
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült:   Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-én 16
órakor megtartott üléséről.

Jelen vannak: Dr. Horváth László polgármester, Bogyó József, Hajdu Gábor, Szajlai Gábor, Orosz
Lajosné, Udvari János képviselők.

Igazoltan távol van: Dr. Szántai-Kiss László képviselő

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

    Várnai Róbert pénzügyi előadó

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.

NAPIREND:

1. A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

2. A helyi iparűzési adóról szóló rendelet
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

3. Szociális célú tűzifa juttatásról szóló rendelet
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

4. Karácsonyi ajándékozás
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

5. Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodás módosítása
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

6. A 2014.évi belső ellenőrzési feladatok teljesítése
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

7. Időszerű feladatok megbeszélése

A  Képviselő-testület  vita  nélkül,  egyhangúlag  megtárgyalásra  elfogadta  a  javasolt  napirendi
pontokat.



Elfogadott napirendi pontok:

1. A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

2. A helyi iparűzési adóról szóló rendelet 
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

3. Szociális célú tűzifa juttatásról szóló rendelet
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

4. Karácsonyi ajándékozás
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

5. Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodás módosítása
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

6. A 2014.évi belső ellenőrzési feladatok teljesítése
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

7. Időszerű feladatok megbeszélése

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA

1. A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet 
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr. Horváth László polgármester:  Szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy a kommunális adó
rendeletet tárgyév évgén lehet módosítani. A módosítás formai okok miatt szükséges,
lehetőség van tartalmi változásra is. El kell döntenie a testületnek, hogy a kommunális
adó rendeltben foglalt adó mértéke maradjon-e vagy esetleg emeljen kommunális adót
az önkormányzat. Tájékoztatta a képviselőket, hogy az adó évi legmagasabb mértéke
17.000,- Ft  lehet. Kérte a képviselők hozzászólását

H o z z á s z ó l á s o k.

Szajlai  Gábor képviselő: Megkérdezte,  hogy kaphat-e kedvezményt  olyan adózó, akinek kortól
függetlenül alacsony a jövedelme?

Dr. Horváth László polgármester: Válaszában elmondta, hogy az önkormányzat eddig sem terhelte
nagyon  a alakosságot  a  kommunális  adó kivetéssel,  bevételeit  nem ilyen  formában
kívánta egyensúlyba hozni. A képviselő javaslatát jogosnak tartja, mivel annak sincs
értelme, hogy a kevés jövedelemmel rendelkező állampolgár nem fizeti be az adót, így
behajthatatlan adóként tartja nyilván az önkormányzat. A rendeletbe bele lehet tenni
egy újabb bekezdésbe, amely kimondottan azokra az állampolgárokra vonatkozik, akik
kevés jövedelemből élnek, ennek jövedelemhatárát megadva.
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Hajdu  Gábor  képviselő:  Hozzászólásában  elmondta,  hogy  a  kommunális  adó  emelést  nem
javasolta, véleménye szerint így is eléggé leterheltek a lakosok.

Dr.  Horváth  László polgármester:  Tulajdonképpen  nem  sok  a  kommunális  adóból  származó
kintlévőség  összege,  de  mindenképpen  figyelni  kell  azt,  hogy  mennyire  adófizető
képes a lakosság. Ezért nem javasolja az adó mértékének emelését. A rendeletbe bele
kell foglalni, hogy mentesüljön kortól függetlenül az az adózó állampolgár, aki egyedül
álló és jövedelme nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum legkisebb összegét. 

Szajlai Gábor képviselő: Megjegyezni kívánta, hogy Ő Cserépváralján telek után évi 12.000,- Ft-
ot fizet.

Orosz  Lajosné  képviselő:  Véleménye  szerint,  nem kell  nézni  más  települést,  mert  mindenhol
mások a lehetőségek, mások a körülmények. Nem javasolta a kommunális adó emelést.

Dr. Horváth László polgármester:  Megkérdezte a képviselőket, hogy aki egyetért azzal, hogy az
önkormányzat ne emeljen a kommunális adó rendeletében foglalt mértéken, ami építmény
esetén  4.000,-  Ft/év,  míg  telek  esetében  2.000,-  Ft/év,  továbbá  egy  külön  bekezdéssel
egészítse  ki  a  rendelet  adómentességre  vonatkozó  paragrafusát  azzal,  hogy  „  Mentes  a
kommunális adó megfizetése alól az az egyedülálló adóalany, akinek jövedelme nem haladja
meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimumot.”, 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 KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

9/2014.(XI.25.)önkormányzati rendelet

A magánszemélyek kommunális adójáról

Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h.)
pontjában foglalt feladatkörében eljárva a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§, 43.§ (3)
bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

Az adó mértéke és adómentességek
Az adó mértéke

1.§.

/1/ Az adó évi mértéke építmény esetében egységesen  4.000,- Ft/év

/2/ Az adó évi mértéke telek tulajdon esetén 2.000,- Ft/év

Adómentesség

2.§.
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/1/ A kommunális adó fizetési kötelezettség alól 50 %-os mentességben részesül:
    a./ Az egyedül élő 70 éven felüli személy,
    b./ Az önálló háztartásban élő házaspár, ha az egyik személy hetven éven felüli.

c./ Nem jogosult az a 70 éven felüli magánszemély az adómentességre, aki a tulajdonában lévő
építmény   egy részét, vagy egészét albérletbe adja.

d./ Nem jogosult az a 70 éven felüli magánszemély vagy házaspár az adómentességre, akinek a
tulajdonában lévő építményben vele együtt, önálló jövedelemmel rendelkező személy, vagy
személyek élnek.

/2/ Az adó alany az adó megfizetése alól a 70. életév betöltését követő év első napjától mentesül.

/3/ Mentes a kommunális adó megfizetése alól az az egyedülálló adóalany, akinek jövedelme nem
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimumot.

Eljárási szabályok

3.§.

Az e rendeletben nem szabályozott eljárási szabályokra az  adózásról rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény, valamint a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Záró rendelkezések 

4.§

/1/ E rendelet 2015. január 1-én lép hatályba.

/2/ E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a  magánszemélyek kommunális adójáról szóló
6/2007.(X.25.)önkormányzati rendelet.

2. A helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr. Horváth László polgármester: Elmondta, hogy Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-
testületének az érvényben lévő a helyi iparűzési adóról szóló  többször módosított
12/2009.(XII.15.)  önkormányzati  és  a  11/2010.(XII.21.)  önkormányzati  rendeletét
módosítani kell. Mivel állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az  adó
évi mértéke az adóalap 2,0 %-a, a törvényben meghatározott legmagasabb mértéknek
felel  meg,  így  tartalmilag  nem,  de  formailag  módosítani  kell  a  rendeletet  az
Alaptörvényben  foglaltaknak  megfelelően.   Megkérdezte  a  képviselőket,  van-e
valakinek hozzászólása a napirenddel kapcsolatban?

Szajlai Gábor képviselő: Megkérdezte, azok akik valamilyen munkát végeznek a településen, azok
hová fizetik az adót?
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Farkas Julianna jegyző: Elmondta, hogy az ideiglenes jelleggel végzett tevékenységet is be kell
jelenteni a településen az adóügyi ügyintézőnek, amely után akkor kell fizetni, ha a
vállalkozó a megszakításokkal végzett tevékenységének időtartama adóéven belül a
30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot.

                     Sajnos vannak, akik nem jelentik be azt, ha a településen dolgoznak, ami részünkről
pedig követhetetlen.

Bogyó  József képviselő:  Elmondta,  hogy  panasszal  élnek  a  Mezőnyárádon  működő  kisebb
üzletek, mert a mozgó árusok egyre jobban elterjedtek a települése, így megkárosítva
azokat a kis vállalkozásokat, akik a településre adóznak becsületesen.  Lehetne-e ez
ellen valamit tenni?

Dr. Horváth László polgármester: Válaszában elmondta, hogy nem lehet megtiltani, a törvény ad
lehetőséget,  hogy  mozgóárusok  is  működjenek.  Ők  is  adóznak,  a  székhely
településük felé.

Szajlai  Gábor képviselő:  A  házalóknak  megtiltotta  a  testület,  hogy  zaklassák  a  lakosokat,  a
mozgóárusok esetében is lehetne ilyen döntést hozni.

Dr.  Horváth  László  polgármester:   Válaszában elmondta,  hogy  ebben  az  esetben  nem  lehet
megtiltani  azt,  hogy  az  engedéllyel  rendelkező  mozgóárusok  a  településen
árulhassanak.  Annyit  tudtunk  a  helyi  vállalkozók  érdekében  tenni,  hogy  nem
alakítottunk ki vásárra alkalmas területet, így vásározással nem keresik a települést.
Megkérdezte  a  képviselőket,  aki  egyetért  az önkormányzat  helyi  iparűzési  adóról
szóló rendelettel, 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
10/2014.(XI.25.) önkormányzati rendelet

A helyi iparűzési adóról

Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h.)
pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló  1990. évi C. törvény       1.§-ában
kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§
Az adó mértéke 

/1/ Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap   2,0 %-a.

/2/ Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után az adó mértéke naptári naponként:
2.000,- Ft.

2.§
Záró rendelkezések

(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben:
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-   a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény
-   az adózás rendjéről szóló módosított 2003. évi XCII.  törvény vonatkozó rendelkezéseit
    kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a helyi  iparűzési adóról szóló többször módosított
12/2009.(XII.15.)  önkormányzati  és  a  11/2010.(XII.21.)  önkormányzati  rendeletek
hatályukat vesztik.

3./ Szociális célú tűzifa juttatás
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr.  Horváth  László  polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében  elmondta,  hogy  A  helyi
önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló
46/2014.(IX.25.)  BM  rendelet,  valamint  a  Képviselő-testület  42/2013.(X.07.)  számú
határozata alapján az önkormányzatunk 130 m3 tűzifa vásárlására nyújtotta be igényét. A
támogatás  elbírálását  követően  önkormányzatunk  64  m3  tűzifa  vásárlására  kapott
támogatást.  A  szociális  tűzifára  való  jogosultság  feltételeiről,  a  támogatás  módjáról  a
képviselő-testületnek rendeletet kell alkotnia. Az előző évekhez hasonlóan a tűzifa juttatás
odaítéléséről a képviselőtestület szociális bizottsága dönt a benyújtott kérelmek alapján. A
kérelmek  benyújtásának  határideje  2014.  december  10-e   elbírálása  melynek  elbírálása
rövidesen  megtörténik.  Megkérdezte  a  képviselőket,  van-e  valakinek  hozzászólása  a
napirendhez.

H o z z á s z ó l á s  nem volt.

Dr. Horváth László polgármester: Elmondta, hogy egy értesítést küldünk ki a lakosság részére,
amely  tartalmazza  mind  azokat  a  feltételeket,  amelynek  meg  kell  felelni  ahhoz,  hogy a
kérelmező szociális tűzifa juttatásban részesülhessen.  Ha egy családban az egy főre jutó
jövedelme: 42.975,- Ft, alatt van, továbbá előnyben részesül az a kérelmező, aki az alábbi
feltételek  valamelyikének megfelel:   aktív  korúak ellátására,  lakásfenntartási  támogatásra
jogosult,  továbbá  a  halmozottan  hátrányos  helyzetű  gyermeket  nevelő  család.   Kérte  a
képviselők véleményét.

H o z z á s z ó l á s o k.

Farkas Julianna jegyző: Kiegészítésképpen elmondta, hogy akik előnyt élvezhetnek a jövedelem
határon belül 6 fő aktív korúak ellátásban,  63 fő lakásfenntartási  támogatásban részesült
családja. Természetesen ebből van olyan is, aki mind a két támogatásban részesül.

Hajdu Gábor képviselő: Megkérdezte, hogyan történik a megítélt fa kiosztása, annak szállítása kit
terhel.

Dr. Horváth László polgármester:  Válaszában elmondta,  hogy ez a rászorult  családok számára
teljesen  ingyenes.   Az  önkormányzat  hozzájárul  a  tűzifa  köbméteréhez  1000,-  Ft/m3
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összeggel, valamint az önkormányzatot terheli a tűzifa kiszállításának költsége, még annak a
költsége is, hogy a tüzelő a lakoshoz eljusson.

Szajlai Gábor képviselő: Megkérdezte, hogy annak az egyedül álló idős embernek felhasogatják-e
a fát, aki erre nem képes?

Dr. Horváth László polgármester: Válaszában elmondta, hogy azok az idős egyedül álló emberek
akik a fa felhasogatására tényleg képtelenek, s nincs senkijük, akik ezt megtennék helyette,
azoknak természetesen segítünk, de ez eddig is így volt. Megkérdezte a képviselőktől, aki
egyetért azzal, hogy a 64 m3 szociális tűzifa juttatás kiosztásánál családban élők egy főre
jutó  jövedelem határán  kívül  azok  kerüljenek  előnyben,  akik  foglalkoztatást  helyettesítő
támogatásban, lakásfenntartási  támogatásban,  illetve ahol halmozottan hátrányos helyzetű
gyermeket nevelnek. A szociális tűzifára való jogosultság elbírálása a Szociális Bizottság
feladata lesz.

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

11/2014. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásáról

Mezőnyárád  Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdése a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok szociális
célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásokról  szóló 46/2014.(IX.25.) BM rendelet  2. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések
1.§.

Az  önkormányzat  a  helyi  önkormányzatok  szociális  célú  tűzifa  vásárlásához  kapcsolódó
kiegészítő  támogatásról  szóló 46/2014.(IX.25.)  BM rendeletben foglaltak  alapján a  szociálisan
rászoruló kérelmezők részére természetbeni ellátásként tűzifa támogatást nyújt. 

A rendelet hatálya

2.§

E rendelet hatálya kiterjed Mezőnyárád közigazgatási területén életvitelszerűen élő személyekre.
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Hatáskör

3.§

A Képviselő-testület  a szociális bizottság hatáskörébe utalja a tűzifa támogatás iránti  kérelmek
elbírálását. 

Szociális célú tűzifa támogatás

4.§

(1) A képviselő-testület  természetbeni juttatásként az arra rászoruló személyek részére
tűzifát  biztosít.  A szociális  célú  tűzifa  támogatás  természetbeni  ellátásként  adható
annak a személynek, vagy családnak, ahol:

- egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori
legkisebb összegének 150  %-át 

- Egy lakcímre bejelentkezett személyek közül, csak egy személy igényelheti a tűzifa
támogatást. 

- Fenti  feltételektől  eltérően  a  bizottság  indokolt  esetben  méltányosságot
gyakorolhat.

(2) Az (1)  bekezdésben szereplő  jogosultak  közül  a  kérelmek  elbírálása  során  előnyt
élveznek:

- aktív korúak ellátására

- lakásfenntartási támogatásra jogosult, 

- a  gyermekek  védelméről  és  gyámügyi  igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.
törvényben   szabályozott  halmozottan  hátrányos  helyzetű  gyermeket   nevelő
család.

Eljárási rendelkezések

5.§

(1) Az  ellátás  iránti  kérelmeket  írásban,  az  erre  a  célra  rendszeresített
formanyomtatványon  2014.  december  10.  napjáig  kell  benyújtani  a  Közös
Önkormányzati Hivatalnál.

(2) A  rendeletben  szabályozott  természetbeni  támogatásra  történő  jogosultság
elbírálásához  a  kérelmező  köteles  a  maga  és  a  vele  egy  háztartásban  élő  közeli
hozzátartozó  személyi  adatairól,  jövedelmi  viszonyairól  nyilatkozni  és  a  szükséges
igazolásokat mellékelni, vagy annak hivatalból történő megkéréséhez hozzájárulni.

(3) A  támogatás  önrészét  és  a  szállítási  költséget  a  képviselő-testület  a  2014.  évi
költségvetés terhére  biztosítja. 

(4) A  tűzifa mennyisége a beérkező kérelmek számától függően kerül kiosztásra.
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(5) A tűzifa elszállításáról az önkormányzat gondoskodik, és az elszállítására 2015. január
31-ig  kerül  sor,  amelyről  az  önkormányzat  külön  tájékoztatja  a  támogatásban
részesülőket. 

Záró rendelkezés

6.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és 2015. január 31-én hatályát veszti.

4./ Gyermekek és idős emberek karácsonyi ajándékozása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr. Horváth László  polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében elmondta,  hogy Mezőnyárád község
Önkormányzatánál  már  hagyománnyá  vált,  hogy  minden  évben  karácsonyra
megajándékozzuk  az  óvodába  és  iskolába  járó  gyermekeket  egy-egy  csomag
szaloncukorral,  a  70  és  70   éven  felüli  idős  mezőnyárádi  állampolgárokat  pedig
szintén megajándékozzuk karácsonyra. Javasolta, hogy az elmúlt évhez hasonlóan az
idős  embereknek  ne  ajándékcsomagot,  hanem  ajándékutalványt  ajándékozzunk,
amelyen  mindenki  azt  vásárol,  amit  akar,  amire  szüksége  van.  Javasolta,  hogy a
tavalyi  évhez  hasonlóan most  is  legyen  az  ajándékutalvány 2.000,-  Ft  összegben
levásárolható. Kérte a képviselők javaslatát a napirenddel kapcsolatban 

 
H o z z á s z ó l á s o k.

 
Hajdu Gábor képviselő: Javasolta, hogy a szaloncukor vásárlásakor ne a mennyiségre, inkább a

minőségre törekedjünk.

Dr. Horváth László polgármester: Megkérdezte a képviselőket, aki ezzel egyetért azzal, hogy az
óvodába és iskolába járó gyermekek egy csomag szaloncukrot, míg a 70 és 70  éven
felüli  idős  mezőnyárádi  állampolgárok  2.000,-  Ft  értékű  utalványt  kapjanak  az
önkormányzattól szintén karácsonya, 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.

38/2014(XI.24.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Gyermekek és idős emberek karácsonyi ajándékozása

Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mezőnyárádi Óvodába és a
Szederkényi  Anna  Általános  Iskolába  járó  176   gyermek  részére  1  csomag
szaloncukrot  és  a  községben  élő  70  és  70  éven  felüli  206  idős  polgára  részére
karácsony alkalmából  2.000,-  Ft értékben ajándékutalványt  ajándékoz az átmeneti
segélykeret terhére.
Képviselő-testület  felkéri  polgármesterét,  hogy  a  határozatban  foglaltaknak
megfelelően járjon el. 
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Felelős:   Dr. Horváth László polgármester

Határidő:    2014. december 15.

5.  / Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr. Horváth László  polgármester: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a 2014. évi általános
önkormányzati  választásokat  követően  a  helyi  és  a  nemzetiségi  önkormányzatok,
valamint  társulásaik,  továbbá az önkormányzati  hivatalok  adataiban bekövetkezett
változások  bejelentésére  az  államháztartásról  szóló  törvény  végrehajtásáról  szóló
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 167/C. § (1) bekezdése 8 napon belüli bejelentési
kötelezettséget  ír  elő.  A  Mezőkövesdi  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási
Megállapodásának  3.)  pontjában  fel  van  sorolva  a  társult  önkormányzatokat
képviselő polgármesterek neve. Mivel a 2014. október 12-ei általános önkormányzati
választásokat  követően  vannak  olyan  települések  ahol  a  képviselők  és
polgármesterek  személyében  változás  történt  ezért  az  újonnan  megválasztott
polgármester  neve  fog  bekerülni  a  Társulási  Megállapodásba,  mint  települési
képviselő. Mindezek értelmében módosítani kell a Társulási Megállapodást, melyet a
Társulásban lévő minden önkormányzatnak határozatban kell elfogadni.

Dr. Horváth László polgármester: Megkérte a képviselőket, aki egyetért a Mezőkövesdi Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosításához, 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.

39/2014. (XI. 24.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Mezőkövesdi  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Megállapodásának
módosításáról

Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testülete  megtárgyalta a Mezőkövesdi
Többcélú  Kistérségi  Társulás  Tanácsa  társulási  megállapodás  módosítását   és  a
következő határozatot hozza:

1./  Mezőkövesdi  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Tanácsa  a  Társulási  Megállapodás
módosítását a jelen határozat melléklete szerint elfogadja.

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

Felelős: Dr. Horváth László polgármester

Határidő: azonnal
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6.  / A 2014. évi belső ellenőrzési feladatok teljesítése
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr. Horváth László  polgármester: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az önkormányzatok a
Többcélú Kistérségi Társuláson belül alkalmaztak belső ellenőrt, aki ellátta a belső
ellenőrzési feladatokat.  Ez a feladat kikerült a társulás feladatköréből,  így minden
önkormányzatnak  önmaga  kell  ellátnia  a  feladatot.  Ennek  következtében
foglalkoztatja s község Önkormányzata a Educator Audit Tanácsadó és Oktatási Bt.-
t.  Akik  a  vizsgálat  során  felmérték  és  értékelték  a  működés  és  a  gazdálkodás
szabályszerűségének  és  gazdaságosságának,  a  vonatkozó  jogszabályi  előírások,
szabályzatok  érvényesülését.  Az  ellenőrzési  jelentésben  megállapították,  hogy  a
vizsgált  időszakban  a  működés  szabályozottsága,  szabályszerűsége  megfelelő,
azonban  néhány  területet  érintően  (szabályzatok  aktualizálása,  teljesítés  igazolás)
módosítások  szükségesek az  intézkedési  tervben foglaltak  szerint.  Megkérdezte  a
képviselőket,  aki  egyetért  a  belső  ellenőrzési  feladatok  teljesítésével  a  hozzá
kapcsolódó intézkedési tervben 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.

40/2014.(XI.24.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Belső ellenőrzés 2014. évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadása

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2014.  évi  belső
ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről  szóló előterjesztést   megtárgyalta  és a
hozzá kapcsolódó intézkedési tervet elfogadta.

A  határozat  mellékletét  képezi  az  intézkedési  terv,  melyben  meghatározásra
kerültek a jövő évben elvégzendő feladatok.

Felelős: Dr. Horváth László polgármester
              Farkas Julianna jegyző

Határidő: folyamatos

7. / Időszerű feladatok megbeszélése

Dr.  Horváth  László   polgármester:  Tájékoztatta  a  képviselőket  arról,  hogy  a  Bükkábrányi
Bányaüzem 2000q kedvezményes szenet biztosít a rászorult családok számára. A szén
nem teljesen ingyenese, 50 %-át a lakosnak meg kell fizetnie, ezen kívül vállalnia kell a
fuvar költségét. Értesítést fogunk kiküldeni a lakosoknak, majd kérelemre, jövedelem
igazolás  alapján  a  Szociális  Bizottság  fogja  eldönteni  azt,  hogy  kik  jogosultak  a
kedvezményes szén vásárlására.
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Sajnálatos, hogy Ötvös Károly mezőnyárádi lakos 73 életévében elhunyt. Ő volt az, aki
több  cikluson  keresztül  képviselte  a  község  lakosságát,  élvezhette  ezzel  a  község
lakosságának bizalmát. Sokat tett településünkért. Tájékoztatta  képviselőket arról, hogy
a volt képviselő temetéséhez az önkormányzat 50 ezer forinttal hozzájárult.

Vita támadt a temetőben síremlék állítása következtében. Röviden arról volt szó, hogy
egy  lebontott  régi  kerítést  szeretett  volna  visszaállítani  a  hozzátartozó,  ami  miatt
összevitatkoztak a szomszéd sírok hozzátartozóival, így az önkormányzatnál kötött ki az
ügy. Tudni illik, hogy az önkormányzat köztemetők rendjéről szóló rendelete nem teszi
lehetővé,  hogy  a  sírok  körül  bármilyen  építmény  felállításra  kerüljön.  De  mivel  a
rendelet  megalkotása előtt  a kerítés már ott volt,  amit most helyre szeretne állítani a
hozzátartozó,  így  javasolta  a  képviselőknek,  hogy  egyszeri  és  kivételes  esetben
engedélyezze a kerítés visszaállítását. Erről tájékoztatja a hozzátartozókat is.

Orosz Lajosné képviselő: Megkérdezte, hogy Ötvös Károly elhunyt képviselőt, miért nem tekinti
az önkormányzat saját halottjának?

Dr. Horváth László polgármester:  Válaszában elmondta,  hogy eddig két képviselőt tekintett  az
önkormányzat  saját  halottjának,  mind a  két képviselő hivatalban volt,  amikor  sajons
elhunyt. Ötvös Károly is tiszteletre méltó személy volt Mezőnyárád és az önkormányzat
életében,  de mivel Ő nem volt aktív képviselő, ezért nem tekintettel az önkormányzat
saját halottjának.

Hajdu  Gábor képviselő:  Néhány  lakos  megkereste  azzal  a  problémával,  hogy a  Toldi  úton  a
VIGADÓ  kocsma  környékén  nem  tudnak  aludni  a  zajtól,  s  nem  megszokott,
elfogadhatatlan  dolgok  történnek.  Ez  folyamatosan  visszatérő  probléma.  Megoldást
kellene találni arra, hogy a tulajdonos sem károsodjon, de viszont az ott élők nyugalmát
sem zavarja senki.

Udvari János képviselő: Véleménye szerint ez mindig csak egy pillanatnyi probléma, ami nem a
vendéglátósokon múlik.

Dr.  Horváth László polgármester:  Véleménye  szerint  a felelősség mindenképpen a tulajdonost
terheli.

Farkas  Julianna  jegyző:  Elmondta,  hogy  a  szabálysértés  már  nem  tartozik  az  önkormányzat
hatáskörébe.  Ha  a  rendőrség  fel  is  jelenti  a  rendbontókat,  azt  már  csak  a
Kormányhivatalhoz teheti meg.

Hajdu  Gábor képviselő:   Megkérdezte  a  képviselőket,  hogy   ez  ügyben  hajlandóak-e  valami
megoldást keresni, hiszen ez már évek óta vissza térő probléma.

Szajlai Gábor képviselő: Tapasztalatból mondta, hogy mint polgárőr sajnos részese volt egy ilyen
randalírozásnak, amikor még a polgárőröket is megverték, akik rendet szerettek volna
tenni.  Ebben  az  volt  még  a  felháborító,  hogy  a  közfeladatot  ellátó  személy  ellen
elkövetett bűncselekményből csak egy garázdaság lett. 

Orosz  Lajosné képviselő:  Elmondta,  hogy  nem  volna  szabad  ittas  embert  már  kiszolgálni.
Tisztában van ő is azzal, hogy hiába nem szolgálja ki az ittas embert abban a vendéglátó
egységben mindenkit, még az ittas embert is kiszolgálják. Ebből van a probléma.
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Hajdu Gábor képviselő: Kérte a képviselőket,  hogy vizsgálják meg a helyzetet  és a következő
testületi ülésre javaslataikat mondják el az probléma megoldására.
Ismét kérte a képviselőket, hogy az építési törmelék elszállítására is minden lehetőséget
meg kellene vizsgálni, mert sajnos probléma az építési törmelék elhelyezése nem csak
Mezőnyárádon, hanem a környéken is. 

Felmerült  a fiatalok körében az edzőterem létrehozásának igénye.  Sajnos nincs hely,
pedig eszközökkel hozzá tudna járulni a berendezéshez. Ha valakinek valamilyen ötlete
van ezzel kapcsolatban, azt is szívesen fogadná.

Több tárgy nincs, a polgármester az ülést bezárta.

Kmf.

Dr. Horváth László                                                                                     Farkas Julianna
       polgármester                                                                                               jegyző
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