
Borsod-Abaúj-Zemplén megye

M E Z Ő N Y Á R Á D

község

Önkormányzati Képviselőtestület
üléséről

Az ülés ideje: 2015. február 16. (hétfő) du. 16 óra

Melléklet: 1./ Meghívó 1 db

      2./ Jelenléti ív 1 db

      3./ Napirendi előterjesztés  1 db

Határozatok száma: 
- db

Rendeletek száma: - db



J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült:  Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2015.  február  16-án
16,00 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, 
     Kovács Bertalanné gazdálkodási főmunkatárs

Jegyzőkönyvvezető: Oroszné Bodai Éva

Bárdos József Szabolcs polgármester: Köszöntötte a megjelent 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./ Az önkormányzat 2015.évi költségvetésének beterjesztése
Előadó: Bárdos József  Szabolcs  polgármester

2./  Időszerű feladatok megbeszélése

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

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.

NAPIRENDI PONTOK  MEGTRÁGYALÁSA

1.) Az önkormányzat 2015.évi költségvetésének beterjesztése
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva - eredményjegyzőkönyv)

Bárdos József Szabolcs polgármester: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy Mezőnyárád
község  Önkormányzat  2015.évi  költségvetésének  írásos  anyaga  elkészült,  melyet
minden  képviselő  megkapott.  A  tavalyi  költségvetéshez  hasonlóan,  külön  kell  az
önkormányzatnak, külön a hivatalnak költségvetést készíteni.

            Ezt a költségvetést  egész évre kell elkészíteni.      A költségvetés visszafogott.
Javasolta, hogy a  mai testületi ülésen részletesen tárgyalják meg az előterjesztését,
mondják  el  módosítási  ötleteiket,  javaslataikat  a  költségvetéssel  kapcsolatban.  A
javaslatok átvezetésre kerülnek majd a költségvetésben és ezt követően a következő
testületi  ülésen  az  elkészített  rendelet-tervezetet  a  képviselők  megtárgyalják  és  ha
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minden rendben van, akkor az elfogadásra is kerülhet.     Megkérdezte a képviselőket,
van-e valakinek hozzászólása az önkormányzat 2015.évi költségvetéséhez. 

H o z z á s z ó l á s o k .

Hajdu  Gábor képviselő:  Megkérdezte,  hogy  mennyi  a  kintlévőség,  miért  nem fizetett  az
ügyfél. Előfordul, hogy fizetőképtelen az ügyfél?

Bárdos József Szabolcs polgármester: Válaszában elmondta, hogy van olyan ügyfél, akinek
nagyobb összegű tartozása maradt  ránk, de ebben az esetben voltak egyezségek az
önkormányzat és az ügyfél között, amit még máig nem rendezett az adós. Ezt viszont
már nem kell hagyni tovább.

Orosz Lajosné képviselő: Felsorolt néhány költséget, ami magyarázatra szorult. Ilyen például
a zöld terület kezelésére tervezett 3.361.580,- Ft.

 Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Válaszában  elmondta,  hogy  a  virágok  vásárlását,
elhelyezését az oszlopokon a Faluszépítő Egyesület rendezi, de viszont önkormányzati
feladata a zöld terület kezelése, ezért be kell építeni a költségvetésbe.

Orosz Lajosné  képviselő: Hajtó és kenőanyag költségét soknak tartja. Gépek, alkatrészek
vásárlása,  magyarázatra  szorul.  Jubileumi  jutalom  250  eFt,  kinek  van  betervezve.
Béren kívüli juttatásba mi tartozik bele?  A konyhában a gépek árammal mennek-e?
Sok az áramszámla. 

Bárdos  Jószef  Szabolcs polgármester:  Válaszában  elmondta,  hogy  a  jubileumi  jutalom a
konyhánál  van  betervezve  a  szakácsnő  részére.  A  konyhánál  a  gépek  árammal
működnek, csak az üst és a zsámoly működik gázzal.

Hajdu Gábor képviselő:  Megkérdezte,  hogy mivel  magas  az  áramdíj,  nem-e  lehetne  más
szolgáltatót választania az önkormányzatnak? Vállalta, hogy utána néz az áram és a
gázszolgáltatóknak költséghatékonyság tekintetében. 

Orosz  Lajosné képviselő:  Megkérdezte  továbbá,  hogy  a  konyhánál  betervezett  takarítás
költségébe, mi van még benn, a kiküldetés költsége mit takar?

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Válaszában  elmondta,  hogy  a  konyhánál  tervezett
takarítás  költségében  a  takarítószerek  is  benne  vannak.  A  kiküldetés  pedig  az
élelmezésvezető költségeit fedezi.

Orosz Lajosné képviselő: Megjegyezte, hogy nagyon kevés a gyermeklétszám az óvodában,
ami idő után az iskolában is problémát okozhat a gyermeklétszám tekintetében.

Bárdos József  Szabolcs polgármester: Mindenképpen megoldásra vár ez a probléma. Felvette
a kapcsolatot Csincse polgármesterével, aki hajlik arra a lehetőségre, hogy a csincsei
gyerekeket áthordanák Mezőnyárádra óvodába.

Orosz  Lajosné képviselő:  Véleménye  szerint,  nem  jó  döntés  volt,  amikor  az  iskola
Mezőkereszteshez csatlakozott.
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Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Válaszában  elmondta,  hogy  az  iskola  még  nincs
veszélyben.  Csincse polgármesterével még fog tárgyalni a busszal kapcsolatban is,
amivel a gyermekeket át lehetne szállíthatni.

Orosz Lajosné képviselő:  Megkérdezte,  hogy a természetben nyújtott  átmeneti  segély mit
takar? Szabadidős szolgáltatásba mi tartozik?

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Válaszában  elmondta,  hogy  ide  tartozik  az  idősek
napja, idősek karácsonyi ajándékozása, valamint a gyermekek karácsonyi szaloncukor
csomagja is.  A szabadidős szolgáltatás a sport.

Orosz Lajosné képviselő: Véleménye szerint a köztemetőnél tervezett 1.700 eFt térburkolatra,
kevés.  Többet  kell  tervezni  ilyen  munkálatokra.  Vagyonbiztosítás  költsége  nagyon
sok.   Vállalta,  hogy  utána  néz,  melyik  biztosító  lenne  költséghatékonyabb  az
önkormányzat számára.

Hajdu Gábor képviselő:  Megkérdezte,  hogy a konyha  részére  a  nyersanyagot  ki  szállítja?
Véleménye  szerint  elsősorban  a  helyi  termelőktől  kellene  vásárolnia  az
önkormányzatnak.  Az élelmiszer,  főleg   a  hús  beszerzést  érdemes  lenne  tárgyalni.
Vállalta, hogy utána néz a beszállítók lehetőségeiről.

Orosz  Lajosné képviselő:  A  vendégétkezőkhöz  kik  tartoznak?  Sokallja  a  hóeltakarításra
betervezett összeget.

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Válaszában  elmondta,  hogy  a  vendégétkezés  egy
lehetőség,  csak  az  a  baj,  hogy  kevesen  élnek  vele,  inkább  megrendelik  a  közeli
étteremből, drágábban. A hóeltaarításra betervezett összeg természetesen csak akkor
lesz felhasználva, ha arra szükség lesz majd.

Hajdu Gábor képviselő: Felvetette, hogy sok a TV közvetítésre betervezett összeg. Javasolta,
hogy  meg  kellene  vizsgálni  annak  szükségét,  hogy  a  testületi  ülések  felvételre
kerüljenek, hiszen egy egyszerű fényképezőgéppel  is  fel  lehetne venni  amit  a You
Tube-on  minden  érdeklődő  megnézhetne.  A  banki  költségeket  is  nagyon  soknak
találta, meg kellene vizsgálni ennek lehetőségét is más bankoknál.

Szajlai  Gábor képviselő: Megkérdezte,  hogy lenne-e mód arra,  hogy a Polgárőr Egyesület
több támogatásban részesüljön?

Bárdos József  Szabolcs polgármester: Válaszában elmondta, hogy lenne mód arra, hogy a
Polgárőrség több támogatást kapjon, csak az a baj, hogy az aktív polgárőrök száma
nagyon kevés. Ezen kellene elsősorban változtatni.
Mivel  már  más  egyéb  hozzászólás  nincs  a  költségvetéssel  kapcsolatban,  kérte  a
képviselőket,  aki  egyetért  azzal,  hogy  a  megtárgyalt  összegekkel  a  gazdálkodási
előadó  elkészítse  Mezőnyárád  község  Önkormányzat  2015.évi  költségvetését,  az
kézfelnyújtással szavazzon.

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az
önkormányzat  2015.évi  költségvetését  megtárgyalta  és  azt  a
rendelet elkészítéséhez jóváhagyta.

4



2./ Időszerű feladatok megbeszélése

Bárdos József  Szabolcs  polgármester:  Tájékoztatta a képviselőket, hogy az önkormányzat
szociális bizottsága 2015. február 23-án fog ülésezni, a képviselő-testület ülése
2015.  február  27-én  lesz  megtartva,  ahol  az  önkormányzat  2015.  évi
költségvetését fogadja el a testület. 

Orosz  Lajosné  képviselő:  Javasolta,  hogy  a  képviselő-testület  hozzon  létre  egy  pénzügyi
bizottságot,  akik minden nagyobb kifizetés előtt összeülnek, s  tárgyalnak róla.
A bizottságnak, személy szerint ő is szeretne tagja lenni.

Bárdos József  Szabolcs polgármester:  Felkérte a képviselőket,  hogy gondolkozzanak el a
javaslaton és a következő ülésen döntsenek róla.

Több tárgy nincs, a polgármester az ülést bezárta.
         

Kmf.

Bárdos József Szabolcs                            Farkas Julianna
      polgármester                                             jegyző
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