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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült:   Mezőnyárád  község Önkormányzat  Képviselő-testületének  2015.  február  06-án
14,00 órakor megtartott  üléséről.

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

Tanácskozási joggal jelen vannak: Farkas Julianna jegyző, 
                         Bajnóczki Mátyás a Helyi Választási Bizottság elnöke 

Vendégek:  Farkas  Jánosné  Szederkényi  Anna Általános  Iskola  tagintézményvezető,  Tóth
Sándorné  Mezőnyárádi  Óvoda intézményvezető,  Kovács  Bertalanné,  Oroszné
Bodai Éva, Várnai Róbert  hivatali dolgozók, 10 fő érdeklődő állampolgár.

Bárdos József Szabolcs polgármester: Köszöntötte a megjelent vendégeket és a képviselőket,
megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mert  7 főből 7 fő jelen van.
Ismertette az ülés napirendi pontjait és kérte azok elfogadását.

NAPIRENDI PONTOK:

1./ A Helyi Választási Bizottság beszámolója az időközi választásról
Előadó: Bajnóczki Mátyás HVB elnöke

2./ A polgármester eskütétele, megbízó levelének átvétele
Előadó: Bajnóczki Mátyás HVB elnöke

3./ Polgármester beszéde
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

4./ Polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
Előadó: Orosz Lajosné ÜB elnöke

5./ Delegálás a Szentistván és Térsége Beruházó és Kommunális Szennyvíz üzemeltető 
Társulás társulási tanácsába.
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

6./ Időszerű feladatok megbeszélése

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Megkérdezte  a  képviselőket,  amennyiben
egyetértenek a felsorolt napirendi pontokkal, kérte azok kézfelnyújtással történő
elfogadását.
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NAPIRENDI PONTOK  MEGTRÁGYALÁSA

1.) A Helyi Választási Bizottság beszámolója az időközi választásról
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva - eredményjegyzőkönyv)

Bárdos József Szabolcs polgármester: Tisztelettel felkérte Bajnóczki Mátyás Urat, a Helyi
Választási Bizottság elnökét, hogy ismertesse az időközi választás eredményét. 

Bajnóczki  Mátyás a  Helyi  Választási  Bizottság  elnöke:  Köszöntött  mindenkit  és  tisztéből
adódóan  ismertette  a  2015.  január  25-én  megtartott  időközi  polgármester
választás eseményeit és eredményét.

Az  időközi  polgármester  választással  kapcsolatos  feladatok  és  teendők  már
október hónapban megkezdődtek.
A  polgármester  jelöltek  leadták  ajánlásaikat,  melyet  a  helyi  választási  iroda
dolgozói leellenőriztek  és ezt a helyi választási bizottság egyenként határozatba
foglalta. Tehát elfogadta a jelöltek indulását. 
A nyilvántartásba vétel után  2 polgármesterjelölt került fel a szavazólapokra.

Polgármester jelöltek:
Bárdos  József Szabolcs független
Sümegi Péter FIDESZ-KDNP

Községünkben 1351 személy rendelkezett választójoggal. Így 2015. január 25-
én vasárnap reggel 6 órától este 19 óráig 821 fő járult az urnákhoz. A részvételi
arány 60,76 % volt.

A  Helyi  Választási  Bizottság  megállapította,  hogy  az  időközi  polgármester
választás törvényes és eredményes volt. 
  
Majd részletesen ismertette az időközi polgármester választás eredményét.

A 001-es  számú szavazókörben  Bárdos  József  Szabolcs  213 szavazatot,  míg
Sümegi Péter 211 szavazatot kapott. 

A 002-esz számú szavazókörben Bárdos József Szabolcs 205 szavazatot,  míg
Sümegi Péter 188 szavazatot kapott. 

Eredmények 
Bárdos  József  Szabolcs  független  polgármester  jelölt  418  szavazatot,  míg
Sümegi Péter FIDESZ-KDNP polgármester jelölt 399 szavazatot kapott. 

Az időközi polgármester választás érvényes és eredményes volt, a megválasztott polgármester
Bárdos József Szabolcs független polgármester lett.

Gratulált Bárdos József Szabolcs megválasztott polgármesternek.
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2./     A polgármester eskütétele és megbízó levelének aláírása

Bajnóczki Mátyás: Felkérte Bárdos József Szabolcs polgármestert, hogy szíveskedjen  az eskü
szövegét utána mondani.

„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait  megtartom és másokkal is megtartatom;  a
polgármesteri   tisztségemből  eredő feladataimat  a  Mezőnyárád  fejlődésének  előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

(Az eskütevő meggyőződése szerint)

Isten engem úgy segéljen!”

Bárdos József Szabolcs az esküt letette.

Bajnóczki  Mátyás  :  Felkérte  a  polgármestert,  hogy írja  alá  az  esküokmányt,  s  átnyújtotta
részére a megbízó levelet.

Megköszönte  a  jelenlévők  eddigi  figyelmét,  mint  a  Helyi  Választási  Bizottság  elnöke,
feladatát teljesítette, a képviselő-testületnek jó munkát kívánt.

3./ Polgármester beszéde

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Köszöntötte  a  Vendégeket,  a  Tisztelt  Képviselő-
testületet. Elsőként köszönetet mondott Mezőnyárád Választópolgárainak, akik
az  időközi  választás  alkalmával  is  bizalmat  szavaztak  neki.  Minden  erejével
azon lesz,  hogy Mezőnyárád  fejlődését  szolgálja  az  elkövetkezendő  időkben.
Köszönetet  mondott  Dr.  Horváth  László  volt  polgármester  úrnak  a  20  éves
szolgálatáért,  továbbá  azért  is,  hogy egy  stabil,  hiteltől  mentes  gazdálkodást
hagyott  az  új  vezetésre.   A  polgármesteri  tisztségéből  adódó  munkájához,
szolgálatához  kérte  a  képviselők  és  a  lakosság  építő  javaslatait,  aktív
közreműködésüket  annak  érdekében,  hogy  községünk  tovább  fejlődjön,
szépüljön. Első feladata az lesz, hogy az önkormányzat 5 évre szóló gazdasági
programját  elkészítse.  Jogszabályi  előírásoknak megfelelően az önkormányzat
gazdasági  programját   a  választűst  követő  6  hónapon  belül  kell  elkészíteni.
Ehhez a munkához át kell tekintenie az előző ciklus gazdasági programját és a
képviselők  javaslatait  elképzeléseit  is  figyelembe  véve,  április  végéig  kerül
meghatározásra az önkormányzat 5 éves gazdasági programja. 
Tájékoztatta  továbbá  Mezőnyárád  község  lakosságát,  hogy  mint  társadalmi
megbízatású polgármester a fogadó óráját hétfőn és csütörtökön délután 13,00
órától 16,00 óráig tartja. Természetesen ez nem azt jelenti,  hogy csak ezen a
napokon fordulhatnak hozzá a lakosok gondjaikkal, problémáikkal, hiszen itt él
a településen, ahol bármikor megtalálható.
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4. Társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának megállapítása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos József Szabolcs polgármester: Elmondta, a következő napirendként foglalkozni kell a
társadalmi  megbízatású  polgármester  tiszteletdíjának  és  költségtérítésének  a
megállapításával. E kérdésben a következőket bocsátotta előre:

Előzetes egyeztetés alapján a polgármester ebben a döntésben nem vesz részt, az
érintettség bejelentése a jegyzőkönyvhöz csatolva van. Majd átadta a szót Orosz
Lajosné képviselő asszonynak az ügyrendi bizottság elnökének.

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  állásfoglalása   alapján  a
képviselő-testület  a polgármester érintettségét tudomásul vette,  és egyhangúlag elfogadta a
nyilatkozatot.

Orosz Lajosné képviselő : Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy  Mezőnyárád községben a 
2015. január 25-én megtartott időközi polgármester  választáson Bárdos József 
Szabolcs lett a polgármester, aki társadalmi megbízatásuként látja el feladatát. 

A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX.  törvény (a  továbbiakban:  Mötv.)  71.  §  (4)-(6)  bekezdése  szerint
állapítja meg a megválasztott polgármester tiszteletdíját és a költségtérítést:
Bárdos  József  Szabolcs  polgármester  társadalmi  megbízatásként  látja  el
polgármesteri  teendőit,  így  ennek  megfelelően  kell  a  tiszteletdíját  is
megállapítani.  A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester
illetménye  50%-ával  megegyező  mértékű  tiszteletdíjra  jogosult,  melynek
egészéről  vagy meghatározott  részéről  a képviselő-testülethez  intézett  írásbeli
nyilatkozatával lemondhat.
A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja az Mötv. 71. § (4) és (5)
bekezdése szerint meghatározott összeg 224.360.-Ft, és ez  alapján számítható ki
a költségtérítés összege, mely 33.654.-Ft. 

Kérte a képviselők véleményét a tiszteletdíj és a költségtérítés megállapításával
kapcsolatban.

H o z z á s z ó l á s nem volt.

Orosz  Lajosné képviselő:  Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  kérte  a  képviselőket,  hogy
szavazzanak  abban  a  kérdésben,  hogy  Bárdos  József  Szabolcs  társadalmi
megbízatású  polgármesternek  2015.  január  25-től  a  tiszteletdíja  224.360,-  Ft,
míg költségtérítése 33.654,- Ft legyen.
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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.

1/2015.(II.06.)Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Bárdos József Szabolcs társadalmi megbízatású  polgármester
            tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása.

Mezőnyárád  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Bárdos  József
Szabolcs  társadalmi  megbízatású polgármester  tiszteletdíját  2015. január 25.
napjától kezdődően – az Mötv. 71. § (4)-(5) bekezdése alapján - havi bruttó
224.360.- Ft összegben állapítja meg.
A polgármester ezen időponttól havi 33.654.-Ft költségtérítésre jogosult.
Képviselő-testület  megbízza  a  jegyzőt,  hogy  a  tiszteletdíj  számfejtése  és  a
jogosult bankszámlájára történő átutalása érdekében járjon el.

Felelős: Farkas Julianna jegyző

Határidő: folyamatos, a tárgyhót követő 5. nap.

5.  Delegálás a Szentistván és Térsége Beruházó és Kommunális  Szennyvízüzemeltető
Társulás Társulási Tanácsába.

(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos József Szabolcs  polgármester:  Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a Szentistván
és  Térsége  Beruházó  és  Kommunális  Szennyvízüzemeltető  Társulás  társulási
tanácsa  –  a  társulási  megállapodás  szerint  –  8  fős.  Az  önkormányzatok
képviselő-testületei Mezőkeresztes 4 főt, Szentistván 2 főt,  Mezőnagymihály 1
főt,  Mezőnyárád 1 főt  delegál a Tásulási tanácsba. 

A jelenlegi delegált Dr. Horváth László volt polgármester  a 2015. január 25-ére
kiírt  időközi  választáson  nem  indult,  így  ez  a  helyzet  szükségessé  teszi
delegálása  visszavonását,  új  tag  delegálását  a  tanácsba.  Mivel  minden
településen a polgármester képviseli az önkormányzatot, mint delegált,  így ha a
testület egyetért, akkor jelenleg is a polgármester  lenne a delegált  Mezőnyárád
településről.  Megkérdezte  a  képviselőket,  van-e  valakinek  hozzászólása  a
napirenddel kapcsolatban.

H o z z á s z ó l á s nem volt.

Bárdos József Szabolcs polgármester: Megkérdezte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a
Szentistván és Térsége Beruházó és Kommunális Szennyvízüzemeltető Társulás
társulási tanácsba Mezőnyárád településről Bárdos József Szabolcs polgármester
legyen a delegált, az kézfelnyújtással szavazzon.
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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.

2/2015.(II.06.)Képviselő-testületi határozat

Tárgy:  Delegálás  a  Szentistván  és  Térsége  Beruházó  és  Kommunális
Szennyvízüzemeltető Társulás Társulási Tanácsába.

Mezőnyárád  község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  2015.  február  7
napjától  a  Szentistván  és  Térsége  Beruházó  és  Kommunális
Szennyvízüzemeltető  Társulás  Társulási  Tanácsába  delegálja  Bárdos  József
Szabolcs polgármestert,  és Dr. Horváth László delegálását visszavonja.
Felhatalmazza polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős:  Bárdos József Szabolcs polgármester

Határidő: azonnal

6. Időszerű feladatok megbeszélése

Bárdos József  Szabolcs  polgármester:  Tájékoztatta a képviselőket, hogy az önkormányzat  
2015.évi költségvetését első körben előreláthatólag február 6-án fogja tárgyalni
a testület.

Több tárgy nincs, a polgármester az ülést bezárta.
         

Kmf.

Bárdos József Szabolcs                            Farkas Julianna
      polgármester                                             jegyző
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