
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.  szeptember  15-én  16,00
órakor megtartott üléséről.

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

Távol van: Vályi-Nagy Zsolt képviselő

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

Jegyzőkönyvvezető: Oroszné Bodai Éva

Dr.  Horváth László polgármester:  Köszöntötte  a  képviselőket  a  testület  ülést  megnyitotta,
megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert  7 főből  6 fő jelen van. Ismertette az
ülés  napirendi  pontjait,  ami  a  meghívóhoz  képest  néhány  napirenddel   kiegészült.
Kérte a napirendi pontok elfogadását.

N A P I R E N D :

1. Átcsoportosítás az önkormányzat 2014.évi költségvetésében
       Előadó: Dr. Horváth László polgármester

2. Tájékoztató az Önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról
       Előadó: Dr. Horváth László polgármester

3. Rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó igény benyújtása
       Előadó: Dr. Horváth László polgármester

4. Közterület elnevezésről rendelet.
       Előadó: Dr. Horváth László polgármester

5. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 
       2015. évi fordulójához
       Előadó: Dr. Horváth László polgármester

6. Tájékoztatás a 2013. évi belső ellenőrzésről
       Előadó: Dr. Horváth László polgármester

7. Önkormányzati ingatlan bérbeadása
       Előadó: Dr. Horváth László polgármester



8. Helyi Vöröskereszt Szervezet támogatása
       Előadó: Dr. Horváth László polgármester

9. „Őszirózsa” Nyugdíjas klub támogatási kérelme
       Előadó: Dr. Horváth László polgármester

10. Idősek Napjának megrendezése
       Előadó: Dr. Horváth László polgármester

11. Víz- és Szennyvíz gördülő fejlesztési terv elfogadása
       Előadó: Dr. Horváth László polgármester

12. Időszerű feladatok megbeszélése

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

Elfogadott napirendi pontok:

1. Átcsoportosítás az önkormányzat 2014.évi költségvetésében
       Előadó: Dr. Horváth László polgármester

2. Tájékoztató az Önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról
       Előadó: Dr. Horváth László polgármester

3. Rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó igény benyújtása
       Előadó: Dr. Horváth László polgármester

4. Közterület elnevezésről rendelet.
       Előadó: Dr. Horváth László polgármester

5. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 
       2015. évi fordulójához
       Előadó: Dr. Horváth László polgármester

6. Tájékoztatás a 2013. évi belső ellenőrzésről
       Előadó: Dr. Horváth László polgármester

7. Önkormányzati ingatlan bérbeadása
       Előadó: Dr. Horváth László polgármester

8. Helyi Vöröskereszt Szervezet támogatása
       Előadó: Dr. Horváth László polgármester

9. „Őszirózsa” Nyugdíjas klub támogatási kérelme
       Előadó: Dr. Horváth László polgármester
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10. Idősek Napjának megrendezése
       Előadó: Dr. Horváth László polgármester

11. Víz- és Szennyvíz gördülő fejlesztési terv elfogadása
       Előadó: Dr. Horváth László polgármester

12. Időszerű feladatok megbeszélése

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA

1.  Átcsoportosítás az önkormányzat 2014.évi költségvetésében
     (Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr.  Horváth László polgármester:  Szóbeli  előterjesztésében elmondta,  hogy a költségvetés
elfogadását követően vannak olyan pótlólagos bevételek, amelyek az év folyamán
jelentkeznek,  amit  a  költségvetés  tervezésekor  nem  lehet  tervezni,  ezért  kell  a
költségvetés módosítását végrehajtani. Ilyenek voltak például a bérkompenzációk és
a választással kapcsolatos költségek.
Megkérdezte  a  képviselőktől,  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: Megkérdezte a képviselőket, hogy aki egyetért  a kiadott
anyag  alapján  Mezőnyárád  község  Önkormányzat  2014.évi  költségvetésének
módosításával, miszerint az Önkormányzat az első félévben engedélyezett központi
pótelőirányzatok  és  a  felügyeleti  hatáskörbe  tartozó  előirányzatok  módosítását
tudomásul  veszi,  s  ennek  megfelelően  a  2014.évi  költségvetésében  összesen  +
3.137.000,- Ft  többlettámogatást állapít meg, az kézfelnyújtással szavazzon.

A szavazásban 7 fő települési képviselőből 6 fő vett részt. A Képviselő-testületből 6 fő igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletét.

MEZŐNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

6/2014.(IX.16.) Önkormányzati rendelet

Mezőnyárád község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása

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 34.§./1/  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  az  Önkormányzat

3

3



2014.  évi  költségvetéséről  szóló   1/2014.  (II.20.)  önkormányzati  rendelet  2.§.  (1)
bekezdésében a következő módosításokat rendeli el.

1.§.

/1/  Az  Önkormányzat  az  első  félévben  engedélyezett  központi  pótelőirányzatok  és  a
felügyeleti  hatáskörbe  tartozó  előirányzatok  módosítását  tudomásul  veszi,  s  ennek
megfelelően a 2014. évi költségvetésében összesen + 3.137.000,- Ft  többlettámogatást állapít
meg a következő bontásban.

/2/ Központi előirányzatok

Önkormányzat
Bérkompenzáció

Eredeti előirányzat: 0

Pótelőirányzat: 1 178 000 Egyéb központi támogatás

Módosított előirányzat:   631 000 Bér és járulék
  547 000 Irányítószerv támogatása

Közös Hivatal
Országgyűlési és Európai Parlamenti választás

Eredeti előirányzat: 0

Pótelőirányzat:      1 412 000 Egyéb műk.célú támog.bevétel 
                                                           államháztartáson belülről

Módosított előirányzat:  897 000 Tiszteletdíj
                         299 000 Munkaadói járulék

 216 000 Dologi kiadás

Bérkompenzáció

Eredeti előirányzat: 0

Pótelőirányzat: 367 000 Irányítószerv támogatása

Módosított előirányzat: 289 000 Bér
 78 000 Járulék
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Óvoda
Bérkompenzáció

Eredeti előirányzat: 0

Pótelőirányzat: 180 000 Irányítószerv támogatása
Módosított előirányzat: 142 000 Bér
                                   38 000 Járulék

/3/  2014. I. félévi előirányzat módosítás összesen:

Központi előirányzat:             1 178 000

Felügyeleti hatáskörbe
tartozó előirányzat:                                    1 959 070

Összesen:               3 137 000

2.§.

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

2. Tájékoztató az Önkormányzat 2014 I. félévi gazdálkodásáról
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr. Horváth László polgármester: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az írásos anyagot
mindenki megkapta, amelyben részletes tájékoztatást adunk az önkormányzat 2014. I.
félévi gazdálkodásáról a képviselők részére. Erre azért van szükség, mert a törvény
kötelez  bennünket  arra,  hogy az  önkormányzat  I.  féléves  gazdálkodásáról  jelentést
tegyünk szeptember 15-ig, melyet  a képviselő-testület megtárgyal.  Az adatok 2014.
június 30-ai állapotnak megfelelően vannak rögzítve. 
Ebből a kiadott anyagból az állapítható meg, hogy a működési bevétel és kiadás is
időarányosan teljesült. Fennakadás nem volt a gazdálkodásban az elmúlt félévben. 

Átadta  a  szót  a  képviselőknek,  tegyék  meg  hozzászólásaikat  a  napirendi  ponttal
kapcsolatban.

H o z z á s z ó l á s o k.

Vígh  Gyuláné képviselő:  Amit  az  írásos  anyag  tartalmaz  azok  tények.  Ezeket  elfogadja.
Véleménye viszont az, hogy kevés a talajterhelési díj megvalósulása.

Dr.  Horváth  László polgármester:  Válaszában  elmondta,   hogy tulajdonképpen  az  eredeti
előirányzatban tervezet  szerepel,  amivel  számoltunk.  Ehhez képes időközben sokan
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rákötöttek  a  szennyvíz  rendszerre,  a  felemelt  talajterhelési  díj  miatt,  ez  az  oka  a
tervezettől való eltérésnek.

Szajlai Gábor képviselő:  Megkérdezte, hogy a gépbeszerzéshez mi tartozik?

Dr. Horváth László polgármester: Válaszában elmondta,  hogy idetartoznak a munkagépek,
fűkasza,  kézi  szerszámok,  amit  a  dologi  kiadásban  meg  lehet  vásárolni  a
közmunkaprogram keretében.

A szavazásban 7 fő települési képviselőből 6 fő vett részt. A Képviselő-testületből 6 fő igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát.

20/2014.(IX.15.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Az önkormányzat 2014. első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató   
elfogadása.

Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. év első félévi 
gazdálkodásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta.

Az év hátralévő részében a biztonságos gazdálkodás megvalósítása érdekében a 
következő feladatokat rendeli el.

- gondoskodni kell a bevételek maradéktalan beszedéséről és a hátralékok
            behajtásáról,
- az intézmények zavartalan működésének biztosítása érdekében a

                               gazdálkodás egész területén érvényesíteni kell az ésszerű és takarékos 
                               gazdálkodást.

-           a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 
2014.évi   támogatására vonatkozó igény benyújtása

  

Felelős: Dr. Horváth László polgármester

Határidő: 2014. december 31.

3. Rendkívüli önkormányzati támogatásra pályázat benyújtása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr.  Horváth  László  polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében  elmondta,  hogy  az
önkormányzatok  működőképességének  megőrzésére  szolgáló  rendkívüli  támogatási
lehetőség  igénybevételéhez  pályázatot  lehet  benyújtani.  Ezen  a  pályázaton  meg
tudnánk igényelni  azokat  az összegeket  –  építésügy felé  1.157.936 Ft,  a  Többcélú
Kistérségi  Társulás  felé  1.301.440  Ft  –  ami  még  meglévő  tartozásunk.  Mivel  a
többletfeladatokra a fedezetet nehéz biztosítanunk, mert bevételeinket már nem tudjuk
jobban  megnövelni,  az  önkormányzat  értékesíthető  vagyonnal,  ingatlannal  nem
rendelkezik. Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek hozzászólása a napirenddel
kapcsolatban.

H o z z á s z ó l á s nem volt.
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Dr. Horváth László polgármester: Megkérdezte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy az
önkormányzat az önkormányzatok működőképessége megőrzésére szolgáló rendkívüli
támogatási igényére 2014.évben pályázatot nyújtson be, az kézfelnyújtással szavazzon.

A szavazásban 7 fő települési képviselőből 6 fő vett részt. A Képviselő-testületből 6 fő igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát.

21/2014.(IX.15.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: 2014. évi rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról.

Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2014. évi köz-
ponti költségvetéséről szóló 2013.évi CCXXX. törvény, valamint a megyei önkormány-
zati  tartalék,  és  a  rendkívüli  önkormányzati  támogatásokról  szóló 7/2014.(I.31.)  BM
rendelet alapján a működőképesség megőrzéséhez támogatási igényt nyújt be a 2014.
évi támogatásra.

Felelős: Dr. Horváth László polgármester

Határidő: 2014. szeptember 30.

4. Közterület elnevezéséről rendelet
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr.  Horváth  László polgármester: Szóbeli  kiegészítésében  elmondta,  hogy Magyarország
helyi  önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében a közterület
elnevezésének rendjét a települési önkormányzat rendeletben állapítja meg. A törvény a
helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi
önkormányzati feladatként rögzíti a közterületek elnevezését. 
A jogszabály felhatalmazást ad a települési önkormányzat képviselő-testületének arra,
hogy rendeletben állapítsa meg: a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük
megváltoztatására irányuló kezdeményezés, és a házszám-megállapítás szabályait.  
Nincs  hatályban  lévő önkormányzati  rendelet  az említett  szabályozási  körben,  így a
törvényi felhatalmazás alapján a képviselő-testületnek eleget kell tennie a szabályozási
kötelezettségének. 
Tekintettel arra, hogy a Vörös Hadsereg út és a Zalka Mát út neve olyan kifejezés, mely
a  XX. századi  önkényuralmi  politikai  rendszerre  közvetlenül  utal,  ezért  a  közterület
nevének  megváltoztatása  szükséges,  ezért  is  indokolt  az  átnevezés  szabályait
megállapító helyi rendelet mielőbbi megalkotása.
Azonban a választási eljárásról szóló 2013. XXXVI. törvény 79.§.(2) bekezdése szerint
a választás kitűzésétől a szavazás napjáig nem lehet szavazókör határát és sorszámát,
továbbá  település  határát   és  elnevezését,  utcanevet,  házszámot  és  helyrajzi  számot
megváltoztatni.
Így  a  2014.  október  12.  napjára  kitűzött  helyi  önkormányzati  képviselők  és
polgármesterek  választása  miatt  a  közterület  elnevezésének  megváltoztatására  a
választást követő időpontban kerülhet sor.
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A rendelet-tervezet  a közterület elnevezéshez támpontot ad a magyarországi hivatalos
földrajzi  nevek  megállapításáról  és  nyilvántartásáról  szóló  303/2007(XI.14)  Korm.
rendelet,  mely  szerint  a  közterületek  elnevezésének  lehetőleg  a  közvetlen  környezet
hagyományait,  sajátosságait kell  tükröznie, vagy a helyhez kötődő személyekkel kell
kapcsolatosnak lennie.
Itt került szabályozásra a közterület elnevezése, megváltoztatása iránti eljárás. 
A rendelet - tervezet a házszámozásra vonatkozó szabályokat, illetve  a házszámtáblák
elhelyezésével kapcsolatos szabályokat is rögzíti.
Főszabály,  hogy a közterület  elnevezéséről  szóló tábla  kihelyezése  az önkormányzat
feladata,  míg  a  házszámtáblák  kihelyezése  az  ingatlan  tulajdonosának  feladata.
Megkérte a képviselőket, tegyék meg hozzászólásaikat 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 az önkormányzat
közterület elnevezéséről szóló rendeletben foglaltakkal,  az kézfelnyújtással szavazzon.

A szavazásban 7 fő települési képviselőből 6 fő vett részt. A Képviselő-testületből 6 fő igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletét.

MEZŐNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelet

a közterületek elnevezéséről és a házszámozásról 

Mezőnyárád  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi
önkormányzatiról  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  143.  §  (3)  bekezdésében  kapott
felhatalmazás alapján,  a  Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. Az önkormányzati rendelet hatálya 

1.§  A rendelet hatálya Mezőnyárád község közigazgatási területén lévő közterületekre és   
ingatlanokra, valamint azok tulajdonosaira, használóira, kezelőire terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2.§       E rendelet alkalmazásában 
a) közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény 2.§.13.pontjában meghatározott terület;  
b) közterület elnevezése: a közterület neve és közlekedési vonatkozású megnevezése; 
c) házszám: a bel-és külterületi ingatlanok közterületre megállapított sorszáma;
d) településrész: egy közterületnél nagyobb, de a település egészénél kisebb, történetileg

kialakult és elkülönülő területrész. 

3. A közterületek elnevezésére, megváltoztatására vonatkozó szabályok
 

3.§   (1)      Minden közterületet el kell nevezni, kivéve a mezőgazdasági célú utakat. 
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  (2)      Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, földrajzi névről vagy 
fogalomról lehet elnevezni. 

  (3)      Közterületet olyan természetes személyről lehet elnevezni, 
a) akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében vagy az emberiség egyete-

mes történelmében kiemelkedő jelentőségű volt, és személye közmegbecsülésnek
örvend; 

b) aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területein kimagas-
lóan jelentőset tett vagy alkotott, mely miatt emléke megőrzésre méltó;  

c) akinek a Mezőnyárád község életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, tevé-
kenységével hozzájárult a település fejlődéséhez, hírneve öregbítéséhez.

  (4)      Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet. 

4.§    (1)    A közterület nevének megállapításakor figyelemmel kell lenni a történelmi 
hagyományokra, a földrajzi környezetre és a nyelvhelyességi követelményekre. 

(2)    Az elnevezett közterület természetes folytatásaként létesülő új útszakasz, külön 
elnevezési  eljárás nélkül, a már elnevezett közterület nevét veszi fel. 

(3)    Ha egy közterület községrendezés, beépítés következtében két vagy több részre 
tagolódik, egységes közterületként megszűnik, az elkülönült közterületrésznek más
nevet kell adni. 

5.§   (1)     A közterület elnevezését, illetve elnevezésének megváltoztatását bárki 
kezdeményezheti a polgármesterhez írásban benyújtott, indokolással ellátott 
javaslattal. 

(2)    A közterület megszűnésével külön döntés nélkül a közterület neve is megszűnik. 
(3)    A közterületnév megállapításáról, illetve megváltoztatásáról tájékoztatni kell a 

lakosságot, az illetékes járási hivatalt, az illetékes postai és ingatlan-nyilvántartó 
szerveket, a  rendőrség, a katasztrófavédelem, az országos mentőszolgálat illetékes
szerveit, valamint az illetékes közműszolgáltatókat.  

(4)    A község közterületeinek nevét jegyzékbe kell foglalni, és abban a változásokat 
folyamatosan fel kell tüntetni. A jegyzék vezetését a Mezőnyárádi Közös 
Önkormányzati Hivatal  végzi. 

4. A házszámozás 

6.§ (1)       A névvel ellátott közterületen a beépített és a beépítetlen építési telkeket   
házszámmal  kell ellátni. 

(2)       A házszám arab szám, továbbá – amennyiben ez szükséges – arab szám és 
alátöréssel az abc kisbetűje. 

(3)      A vonalszerű közterületek esetében, a számozás irányába haladva a jobb oldalon a
páros számokból,  a bal oldalon a páratlan számokból kell megszakítás nélkül a
házszámot képezni.  Az ingatlanokat  a magasabb rangú utca torkolatától kezdve
kell számozni.

(4)    A számozás  a páratlan oldalon egyes számtól,  a páros oldalon a kettes számtól
kezdődően történik. 

(5)     A kizárólag egyik oldalon beépíthető közterületek telkei és a foltszerűen beépített
területek folyamatos számozást kapnak. 

(6)    Amennyiben  a  közterületnek  a  nyilvántartásba  vett  házszámokkal  rendelkező
szakaszán telekalakítás, beépítés, vagy a házszámok egyéb okból történő rendezése
miatt  a  közterület,  közterületszakasz  jelentős  részének  átszámozására  lenne

9

9



szükség,  -  az  átszámozás  elkerülése  érdekében  –  az  érintett  házszámot  a  latin
„ábécé” kisbetűivel írt alátöréssel kell megkülönböztetni. 

(7)       A házszámozás folyamatosságát telekösszevonást követően is biztosítani kell.

7.§ (1)       A közterületen több ingatlan azonos számmal nem jelölhető. Ha egy ingatlan több  
közterülettel is érintkezik, az építmény utcafronti főhomlokzata határozza meg a  
házszámozást. 

(2)       A házszám megváltoztatására irányuló eljárás hivatalból, vagy annak a kérelmére 
indul, akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik. 

(3)       A már megállapított házszám megváltoztatására csak indokolt esetben kerülhet sor.
A változtatáskor arra kell törekedni, hogy a házszám-változtatás minél kevesebb
érintett lakcímének megváltoztatásával járjon.

8.§ (1)       A 6.§ rendelkezései az önkormányzati rendelet hatálybalépésének időpontjában 
nyilvántartott házszámozásra nem vonatkoznak.  

  (2)     Az ingatlanok házszámának megállapítására vonatkozó hatáskörét a képviselő-
testület a polgármester hatáskörébe utalja. 

 
5. Utcanév-táblák és házszámtáblák elhelyezése

9.§ (1)       A közterületek elnevezését tartalmazó, a tájékozódást segítő táblákat (a 
továbbiakban: utcanév-tábla) az utca kezdetén, végén és minden betorkolló utcánál
is el kell helyezni. 

 (2)      Az utcanév- táblát elsősorban épületen, kerítésen, ezek hiányában külön 
tartószerkezeten – jól látható helyen – kell elhelyezni. 

 (3)     Az ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója az utcanév-tábla kihelyezését és
az ezzel járó munkálatokat tűrni köteles.

 (4)      Az utcanév-táblának az utcajegyzékben szereplő elnevezéssel meg kell egyeznie.
 (5)    Az  új  közterület  elnevezését  tartalmazó  utcanév-táblát,  valamint  a  közterület

elnevezésének  megváltoztatása  után  az  új  utcanév-táblát  az  ingatlan-
nyilvántartásba való átvezetést követő három hónapon belül kell kihelyezni.  

 (6)    A közterületek elnevezésének megváltozását követően a régi utcanév táblát piros
színű, átlós áthúzással kell jelölni. A régi elnevezést tartalmazó utcanév táblát a
megszűnését követő két év elteltével lehet eltávolítani.

10.§ (1)     A házszámtáblát az ingatlan kerítésére, házfalára, a közterületről jól látható módon
kell az ingatlan tulajdonosának elhelyeznie. 

(2)    Bekerítetlen építési telek esetében a házszámtáblát földbe szúrt tartóoszlopon kell 
elhelyezni, úgy hogy a közterület felől jól látható legyen. 

11.§ (1)     A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerint cseréjéről, és      
pótlásáról az  ingatlan tulajdonosa gondoskodik. 

 (2)   Amennyiben az ingatlan házszáma hivatalból indult eljárás során változik meg, a 
házszámtáblát az ingatlan tulajdonosa részére az önkormányzat ingyenesen 
biztosítja. 

6. Záró rendelkezések

12.§ (1)     Az önkormányzati rendelet 2014. október 1. napján lép hatályba. 
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(2)    Azon ingatlan tulajdonosa, melynek házszámozása hiányzik, az e rendeletben 
foglalt kötelezettségének a rendelet hatályba lépését követő 90 napon belül köteles 
eleget tenni.

(3)    Az önkormányzati rendelet hatályba lépésének időpontjában tartószerkezetre 
rögzített utcanév-táblák 9.§ (2) bekezdés szerinti elhelyezéséről a táblák avulása 
miatti cseréje során gondoskodik az önkormányzat.

5.    Csatlakozás a Bursa Hungarica  Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 
2015.évi fordulójához
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr. Horváth László polgármester: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a Bursa Hungarica
Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíj  pályázat  nem ismeretlen a képviselők előtt,
mivel  az  önkormányzat  2010-től  részt  vesz  a  Bursa  Hungarica  önkormányzati
ösztöndíj  pályázatban.  Éltek  is  a  településen  élő  felsőoktatási  intézményben  tanuló
diákok ezzel a lehetőséggel. 
Javasolta  a  képviselőknek,  hogy a Támogatáskezelő  2015.évi  pályázatán  is  vegyen
részt az önkormányzat, ezzel hozzájárulva a településünkön élő felsőoktatásban részt
vevő tanulók támogatásához. 

  Megkérdezte  a  képviselőktől,  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: Elmondta még azt is, hogy ezen a testületi ülésen csak a
csatlakozási  szándékunkról  kell  dönteni,  majd ha kiírásra  került  a  pályázat  és  a
pályázni szándékozó tanulók eljuttatták önkormányzatunkhoz pályázatukat, akkor
majd  egy  újabb  zárt  testületi  ülésen  fogunk  döntést  hozni  a  támogatásokról.
Megkérdezte  a képviselőket,  hogy aki egyetért  azzal,  hogy  Mezőnyárád község
Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  jogszabályoknak  megfelelően  kifejezett  és
visszavonhatatlan  döntést  hozzon  arról,  hogy  csatlakozik  a  hátrányos  szociális
helyzetű  felsőoktatási  hallgatók,  illetőleg  felsőoktatási  tanulmányokat  kezdő
fiatalok  támogatására  létrehozott  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2015.évi fordulójához.

Képviselő-testület  a  felsőoktatási  hallgatók  számára  valamint  a  felsőoktatási
tanulmányokat  kezdő  fiatalok  részére  kiírandó  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási
Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat  2015.évi  fordulójának  Általános  Szerződési
Feltételeit  elfogadja  és  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  pályázatok  kiírása,
elbírálása  és  folyósítása  során  maradéktalanul  az  Általános  Szerződési
Feltételekben  foglaltaknak  megfelelően  jár  el,  valamint  felhatalmazza
polgármesterét,  hogy  az  ösztöndíjpályázat  ügyében  eljárjon,  az  kézfelnyújtással
szavazzon.

A szavazásban 7 fő települési képviselőből 6 fő vett részt. A Képviselő-testületből 6 fő igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát.
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22/2014.(IX.15) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Csatlakozás  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  és  Önkormányzati  Ösztöndíj
pályázathoz.

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  jogszabályoknak
megfelelően kifejezett  és visszavonhatatlan döntést  hozott  arról,  hogy csatlakozik a
hátrányos  szociális  helyzetű  felsőoktatási  hallgatók,  illetőleg  felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához.

Képviselő-testület  a  felsőoktatási  hallgatók  számára  valamint  a  felsőoktatási
tanulmányokat  kezdő  fiatalok  részére  kiírandó  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási
Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat  2015.  évi  fordulójának  Általános  Szerződési
Feltételeit elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása
és  folyósítása  során  maradéktalanul  az  Általános  Szerződési  Feltételekben
foglaltaknak megfelelően jár el.

Képviselő-testület  felhatalmazza polgármesterét,  hogy az ösztöndíjpályázat  ügyében
eljárjon.

Felelős: Dr. Horváth László polgármester

Határidő: folyamatos 

6. Tájékoztató a 2013. évi belső ellenőrzésről
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr. Horváth László polgármester:  A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX.  törvény  rendelkezik  –  többek  között  –  a  helyi  önkormányzatok  belső
ellenőrzési rendszere működtetésének főbb szabályairól, mely kimondja, hogy a helyi
önkormányzat belső ellenőrzésének végrehajtásáról a képviselő-testületet tájékoztatja. 
Mezőnyárád község Önkormányzata esetében a fentiek alapján meghatározott  belső
ellenőrzési feladatokat 2013. évben a Mezőkövesdi Kistérség Többcélú Társulásának
belső ellenőrzési egysége látta el. A jogszabályi környezet változása következtében a
központi  költségvetés  a  társulási  formában  ellátott  belső  ellenőrzési  tevékenységet
nem támogatta, így a kistérségi társulás által végzett belső ellenőrzési megbízatást nem
teljesítette. 
Ezért az elmúlt év során Mezőnyárád község Önkormányzatánál a belső ellenőrzési
feladatokat  a folyamatba  épített,  előzetes  és utólagos vezetői  ellenőrzési  szabályzat
alapján a közös önkormányzati hivatal jegyzője végezte. A folyamatba épített előzetes
és  utólagos  vezetői  ellenőrzési  (FEUVE)  rendszer  tartalmazza  mind  azon  elveket,
eljárásokat,  melyek  alapján  a  költségvetési  szerv  érvényesíti  a  feladatai  ellátására
szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos,
hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit. 
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Az  önkormányzatnál  a  2013.  évi  belső  ellenőrzési  tevékenység  a  szabályzatban
foglaltak  figyelembe  vételével  a  munkafolyamat  során  betartásra  került,  annak
ellenőrzése minden esetben megtörtént és szabálytalanság nem került megállapításra. 
Mint  ismeretes  a  képviselő-testület  előtt,   2014.  január  1-től  a  belső  ellenőrzési
tevékenységet   szerződés  keretében  foglalkoztatott  belső  ellenőr  igénybevételével
kívánjuk ellátni.  A képviselő-testület   a 3/2014.(III.10.) számú határozatával hagyta
jóvá  az  ellenőrzési  tevékenységet.   Megkérte  a  képviselőket,  tegyék  meg
hozzászólásaikat a napirendhez.

H o z z á s z ó l á s nem volt.

Dr.  Horváth  László polgármester:  Megkérdezte  a  képviselőket,  aki  a  2013.  évi  belső
ellenőrzésről  készült  tájékoztatót  elfogadja  az előterjesztésben  foglaltak  alapján,  az
kézfelnyújtással szavazzon.

A szavazásban 7 fő települési képviselőből 6 fő vett részt. A Képviselő-testületből 6 fő igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát.

23/2014.(IX.15.)  testületi határozat

           T  árgy: A 2013. évi belső ellenőrzés végrehajtása

Mezőnyárád  község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  jegyző
előterjesztésében az Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzéséről szóló előterjesztést.
A Képviselő-testület  megállapítja, hogy az Önkormányzatnál az elmúlt évben külső
szakértő  által  nem  történt  belső  ellenőrzés,  a  belső  ellenőrzési  feladatokat  a
Mezőnyárád  Közös  Önkormányzati  Hivatal  vezetője  az  Önkormányzat  hatályos
FEUVE szabályzata alapján látta el.

Felelős: Farkas Julianna jegyző

Határidő: azonnal

7.  Önkormányzati ingatlan bérbe adása:
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr. Horváth  László polgármester:  Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az önkormányzat
a tulajdonában lévő Mezőnyárád külterület  091/2 hrsz.  6,9 ha szántó művelési  ágú
földterületet 2006. évtől Gyöngy József mezőnyárádi vállalkozó részére bérbe adta, a
bérleti  szerződés 2014. augusztus 31-én lejárt.  Ezt a földterületet  továbbra is bérbe
kívánja  venni,  de  rajta  kívül  egy  másik  mezőnyárádi  vállalkozó  Bárdos  József
Szabolcs  is  bérbe kívánja venni.  Azzal  a  különbséggel,  hogy az  eddig  megfizetett
bérleti  díjon  kívül  –  210.000,-  Ft  -  ugyan  annyi  összeget  felajánl  a  Mezőnyárádi
Faluszépítő Egyesület számára. Tájékoztatta továbbá a testületet arról is, hogy az előző
bérlővel  szemben  semmilyen  kötelezettsége  nincs  az  önkormányzatnak.  A  bérlő
kötelessége  volt,  hogy a  földterületet  megfelelő  módon  művelje  a  bérbe  vételének
ideje alatt. Az önkormányzatnak, mivel most két ajánlattevő, illetve kérelmező van a
földterület bérbevételét illetően, nem kell megindokolnia döntését, hogy ki és miért
kapja a területet. 

13

1



Dr. Szántai-Kiss László képviselő: Megkérdezte, hogy az előző bérlő az eddigi bérlet díj fölé
nem ajánlott semmit? Hajlamos lenne-e a licitálásra?

Vígh Gyuláné  képviselő: Elmondta, hogy a bérlő a földalapú támogatás felét fizette meg a
földterület használatáért.  Véleménye, hogy eddig is keveset kért az önkormányzat a
földterület használatáért.

Dr. Szántai_Kiss László képviselő: Megkérdezte még azt is,  hogy mennyi  időre köttetik a
bérleti szerződés?

Dr.  Horváth László polgármester:   Véleménye  szerint  az előző bérlő nem igen szán több
összeget a terület használatáért. A földterületre a használatbavételi szerződést legalább
1 gazdasági évre érdemes megkötni. Így volt ez az előző bérlő esetében is. 

Bogyó József képviselő: Javasolta, hogy mindenképpen úgy kellene megkötni a szerződést,
hogy ha az önkormányzatnak szüksége lenne rá az elkövetkezendő időben, akkor gond
nélkül fel lehessen bontani. 

Dr. Horváth László polgármester:  Természetesen,  ez eddig is így volt,  ha a közérdek úgy
kívánja, fel lehet bontani a szerződést.

Szajlai  Gábor képviselő:  Elmondta,  jó  lenne  tudni,  hogy  az  előző  bérlő  Gyöngy  József,
hajlandó volna-e többet ajánlani.

Dr.  Szántai-Kiss  László képviselő:  Javasolta,  hogy  a  beadott  kérelmek  alapján  kellene
dönteni, a tények figyelembe vételével. Anyagi érdekeket illetően, az önkormányzat
érdekeit kellene nézni.

Dr. Horváth László polgármester: A tényeket figyelembe véve, megkérdezte, a képviselőket,
hogy  aki  egyetért  azzal,  hogy  az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  091/2  hrsz-ú
Mezőnyárád  külterületű  szántó  művelési  ágú  földterületet  Bárdos  József  Szabolcs
Mezőnyárád, Szent István király út 106.szám alatti vállalkozó részére adja bérbe, az
kézfelnyújtással szavazzon.

A szavazásban 7 fő települési képviselőből 6 fő vett részt. A Képviselő-testületből 4 fő igen
szavazattal, 2 fő tartózkodással, ellenszavazat nélkül, meghozta a következő határozatát.

24/2014.(IX.15.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Önkormányzati mezőgazdasági terület bérbeadása

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  tulajdonában  lévő  091/2
hrsz-ú, szántó művelési ágú, 6,9 ha területét 2014. október 1-től 2015. szeptember 30-
ig, egy év időtartamra bérbe adja. 
A mezőgazdasági  rendeltetésű  földterület  haszonbérlőjének Bárdos József  Szabolcs
Mezőnyárád, Szent István király út 106. szám alatti lakos őstermelőt jelöli ki.
A haszonbérleti díj 420.000 ,- Ft, azaz négyszázhúsz ezer forint. 
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A bérleti  díjból  a  haszonbérlőnek  210.000,-  Ft-ot   az  önkormányzat  költségvetési
számlájára,  valamint  210.000,-  Ft-ot  pedig  a  Mezőnyárádi  Faluszépítő  Egyesület
számlájára kell megfizetnie 2015. szeptember 15-ig.

Képviselő-testület  felhatalmazza  polgármesterét  a  haszonbérleti  szerződés
elkészítésére és aláírására. 

Felelős: Dr. Horváth László polgármester

Határidő: 2014. október 31.

8. Helyi Vöröskereszt Szervezet támogatása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr.  Horváth  László polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében  elmondta,  hogy  a  helyi
Vöröskereszt  szervezet  elnöke  kérelmet  nyújtott  be  az  önkormányzat  képviselő-
testületének,  melyben  a  szervezet  karitatív  célú  támogatást  kért,  amelyet  a  helyi
lakosság érdekében szervezett szűrésekre, illetve a hátrányos helyzetűek segítésére
fordít.  Mivel  már lassan vége van az évnek, a nagyobb egészségügyi  szűrések is
lezajlottak már, az idősek napja is megrendezésre került, így a nagyobb kiadásokat
átvállalta  az  önkormányzat  eddig.   A  testületnek  javasolta,  hogy  támogatásként
70.000,-  Ft-ot  szavazzanak  meg  a  szervezet  számára.  Kérte  a  képviselők
hozzászólását 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 a
Helyi  Vöröskereszt  szervezet  70.000,-  forint  támogatásban  részesüljön,  az
kézfelnyújtással szavazzon.

A szavazásban 7 fő települési képviselőből 6 fő vett részt. A Képviselő-testületből 6 fő igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát.

25/2014(IX.15.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Vöröskereszt Szervezet támogatása

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  Vöröskereszt
Szervezet részére 70.000,- Ft, azaz hetvenezer forint – támogatást biztosít.

Képviselő-testület  felkéri  polgármesterét,  hogy  a  támogatás  átutalásáról
gondoskodjon. 

Felelős: Dr. Horváth László polgármester

Határidő: 2014. szeptember 29.
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8. „Őszirózsa” Nyugdíjas-klub támogatási kérelme
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr.  Horváth László polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében  elmondta,  hogy az „Őszirózsa”
Nyugdíjasklub  vezetője  kérelmet  nyújtott  be  az  önkormányzat  képviselő-
testületének, melyben a klub éves működéséhez kér anyagi támogatást. A támogatást
rendezvényeken  való  megjelenés  céljára  szeretnék  felhasználni,  mivel  a
tömegközlekedési   eszközök igénybevétele  a  nyugdíjasklub néhány tagjai  részére
már nem megoldott.  Javasolta,  hogy a klub 70.000,- Ft támogatásban részesüljön.
Kérte a képviselők hozzászólását 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 az
„Őszirózsa”  Nyugdíjas-klub  70.000,-  forint  támogatásban  részesüljön,  az
kézfelnyújtással szavazzon. 

A szavazásban 7 fő települési képviselőből 6 fő vett részt. A Képviselő-testületből 6 fő igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát.

26/2014(IX.15.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: „Őszirózsa” Nyugdíjasklub támogatása

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  „Őszirózsa”
Nyugdíjasklub részére 70.000,- Ft, azaz hetvenezer forint – támogatást biztosít.

Képviselő-testület  felkéri  polgármesterét,  hogy  a  támogatás  átutalásáról
gondoskodjon. 

Felelős: Dr. Horváth László polgármester

Határidő: 2014. szeptember 30.

10. Idősek Napjának megrendezése
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr.  Horváth  László polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében  elmondta,  hogy településünkön
már  hagyománnyá  vált,  hogy  a  településen  élő  70  év  és  70  év  feletti  lakosok
számára  idős korukra tekintettel,  egy közös vacsorára,  egy kis műsorra meghívjuk
Őket egy kora délutáni időpontban, ahol együtt fogyaszthatnak el kulturált helyen,
színvonalas műsor kíséretében egy vacsorát. Ennek időpontja karácsonyhoz közeledő
időpontban volt,   amit  már közelebbi  időpontra szeretnénk tenni,  egyrészt most a
választások miatt  nagyon kitolódna,  másrészt  pedig az időjárás is  alkalmasabb az
idősebb emberek számára, hogy minél többen el tudjanak jönni. Javasolta, hogy az
Idősek  Napjának  megrendezése  2014.  szeptember  29-én  kerüljön  megrendezésre.
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Mivel a konyhán készülne el a vacsora, így a gyerekek ebédidejét követően 14,30 óra
lenne  a  legközelebbi  alkalmas  időpont.  Kérte  a  képviselők  hozzászólását  a
napirenddel kapcsolatban.

H o z z á s z ó l á s nem volt.

Dtr.  Horváth  László  polgármester:  Megkérdezte  a  képviselőket,  aki  egyetért  azzal,  hogy
településünkön a hagyományoknak megfelelően az idén is megrendezésre kerüljön
az  Idősek  Napja,  aminek  időpontja  2014.  szeptember  29-én  14,30  óra,  az
kézfelnyújtással szavazzon.

A szavazásban 7 fő települési képviselőből 6 fő vett részt. A Képviselő-testületből 6 fő igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát.

27/2014(IX.15.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Idősek Napjának megrendezése

Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő.-testülete a 70 és 70 éven felüli mező-
nyárádi lakosai részére 2014. szeptember 29-én 14,30 órakor megszervezi az Idősek
Napját. A rendezvény keretében szórakoztató műsorral és estebéddel vendégül látja
az idős polgárokat. A megszervezéshez kéri a helyi Vöröskereszt Szervezet közremű-
ködését. 

Képviselő-testület felkéri polgármesterét az ünnepség megszervezésére.

Felelős: Dr. Horváth László polgármester

Határidő: 2014. szeptember 29.

11. Víz- és szennyvíz gördülő fejlesztési terv elfogadása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr.  Horváth  László polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében  elmondta,  hogy  a  víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§-a a vízközmű-szolgáltatás hosszú
távú biztosíthatósága érdekében, tizenöt éves időtávra szóló gördülő fejlesztési terv
készítésnek kötelezettségét írja elő. Ez a kötelezettség a szennyvíz üzemeltetésünkre
is vonatkozik. A gördülő fejlesztési  terv felújítási és pótlási  tervből áll,  amelynek
elkészítése  és  a  Magyar  Energetikai  és  Közműszabályozási  Hivatal  felé  történő
benyújtása az ellátásért felelős kötelezettsége. Az ellátásért az önkormányzat felelős.
Mivel  tulajdonosok  vagyunk,  így  a  szolgáltató  benyújtja  ezt  a  tervet  mindenkire
vonatkozóan. A terv benyújtása 500 e Ft-ba kerül, akkor is ha külön-külön, akkor is
ha együtt kerül benyújtásra, ezért  célszerű  a szolgáltató részéről, ha együtt készíti el
mindenkire vonatkozóan. Nyilatkoztunk arra vonatkozóan, hogy meghatalmaztuk az
ÉRV  Északmagyarországi  Regionális  Vízművek  Zrt.-t  azzal,  hogy  a  2015-2029.
közötti  időszakra  vonatkozó  15  éves  Gördülő  Fejlesztési  Tervet  elkészítse  és
benyújtja. Megkérdezte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a Gördülő Fejlesztési
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Tervet  az Északmagyarországi  Regionális  Vízűvek Zrt  elkészítse  és benyújtsa,  az
kézfelnyújtással szavazzon.

A szavazásban 7 fő települési képviselőből 6 fő vett részt. A Képviselő-testületből 6 fő igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát.

28/2014(IX.15.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Gördülő Fejlesztési Tervek elfogadása

Mezőnyárád község Önkormányzat  Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról
szóló 2011. évi CCCIX. törvény 11.§-a a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú bizto-
síthatósága érdekében, tizenöt éves időtartamra szóló gördülő fejlesztési terv készíté-
si kötelezettségének eleget téve, a víz és a szennyvíz vonatkozásában a Gördülő Fej-
lesztési Terveket megtárgyalta és azt jóváhagyólag elfogadta. 
A határozat mellékletét képezi a vízre és a szennyvízre vonatkozó gördülő fejlesztési
terv.

Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a tervek határidőben történő benyúj-
tására.

Felelős: Dr. Horváth László polgármester

Határidő: 2014. szeptember 15.

7. Időszerű feladatok megbeszélése

Dr. Horváth László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy szeptember 19-én
(pénteken)  14,00  órakor  lesz  Boldog  Sándor  István  vértanú,  Szalézi  szerzetes
születésének 100. évfordulója alkalmából  az általános iskola folyosójának falán egy
emléktábla avatás. Az emléktábla feliratát a tartomány főnökség  fogalmazta meg.
Néhány mondatban ismertette   Boldog Sándor István életútját  és benne a nyárádi
tevékenységeit.

Szajlai  Gábor képviselő:  Jelzéssel  élt  az  idegen  focisták  meccs  alkalmával  tanúsított
viselkedésével kapcsolatban.

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.

