
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2014.  december  17-i
üléséről.

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

Tanácskozási joggal jelen vannak: Farkas Julianna jegyző

Jegyzőkönyvvezető: Oroszné Bodai Éva

Dr. Horváth László polgármester: Köszöntötte a képviselőket, a testületi ülést megnyitotta,
megállapította hogy az ülés határozatképes, mert  7 főből  7 fő jelen van. 
Ismertette  az  ülés  napirendi  pontjait,  amely  a  meghívóhoz  képest  egy napirendi
ponttal kibővül, kérte a napirendi pontok elfogadását.

N A P I R E N D :

1. Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

2. Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztása
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

3. A 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

4. Kéményseprő-ipari közszolgáltatás változásainak, új feladatok díjainak megállapítása
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

5. Időszerű  feladatok elfogadása

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

Elfogadott napirendi pontok:

1. Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

2. Ügyrendi Bizottsági tagjának megválasztása
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

3. A 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester
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4. Kéményseprő-ipari közszolgáltatás változásainak, új feladatok díjainak megállapítása
   Előadó: Dr. Horváth László polgármester

5. Időszerű  feladatok megtárgyalása

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA:

1. Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr.  Horváth  László  polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében  elmondta,  hogy   a  Képviselő-
testület  az októberi  alakuló ülésén határozatot  hozott  arról,  hogy az alpolgármester
tiszteletdíja a képviselőkéhez hasonlóan bruttó 30.000,- Ft legyen. Az ülésről készült
jegyzőkönyv beérkezést követően a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Törvényességi  és  Ellenőrzési  Főosztálya  törvényi  hivatkozásra  való  tekintettel
kifogásolta  az  alpolgármester  tiszteletdíjáról  való  képviselő-testület  döntést.  Ez
tulajdonképpen  azt  jelenti,  hogy  az  alpolgármester  tiszteletdíját  a  polgármester
tiszteletdíjának 70 és 90 %-a között kell megállapítani, ami a mi esetünkben 157.052,-
Ft lenne a törvényi előírásoknak megfelelően, ami a polgármester tiszteletdíjának 70
%-a.  Előzetes  egyeztetés  alapján  az  alpolgármester  a  megállapított  tiszteletdíjáról
lemondhat,  s marad az októberben megállapított,  a képviselőkhöz hasonlóan bruttó
30.000,-  Ft.  Ezen  kívül  a  törvényi  előírásoknak  megfelelően  az  alpolgármestert  a
tiszteletdíjának   15  %os  mértékű  költségtérítés  is  megilleti.  Jelen  esetben  ez
természetesen a bruttó 30.000,- Ft 15 %-a, vagyis 4.500,- Ft havonta. Megkérdezte a
képviselőket,  hogy  aki  egyetért  azzal,  hogy  az  alpolgármester  tiszteletdíja  a
polgármester  tiszteletdíjának  70  %-a,  vagyis  157.052,-  Ft,  legyen,  amiről   az
alpolgármester  előzetes  egyeztetés  alapján  lemondott,  s  marad  az  októberben
megállapított  bruttó  30.000,-  Ft,  amelynek  15 %-a  4.500,-  Ft/hó  költségtérítésként
illeti meg, aki ezzel egyetért, az kézfelnyújtással szavazzon.

H o z z á s z ó l á s  nem volt.

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

50/2014.(XII.17.)számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása

Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testülete Bogyó József alpolgármester 
részére 157.052,- Ft tiszteletdíjat állapított meg. A megállapított tiszteletdíj összegéből
Bogyó József alpolgármester 127.052,- Ft összegről nyilatkozatban lemondott.
Bogyó József alpolgármester tiszteletdíja 30.000,- Ft és költségtérítési díja pedig 
4.500,- Ft havonta.

Képviselő-testület utasítja jegyzőjét a tiszteletdíj és a költségtérítés összegének 
utalására.
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Felelős: Dr. Horváth László polgármester
              Farkas Julianna jegyző

Határidő: azonnal és folyamatos

2. Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr.  Horváth  László polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében  elmondta,  hogy  az  Ügyrendi
Bizottság  Bogyó  József  alpolgármester  nem  lehet  az  önkormányzat  semmilyen
bizottságának tagja. Ezek alapján az alpolgármester helyett a Bizottságba új tagot kell
választani.  Javasolta,  hogy  az  új  tag  Hajdu  Gábor  vagy  Orosz  Lajosné  képviselő
legyen.

H o z z á s z ó l á s o k.

Hajdu  Gábor képviselő:  Elmondta,  hogy  ha  Orosz  Lajosné  képviselő  elvállalja  ezt  a
megbízatást, akkor ő szívesen átadná részére.

Dr. Horváth László polgármester: Megkérdezte Orosz Lajosné képviselőt, hogy elvállalja-e az
Ügyrendi Bizottsági tagságot, ezzel egyidejűleg az elnöki megbízatást.

Orosz Lajosné képviselő: Megköszönte a megbízatást, amelyet természetesen elvállalt.

Dr. Horváth László polgármester: Megkérdezte  a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy az
Ügyrendi Bizottság új tagja Bogyó József alpolgármester helyett, s egyben elnöke is
Orosz Lajosné képviselő legyen, az kézfelnyújtással szavazzon.

A szavazásban 7 fő települési képviselőből 7 fő vett részt. A Képviselő-testületből 6 fő igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással meghozta a következő határozatát.

51/2014.(XII.17.)számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Az Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztása

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Ügyrendi  Bizottság
tagjának Orosz Lajosné képviselőt megválasztotta.
Az Ügyrendi Bizottság elnöke: Orosz Lajosné képviselő.

Felelős: Dr. Horváth László polgármester

Határidő: azonnal

3. A 2015.évi belső ellenőrzési terv elfogadása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Dr. Horváth László  polgármester: Szóbeli kiegészítésében elmondta,  hogy a Magyarország
helyi  önkormányzatairól  szóló  törvény  értelmében  a  helyi  önkormányzatokra
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vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a képviselő-testület hagyja jóvá. Mezőnyárád
község  Önkormányzat  esetében  a  fentiek  alapján  meghatározott  belső  ellenőrzési
feladatokat a polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr látja el. Az
ellenőrzési  munka  megtervezéséhez  kockázatelemzés  alapján  stratégiai  ellenőrzési
tervet és éves ellenőrzési tervet kell készíteni, amelyet a költségvetési szerv vezetője
hagy  jóvá.  Így  került  kidolgozásra  a  2014-2017.  időszakra  vonatkozó  stratégiai
ellenőrzési  terv,  melyet  a  képviselő-testület  2014.  március  10-én  a  3/2014.(III.10.)
határozatával fogadott el. 
Mezőnyárád község Önkormányzat 2015. évi ellenőrzési terve – az államháztartásért
felelős  miniszter  által  közzétett  módszertani  útmutató,  valamint  a  vonatkozó
jogszabályi előírások figyelembevételével került meghatározásra. Az éves ellenőrzési
terv  összeállításánál   figyelembe  vételre  került:  az  önkormányzati  feladatok
átrendeződése,  a  jogszabályváltozások,  a  pénzkezelés  és  a  könyvvezetés
szabályszerűsége,  belső  kontrolok  működése,  a  korábbi  belső  ellenőrzési
tapasztalatok.  Megkérdezte  a  képviselőket,  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, aki egyetért az önkormányzat
2015. évi belső ellenőrzési tervével, az kézfelnyújtással szavazzanak.

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.

52/2014.(XII.17.)számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Az önkormányzat 2015.évi belső ellenőrzési tervének elfogadása

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX  törvény  119.§(5)  bekezdésében
biztosított  jogkörében  eljárva  az  önkormányzat  és  költségvetési  szerveik
gazdálkodásának  ellenőrzésére  összeállított  2015.  évi  ellenőrzési  tervet  az  1 –  2.
számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

A határozat  kötelező melléklete  a 2015. évi belső ellenőrzési  terv 1.  és 2. számú
melléklete.

Felelős: Dr. Horváth László polgármester
              Farkas Julianna jegyző

Határidő: az ellenőrzési tervben foglaltak szerint.

4. Kéményseprő-ipari  közszolgáltatás  változásainak  és  új  feladatok  díjainak
megállatása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)
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Dr.  Horváth  László polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében  elmondta,  hogy  Mezőnyárád
község területén 2000. január 1. óta a Mezőkövesdi VG Városgazdálkodási Zrt végzi a
kéményseprő-ipari  tevékenységet.  A  kéményseprő-ipari  közszolgáltatásról  szóló
2012.évi  XC.  törvény,  valamint  a  Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-
testület 6/2013.(VI.25.) rendelete alapján a kötelező igénybe veendő közszolgáltatások
közé tartozik a kémények felülvizsgálata, ellenőrzése és szükség szerinti tisztítása. A
törvényi  előírásoknak megfelelően 2015. január 1-től új feladatokat kell végeznie a
kéményseprő-ipari  közszolgáltatást  végző  vállalkozásoknak,  mint  például   a
tüzelőberendezés  biztonságos  működéséhez  szükséges  levegő  utánpótlásának
ellenőrzése,  gáz-tüzelőberendezéseknél  az égéstermék paramétereinek ellenőrzése  4
évenként, összekötő elemek ellenőrzése, műszaki-biztonsági felülvizsgálat meglétének
ellenőrzése.  Mivel  ezek  az  új  tevékenységek   ez  idáig  nem  voltak  részei  a
közszolgáltatási  feladatoknak  az  önkormányzati  rendelet  az  új  tevékenységre
vonatkozó  díjtételeket  nem  tartalmazta,  így  meghatározásuk  szükséges.  Az  új
feladatok díjai  épülnek bele  a  teljes  díjtáblába.  Megkérdezte  a  képviselőket,  van-e
valakinek hozzászólása a napirenddel kapcsolatban?

H o z z á s z ó l á s o k.
 

Hajdu Gábor képviselő: Javasolta, hogy ellenárajánlatot kellene kérni más szolgáltatótól.

Dr. Horváth László polgármester: Válaszában elmondta, hogy véleménye szerint meg lehet
bízni  a  szolgáltatóban,  próbálnak  reális  árakat  megállapítani.  A  szerződés  a
szolgáltatóval 10 évre szól.

Hajdu Gábor képviselő: Tudomása szerint ez nem egy nonprofit kft.

Dr.  Horváth László polgármester:  Sajnos  a  közszolgáltatás  tekintetében a  közszolgáltatást
végző van előnyösebb helyzetben.  Védi a  10 éves szerződés  a  szolgáltatót.  Végső
soron nem gondolja, hogy ez egy drasztikus emelés lenne, amit a lakosság nem tudna
vállalni.

Hajdu Gábor képviselő: Megkérdezte, hogy hány lakás van Mezőnyárádon, amelyeket érinti a
közszolgáltatás igénybevétele.?

Dr.  Horváth  László polgármester:  Válaszában  elmondta,  hogy 600 lakásból  legalább  500
érintett a közszolgáltatásban. Senki szociális problémáját nem a közszolgáltatónak kell
megoldani.  Nem hálás feladata ez az önkormányzatoknak, nagy ráhatásunk nincs a
díjak megállapításában. Megkérdezte a képviselőket, aki egyetért a kéményseprő-ipari
közszolgáltatás  új  feladatok  díjainak  megállapításához  a  rendelet  tervezet  1.  és  2.
melléklete alapján, az kézfelnyújtással szavazzon.

A szavazásban 7 fő települési képviselőből 7 fő vett részt. A Képviselő-testületből 6 fő igen 
szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletét.
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Mezőnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testületének

12/2014.(XII.18.) Önkormányzati rendelete

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételének módosításáról

Mezőnyárád  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)
bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva  a  kéményseprő-ipari  közszolgáltatásról  szóló  2012.  évi  XC.  törvény  13.§  (3)
bekezdésében  foglalt  felhatalmazás  alapján  a  kéményseprő-ipari  közszolgáltatás  kötelező
igénybevételének  szabályozásáról  a  6/2013.(VI.25.)  önkormányzati  rendeletének
(továbbiakban: rendelet) módosítására a következőket rendeli el: 

1.§.

A rendelet 5. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5.§.(1) A helyi közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonos közszolgáltatási díjat
köteles  fizetni.  A  kéményseprő  ipari  közszolgáltatás  igénybevételéért  fizetendő  díjait  a
rendelet 1. és 2. számú melléklete tartalmazza.”

2.§.

(1)   Ez a rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba. 

(2) E  rendelet  hatálybelépésével  egyidejűleg  a  Kéményseprő-ipari  közszolgáltatás
kötelező igénybevételének szabályairól szóló 9/2013.(X.31.) önkormányzati rendelet 5.§ (1)
bekezdése hatályát veszti.

5. Időszerű feladatok megbeszélése

Dr. Horváth László polgármester: Elmondta, hogy az előző testületi ülésen felvetett építési
törmelék  elhelyezésével  kapcsolatban,   tájékozódni  tudnak  a  lakosok  az  NRSZ
Tiszafüred  honlapján,  ahol  részletesen  fel  vannak  sorolva  az  építési  törmelék
elszállításnak lehetőségei, módjai. Tájékoztatta a képviselőket arról is, hogy Egerben
a hulladéklerakóba is  fogadnak építési  törmeléket  hasonló áron,  annyi  kedvezőbb
talán, hogy közelebb van településünkhöz, mint Tiszafüred.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a napokban döntött a Szociális Bizottság a kedvező
szén és ingyenes fa juttatásról. Szénigényléseket teljes egészében ki tudjuk elégíteni,
mivel nem volt annyi igény, mint amennyit a bánya felajánlott. A fa igényeket nem
tudjuk kielégíteni, mivel csak 64 m3-t kaptunk, így a 64 legrászorultabb családnak
ítélte oda a szociális bizottság a tűzifát.
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Felhívta  a képviselők figyelmét,  hogy advent  negyedik  vasárnapja lesz,  amikor  a
templomban az önkormányzat dolgozói fogják meggyújtani az utolsó gyertyát. Kérte
a képviselőket, aki teheti jöjjön el és részvételével járuljon hozzá az adventi ünnep
még szebbé tételéhez.

Bogyó József alpolgármester: Visszatérő probléma, hogy a pékárut szállító mozgóárus részére
ki kellene jelölni egy konkrét helyet, ahol megáll és néhány óráig árulhat.

Farkas  Julianna jegyző:  Válaszolva  elmondta,  hogy  azért  mozgóárus,  hogy  szabadon
mozoghasson a közigazgatási területeken, ugyanígy nálunk is.

Udvari  János képviselő:  Véleménye  szerint  mindenképpen  védeni  kellene  a  helyi
kereskedőket, boltokat.

Dr.  Horváth  László polgármester:  Elmondta,  hogy  mindenki  a  maga  jogait  nézi,  így  a
mozgóárus is. Itt már a versenyszellem működik. Az önkormányzat nem érzéketlen,
mert az helyi őstermelőket védve nem alakítottunk ki a településen vásározó helyet.

Több tárgy nincs, a polgármester az ülést bezárta.

Kmf.

Dr. Horváth László                                                                                    Farkas Julianna
  polgármester                                                                                                 jegyző
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