
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. október 02-án 16,00 órakor
megtartott üléséről.

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

Tanácskozási joggal jelen vannak: Farkas Julianna jegyző

Jegyzőkönyvvezető: Oroszné Bodai Éva

Dr.  Horváth  László polgármester:  Köszöntötte  a  képviselőket  a  testület  utolsó  ülésén.   A
testületi ülést megnyitotta, megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert  7 főből
7  fő  jelen  van.  Ismertette  az  ülés  napirendi  pontjait,  ami  a  kiküldött  meghívóhoz
képest 2 napirendi ponttal kevesebb, amely abból adódik, hogy Farkas Lajosné által az
önkormányzat  tulajdonában lévő terület  megvásárlásával  kapcsolatban nem sikerült
kellőképpen előkészíteni a napirendet, így annak megtárgyalása már csak a következő
testületre hárul át.  Kérte a napirendi pontok elfogadását.

N A P I R E N D :

1. Szociális célú tűzifa vásárlásához önerő biztosítása
       Előadó: Dr. Horváth László polgármester

2. Időszerű feladatok megbeszélése

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

Elfogadott napirendi pontok:

1. Szociális célú tűzifa vásárlásához önerő biztosítása
       Előadó: Dr. Horváth László polgármester

2. Időszerű feladatok megbeszélése

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA

1.  Szociális célú tűzifa vásárlásához önerő biztosítása
     (Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)



Dr.  Horváth  László polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében  elmondta,  hogy  megjelent  a
települési  önkormányzatok szociális  célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet,  melynek értelmében a 2014.
január-március  hónapokban  lakásfenntartási  támogatásban  részesülők  számának
átlaga  alapján  a  települési  önkormányzatok  szociális  célú  tűzifavásárláshoz
kapcsolódó támogatásra igényt nyújthatnak be.
A támogatás  mértéke  Mezőnyárád önkormányzat  vonatkozásában kemény lombos
fafajta esetében 14 000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 8 500 Ft/erdei
m3+áfa.
A támogatás felhasználásának feltétele a támogatáson felül kemény lombos fafajta
esetében 1000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 1000 Ft/erdei m3+áfa
mértékű önrész vállalása.
Lágy  lombos  tűzifa  igénylésére  kizárólag  Bács-Kiskun,  Békés,   Borsod-Abaúj-
Zemplén,  Csongrád,  Hajdú-Bihar,  Jász-Nagykun-Szolnok,   valamint  Szabolcs-
Szatmár-Bereg  megyében  lévő  települési  önkormányzat  jogosult.  Ha  a  települési
önkormányzat lágy lombos tűzifa támogatásra nyújt be igényt, akkor kemény lombos
tűzifa igénylésére nincs lehetősége.
A  támogatási  igény  számítása  úgy  történik,  hogy  a   2014.  január–március
hónapokban  lakásfenntartási  támogatásban  részesülők  számának  átlaga  alapján
legfeljebb 2 m3/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet a települési önkormányzat. Az
előző   bekezdésben  felsorolt  megyékbe   tartozó  települési  önkormányzat  –  lágy
lombos  tűzifa  igénylése  esetén  –  a  2014.  január–március  hónapokban
lakásfenntartási  támogatásban  részesülők  számának  átlaga  alapján  legfeljebb  3
m3/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet.
Az önkormányzat támogatási igényét  e rendelet hatálybalépését követő 10. napon
rögzíti  és  zárja  le  az  ebr42  önkormányzati  információs  rendszerben,  továbbá  a
dokumentációt  papír  alapon egy eredeti  és  egy hitelesített  másolati  példányban a
Magyar Államkincstár  területileg illetékes igazgatóságához nyújtja be. A határidő
elmulasztása jogvesztő. 
A támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról a képviselő-testületnek határozatban
kell  döntenie.  A  rendeletben  foglalt  mutatószámok  alapján  végzett  számításaink
szerint  Önkormányzatunk  maximálisan  130  m3  tűzifa  vásárlására  nyújthat  be
támogatási  igényt,  melynek  eredményes  elbírálása  esetén  165.100,-Ft  mértékű
fuvardíjat, mint önrészt  átvállalja és a saját forrásként biztosított összeget a 2014. évi
költségvetéséből  finanszírozza.   Az önkormányzat  vállalja  továbbá azt  is,  hogy a
szociális tűzifában részesülőktől nem kér fuvardíjat a házhoz szállításért. Ez az előző
években is így történt. Javasolta a képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat által
igényelhető maximális mennyiségű tűzifa megvásárlására nyújtsuk be az igényünket.
Megkérdezte  a  képviselőket,  hogy  van-e  valakinek  hozzászólása  a  napirenddel
kapcsolatban? 

H o z z á s z ó l á s o k.

Vályi-Nagy Zsolt képviselő: Azzal a javaslattal állt elő, hogy amennyivel kevesebb képviselői
tiszteletdíjat  vettek  fel  a  képviselők,  azt  a  megmaradt  összeget,  tűzifa  vásárlásra
fordítsa az önkormányzat a rászorultak részére. 
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Dr.  Horváth  László polgármester:  Válaszában  elmondta,  hogy  egyenlőre  nem  tudjuk
megállapítani, mennyi lesz a valós igény a tűzifára. Általában a felmért igény elég
lesz  az  igények  kielégítésére,  amit  tűzifára  kapunk  az  államtól.  Megkérdezte  a
képviselőket,  hogy  aki  egyetért  azzal,  hogy  az  önkormányzat  által  igényelhető
maximális  mennyiségű  tűzifa  megvásárlására  nyújtsuk  be  az  igényünket,  az
kézfelnyújtással szavazzon.

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

29/2014(X.02.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Szociális célú tűzifa vásárlásához önerő biztosítása

Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési önkormányzatok
szociális  célú  tüzelőanyag  vásárlásához kapcsolódó kiegészítő  támogatást  megtár-
gyalta és 130 erdei m3, keménylombos tűzifára a támogatási igényét benyújtja. 

A Képviselő-testület a szociális tűzifa támogatás igényléséhez 1000,- Ft / erei m3 +
ÁFA, 165.100 Ft, azaz százhatvanötezer egyszáz forint mértékű fuvardíjat, mint ön-
részt átvállalja és a saját forrásként biztosított összeget a 2014. évi költségvetéséből
finanszírozza.

Képviselő-testület vállalja továbbá, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől el-
lenszolgáltatást nem kér.

Képviselő-testület felkéri polgármesterét, a tűzifavásárláshoz a támogatási igény be-
nyújtására.

Felelős: Dr. Horváth László polgármester

Határidő: 2014. október 05.

2.  Időszerű feladatok megbeszélése

Dr.  Horváth  László polgármester:  Megkérdezte  a  képviselőket,  hogy  van-e  valakinek
hozzászólása a napirenddel kapcsolatban. 

H o z z á s z ó l á s.

Szajlai Gábor képviselő: Jelzéssel élt a testület felé, hogy Takács Tibor mezőnyárádi születésű
lakos embertelen körülmények között él a kisszőlőkben egy kunyhóban, ráadásul el
van törve a karja. Mit lehet tenni az ilyen emberrel? Hogyan lehetne segíteni rajta? 
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Dr.  Horváth  László polgármester:  Válaszában  elmondta,  hogy  a  Mezőkövesdi  Többcélú
Kistérségi  Társulás  alkalmazásában  álló  Családsegítő  Szolgálat   dolgozóit  kell
felkeresni, akik beindítják azt a folyamatot, ami ilyenkor szükséges a rászorult ember
megsegítése szempontjából. 

Utolsó  testületi  ülés  révén  megköszönte  a  képviselők  korrekt  hozzáállását  az
elvégzett  munkához.  Jó  hangulatban  teltek  a  testületi  ülések,  mindenki  arra
törekedett, hogy a lehető legjobb döntést hozza meg a település érdekében.
Sok sikert  kíván azoknak a  testületi  tagoknak,  akik  a  következő  választásra  újra
jelöltették  magukat,   jó  pihenést  azoknak  a  testületi  tagoknak,  akik  már  úgy
gondolják, hogy ezzel a ciklussal befejezik a munkát. 
Eredményes négy évet zártunk le. Mik voltak ezek:

- a fő út felújításának pénzügyi elszámolása a mi feladatunk volt,
- a Tenisz-klub felújítása,
- a Sószoba kialakítása,
- a Polgárőr Egyesület épülete,
- a Park felújítása,
- az öntöző berendezés kiépítése,
- a játszótér felújítása az unió-s előírásoknak megfelelően,
- a 10 db buszmegálló, 30 db szemetes, virágok a telefonoszlopokon,
- a karácsonyi díszkivilágítás.
Néhány dolgot össze lehet mosni a Mezőnyárádi Faluszépítő Egyesület által elért
eredménnyel,   amit  azért  alakítottunk  meg,  hogy  kedvezőbb  pályázati
lehetőségekkel tudjunk dolgozni.
A  Kormány  jóvoltából  2013.  évben  23  millió  Ft  adóságot  elengedtek  az
önkormányzatok adósságkonszolidációja révén.
Sokat számít az önkormányzat gazdálkodásánál, hogy az iskola már nem tartozik
az  önkormányzat  fenntartása alá.  Főleg a pedagógusok bére és a fűtés számla
okozott gondot. Anyagilag megkönnyebbülés. Az óvodánál a pedagógusok bérét
az állam biztosítja.
Anyagilag stabilan adjuk át az önkormányzatot 17.199.000,- forinttal, plusz még
van  6.000.000,-  forint  kintlévőségünk,  ez  a  Béka  fesztivál  költsége  amit  most
fogunk visszakapni,  amire pályáztunk. Ez az összeg abból adódik, hogy a lététi
számlán  gyűjtögettünk  8.600.000,-  forintot,  kommunális  adóból  521.000,Ft,
iparűzési adóból 7.106.000,- Ft, közfoglalkoztatásra kapott  972.000,- Ft.
Nagyon sok mindent megvalósítottunk a terveink közül. Csak azt felejtik el sokan,
hogy  nem  egyszerre  állt  rendelkezésre  a  forrás  a  feladatok  megvalósításához.
Többnyire  pályázat  alapján  tudtunk  megvalósítani  sok  mindent.  Ehhez
hónapoknak kell  eltenni,  amíg  egy pályázat  megvalósulhat.  Nincsen szégyellni
valónk,  békés  körülmények  között,  egyetértéssel  tudtuk  ezeket  a  feladatokat
megvalósítani.

Vígh  Gyuláné képviselő:  Megköszönte  az  idősek  nevében,  hogy  az  Idősek  Napját  ismét
megrendezte  az  önkormányzat,  ami  nagyon  jó hangulatban  telt  el.  Meg voltak
elégedve az idős állampolgáraink a vendéglátással és a műsorral, ami színvonalas
volt. 

Szajlai Gábor képviselő: Megköszönte a polgármester úr munkáját. Megköszönte személyével
szemben tanúsított türelmét. A jövőre nézve,  jó egészséget kívánt.
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Vígh  Gyuláné képviselő:  Már  az  elkövetkezendő  választásokon  nem  fog  indulni,  úgy
gondolta  befejezi  ezt  a  munkát.  Megköszönte  az  elmúlt  négy  évet.  Az,  hogy
képviselje Mezőnyárád lakosságát, régi vágya teljesült ezzel. Örül, hogy életének
része lehetett, ami nagyon szép élmény volt az életében.

Dr. Horváth László polgármester: Elmondta, hogy szép 20 év van mögötte, de itt az ideje,
hogy  jöjjenek  a  fiatalok.  Végül  az  utolsó  testületi  üléshez  érve,  megköszönte  a
lakosság 4 évre megszavazott bizalmát. Megköszönte a képviselők munkáját.

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.

