
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2015.  május  18-i
üléséről.

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

Távol maradását jelezte: Hajdu Gábor képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak: Burkus Imréné aljegyző, 

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, kérte azok elfogadását

Az ülés javasolt napirendi pontjai:

1./ Önkormányzati utak felújítására pályázat benyújtása
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

2./ Egészségügyi alapellátást szolgáló épület felújítására pályázat benyújtása
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

3./ Önkormányzati sportfejlesztési támogatásra – műfüves pálya  létesítésére - pályázat   
     benyújtása
     Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

4./ Kezességvállalás
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

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

Elfogadott napirendi pontok:

1./ Önkormányzati utak felújítására pályázat benyújtása
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

2./ Egészségügyi alapellátást szolgáló épület felújítására pályázat benyújtása
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester



3./ Önkormányzati sportfejlesztési támogatásra – műfüves pálya  létesítésére - pályázat   
     benyújtása
     Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

4./ Kezességvállalás
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA:

1. Önkormányzati utak felújítására pályázat
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében  elmondta,  hogy  az
önkormányzatok  részére  a   Magyarország  2015.  évi  központi  költségvetéséről  szóló
2014.  évi  C.  törvény  3.  melléklet  II.  4.  pont  aa),  ac)  és  ad)  pontok  szerint  az
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat, pályázati
célok  b)  pontja  alapján  ”Belterületi  utak,  járdák,  hidak  felújítása”-ra   lehetőség
nyílik  pályázati  kérelem  benyújtására.  Javasolta  a  képviselőknek,  hogy  mivel
Mezőnyárád  belterületi  utai  közül  a  Toldi  és  a  Viola  út  1-1 része felújításra  szorul
éljünk a  pályázati  lehetőséggel,  az  önkormányzat  nyújtsa  be  pályázati  kérelmét.   A
beruházás  összköltsége  17.088.104,-  Ft,  ebből  a  saját  erő   2.563.846,-  Ft,  amit  az
önkormányzatnak biztosítani kell.
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 az
önkormányzat  benyújtsa  pályázatát  a  „Belterületi  utak,  járdák,  hidak  felújítására”
célterületre  a  Mezőnyárád  Toldi  és  Viola  út  1-1  részének  felújítására,  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.

12/2015.(V.18.)számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Önkormányzati utak felújítására pályázat benyújtása

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország  2015.  évi
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és
ad) pontok szerint az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
kiírt  pályázatát  a pályázati  célok b) pontja alapján  ”Belterületi  utak, járdák, hidak
felújítása”-ra  támogatási kérelmét benyújtja.
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A támogatási igény benyújtása az önkormányzat tulajdonát képező Toldi út (1590 m2)
és a Viola út (670 m2) egy-egy részének felújítására vonatkozik.

A beruházás összköltsége: 17.088.104,- Ft
Ebből a saját erő:   2.563.846,- Ft

Az önkormányzat a beruházáshoz a saját erő biztosítását a 2015. évi költségvetésében
az iparűzési adó bevételeiből biztosítja.
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. június 09.

2.  Egészségügyi alapellátást szolgáló épület felújítására pályázat benyújtása 
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Szóbeli  előterjesztésében  elmondta,  hogy az
önkormányzatok részére a  Magyarország 2015. évi  központi  költségvetéséről  szóló
2014.  évi  C.  törvény  3.  melléklet  II.  4.  pont  aa),  ac)  és  ad)  pontok  szerint  az
önkormányzati  feladatellátást  szolgáló  fejlesztések  támogatására  pályázatot  írt  ki  a
pályázati célok a) pontjának ac) alpontja alapján  ”Egészségügyi alapellátást szolgáló
(háziorvosi , házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat) épület vagy helyiség
fejlesztése, felújítása” célterületre   lehetőség nyílik pályázati kérelem benyújtására.
Javasolta a képviselőknek, hogy mivel  a háziorvosi és fogorvosi rendelő felújításra
szorul,  éljen  az  önkormányzat  a  pályázat  adta  lehetőséggel,  adjuk  be  pályázati
kérelmünket. A beruházás összköltsége 26.320.372,- Ft, ebből a saját erő  1.316.018,-
Ft, amit az önkormányzatnak biztosítani kell.

            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: Megkérdezte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy az
önkormányzat  benyújtsa  pályázatát  a  ”Egészségügyi  alapellátást  szolgáló
(háziorvosi , házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat) épület vagy helyiség
fejlesztése, felújítása” célterületre a háziorvosi és a fogorvosi rendelő felújítására, 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.

13/2015.(V.18.)számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Egészségügyi alapellátást szolgáló épület felújítására pályázat benyújtása

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország  2015.  évi
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és
ad) pontok szerint az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
kiírt  pályázatát  a pályázati  célok a) pontjának ac) alpontja alapján  ”Egészségügyi
alapellátást szolgáló (háziorvosi , házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat)
épület vagy helyiség fejlesztése, felújítása”-ra  támogatási kérelmét benyújtja.

A  támogatási  igény  benyújtása  az  önkormányzat  tulajdonát  képező  háziorvosi  és
fogorvosi ellátást biztosító épületének a felújítására vonatkozik.

A beruházás összköltsége: 26.320.372,- Ft
Ebből a saját erő:   1.316.018,- Ft

Az önkormányzat a beruházáshoz a saját erő biztosítását a 2015. évi költségvetésében
az iparűzési adó bevételeiből biztosítja.
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. június 09.

3.  Önkormányzati sportfejlesztési támogatásra – műfüves pálya  létesítésére - pályázat   

     benyújtása

  (Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében  elmondta,  hogy az  önkormányzatok  részére  a
testülete a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3.
melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerint az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására kiírt pályázatát a pályázati célok c) pontja alapján  ”Óvodai, iskolai
és  utánpótlás  sport  infrastruktúra-fejlesztés,  felújítás,  vagy  új  sportlétesítmény
létrehozása”  célterületre  lehetőség  nyílik  pályázati  kérelem  benyújtására.  Javasolta  a
képviselőknek,  hogy  mivel  a  multifunkcionális  műfüves  pálya  létesítésére  szükség  lenne,
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éljen  az  önkormányzat  a  pályázat  adta  lehetőséggel,  adjuk  be  pályázati  kérelmünket.  A
beruházás  összköltsége  23.517.064,-  Ft,   ebből  a  saját  erő   3.527.560,-  Ft,   amit  az
önkormányzatnak biztosítani kell.

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
önkormányzat  benyújtsa  pályázatát  a  ”Óvodai,  iskolai  és  utánpótlás  sport
infrastruktúra-fejlesztés,  felújítás,  vagy  új  sportlétesítmény  létrehozása”
célterületre,   multifunkcionális  műfüves  pálya  létesítésére,  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.

14/2015.(V.18.)számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Önkormányzati sportfejlesztési támogatásra – műfüves pálya  létesítésére - 
pályázat benyújtása

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország  2015.  évi
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és
ad) pontok szerint az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
kiírt pályázatát  a pályázati  célok c) pontja alapján  ”Óvodai, iskolai és utánpótlás
sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása”-ra
támogatási kérelmét benyújtja.

A támogatási igény benyújtása az önkormányzat tulajdonát képező területen műfüves,
multifunkcionális sportlétesítmény  létrehozására vonatkozik.

A beruházás összköltsége: 23.517.064,- Ft
Ebből a saját erő:   3.527.560,- Ft

Az önkormányzat a beruházáshoz a saját erő biztosítását a 2015. évi költségvetésében
az iparűzési adó bevételeiből biztosítja.
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. június 09.
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4.     Kezességvállalás
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében  elmondta,  hogy  a  Helyi
Vidékfejlesztési stratégiák LEADER pályázaton a Mezőnyárádi Faluszépítő Egyesület
park  és  játszótér  megvalósítására   14.392.000,-  Ft  támogatást  kapott.  Ennek  a
támogatásnak a keretében az Egyesület  a község főutcáján elhelyezkedő parkot és a
régi játszótér helyén egy új játszóteret  valósított  meg.  Mivel ezek a pályázatok csak
előfinanszírozással  valósulhatnak  meg,  s  a  Mezőnyárádi  Faluszépítő  Egyesület  nem
rendelkezik  14.392.000,-  Ft  összeggel,  ezért  szükséges  volt  a  megvalósításhoz  hitelt
felvenniük.  Az  előzetes  megbeszélések  alapján  a  BORSOD  TAKARÉK
Takarékszövetkezet  a  fent  megjelölt  beruházási  költséget  az  Egyesület  részére
bocsátotta, de mivel az Egyesület nem rendelkezik vagyonnal, így a hitel összegét csak
abban  az  esetben  folyósítják,  ha  valaki  kezességet  vállal.  A  park  és  a  játszótér
megvalósításával  településünk  arculata  szépült,  ezért  véleményem  szerint  az
önkormányzatnak  szükséges  volt  kezességet  vállalnia  annak  érdekében,  hogy  a
Faluszépítő Egyesület meg tudja valósítani a pályázatban vállalt beruházást. 
A  Faluszépítő  Egyesület  részéről  a  hitel  összege  2014.  június  30-ig  került  volna
visszafizetésre,  mely  a  pályázaton  nyert  támogatási  összegből  történt  volna.  Az
önkormányzat továbbra is biztosítva van annak tekintetében, hogy az Egyesület részéről
a hitel visszafizetésre kerül, de a határidő meghosszabbítására lenne szüksége, mivel a
pályázati pénz várhatóan 2015. december 31-ig fog megérkezni az egyesület számlájára.
A előfinanszírozási szerződés meghosszabbítására az szükséges, hogy az önkormányzat
képviselő-testülete  továbbra  is  vállaljon  kezességet  a  Faluszépítő  Egyesület  hitel
visszafizetése  iránt.  Megkérdezte  a  képviselőket,  van-e  valakinek  hozzászólása  a
napirenddel kapcsolatban?

Kérte a képviselők hozzászólását a napirenddel kapcsolatban.

H o z z á s z ó lá s  nem volt.

Bárdos József  Szabolcs polgármester: Megkérdezte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a
Mezőnyárádi  Faluszépítő  Egyesület  a  számlavezető  BORSOD  TAKARÉK
Takarékszövetkezet  pénzintézettel  14.392.000,-  Ft,  azaz  tizennégymillió
háromszázkilencvenkettő  ezer  forint  támogatás  előfinanszírozására  meglévő
kölcsönszerződést   2015.  december  31.  visszafizetési  határidőre  módosítsa,  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.

15/2015.(V.18.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Kezességvállalás
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Mezőnyárád  község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  egyetért  azzal,  hogy  a
Mezőnyárádi  Faluszépítő  Egyesület  a  számlavezető  BORSOD  TAKARÉK
Takarékszövetkezet  pénzintézettel  14.392.000,-  Ft,  azaz  tizennégy  millió
háromszázkilencvenkettő  ezer  forint  támogatás  előfinanszírozására  kötött
kölcsönszerződésének a visszafizetési határidejét  a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER  pályázatán  elnyert  park  és  játszótér  támogatásra  2015.  december  31.
visszafizetési határidővel módosítsa.

A képviselő-testület kezességet vállal a kölcsön visszafizetésére.

A  képviselő-testület  felhatalmazza  polgármesterét   a  szükséges  jognyilatkozatok
megtételére. 

Felelős: Bárdos József Szabolcs

Határidő: 2015. június 30.

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.

