állami
támogatásokat  értjük.  A  személyi  jövedelemadóból  a  részesedés,  a   törvény  által
meghatározott mértékű lehet. Ennek a forráshalmaznak a legkritikusabb része a saját
bevételek  teljesülése.  Az  átengedett  bevételek  és  a  normatív  támogatások
meghatározottak, az országgyűlés által elfogadott országos költségvetés része, az ott
meghatározott számadatokkal tudunk csak számolni.  A személyi jövedelemadóból, a
helyi  adókból  származó  bevételek  azok  a  források,  amelyekre  számíthatunk  az
esetleges  nagyobb  beruházásoknál,  felújításoknál,  ezek  képezhetik  a  pályázatok
önrészét, amelyekkel ezeket a feladatokat sikerül megoldani.
A saját bevételek azok a források, amelyeket  fejlesztésekre, karbantartási, felújítási
munkálatokra lehetne felhasználni. Az a baj, hogy a kiadások ezeket a forrásokat is
felülmúlják.

Eddig  mindig  a  legfőbb  gondot  az  önkormányzat  intézményeinek  (óvoda,  iskola)
működtetése jelentette. Az iskola működtetését átvette 2013. évben az állam, 3000 fő
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alatti  településen a szakmai felügyeletet  a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
végzi. Az állami fenntartásba kerülő köznevelési intézmények fenntartói feladatainak
ellátására a Kormány a központi hivatalként működő Klebelsberg Intézményfenntartó
Központot jelölte ki, amely 2012. szeptember 1-jével kezdte meg működését. 2013.
január  1-jétől  az  átvételre  került  köznevelési  intézményeknek  megszűnt  az  önálló
költségvetési  szerv státuszuk, jogi személyiséggel  rendelkező szervezeti  egységként
lettek a KLIK,  mint költségvetési szerv részei.  Így önkormányzatunk nagy gazdasági
tehertől szabadult meg, igaz nem szólhatunk bele az iskola életébe. Eddig az iskola
fenntartásának  költségeit  50  %-ban  az  önkormányzat  fedezte,  ami  25-30 millió  Ft
terhet jelentett az önkormányzat számára. Ettől a tehertől szabadultunk meg,  most már
különösebb gond nélkül tudja önkormányzatunk a gazdálkodását  folytatni. 
Az  önkormányzat  a  23  millió  forint  adósságállománytól  megszabadult,  amikor  az
állam  átvállalta  az  önkormányzatok  adósságát.  Így  tehermentessé  vált  az
önkormányzat gazdálkodása.

A  törvényi  előírásoknak  megfelelően  a  2000  lélekszámú  települések  nem
működhetnek önállóan, csak akkor, hogy ha más településsel közös hivatalt alakít.  Ez
nálunk is gondot okozott, hogy mint önálló hivatal nem működhettünk tovább a kevés
lakosságszám miatt. Először úgy volt, hogy Mezőkeresztes város hivatalához fogunk
csatlakozni, de fennállt annak a veszélye ebben az esetben, hogy a hivatal dolgozóit
sem  tudta  volna  a  közös  hivatal  foglalkoztatni  a  korlátozott  létszám  miatt,   így
Mezőnyárád  lakosai  számára  sem  lett  volna  elérhető  az  eddig  megszokott
mindennapos  ügyfélfogadási  rend.   Így  másik  megoldást  kellett  keresni.  Csincse
településsel  történt  közös hivatal  megalakulásával,  megmaradtak  a hivatal  dolgozói
mind  két  településen,  s  megmaradt  az  eddig  bevált  ügyfélfogadási  rend  is,  így  a
település  lakóinak  nem  kell  elutazniuk  ügyeik  elintézése  végett.  Az  eddigi
tapasztalatok alapján zavartalanul működik a közös önkormányzati hivatal.

Az óvoda működése visszakerült az önkormányzathoz, a Mezőnyárádi Óvoda 2013.
július  1-től  önálló  önkormányzati  intézményként  működik  tovább,  mivel  a
Mezőkeresztesi  székhellyel  működő  Intézményfenntartó  Társulás,  melynek
Mezőnyárád  is  a  tagja  volt,  2013.  június  30-val  megszűnt.  Újra  ki  kellett  írni  a
magasabb  vezetői  beosztásra  a  pályázatot.  A  pályázat  alapján  a  képviselő-testület
ismét  Tóth  Sándorné  volt  óvodavezetőt  jelölte  ki  a  vezetői  feladatok  ellátására.  A
megbízás időtartama 5 tanévre szól.

Két jelentős és sikeres rendezvényt tudhat maga mögött a község. Előbb a Béka és hal
sütő-  főző  fesztivál,  majd  pedig  a  Falunap  került  megrendezésre.  Mindkét
rendezvényre  pályázaton  nyertünk  forrást.  Jelentős  beruházás  volt  a  játszótér  és  a
központi park felújítása,  a sószoba s mellette a Polgárőrség irodájának kialakítása. A
3 nyertes pályázatból kettőt a Mezőnyárádi Faluszépítő Egyesület nyújtott be, mivel az
Egyesület  kedvezőbb  feltételekkel  pályázhat.  A  Faluszépítő  Egyesület  segítségével
Mezőnyárádon  a  főutcán  a  telefonoszlopokon  futómuskátlikat  helyeztünk  el.  A
település  díszkivilágítására  a  fényeket  is  pályázat  útján  nyertük,  a  felszerelésüket
társadalmi  munkában  a  Faluszépítő  Egyesület  tagjai  végezték  el.  Az elmúlt  évben
rendeztük meg  településünk 775. évfordulóját, melynek keretében átadtuk a sószobát
és a Polgárőrség iroda helyiségét.  A sószoba azóta is működik, a település lakóinak
megelégedésére. 
Pályázatot  nyertünk  2013.  évben  az  „Egészségre  nevelő  és  szemléletformáló
életmódprogramok megvalósítása  -  TÁMOP 6.1.2 pályázat”.  Ezen a  pályázaton az
önkormányzat  10  millió  forintot  nyert.  Óriási  projekt  volt  ez,  profi  szervezőkkel
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történt  ennek  megvalósítása.  A  pályázat  keretén  belül  szűrések,  kirándulások,
sportesemények,  egészséghét  került  megvalósításra,  jelenleg  folyamatban  van  a
pályázat elszámolása. 

2.) Tájékoztató  az önkormányzat  2014.évi gazdasági terveiről.

Dr. Horváth László polgármester: 

Elmondta,  hogy az önkormányzat  gazdálkodásának mozgástere  is  leszűkült,  csak a
kötelezően ellátandó feladatokra kapjuk meg az állami támogatást. 

Ismét szeretnénk megrendezni 2014. évben is a hagyományoknak megfelelően a Béka
és hal sütő- főző fesztivált és a Nyárádi Napokat. Amelyből pályázat útján csak a Béka
és hal sütő- főző fesztivált tudjuk megvalósítani, a Mezőnyárádi Faluszépítő Egyesület
nyertes  pályázata  alapján,   a  Nyárádi  Napokra  nem nyertünk  pályázaton,  így saját
erőből kívánjuk azt megrendezni.
Szeretnénk  befejezni  mind  azokat  a  beruházásokat,  amelyeket  a  ciklus  alatt
elkezdtünk,  az új képviselő-testületnek nem szeretnénk adóságot hagyni. 
Az  egészségre  nevelő,  szemléletformáló  pályázatunk  is  a  végéhez  érkezett,
folyamatban vannak a pályázat elszámolásai.
Hamarosan elkészül a központi park felújítása, s a buszmegállók építését saját erőből
fogjuk megvalósítani. 

            Megkérte a megjelenteket, hogy tegyék meg észrevételeiket, kérdéseiket, javaslataikat
az önkormányzat, a képviselő-testület munkájával kapcsolatban.

3./  Hozzászólások javaslatok az önkormányzat működéséhez

Lakosság részéről:

H o z z á s z ó l á s nem volt.

Dr. Horváth László polgármester: Elmondta, hogy egy lakos kereste meg azzal a problémával,
ami úgy gondolja nem egyedüli a településen, hogy a T-home internetes szolgáltatása
nem megfelelő. Nem elégíti ki a településen élők igényeit. Többszöri próbálkozásra is
azt  a  választ  adják,  hogy  nincs  kiépítve  elegendő  tárhely.  Ez  nem  válasz,  ezen
változtatni kell. Van egy ismerőse a cégnél, aki azt javasolta, hogy  aláírásgyűjtéssel
talán célhoz lehet érni.  Biztatta a lakosokat, hogy aláírásgyűjtéssel járuljanak hozzá a
probléma megoldásához.

Megköszönte a közmeghallgatáson megjelent  érdeklődő állampolgárok részvételét.

Több tárgy nincs a polgármester az ülést bezárta.

Kmf.

Dr. Horváth László                          Farkas Julianna 
    polgármester                                                 jegyző
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HIÁNYPÓTLÁS A 

2003. NOVEMBER 3-I TESTÜLETI ÜLÉSRŐL

KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV ANYAGÁHOZ.
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