
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Mezőnyárád község Önkormányzat  Képviselő-testületének a Mezőnyárádi Közös
Önkormányzati  Hivatal  hivatalos helyiségében 2014. április   29-én 16,00 órakor
megtartott üléséről.

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

Igazoltan távol van: Bogyó József,  Szajlai Gábor képviselők

Tanácskozási joggal jelen vannak: Farkas Julianna jegyző
                    Kovács Bertalanné gazdálkodási főmunkatárs

Jegyzőkönyvvezető: Oroszné Bodai Éva

Dr. Horváth László polgármester: Köszöntötte a képviselőket,  a testületi ülést megnyitotta,
megállapította hogy az ülés határozatképes, mert  7 főből  5 fő jelen van. Ismertette az
ülés napirendi pontjait, kérte azok elfogadását.

N A P I R E N D :

1. Beszámoló az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról - zárszámadás
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester
  
2. Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

3. Dél-borsodi Regionális Fejlesztési Társulás jogutód nélküli megszüntetése
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

4. Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

5. Hulladékgazdálkodási szerződés meghosszabbítása
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

6. Időszerű feladatok megbeszélése

Képviselő-testület  vita  nélkül,  egyhangúlag  megtárgyalásra  elfogadta  az  alábbi  napirendi
pontokat.



NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA

1.  Az önkormányzat 2013. évi zárszámadása
     (Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr. Horváth László polgármester: Szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy az előző  testületi
ülésen elvégeztük azokat az átcsoportosításokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a
2013.  évi  zárszámadást  el  tudjuk  fogadni.  Elkészült  az  önkormányzat  2013.  évi
zárszámadási rendelet-tervezete, mely táblázatokba foglalva, kimutatásokba szedve az
elmúlt év gazdálkodását átfogóan tartalmazza. Az elmúlt évet gond nélkül le tudtuk
zárni.  A működésképtelen önkormányzatok támogatásán nyert  az önkormányzatunk
25 millió forintot,  így vissza tudtuk fizetni az Államkincstár felé azt az összeget, amit
a szennyvíz beruházási visszaigénylésből követeltek vissza az önkormányzattól. Ezt
bírósági  úton  próbáljuk  visszaszerezni,  mert  az  állam  részéről  nem  volt  jogos  a
követelés.  Az  elmúlt  évben  az  iskola  fenntartása  kikerült  az  önkormányzat
hatásköréből, ennek is köszönhető az, hogy a 2013. évet probléma mentesen zártuk le.
Saját bevételeinket nagyjából tudtuk teljesíteni, kintlévőségeink vannak adó meg nem
fizetése  miatt,  ezeknek  behajtása  folyamatos.  Reméljük,  hogy  a  2014.  év  is  ilyen
problémamentes gazdálkodást ígér az önkormányzatunk számára. 

            Megkérdezte, hogy van-e valakinek hozzászólása a napirenddel kapcsolatban.

H o z z á s z ó l á s   nem volt..

Dr.  Horváth  László polgármester:  Mivel   a   képviselők  részéről  hozzászólás   nem volt,
megkérdezte  a képviselőket, hogy aki  az  önkormányzat  2013.évi költségvetésének
zárszámadását:  151.405   eFt  eredeti,  231.266   eFt   módosított,   221.660   eFt
tényleges   bevételi   előirányzattal,   valamint   151.045  eFt  eredeti,  231.266  eFt
módosított,  203.481  e Ft  tényleges  kiadási  összegekkel,  a költségvetés módosított
pénzmaradványát  18.281 eFt-al   elfogadja  és  jóváhagyja,  az  kézfelnyújtással
szavazzon.

Képviselő-testületből  jelenlévő  5 főből  5  fő igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás
nélkül megalkotta a következő rendeletét.
    

MEZŐNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete

A 2013.  évi költségvetés végrehajtásáról

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)
bekezdésében  meghatározott  eredeti  jogalkotói  hatáskörében,  az  Alaptörvény 32.  cikk  (1)
bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011.
évi  CXCV.  törvény  91§./1/  bekezdésében  meghatározott  jogkörében  eljárva  a  következő
rendeli el.
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A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, az
önkormányzat  hivatalára  (  Közös Önkormányzati  Hivatal  és  intézményére  a  Mezőnyárádi
Óvodára) terjed ki.

A 2013.  évi költségvetés zárszámadása

2.§.

(1) A Képviselő-testület 2013. évi költségvetésének zárszámadását:

a.) 151.405  e Ft eredeti bevételi előirányzat,
b.) 231.266  e Ft                    módosított bevételi előirányzat,
c.) 221.660  e Ft tényleges bevételi,

     valamint

d.) 151.405  e Ft eredeti kiadási előirányzat,
e.) 231.266  e Ft módosított előirányzat,
f.) 203.481  e Ft tényleges kiadási

összegekkel fogadja el és hagyja jóvá.

(2)  Az önkormányzatnak 2013. évi pénzmaradványát a következő összegekben állapítja meg:

a.)tárgyévi helyesbített pénzmaradvány:      21.378,- eFt
b.)költségvetési befizetési kötelezettség: -     3.097,- eFt
c.)költségvetési módosított pénzmaradvány:    18.281,- eFt  

(3)  Az önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlegét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3.§.

(1) A 2.§.(1)bekezdés a.),b.),c.),pontjában megállapított  költségvetési  bevételi  főösszeg
költségvetési címek és előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 2, 2/1., 2/2., 2/3.,
2/4., 2/5., 2/6., 3., 4., 4.1, 5., 5.1, 6., 6.1, 6.2 mellékletek tartalmazzák.

(2) A  2.§.(1)bekezdés  d.),e.),f.)pontjában  megállapított  költségvetési  kiadási  főösszeg
költségvetési címek és előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 7., 7.1, 7.2, 7.3,
7.4, 8., 9., 9.1, 9.2, 9.3, 10., 10.1, 10.2,   melléklet tartalmazza.
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(3) Az önkormányzat  beruházási és felújítási  előirányzatának célonkénti részletezését e
rendelet 11. és 12. melléklete tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek
éves  létszám előirányzatát és a  közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát  e
rendelet 13. és 14. melléklete tartalmazza.

(5) Az  önkormányzat  által  nyújtott  közvetett  támogatások  teljesítése  e  rendelet  15.
mellékletében került bemutatásra.

(6) Az  önkormányzat  2013.  évi vagyonkimutatását   e  rendelet  16.  melléklete
tartalmazza.  

 4.§.

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba

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

Dr. Horváth László polgármester: Szóbeli kiegészítésében elmondta,   hogy a Mezőkövesdi
Többcélú Kistérségi Társulás Törzskönyvi Kivonatában 2012. március 21-én bejegyzett
szakfeladatok meghatározásában  és alaptevékenységi besorolásában 2014.  január 01-
től változások történtek.  A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás a törzskönyvi
nyilvántartásban  2013.  december  31-én  nyilvántartott,  alaptevékenységére  vonatkozó
adatai  a  kormányzati  funkciók,  államháztartási  szakfeladatok  és  szakágazatok  2014.
január 1-jétől érvényes  alaptevékenysége szerint kell  meghatározni.   A Mezőkövesdi
Többcélú Kistérségi Társulás alaptevékenységének kormányzati  funkcióit  a Társulási
Megállapodás 1. sz. melléklete foglalja magába. 
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  mely  feladatok  tartoznak  az
önkormányzatunkhoz.

Dr.-  Horváth  László polgármester:  Válaszában  elmondta,  hogy  közfoglalkoztatás,  orvosi
ügyelet, gyermekjólét ellátás és a családsegítő szolgálat.

Vígh  Gyuláné képviselő:  Megkérdezte,  hogy   az  önkormányzat  fizet  a  társulásnak
hozzájárulást?
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Dr.  Horváth  László polgármester:   Válaszában  elmondta,  hogy  lakosságszám  arányában
fizetünk hozzájárulást a társulásnak. Ebben az évben már nem kapunk állami támogatást,
de a társult önkormányzatok továbbra is szeretnék fenntartani a társulást,  mivel olyan
feladatokat  tud  ellátni,  amelyet  az  önkormányzatnak  önállóan   többe  kerülne.
Megkérdezte a képviselőket, aki egyetért a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodásának módosításával,  az kézfelnyújtással szavazzon.

Képviselő-testületből a jelenlévő 5 főből  5 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta a következő határozatát.

8/2014.(IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Mezőkövesdi  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási   Megállapodásának
módosításáról

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Mezőkövesdi  Többcélú
Kistérségi  Társulás  Társulási  Megállapodásáról  szóló  előterjesztést  megtárgyalta  és  a
következő határozatot hozta:

1. Képviselő-testület  a  Mezőkövesdi  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási
Megállapodás módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerint elfogadja.

2. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  Társulási  Megállapodás
módosításával kapcsolatos szükséges intézkedéseket megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Horváth László polgármester

3.  Dél-borsodi Regionális Fejlesztési Társulás jogutód nélküli megszüntetése
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr.  Horváth  László polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében  elmondta,  hogy  a  Dél-borsodi
Regionális Fejlesztési Társulás 1993. május 6-án alakult meg  14 település részvételével
a  térség települési  önkormányzatainak sajátos  a térség helyzetéből  adódó érdekeinek
megjelenítése,   képviselete  és  érvényesítése  érdekében.  A  társuláshoz  további
települések csatlakoztak, 2000. évben már 23 település szerepelt a  módosított Társulási
Megállapodásban.  Amikor 2005. évben létrejött  a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi
Társulás , a Dél-borsodi Regionális Fejlesztési Társulás működése oka fogyottá vált, de
mivel a Dél-borsodi Regionális Fejlesztési Társulás 2004. évben sikeresen pályázott,  a
pályázatban vállalt kötelezettség miatt 2013. december 31-ig nem lehetett megszüntetni
a Társulást.  A Társulás mára a pályázatban vállalt minden kötelezettségének eleget tett,
nincs már olyan folyamatban lévő pályázat, ami még nem zárult le, és ami a Társulás
további  fenntartását  teszi  szükségessé.  A  Társulásban  foglalkoztatás  nincs,  az
adminisztratív  feladatokat  a  Mezőkövesdi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  dolgozói
végzik.  A  Társulás  nagy  értékű  eszközökkel  rendelkezik  melyek  a  2013.  év
novemberében lefolytatott leltár szerint a Társulásban lévő Önkormányzatoknak vannak
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átadva használatra. Mivel a Társulás további fenntartásának anyagi és személyi vonzata
van,   ezért  indítványozzák  a  társulás  jogutód  nélküli  megszüntetését  és  annak
nyilvántartásból való törlését. A társulásban lévő önkormányzatoknak határozatban kell
hozzájárulniuk a társulás megszüntetéséhez. 

          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  a  társulás  tulajdonában  lévő  nagy  értékű
eszközök közül Mezőnyárád község Önkormányzata is kapott használatra valamit?

Dr.  Horváth  László polgármester:  Válaszában  elmondta,  hogy  igen  a  mi  is  kaptunk
használatra fűkaszát. Megkérdezte a képviselőket, aki egyetért a Dél-borsodi Regionális
Fejlesztési Társulás jogutód nélküli megszüntetéséhez, az kézfelnyújtással szavazzon.

Képviselő-testületből a jelenlévő 5 főből 5 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta a következő határozatát.

9/2014.(IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Dél-borsodi Regionális Fejlesztési Társulás megszüntetéséről

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Dél-borsodi  Regionális
Fejlesztési Társulás megszüntetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és a következő
határozatot hozza:

1. A Dél-borsodi Regionális Fejlesztési Társulás jogutód nélküli megszüntetéséről az
előterjesztést elfogadja.

2. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  Társulás  megszüntetésével
kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Horváth László polgármester

4.   Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr.  Horváth  László polgármester:  Átadta  a  szót  Farkas  Julianna  jegyzőnek,  tegye  meg
kiegészítését a Közös Önkormányzati Hivatal  Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításához.

Megérkezett Bogyó József képviselő.
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Farkas Julianna jegyző: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a Képviselő-testület  2013.
szeptember 11-én elfogadta a Közös Önkormányzati  Hivatal Szervezeti  és Működési
szabályzatát, mely magába foglalja azt is a II. fejezet 2) bekezdésében, hogy a Közös
Hivatal  gazdálkodását  belső  ellenőr  végzi.  Mivel  a  belső  ellenőrzési  feladatok
elvégzésére  a  Hivatal  külső  céggel  -  az  Educator  Audit  Tanácsadó  és  Oktatási  Bt.-
kötött szolgáltatói keretszerződést,  így  a Szervezeti és Működési Szabályzatba is bele
kell foglalni, hogy az Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásának belső ellenőrzése
külső erőforrás bevonásával történik.

Dr. Horváth László polgármester: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a belső ellenőrzési
feladatokra, külső céggel kötöttük meg a szerződést, azért mert ennek a feladatnak az
ellátására felesleges lenne egy főállású munkakört betölteni. Így költségtakarékosabb a
Közös  Hivatal  számára.  Megkérdezte  a  képviselőket,  aki  hozzájárul  a  Közös
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat II. fejezet 2.) bekezdésének
„a  Mezőnyárádi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  gazdálkodásának  belső  ellenőrzése
külső erőforrás bevonásával történik” kiegészítésével, az kézfelnyújtással szavazzon.

Képviselő-testületből a jelenlévő 6 főből 6 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta a következő határozatát.

10/2014.(IV.29.)számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Mezőnyárádi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Szervezeti   és  Működési
szabályzatának módosítása

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  képviselő-testülete  a  Mezőnyárádi  Közös
Önkormányzati  Hivatal  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  készült  előterjesztést
megtárgyalta és a szabályzat módosítását a következők szerint jóváhagyta.

„II. fejezet 
A Közös Hivatal gazdálkodása  és alapvető feladatai
(2) A Közös Hivatal gazdálkodása:
     - belső ellenőrzése külső erőforrás bevonásával történik”.

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőjét a Szervezeti és Működési Szabályzatban a mó-
dosítás átvezetésére.

Felelős: Dr. Horváth László polgármester
             Farkas Julianna  jegyző

Határidő: 2014.május 15.

5.  Hulladékgazdálkodási szerződés meghosszabbítása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr. Horváth László polgármester: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy Mezőnyárád köz-
ség Önkormányzatának a Remondis Tisza Kft-vel 2004. április 27-én megkötött hulla-
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dékgazdálkodási szerződése  2014. június 30-val lejár. A Kft. neve azóta megváltozott
az NHSZ Tisza Nonprofit  Korlátolt Felelősségű Társaság névre. A szolgáltatónak csak
a neve változott meg. Önkormányzatunk, a település meg van elégedve a szolgáltatás
minőségével. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 90. §(8) bekezdése ér-
telmében „ a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést a települési önkormány-
zat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az OHÜ által kiállított minő-
sítő okirattal rendelkező gazdálkodó szervezettel legkésőbb 2014. július 1-ig megköti.
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 2014. július 1-jétől csak az a nonprofit gazdasági
társaság végezhet, amely hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az OHÜ
által kiállított minősítő okirattal rendelkezik.  Az NHSZ Tisza Nonprofit Korlátolt Fele-
lősségű Társaság rendelkezik a szükséges engedéllyel és okirattal, megfelel a hulladék-
gazdálkodási szerződéskötéshez szükséges feltétellel,  javasolta a szerződés módosítás
meghosszabbításának  elfogadását a képviselők részére.

       Megkérdezte a képviselőket, 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 a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatási
szerződés újabb 10 évre szól?

Dr.  Horváth László polgármester:  Válaszában elmondta,  hogy igen újabb 10 évig szól a
szerződés. Kevesebb ideig nem is lenne célszerű főleg a szolgáltatónak, mivel egy ilyen
szolgáltatás nem kevés befektetéssel jár. Megkérdezte a képviselőket, aki egyetért a hul-
ladékgazdálkodási szerződés újabb 10 éves időtartamra történő megkötésével, az kézfel-
nyújtással szavazzon.

Képviselő-testületből a jelenlévő 6 főből 6 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta a következő határozatát.

11/2014.(IV.29.)számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy:  Hulladékgazdálkodási szerződés meghosszabbítása

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Mezőnyárád  község
közigazgatási  területére vonatkozó 2014. július 1-től érvényes  hulladékgazdálkodásról
szóló közszolgáltatási szerződését az előterjesztés alapján megtárgyalta és a következők
szerint jóváhagyta.

A képviselő-testület 2014. július 1-től a településről a szilárd hulladék elszállítását 10
éves  –  azaz  tíz  év  -  időtartamra  az  NSZH  Tisza  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű
Társasággal   (  5350  Tiszafüred,  Húszöles  út  149.  Cégjegyzékszám:  16-09-007814,
KÜJ  szám:  101 278 287,  KTJ  szám:  100 545 936,   Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltatási  engedély  száma:  14/5518-9/2013.)   megkötött  közszolgáltatási
szerződés keretében látja el.

Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza polgármesterét a közszolgáltatási szerződés
megkötésére és annak aláírására. 

Felelős: Dr. Horváth László polgármester
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Határidő: 2014. május 30.

6. Időszerű feladatok megbeszélése

Dr.  Horváth  László polgármester:  Elmondta,  hogy ahogy az  a   „Nyárádi  Krónikában”  is
megjelent, május 1-én csütörtökön kötetlen majális lesz a parkban, lehet főzni, ugráló vár,
trambulin lesz a gyermekek számára. 

       A park felújítás már a vége felé közeledik. A virágtartók most már az egész Szent István
király úton végig fel  vannak szerelve.  Megrendeltük a buszmegállókat  is,  reményeink
szerint májusban azok is helyükre fognak kerülni.

       A térfigyelő rendszer kiépítésére pályázatot nyújtottunk be, ami azt jelenti, hogy nyertes
pályázat esetén  a településünkön 10-12 helyen kamera lesz felszerelve, amely illetékes
személyek részére visszanézhető.

       A közmunka április 30-val lejár, ebben a közfoglalkoztatásban 39 fő vett részt. Az év
hátralévő részében hogyan lesz, azt még mi sem tudjuk.

H o z z á s z ó l á s o k .

Vígh Gyuláné képviselő: Megkérdezte, hogy a régi buszmegállókból lesz-e kihelyezve a 3-as
főút melletti és a Keresztes felőli megállóhoz?

Dr. Horváth László polgármester: Válaszában elmondta, hogy terveink szerint szerepel, hogy
a  régi  buszmegállókból  jó  lenne  oda  is  kihelyezni,  de  ez  sajnos  nem rajtunk  múlik,
ugyanis  az  az útszakasz  nem a  mi  kezelésünkben van.  Miben tudunk megegyezni  az
útkezelővel, az még a jövő feladata lesz.

Több tárgy nincs, a polgármester az ülést bezárta.

Kmf.

Dr. Horváth László            Farkas Julianna
 polgármester                                                                                          jegyző
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	Képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag megtárgyalásra elfogadta az alábbi napirendi pontokat.

