
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 22-i üléséről.

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

Távol maradását jelezte: Udvari János 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,  amely a meghívóhoz képest egy napirenddel
kiegészült, kérte azok elfogadását.

Az ülés javasolt napirendi pontjai:

1./ Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének kinevezésével kapcsolatos 
     felmentés.

  Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

2. / Krokos Jánosné szakács közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő   
megszüntetése

  Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

3./ Pályázaton nyert gépjármű beszerzéshez hozzájárulás
     Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

4./ 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./ Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének kinevezésével kapcsolatos 
     felmentés.

  Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester



2. / Krokos Jánosné szakács közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő   
megszüntetése

  Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

3./ Pályázaton nyert gépjármű (falubusz) beszerzéshez hozzájárulás
     Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

4./ Időszerű feladatok megbeszélése

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA:

1. Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal   jegyzőjének kinevezésével 
kapcsolatos felmentés
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos József Szabolcs polgármester: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a Mezőnyárádi
Közös Önkormányzati  Hivatal  jegyzője,  a 40 éves munkaviszonyát  figyelembe véve
nyugdíjba  vonult.  A jegyzői  állás  megüresedésével  az  állás  meghirdetésre  került.  A
beérkezett  13 pályázat  közül 1 pályázó Várnai Róbert  helyi  lakos, aki jelenleg is az
önkormányzatnál, mint pénzügyi tanácsos adóügyekkel foglalkozik. Az Ő pályázatával
meg volt  elégedve,  mind a két település  – Mezőnyárád és Csincse – polgármestere,
azonban a jelentkező az állás betöltéséhez szükséges végzettséggel  nem rendelkezik,
annak elvégzése még folyamatban van.  A minisztériumtól  kértünk egy állásfoglalást
arra  vonatkozóan,  hogy  lehetőséget  lehet-e  adni  a  pályázó  részére  a  szakirányú
végzettségtől való eltekintésre úgy, hogy azt egy meghatározott időn belül befejezi és
megszerzi  a  jegyzői  álláshoz  szükséges  szakirányú  végzettséget.  A  minisztérium
állásfoglalása alapján a közszolgálati  tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
felmentési  lehetőséget  biztosít  a  képviselő-testület  számára  abban  az  esetben,  ha  a
jegyzői  tisztségre  alkalmas  személy  a  szükséges  képesítési,  szakképesítési
követelményeket  a  kinevezésétől  számított  két  éven  belül  teljesíti.  A  közszolgálati
tisztviselőkről szóló törvény úgy fogalmaz, hogy ezen felmentési lehetőségek minden
községi  önkormányzat  képviselő-testületét  megilleti,  kivéve  az  ötezernél  több
lakosságszámmal rendelkező községek testületeit. Tehát a közös önkormányzati hivatalt
alkotó  települések  önkormányzat  képviselő-testületeinek  határozatban  kell  arról
dönteniük, hogy ezt a felmentést megadják a pályázó részére.  
Megkérdezte a képviselőket van-e valakinek hozzászólása a napirenddel kapcsolatban.

H o z z á s z ó l á s  o k.

Dr.  Szántai-Kiss  László képviselő:  Megkérdezte,  hogy  mely  településekről  érkeztek
pályázatok.

Bárdos József Szabolcs polgármester: Válaszában elmondta, hogy a pályázatok elbírálásakor
elsődleges szempontnak tartotta, hogy ha van a pályázók közül helyi jelentkező, akkor ő
legmesszebb  menőkig  azt  támogatja.  A  többi  pályázó  lakhelyét  tekintve  nagyrészt,
Eger környéke és  Miskolc környékére való. Megkérdezte a képviselőket, aki egyetért
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azzal,  hogy  a  Mezőnyárádi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  jegyzői  kinevezéshez
felmentést  adjon  a  szükséges  képesítési,  szakképesítési  követelmények  alól  Várnai
Róbert  pályázónak  azzal,  hogy azt   a  jegyzői  kinevezéstől  számított  két  éven belül
teljesíti. 

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.

22/2015.(VII.22.)számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének kinevezésével kapcsolatos fel-
mentés

Mezőnyárád  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  élve  a  Közszolgálati
tisztviselőkről  szóló  2011.  évi  CXCIX.  törvény  247.  §  (2)  bekezdés  a)  pontjában
foglaltakkal, a Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének kinevezésével
kapcsolatban  megadja  a  felmentést  Várnai  Róbert  pályázónak  a  képesítési
szakképesítési követelményekkel szemben.

Képviselő-testület  felhatalmazza  polgármesterét  a  jegyzői  kinevezéssel  kapcsolatos
ügyek intézésére.

Felelős: Bárdos József Szabolcs polgármester

Határidő: azonnal

2.    Krokos Jánosné szakács közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő 
megszüntetése

      (Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Szóbeli  előterjesztésében  elmondta,  hogy a  Krokos
Jánosné a Napközi Otthonos Konyha közalkalmazottja kérelmet nyújtott be a Képviselő-
testülethez,  hogy  a  határozatlan  idejű  közalkalmazotti  jogviszonyának  felmentéssel
történő  megszüntetéséhez  járuljon  hozzá,  mivel  a  40  éves  munkaviszonya  alapján
nyugdíjba szeretne menni. Felmentési idő kezdete:, 2015. szeptember 1. lenne.
A  Közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény  alapján  Krokos
Jánosné közalkalmazotti jogviszonyban töltött felmentési ideje 8 hónap. Krokos Jánosné
döntését azzal indokolta, hogy lehetősége van a nők – kedvezményes – 40 év jogosultsági
idővel történő nyugdíjba vonulására. 

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

H o z  z á s z ó l á s o k.

Szajlai  Gábor képviselő:  Megkérdezte,  hogy van-e jelentkező a nyugdíjba vonuló szakács
helyére?
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Bárdos József Szabolcs polgármester: Válaszában elmondta, hogy nincs meghirdetve az állás
a  nyugdíjba  vonuló  szakács  helyére,  mert  úgy gondolja,  hogy elegendő a konyhai
dolgozók  száma,  de  a  jövőben  az  egyik  konyhai  kisegítőt  szakács  végzettség
megszerzésére érdekében érdemes lesz beiskolázni. Azért, mert a szabadságolás ideje
alatt is csak úgy működhet a konyha, ha legalább egy szakács végzettségű szakember
dolgozik.  Megkérdezte  a  képviselőket,  aki  egyetért  Krokos  Jánosné  szakács
közalkalmazotti  jogviszonyának  felmentéssel  történő  megszüntetésével,  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.

23/2015.(VII.22.)számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Krokos Jánosné szakács, közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő meg-
szüntetése

Mezőnyárád  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Krokos  Jánosné  szakács
közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetéséhez hozzájárul. A
felmentési idő kezdő időpontja 2015. szeptember 1.

Képviselő-testület  felhatalmazza  polgármesterét  a  munkaviszonnyal  kapcsolatos
ügyek intézésére.

Felelős: Bárdos József Szabolcs polgármester

Határidő: 2015. szeptember 1.

3. . Pályázaton nyert gépjármű (falubusz) beszerzéséhez hozzájárulás
 (Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos József Szabolcs polgármester: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy Mezőnyárád
község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  8/2015.(IV.29.)  Képviselő-testületi
határozatában  döntött  arról,  hogy  új  gépjármű  (falubusz)  beszerzésére  pályázatot
nyújtott be. Ez a pályázat sikeres volt Mezőnyárád község Önkormányzat számára, de
ahhoz,  hogy a pályázaton nyert  busz az önkormányzat  tulajdonába kerülhessen,  az
szükséges, hogy az önkormányzat képivselő-testülete htározatban döntsön a gépjármű
beszerzéséről.  Megkérdezte  a  képviselőket,  van-e  valakinek  hozzászólása  a
napirenddel kapcsolatban?

H o z z á s z ó lá s  nem volt.

Bárdos József  Szabolcs polgármester: Megkérdezte a képviselőket, aki egyetért a pályázaton
nyert gépjármű beszerzésével, 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.

24/2015.(VII.22.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Pályázaton nyert gépjármű beszerzéséhez hozzájárulás

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete   a  vidéki  gazdaság  és  a
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére benyújtott pályázaton nyert
gépjármű beszerzéséhez hozzájárul.

Képviselő-testület  felkéri  polgármesterét,  hogy a gépjármű beszerzéssel kapcsolatos
teendőkben járjon el. 

Felelős: Bárdos József Szabolcs polgármester

Határidő: azonnal

6. Időszerű feladatok megbeszélése

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Tájékoztatta  a  képviselőket,  hogy  a  Mezőnyárádi
Faluszépítő  Egyesülettel  karöltve,  a  hagyományoknak  megfelelően  az  idén  is
megrendezésre került a Mezőnyárádi Béka és Hal sütő-főző fesztivál, ami az előző
évekhez hasonlóan nagyon jól sikerült. Jól szórakoztak a falubeli és az ide látogató
vendégek is.

              Az önkormányzat rendelkezik gallyaprító géppel. Lehetőség van arra, hogy a
településről   összegyűjtött  gallyakat  a  közfoglalkoztatottak  a  téli  tüzelésre
előkészítsék az óvodai fűtés számára.

Orosz  Lajosné képviselő:  Tájékoztatást  kért  arra  vonatkozóan,  hogy  a  szelektív
hulladékgyűjtő milyen időközönként kerül ürítésre, vagy ha hamarabb megtelik az
edény, akkor ki tájékoztatja a szállítókat erről?

Bárdos József Szabolcs polgármester: Válaszában elmondta, hogy a szelektív hulladékgyűjtő
edények  ürítése,  telítettségének  figyelése  a  szolgáltató  feladata.  Majd  felhívjuk  a
szolgáltató  figyelmét  arra  vonatkozóan,  hogy  az  ürítés  rendszeressége  nem
megfelelő,  gyakran  van  az,  hogy  már  nem  lehet  hová  tenni  a  hulladékot,  jelen
esetben műanyag palackokat. 

Több tárgy nincs, a polgármester az ülést bezárta.

kmf.

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.

