
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2015.  április  29-i
üléséről.

Jelen  vannak: Bárdos  József  Szabolcs  polgármester,  Bogyó  József,  Hajdu  Gábor,
Szajlai Gábor, Orosz Lajosné, Udvari János képviselők.

Távol maradását jelezte: Dr. Szántai –Kiss László képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak: Burkus Imréné aljegyző, 

                                            Kovács Bertalanné gazdálkodási főmunkatárs

Jegyzőkönyvvezető: Oroszné Bodai Éva

Bárdos  József  Szabolcs 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,  ami a meghívóhoz képest  két napirenddel
kiegészült, kérte azok elfogadását

Az ülés javasolt napirendi pontjai:

1./ Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása  -   átcsoportosítás
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

2./ Beszámoló az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról - zárszámadás
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

3./ A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

4./ A  2014. évi belső ellenőrzési jelentés és az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 
elfogadása
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

5./ Pályázat benyújtása kisbusz beszerzésére
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

6./ Önkormányzati ingatlanok összevonása
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

7./ Óvodatej programban való részvétel
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

8./  Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására pályázat benyújtása
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester



9./  Időszerű feladatok megbeszélése

Képviselő-testület  vita  nélkül,  egyhangúlag  megtárgyalásra  elfogadta  az  alábbi  napirendi
pontokat, senki nem tett javaslatot egyéb napirend tárgyalására.

Elfogadott napirendi pontok:

1./ Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása  -   átcsoportosítás
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

2./ Beszámoló az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról - zárszámadás
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

3./ A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

4./ A  2014. évi belső ellenőrzési jelentés és az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 
elfogadása
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

5./ Pályázat benyújtása kisbusz beszerzésére
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

6./ Önkormányzati ingatlanok összevonása
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

7./ Óvodatej programban való részvétel
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

8./  Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására pályázat benyújtása
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

9./  Időszerű feladatok megbeszélése

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA:

1. Az önkormányzat 2014.évi költségvetésének módosítása  -   átcsoportosítás
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos József Szabolcs polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében elmondta,  hogy a 2014. évi
költségvetés  zárszámadásának  elkészítéséhez  szükség  van  az  elmúlt  év  során  nem
tervezett vagy központi forrásból kapott előirányzatok átvezetésére. Elmondta, hogy ez
minden  évben  kötelező  feladatunk.  Azokat  az  előirányzatokat,  azokat  a  forrásokat,
amiket pótlólagosan kap meg az önkormányzat, a költségvetés elkészítésekor még nem
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tudjuk.  Az írásos anyagot mindenki megkapta, azt részletesen áttanulmányozta. Kérte a
képviselők véleményét az átcsoportosításokkal kapcsolatban

H o z z á s z ó l á s o k.

Orosz  Lajosné képviselő:  Megkérdezte,  hogy  mi  volt  az  az  önkormányzati  ingatlan
értékesítés, mire lett felhasználva az abból befolyt összeg?

Bárdos József Szabolcs polgármester: Válaszában elmondta, hogy az orvosi rendelők melletti
lakások kerültek eladásra,  amelyből  a  fogorvos élt  ezzel  a lehetőséggel,  a háziorvos
viszont nem. 

Orosz Lajosné képviselő: Megkérdezte, hogy vajon milyen elgondolásból került sor ennek az
épületrésznek  az  értékesítésére?  Úgy gondolja,  hogy fontos  lehetett  volna  a  község
szempontjából.

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Válaszában  az  alábbiakkal  magyarázta  az  ingatlan
eladását. A szolgálati lakásra, mint önkormányzati ingatlanra mióta a bérlő benne lakik,
nem fordított  rá  az  önkormányzat  semennyi  összeget.  A bérlő  költött  az  ingatlanra
amióta benne lakik. Most ismét sokat kellett volna költeni az épület felújítására, amit az
önkormányzat  nem  tud  vállalni,  így  romlana  az  önkormányzati  épület  állaga.  Úgy
döntött  a  testület,  hogy értékesíti  az  ingatlant,  nem pedig  költ  rá.  Az orvosi  ellátás
kötelező  munkaidőben   történik,  munkaidő  után  minden  esetben  az  ügyelet  orvosai
látják el ezt a feladatot. Így az orvosoknak nem szükséges a helyszínen maradni munka
idő után. Ha máshol laknak is, meg tudják oldani a feladatot, nem kell, hogy igénybe
vegyék a szolgálati lakást. Mezőnyárád esetében a fogorvosi ellátás biztosított, s hosszú
évekig biztosított is marad. 

Udvari  János  képviselő:  A  napirenddel  kapcsolatos  véleménye,  hogy  ha  önkormányzati
ingatlan eladása történt, akkor azt az összeget másik ingatlan megvételére kellett volna
fordítani.

Orosz  Lajosné képviselő:  Még sem tud egyet  érteni  a  testület  azon döntésével,  miszerint
értékesítette  ezt  az  ingatlant.  Hosszú  évekig  meg  van  oldva  a  fogorvosi  ellátás  a
településen, de örökké mégsem fogunk élni. Ha a bérlőnek megéri felújítani az épületet,
akkor  az  önkormányzatnak  miért  nem  érte  volna  meg?  Ki  állapította  meg  ezt  az
összeget, amiért megvásárolta a bérlő?

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Értékesítést  követően  a  törvény adta  lehetőségeket,
kedvezményeket   figyelembe véve lett   megállapítva az ingatlan ára.  De javasolta a
képviselőknek, hogy térjenek vissza a napirendhez. Megkérdezte, hogy aki egyetért az
Önkormányzat  2014.  II.  félévben  engedélyezett  központi  pótelőirányzatok  és  a
felügyeleti  hatáskörbe tartozó  előirányzatok módosításával  és  azt  tudomásul  veszi,  s
ennek  megfelelően  a  2014.  évi  költségvetésében  összesen  +  20.162.828,-  Ft
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többlettámogatást  állapít  meg  a  következő  bontásban,  központi  előirányzat
+1.207.026,-Ft, felügyeleti hatáskör +17.012.772,- Ft, az kézfelnyújtással szavazzon.

A szavazásban 7 fő települési képviselőből 6 fő vett részt. A Képviselő-testületből 4 fő igen
szavazattal, 2 fő ellenszavazat, tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletét.

MEZŐNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet

Mezőnyárád község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)
bekezdésében  meghatározott  eredeti  jogalkotói  hatáskörében,  az  Alaptörvény 32.  cikk  (1)
bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011.
évi  CXCV. törvény 34.§./1/  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  az  Önkormányzat
2014.  évi  költségvetéséről  szóló   1/2014.  (II.20.)  önkormányzati  rendelet  2.§.  (1)
bekezdésében a következő módosításokat rendeli el.

1.§.

/1/  Az Önkormányzat  az  második  félévben  engedélyezett  központi  pótelőirányzatok  és  a
felügyeleti  hatáskörbe  tartozó  előirányzatok  módosítását  tudomásul  veszi,  s  ennek
megfelelően a 2014. II. félévben összesen + 20.162.828,- Ft  többlettámogatást állapít meg a
következő bontásban.

/2/ Központi előirányzatok

Önkormányzat
Bérkompenzáció

Eredeti előirányzat:                        0
Pótelőirányzat:                     940.106 Helyi önkormányzatok 
                                               kiegészítő támogatása
Módosított előirányzat:            940.106             
                        -       379.592 Intézmény finanszírozás
                          -       560.514 bér és járulék

Szociális tüzifa
Eredeti előirányzat:                      0
Pótelőirányzat:                   1.137.920 Helyi önkormányzatok 

kiegészítő támogatása
Módosított előirányzat:           1.137.920 Önkormányzati segélyek  - 

természetbeni támogatás       
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Működésképtelen önkormányzatok  támogatása
Eredeti előirányzat:                        0
Pótelőirányzat:                             2.030.000 Helyi önkormányzatok 

kiegészítő támogatása
Módosított előirányzat:              2.030.000       
                                                          1.157.936     Építési Társulás

   872.064     Többcélú Kistérségi Társulás

Önkormányzati működési támogatás visszavonása
- Egyes köznevelési feladatok támogatása                      -    798.000
- Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és 
   gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                        -  2.103.000

Kormány hatáskör összesen:                        1.207.026

/3/ Felügyeleti hatáskör
TÁMOP Pályázat ( 2013.évről áthúzódó EÜ pályázat)

Eredeti előirányzat:                                         0
Pótelőirányzat:                                  5.318.922  Egyéb működési célú támog. 

államháztartáson belül.
Módosított előirányzat:                     5.318.922         
                                                             357.700 Személyi  juttatás

                                              4.961.222 Dologi kiadás

Ingatlan értékesítés
Eredeti előirányzat:                                        0
Pótelőirányzat:                             3.500.000 Ingatlan értékesítés
Módosított előirányzat:                    3.500.000 Beruházási kiadások

Munkaügyi központ ( Közmunkaprogram)
Eredeti  előirányzat:                                     0
Pótelőirányzat:                                  990.000 Egyéb működési célú tám.

           államháztartáson belülről
Módosított előirányzat:                     990.000 Dologi kiadás

Maradvány igénybevétele:
Eredeti előirányzat:                        9.106.000
Pótelőirányzat:                               7.203.850 Maradvány felhasználás
Módosított előirányzat:                16.309.850              
             5.382.000 Kölcsön ( Faluszépítő 

          Egyesület)
                                                       1.821.850 Dologi kiadás

Felügyeleti  hatáskör összesen:   17.012.772
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/4/ ÓVODA

Intézmény finanszírozás  :                 465.631
- ebből bér kompenzáció          166.202 bér és járulék

2013.évi maradvány felhasználás:      58.429

/5/ KÖZÖS HIVATAL

2014. évi   Önkormányzati választás
Eredeti előirányzat:                                          0
Pótelőirányzat:                                   1.220.671 Egyéb működési célú 
                                                                                  tám.államházt.belülről
Módosított előirányzat:                     1.220.671          

                                      859.233 Személyi juttatás
                                                             127.144 járulék
                                                        450.442   dologi kiadás

Irányító szerv támogatása
Bérkompenzáció 

Eredeti előirányzat:                                        0
Pótelőirányzat:                                    213.390 Irányító szerv támogatása
Módosított előirányzat:                 213.390 Bér és járulék

2013.évi maradvány felhasználás:     43.338

/6/ 2014. II. félévi előirányzat módosítás összesen:

Előirányzat módosítás összesen:
- Önkormányzat                                            18.219.798
- Közös Hivatal     1.477.399
- Óvoda                                                               465.631
Összesen:                                  20.162.828

2.§.

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
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2.  Beszámoló az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról - zárszámadás
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Szóbeli  előterjesztésében  elmondta,  hogy  az  előző
testületi ülésen elvégeztük azokat az átcsoportosításokat, amelyek szükségesek ahhoz,
hogy a 2014. évi zárszámadást el tudjuk fogadni. Elkészült az önkormányzat 2014. évi
zárszámadási rendelet-tervezete, mely táblázatokba foglalva, kimutatásokba szedve az
elmúlt év gazdálkodását átfogóan tartalmazza. Az elmúlt évet gond nélkül le tudtuk
zárni.  A működésképtelen önkormányzatok támogatásán nyert  az önkormányzatunk
2,03 millió  forintot,   így ki tudtuk egyenlíteni  a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi
Társulás és az Építési Társulás felé lévő tartozásunkat. Saját bevételeinket nagyjából
tudtuk  teljesíteni,  kintlévőségeink  vannak  adó  meg  nem  fizetése  miatt,  ezeknek
behajtása  folyamatos.  Reméljük,  hogy  a  2015.  év  is  ilyen  problémamentes
gazdálkodást ígér az önkormányzatunk számára. 

            Megkérdezte, hogy van-e valakinek hozzászólása a napirenddel kapcsolatban.

H o z  z á s z ó l á s nem volt.

Bárdos József  Szabolcs polgármester Mivel  a  képviselők részéről hozzászólás  nem volt,
megkérdezte  a képviselőket, hogy aki  az  önkormányzat  2014. évi költségvetésének
zárszámadását:  188.925   eFt  költségvetési  bevétellel,  192.895   eFt   költségvetési
kiadással,  80.766  eFt  finanszírozási bevétellel,  valamint  66.603  eFt  finanszírozási
kiadással,  269.691   e  Ft   összes  bevételi,  259.498  összes  kiadási   összegekkel
elfogadja és jóváhagyja, az kézfelnyújtással szavazzon.

A szavazásban 7 fő települési képviselőből 6 fő vett részt. A Képviselő-testületből 4 fő igen
szavazattal, 2 fő ellenszavazattal, tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeltét.

MEZŐNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet

A 2014.évi költségvetés végrehajtásáról

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)
bekezdésében  meghatározott  eredeti  jogalkotói  hatáskörében,  az  Alaptörvény 32.  cikk  (1)
bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011.
évi  CXCV.  törvény  91.§./1/  bekezdésében  meghatározott  jogkörében  eljárva  a  következő
rendeli el.

A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, az
önkormányzat  hivatalára  (  Közös Önkormányzati  Hivatal  és  intézményére  a  Mezőnyárádi
Óvodára) terjed ki.
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A 2014.évi költségvetés zárszámadása

2.§.

(1) A Képviselő-testület 2014.évi költségvetésének zárszámadását:

a.) 188.925  eFt költségvetési bevétellel
b.) 192.895  eFt                     költségvetési kiadással 

c.)  80.766  eFt finanszírozási bevétellel
d.) 66.603  eFt finanszírozási kiadással

e.) 269.691  eFt összes bevételi,
f.) 259.498  eFt összes kiadási

összegekkel fogadja el és hagyja jóvá.

(2)  Az önkormányzatnak 2014. évi maradványát a következő összegekben állapítja meg:

a.) Mezőnyárád község Önkormányzata  :               6.561,- eFt
b.) Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal:   2.269,- eFt
c.) Mezőnyárádi Óvoda:                                      1.333,- eFt
     Összesen:             10.163,- eFt

A maradványból kötelezettséggel terhelt: 1.138,- eFt (szociális tűzifa), a szabad maradvány
felhasználásáról 2015. évben dönt a Képviselő-testület. A maradványról a részletes kimutatást
a rendelet 21. számú melléklete tartalmazza.

(3)  Az önkormányzat 2014. évi költségvetési mérlegét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3.§.

(1) A  2.§.(1)bekezdés  e.)pontjában  megállapított  költségvetési  bevételi  főösszeg
költségvetési címek és előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 2, 2.1, 2.2, 2.3,
2.4, 2.5, 2.6., 3., 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4., 4.1, 4.2, 5., 5.1, 6., 6.1, 7, 8 számú
mellékletek tartalmazzák.

(2) A  2.§.(1)bekezdés  f.)pontjában  megállapított  költségvetési  kiadási  főösszeg
költségvetési címek és előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 9., 9.1, 9.2, 9.3,
9.4, 9.5, 9.6, 10, 10.1, 10.2, 11., 12.,  melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat  beruházási és felújítási  előirányzatának célonkénti részletezését e
rendelet 13. és 14. melléklete tartalmazza.
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(4) A Képviselő-testület az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek
éves  létszám előirányzatát és a  közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát  e
rendelet 16. és 17. melléklete tartalmazza.

(5) Az  önkormányzat  által  nyújtott  közvetett  támogatások  teljesítése  e  rendelet  15.
mellékletében került bemutatásra.

(6) Az  önkormányzat  2014.  évi vagyonkimutatását   e  rendelet  18.  melléklete
tartalmazza. 

(7) Az önkormányzat 2014. évi eredmény kimutatását a 19. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2014. évben a pénzkészlet változása a 20. számú mellékletben kerül
bemutatásra.

 4.§.

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

3.  A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának   módosí-
tása

  (Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében  elmondta,  hogy  A
Mezőkövesdi  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Megállapodásának  3.)
pontjában  fel  van  sorolva  a  társult  önkormányzatokat  képviselő  polgármesterek
neve. A Társulási Megállapodás mellékletét képező aláírási címpéldányon szintén
megtalálható  minden települést  képviselő polgármester  neve és a  név mellett  az
aláírása.  Tekintettel  arra,  hogy  csak  a  személyi  változások  következtében  ne
tárgyalja  valamennyi  testület  a  Társulási  Megállapodást,  a  Megállapodás  3.)
pontjából  a  képviseletre  jogosult  személyeknek  a  neve  kikerül  és  a  Társulási
Megállapodás  2.  függelékében  lesz  felsorolva.  A  2014.  évi  őszi  általános
önkormányzati  választásokat  követően  szavazategyenlőség  miatt  Mezőnyárádon
nem  választottak  polgármestert.  A  polgármesteri  tisztséget  Dr.  Horváth  László
eddigi polgármester töltötte be 2015. január 25-ig. A 2015. évi január 25-ei időközi
önkormányzati választást követően Mezőnyárádon változás történt a polgármester
személyét  illetően,  ezért  az  újonnan  megválasztott  polgármester  neve  kerül
feltüntetésre a Társulási Megállapodásban. A Társulási Megállapodás változását a
Társulásban lévő minden önkormányzatnak határozatban kell elfogadni. Kérem a
Tisztelt  Társulási  Tanácsot,  hogy az  előterjesztést  megtárgyalni  és  a  módosított
társulási megállapodást elfogadni szíveskedjen.

H o z z á s z ó l á s nem volt.

Bárdos József  Szabolcs polgármester: Megkérdezte a képviselőket, aki egyetért a Mezőkö-
vesdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosításával az elmon-
dottaknak megfelelően, 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.

6/2015.(IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módo-
sításáról

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

Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a Társulási Megállapodást a jelen
határozat  melléklete  szerint  a  2.  függelékkel  egészíti  ki,  ezzel  a  Megállapodás  3.
pontjából az önkormányzatokat képviselő polgármesterek neve kikerül.

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a
polgármesterét, hogy a Társulási Megállapodás módosításával kapcsolatos szükséges
intézkedések megtegye.
.
Határidő: azonnal

Felelős: Bárdos József Szabolcs polgármester

4.     A 2014. évi belső ellenőrzési jelentés és az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 
elfogadása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében  elmondta,  hogy  az  éves
ellenőrzési  jelentést  és  éves  összefoglaló  ellenőrzési  jelentést  a  zárszámadással
egyidejűleg  a  képviselőtestület  elé  terjeszti  a  költségvetési  szervek  belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31). Korm. rendelet
(továbbiakban Bkr.) 56. § (8) bekezdése alapján. 
Az éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a belső ellenőrzés adott
évi tevékenységének bemutatását, az elért célok és az éves teljesítmény összegzését,
illetve  az  ellenőrzések  által  tett  megállapítások  és  javaslatok  hasznosulásának
tapasztalatait  tartalmazzák.  A  belső  kontrollrendszer  működése  az  ellenőrzési
tapasztalatok  alapján  került  értékelésre.  A  jelentés  tartalmára  vonatkozó  részletes
előírásokat a Bkr. 48. §-a tartalmazza. 
A fentiek alapján készített éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést az
1.  melléklet  tartalmazza,  melyet  minden  képviselő  megkapott  írásos  anyagként
áttanulmányozásra. Kérte a képviselők hozzászólását a napirenddel kapcsolatban.

H o z z á s z ó lá s  nem volt.
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Bárdos  József   Szabolcs polgármester:  Megkérdezte  a  képviselőket,  aki  egyetért  az  éves
ellenőrzési  jelentéssel  az  írásos  anyagban  foglaltaknak  megfelelően,  az
kézfelnyújtással szavazzanak. 

A szavazásban 7 fő települési képviselőből 6 fő vett részt. A Képviselő-testületből 4 fő igen
szavazattal, 2  fő ellenszavazat,  tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát.

7/2015.(IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy:    A 2014. évi belső ellenőrzési jelentés és az összefoglaló éves ellenőrzési 
jelentés elfogadása

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, – megtárgyalta az Éves ellen-
őrzési jelentés és az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 2014. évről szóló előterjesz-
tést és a következő határozatot hozta:

A  képviselő-testület  az  1.  melléklet  szerinti  Éves  ellenőrzési  és  éves  összefoglaló
ellenőrzési jelentést megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltakat elfogadja.

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Felelős: Bárdos József Szabolcs polgármester

5. Pályázat benyújtása  kisbusz beszerzésre

(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos József Szabolcs polgármester:  Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy lehetőség van
új  gépjármű  (személygépkocsi/terepjáró/falubusz)  beszerzésére  irányuló  pályázat
benyújtására az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó,  a vidéki
gazdaság  és  a  lakosság  számára  nyújtott  alapszolgáltatások  fejlesztésére  2015-től
igénybe  vehető  támogatások  részletes  feltételeiről  szóló  21/2015.(IV.17.)  MvM
rendelet  keretében  „A  vidéki  gazdaság  és  a  lakosság  számára  nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére” című projekt megvalósítására a rendelet „ a kistérségi
közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátáshoz kapcsolódóan a 2-
es  célterülete alapján.   Mezőnyárád község kisbusz beszerzésére szeretne pályázatot
benyújtani, melynek tervezett költségvetése: 10.160.000,-,  ebből  igényelhető
támogatás:   8.000.000,- Ft, amelyhez  saját erőt 2.160.-000,- Ft-ot  kell
biztosítania az önkormányzatnak. A pályázat benyújtásának határideje: 2015 május 4. 
Megkérdezte a képviselőket van-e valakinek hozzászólása a napirenddel kapcsolatban.

H o z z á s z ó l á s nem volt.
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Bárdos József Szabolcs polgármester: Megkérdezte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy
Mezőnyárád  község  Önkormányzata  a  új  gépjármű  (falubusz)  beszerzésére
irányuló pályázatot benyújtsa az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó,  a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások
fejlesztésére  2015-től  igénybe  vehető  támogatások  részletes  feltételeiről  szóló
21/2015.(IV.17.)  MvM  rendelet  keretében  „A  vidéki  gazdaság  és  a  lakosság
számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére” című projekt megvalósítására a
rendelet  „  a  kistérségi  közlekedési  szolgáltatás  fejlesztésére  egyéb  szolgáltatás
ellátáshoz kapcsolódóan a 2-es célterülete 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.

8/2015.(IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Pályázat benyújtása a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott 
alapszolgáltatások fejlesztésére

1.)  Mezőnyárád Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  elhatározza új gépjármű
(személygépkocsi/terepjáró/falubusz)  beszerzésére  irányuló  pályázat  benyújtását
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó,  a vidéki gazdaság
és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe
vehető támogatások részletes feltételeiről  szóló 21/2015.(IV.17.) MvM rendelet
keretében „A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások
fejlesztésére” című projekt megvalósítására a rendelet „ a kistérségi közlekedési
szolgáltatás  fejlesztésére  egyéb  szolgáltatás  ellátáshoz  kapcsolódóan  (2)
célterülete alapján.

2.)  Az 1.) pontban rögzített projekt
       a. Tervezett költségvetése: 10.160.000,- Ft ebből
       b. Igényelt támogatás:   8.000.000,- Ft
       c. Saját erő:   2.160.000,- Ft

3.) Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilatkozza, hogy a 2.)
pont c.  alpontjában megjelölt  2.160.000,-  Ft,  azaz kettő  millió  százhatvan ezer
forint saját erőt az éves költségvetésében biztosítja.

4.) A projekt megvalósításai helyszíne: Mezőnyárád, Szent István király út 105.

5.) Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  pályázathoz  szükséges
dokumentumok beszerzésére,  pályázati  dokumentumok aláírására  ás  a  pályázat
benyújtására.

Határidő: a pályázat benyújtására: 2015. május 4.

Felelős: Bárdos József Szabolcs polgármester
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6. Önkormányzati ingatlanok összevonása
 (Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Szóbeli  előterjesztésében  elmondta,  hogy  üzem,
ipartelep  létesítéséhez  szükséges  lenne  az  önkormányzati  területek  összevonására,
mely a természetben a Toldi út végén és a 3. számú főközlekedési út között helyezkedi
el, az 590, 591, 592, 663, 664, 667, 668, 671 hrsz-ú, összesen 11545 m2 nagyságú
területek.  A  területek  összevonásáról  a  képviselő-testületnek   határozatban  kell
döntenie.

Orosz  Lajosné képviselő:  Javasolta,  hogy  a  telek  összevonásával  kapcsolatos  költségeket
mindenképpen  az  önkormányzat  vállalja,   véleménye  szerint  nem  jót  szülne  a
későbbiekben, ha ezt átvállalná más cég. Javasolta, hogy a terület tartós bérbe kerüljön
átadásra.

Hajdu  Gábor képviselő:  Hozzászólásában  elmondta,  hogy  szó  szem  volt  a  terület
megvételéről, csak bérbeadásáról.

Bárdos József Szabolcs polgármester: Elmondta, hogy most csak a terület összevonásáról kell
döntenie  a  testületnek.  A  terület  hasznosításával  kapcsolatos  feladatok  egy  soron
következő testületi ülés feladata lesz majd. Megkérdezte a képviselőket, aki egyetért
azzal,  hogy a természetben a Toldi út végén és a 3. számú főközlekedési út között
elhelyezkedő, az 590, 591, 592, 663, 664, 667, 668, 671 hrsz-ú, összesen 11545 m2
nagyságú  önkormányzati  területek  összevonásra  kerüljenek,  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.

9/2015.(IV.29.)számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Önkormányzati ingatlanok összevonása

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Mezőnyárád  belterületén
elhelyezkedő önkormányzati területekből, mely a természetben a Toldi út végén és a 3.
számú főközlekedési út között elhelyezkedi, az 590, 591, 592, 663, 664, 667, 668, 671
hrsz-ú,  összesen  11545  m2  nagyságú  területek  összevonását  megtárgyalta  és  azt
jóváhagyólag elfogadta.

Képviselő-testület  felhatalmazza  polgármesterét  a  Települési  rendezési  terv
módosításának  elkészíttetésére  és  a  telekalakítási  ügyben  a  Járási  Földhivatalnál
történő ügyintézésre.

Felelős: Bárdos József Szabolcs polgármester

Határidő: 2015. május 15.
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7. Óvodatej programban való részvétel
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos József Szabolcs polgármester:  Szóbeli  előterjesztésében elmondta,  hogy lehetőség
van  az  iskolatejhez  hasonlóan  óvodatej  programban  részt  vennie  az
önkormányzatnak. Megjelent a jogszabály a földművelésügyi miniszter 19/2015. (IV.
24.)  FM rendelete  az  óvoda-,  és  iskolatej  program szabályozásáról.  Az óvodások
ellátására  is  igényelhető  támogatás  mértéke  a  657/2008/EK  rendelet  szerinti
támogatási érték és a bruttó vételár - de legfeljebb a 15. §-ban megjelölt támogatási
alap felsőhatár - különbözetének ötven százaléka. Kb. 44 fő óvodás gyermek, napi
tejellátásáról  lenne  szó  a  következő  tanévtől.  Kérte  a  képviselők  hozzászólását  a
napirenddel kapcsolatban.

H o z z á s z ó l á s o k.

Orosz  Lajosné képviselő:  Javasolta,  hogy  az  önkormányzat  vegyen  részt  az  óvodatej
programban,  sok gyereknek fontos lehet  a napi  tejtermék fogyasztása.  A szociális
támogatásból  amit  az  államtól  kapunk,  lehetne  az  óvodatej  program  költségeire
fordítani.

Bárdos József Szabolcs polgármester: Megkérdezte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy
az  önkormányzat  részt  vegyen  az  óvodatej  programban,  s  a   szükséges  50  %-al
hozzájáruljon a költségekhez, 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.

10/2015.(IV.29.)számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Óvodatej programban való részvétel.

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  19/2015.(IV.24.)  FM
rendeletben  szabályozott  óvoda-  és  iskolatej  programot  megtárgyalta  és  az
önkormányzat  fenntartásában  működő  Mezőnyárádi  Óvodába  járó  gyermekek  után
igényli  az ellátást  és a költségvetésében biztosítja a támogatási  összeg és a vételár
közötti különbözetet.

Képviselő-testület  felhatalmazza  polgármesterét,  hogy  az  óvodai  tejprogramhoz
szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Felelős: Bárdos József Szabolcs polgármester

Határidő: 2015. május 31.
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8. Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására pályázat benyújtása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos  József  Szabolcs  polgármester:  Szóbeli  előterjesztésében  elmondta,  hogy  a  helyi
önkormányzatok  támogatást  igényelhetnek  az  önkormányzati  fenntartású,  óvodai
gyermekétkeztetést  biztosító,  konyhai  funkciót  betöltő  intézményeik  fejlesztésére,
bővítésére,  valamint  újonnan  történő  kialakítására.  A  támogatás  kizárólag  olyan
létesítmény fejlesztésére, kialakítására igényelhető, amely óvodai gyermekétkeztetést
(is)  ellát.  Kizárólag  azon  intézmények  támogathatóak,  amelyek  önkormányzati
tulajdonban  vannak,  illetve  a  feladat  ellátását  az  önkormányzat  saját  fenntartású,
üzemeltetésű  konyhával/étkezővel  biztosítja.  Az  intézmény  az  önkormányzat
költségvetési  szerve,  konyhai  alkalmazottak  az  önkormányzat  foglalkoztatásában
állnak.  A  pályázat  alapvetően  komplex  fejlesztéseket  támogat,  ennek  megfelelően
kizárólag eszközbeszerzésre támogatás nem nyújtható. A pályázati  célok esetében a
beruházási összköltség 50 %-áig eszközbeszerzésre is igényelhető támogatás. A saját
forrás biztosításának igazolására szükséges a képviselő-testület döntése határozatban,
mely tartalmazza a saját forrás összegét Ft-ban. A pályázat benyújtásának határideje:
2015.  május  29.  16,00  óra.  Kérte  a  képviselőket,  tegyék  meg  hozzászólásaikat  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 az
önkormányzati  fenntartású,  óvodai  gyermekétkeztetést  biztosító,  konyhai  funkciót
betöltő intézményeik fejlesztésére, bővítésére, valamint újonnan történő kialakítására
az önkormányzat benyújtja pályázatát,  az kézfelnyújtással szavazzanak.

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.

11/2015.(IV.29.)számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására pályázat 
benyújtása

Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2015.évi 
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (továbbiakban költségvetési 
törvény) 3. melléklet II.9. pontja szerinti A gyermekétkeztetés feltételeit javító 
fejlesztések támogatására kiírt pályázatra kérelmét benyújtja. 
A támogatási igény benyújtása az önkormányzati fenntartású, óvodai és iskolai 
gyermekétkeztetést biztosító, konyhai funkciót betöltő intézményének a fejlesztésére 
szolgál. 

A beruházás összköltsége:  30    millió forint, 
Ebből a saját erő:             1,5 millió forint
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Az önkormányzat a beruházáshoz saját erő biztosítását a 2015. évi költségvetésében  a 
fejlesztési   kiadások között tervezte.
Az önkormányzat vállalja, hogy a beruházást követően az intézmény működését 10 
évig biztosítja. 

Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a pályázati támogatás elkészítésére és 
határidőben történő benyújtására.

Felelős: Bárdos József Szabolcs polgármester

Határidő: 2015. május 29.

9. Időszerű feladatok megtárgyalása

Bárdos József  Szabolcs: Tájékoztatta a képviselőket, hogy lehetőség lesz a településen az
elektronikus  hulladék  összegyűjtésére,  annak  elszállítására.  Ha  olyan  hulladék  kerül
összegyűjtésére  amely  használhatatlan,  de  nincs  megbontva,   a  szállításért  nem kell
fizetni,  ha pedig  megbontott,  a használhatatlan a hulladék, azért díjat kell fizetni az
elszállításkor az önkormányzatnak.

Udvari János  képviselő: Megkérdezte, hogy egyszeri alkalomról van szó?

Bárdos  József   Szabolcs polgármester:  Válaszában  elmondta,  hogy  igen,  ez  egyszeri
alkalomról szól, június 20-án 8,00 – 13,00 óráig fogják elszállítani az addig begyűjtött
hulladékokat.

Tájékoztatta  továbbá a testületet  arról,  hogy lehetőség  lenne nyári  gyermekétkeztetés
biztosítására azoknak a településeknek,  akik vállalják azt,  hogy a a nyári  időszakban
folyamatosan,  legalább 43, legfeljebb 53 munkanapon keresztül napi egyszeri  meleg
étkeztetést biztosítanak a rászoruló gyermekek számára. A nyári gyerekétkeztetés június
16.  és  augusztus  28.  között  zajlik.  Nyári  gyermekétkeztetésben  a  rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülők  vehetnek észt. Mezőnyárád településen 70
gyermek részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, amely 36 családot érint.
Megkérdezte  a  képviselőket,  hogy  az  önkormányzat  beadja-e  pályázatát  a  nyári
gyermekétkeztetés biztosítására, a felmérést követően?

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  állásfoglalása  alapján  a
Közös Hivatal mérje fel az igényt arra vonatkozóan, hogy a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülők igényt tartanak-e a nyári  gyermekétkeztetésre,   majd az
igényeknek megfelelően nyújtsa be pályázatát.

Orosz Lajosné képviselő: Tudomása van arról, hogy a Nyárádi Ifjúságért Közalapítványba
személyi változás lesz, mivel az iskola intézmény vezetője nyugdíjba vonulása miatt
lemondott. Megkérdezte, hogy mikor fogja ezt tárgyalmi a testület, mert neki lenne
javaslata  a  kuratóriumi  tagságba.  Név  szerint  Sümegi  Péter   és  Udvari  János
személyében.
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Bárdos József Szabolcs polgármester:  Válaszában elmondta,  hogy akkor fogja napirendre
kitűzni a testület a Nyárádi Ifjúságért Közalapítvány kuratóriumi tagság változással járó
feladatait, ha tisztázódik minden kuratóriumi tag részéről, hogy vállalja-e továbbra is a
feladatot, mert minden egyes változás külön ügyvédi költséggel jár. Rövidesen erre sort
kerítünk.

Több tárgy nincs, a polgármester az ülést bezárta.

Bárdos József  Szabolcs                                                                       Burkus Imréné
     polgármester                                                                                        aljegyző
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	Képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag megtárgyalásra elfogadta az alábbi napirendi pontokat, senki nem tett javaslatot egyéb napirend tárgyalására.

