
 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Mezőnyárád község Önkormányzat  Képviselő-testületének a Mezőnyárádi Közös
Önkormányzati  Hivatal  hivatalos  helyiségében  2015.  szeptember  02-án  16,00
órakor megtartott üléséről.

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

Távol van: Dr. Szántai-Kiss László képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak: Várnai Róbert jegyző
                                                        Kovács Bertalanné gazdálkodási főmunkatárs

Jegyzőkönyvvezető: Oroszné Bodai Éva

Bárdos József Szabolcs polgármester: Köszöntötte a képviselőket a testület ülést megnyitotta,
megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert  7 főből  6 fő jelen van. Ismertette az
ülés  napirendi  pontjait,  ami  a  meghívóhoz  képest  néhány  napirenddel   kiegészült.
Kérte a napirendi pontok elfogadását.

N A P I R E N D :

1. Átcsoportosítás az önkormányzat 2015.évi költségvetésében 
     Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

2. Az önkormányzat 2015. első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadása.
     Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

3.  2015. évi rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

4. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási és Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz 
 Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

5.  Római Katolikus Egyház támogatási kérelme
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

6.  Forgács-Ló Lovas-Klub támogatása
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

7. Szociális célú tűzifa vásárlásához önerő biztosítása
     Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

8. Önkormányzati ingatlan értékesítése
     Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

9. Időszerű feladatok megbeszélése



Képviselő-testület  vita  nélkül,  egyhangúlag  megtárgyalásra  elfogadta  az  alábbi  napirendi
pontokat.

Elfogadott napirendi pontok:

3. Átcsoportosítás az önkormányzat 2015.évi költségvetésében 
     Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

4. Az önkormányzat 2015. első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadása.
     Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

3.  2015. évi rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

5. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási és Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz 
 Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

5.  Római Katolikus Egyház támogatási kérelme
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

6.  Forgács-Ló Lovas-Klub támogatása
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

7. Szociális tűzifa vásárláshoz önerő biztosítása
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

8. Önkormányzati ingatlan értékesítése
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

9. Időszerű feladatok megbeszélése

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA

1.  Átcsoportosítás az önkormányzat 2015.évi költségvetésében
     (Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Szóbeli  előterjesztésében  elmondta,  hogy  a
költségvetés elfogadását követően vannak olyan pótlólagos bevételek, amelyek az év
folyamán jelentkeznek, amit a költségvetés tervezésekor nem lehet tervezni,  ezért
kell  a  költségvetés  módosítását  végrehajtani.  Ilyenek  voltak  például  a
bérkompenzációk és a időközi választással kapcsolatos költségek.
Megkérdezte  a  képviselőktől,  hogy  van-e  valakinek  hozzászólása  a  napirenddel
kapcsolatban? 

H o z z á s z ó l á s o k.
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Orosz Lajosné képviselő: Azt kérte a gazdálkodási főmunkatárstól, hogy tárgyalják végig a
központi előirányzatokat.

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Felkérte  Kovács  Bertalanné  gazdálkodási
főmunkatársat a válasz megadására.

Kovács  Bertalanné gazdálkodási  főmunkatárs:  Az  önkormányzat  bérkompenzációja,  az
önkormányzatnál végrehatott, még be nem tervezett bérkompenzációt jelenti.

A kistérségi startmunka pedig takarja a kistérségi startmunkában vállalt feladatok elvégzésére
kapott pénzösszeget, amit a költségvetés elfogadásakor még nem tudott az önkormányzat.
Államháztartáson belüli megelőlegezéssel kapcsolatos pótelőirányzat a béreket jelenti, a 2015.
január béreket megkaptuk még 2014. decemberében.
Az óvoda bérkompenzációja az óvodánál végrehajtott bérkompenzációt jelenti.
TÁMOP  bértámogatás,  konkrétan  Csincsén  egy  dolgozót  foglalkoztat  a  közös  hivatal
bértámogatással.
Közfoglalkoztatási támogatás egy fő közfoglalkoztatott bére és annak járulékai.

Bárdos József Szabolcs polgármester: Megkérdezte a képviselőket, hogy aki egyetért a kiadott
anyag  alapján  Mezőnyárád  község  Önkormányzat  2015.évi  költségvetésének
módosításával, miszerint az Önkormányzat az első félévben engedélyezett központi
pótelőirányzatok  és  a  felügyeleti  hatáskörbe  tartozó  előirányzatok  módosítását
tudomásul  veszi,  s  ennek  megfelelően  a  2015.évi  költségvetésében  összesen  +
17.164.354,- Ft  többlettámogatást állapít meg, az kézfelnyújtással szavazzon.

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

MEZŐNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2015.(IX.03.) Önkormányzati rendelet

Mezőnyárád község Önkormányzat 2015. 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
2015.  évi  költségvetéséről  szóló   1/2015.  (II.28.)  önkormányzati  rendelet  2.§.  (1)
bekezdésében a következő módosításokat rendeli el.

1.§.

/1/  Az  Önkormányzat  az  első  félévben  engedélyezett  központi  pótelőirányzatok  és  a
felügyeleti  hatáskörbe  tartozó  előirányzatok  módosítását  tudomásul  veszi,  s  ennek
megfelelően  a  2015.  évi  költségvetésében  összesen  +  17.164.354,-  Ft   többlettámogatást
állapít meg a következő bontásban.
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2/ Központi előirányzatok (Ft)

Önkormányzat
Bérkompenzáció

Eredeti előirányzat: 0

Pótelőirányzat:                        388 768 Egyéb központi támogatás

Módosított előirányzat:            125 000 Bér és járulék
           263 768 Irányítószerv támogatása

Kistérségi startmunka

Eredeti előirányzat: 0

Pótelőirányzat:      1 894 817 Beruházás

Módosított előirányzat:      1 491 980 Beruházás ÁFA
                                    402 837

Államháztartáson belüli megelőlegezéssel

Eredeti előirányzat: 0

Pótelőirányzat:      3 134 000 

Módosított előirányzat:      3 134 000 

Maradvány felhasználás

Eredeti előirányzat: 0

Pótelőirányzat: 6 561 000 

Módosított előirányzat: 6 561 000 Tartalék

Közös Hivatal
Országgyűlési és Időközi választás

Eredeti előirányzat: 0

Pótelőirányzat:        965 064 Egyéb műk.célú támog.bevétel 
                                                        államháztartáson belülről

Módosított előirányzat:                    711 469 Tiszteletdíj
                                                 152 550 Munkaadói járulék

        101 045 Dologi kiadás
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Bérkompenzáció

Eredeti előirányzat: 0

Pótelőirányzat:     29 718 Irányítószerv támogatása
Módosított előirányzat:     23 400 Bér

      6 318 Járulék

TÁMOP bértámogatás

Eredeti előirányzat: 0

Pótelőirányzat:             537 848 Egyéb műk.célú támog.bevétel 
                                                              államháztartáson belülről

Módosított előirányzat: 423 502 Bér
                                                               114 346 Járulék

Maradvány felhasználása

Eredeti előirányzat: 0

Pótelőirányzat:          2 269 000 
Módosított előirányzat:          2 269 000       - 1 786 600 Bér

-   482 400 Járulék

Óvoda
Bérkompenzáció

Eredeti előirányzat: 0

Pótelőirányzat: 234 050 Irányítószerv támogatása
Módosított előirányzat: 184 291 Bér
                                                                     49 759 Járulék

Közfoglalkoztatási támogatás

Eredeti előirányzat: 0

Pótelőirányzat:  80 857
Módosított előirányzat:  63 667 Bér
                                    17 190 Járulék

Maradvány igénybevétele
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Eredeti előirányzat: 0

Pótelőirányzat:     1 333 000
Módosított előirányzat:     1 049 600 Bér
                                  283 400 Járulék

/3/ 2015. I. félévi előirányzat módosítás összesen: 17 164 354 Ft

2.§.

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

2. Tájékoztató az Önkormányzat 2015 I. félévi gazdálkodásáról
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében  elmondta,  hogy  az  írásos
anyagot mindenki megkapta, amelyben részletes tájékoztatást adunk az önkormányzat
2015. I. félévi gazdálkodásáról a képviselők részére. Erre azért van szükség, mert a
törvény  kötelez  bennünket  arra,  hogy  az  önkormányzat  I.  féléves  gazdálkodásáról
jelentést tegyünk szeptember 15-ig, melyet a képviselő-testület megtárgyal. Az adatok
2015.  június  30-ai  állapotnak  megfelelően  vannak  rögzítve,  ami  48,  50%  -  kos
teljesítést mutat az előirányzathoz képest.
Ebből a kiadott anyagból az állapítható meg, hogy a működési bevétel és kiadás is
időarányosan teljesült. Fennakadás nem volt a gazdálkodásban az elmúlt félévben. 

Átadta  a  szót  a  képviselőknek,  tegyék  meg  hozzászólásaikat  a  napirendi  ponttal
kapcsolatban.

H o z z á s z ó l á s o k.

Hajdu Gábor képviselő: Megkérdezte, hogy az értékcsökkenést, mi alapján számolták ki?

Kovács  Bertalanné gazdálkodási  főmunkatárs:  Válaszában  elmondta,   hogy  szabályzat
alapján,  az  ingatlan  kataszter  programmal  számolják  ki.  Pl.  az  épületnél  2  %
értékcsökkenést számolnak.

Orosz Lajosné  képviselő:  Megkérdezte, hogy a közpénzekből, milyen kiadásokra fordított az
önkormányzat, amiről a képviselők nem lettek tájékoztatva.

Bárdos József  Szabolcs polgármester:  Válaszában elmondta,   hogy olyan  kifizetések  nem
történtek,  ami  nem  lenne  a  költségvetésbe  betervezve,  amiről  nem  tudnának  a
képviselők.
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Hajdu Gábor képviselő:  Elmondta,  hogy a főkönyvi  kivonatból  megállapította,  hogy még
mindig nagyon sok az az összeg, ami villany,  gáz szolgáltatásra  lett  fordítva.  Meg
kellene nézni más szolgáltatókat is, lenne-e olcsóbb a „piacon”?

Bárdos József Szabolcs polgármester:  Válaszában elmondta,   hogy véleménye szerint nem
biztos, hogy az önkormányzat kimehet a szabad piacra, közszolgáltatás tekintetében.

Bogyó  József képviselő:  Az önkormányzatnak  kötöttségei  vannak,  a  közvilágítás  pályázat
útján lett korszerűsítve, ami a pályázat miatt köti az önkormányzatot a szolgáltatóhoz.

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Megkérdezte  a  képviselőket,  aki  egyet  ért  az
önkormányzat  2015.  első  féléves  gazdálkodásáról  szóló  tájékoztatót,  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.

25/2015.(IX.02.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Az önkormányzat 2015. első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató   
elfogadása.

Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. év első félévi 
gazdálkodásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta.

Az év hátralévő részében a biztonságos gazdálkodás megvalósítása érdekében a 
következő feladatokat rendeli el.

- gondoskodni kell a bevételek maradéktalan beszedéséről és a hátralékok
            behajtásáról,
- az intézmények zavartalan működésének biztosítása érdekében a

                               gazdálkodás egész területén érvényesíteni kell az ésszerű és takarékos 
                               gazdálkodást.

-           a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 
2015.évi   támogatására vonatkozó igény benyújtása

  

Felelős: Bárdos József Szabolcs polgármester

Határidő: 2015. december 31.

3. 2015. évi rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos  József  Szabolcs  polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében  elmondta,  hogy  az
önkormányzatok  működőképességének  megőrzésére  szolgáló  rendkívüli  támogatási
lehetőség  igénybevételéhez  pályázatot  lehet  benyújtani.  Ezen  a  pályázaton  meg
tudnánk  igényelni  azokat  az  összegeket  –  építésügy  felé  1.155  eFt,  a  Többcélú
Kistérségi  Társulás  felé  1.100  eFt  –  ami  még  meglévő  tartozásunk,  valamint  a
pályázaton  nyert  autóbusz  költségéhez  az  önerőt.  Mivel  a  többletfeladatokra  a
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fedezetet nehéz biztosítanunk, mert bevételeinket már nem tudjuk jobban megnövelni,
az önkormányzat értékesíthető vagyonnal, ingatlannal nem rendelkezik. 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 az önkormányzatok működőképessége megőrzésére szolgáló rendkívüli
támogatási igényére 2015.évben pályázatot nyújtson be, 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.

26/2014.(IX.15.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: 2015. évi rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról.

Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2015. évi köz-
ponti költségvetéséről szóló 2014.évi C. törvény 3. számú melléklet III.4. pont alapján a
működőképesség megőrzéséhez támogatási igényt nyújt be a 2015. évi támogatásra.

Felelős: Bárdos József Szabolcs polgármester

Határidő: 2015. szeptember 30.

4.  Csatlakozás  a  Bursa Hungarica   Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíj  pályázat
2016.évi fordulójához

(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében  elmondta,  hogy  a  Bursa
Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíj  pályázat  nem  ismeretlen  a
képviselők  előtt,  mivel  az  önkormányzat  2010-től  részt  vesz  a  Bursa  Hungarica
önkormányzati  ösztöndíj  pályázatban.  Éltek  is  a  településen  élő  felsőoktatási
intézményben tanuló diákok ezzel a lehetőséggel. 
Javasolta  a  képviselőknek,  hogy a Támogatáskezelő  2016.évi  pályázatán  is  vegyen
részt az önkormányzat, ezzel hozzájárulva a településünkön élő felsőoktatásban részt
vevő tanulók támogatásához. 

  Megkérdezte  a  képviselőktől,  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: Elmondta még azt is, hogy ezen a testületi ülésen csak a
csatlakozási  szándékunkról  kell  dönteni,  majd ha kiírásra  került  a  pályázat  és  a
pályázni szándékozó tanulók eljuttatták önkormányzatunkhoz pályázatukat, akkor
majd  egy  újabb  zárt  testületi  ülésen  fogunk  döntést  hozni  a  támogatásokról.
Megkérdezte  a képviselőket,  hogy aki egyetért  azzal,  hogy  Mezőnyárád község
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Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  jogszabályoknak  megfelelően  kifejezett  és
visszavonhatatlan  döntést  hozzon  arról,  hogy  csatlakozik  a  hátrányos  szociális
helyzetű  felsőoktatási  hallgatók,  illetőleg  felsőoktatási  tanulmányokat  kezdő
fiatalok  támogatására  létrehozott  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához.

Képviselő-testület  a  felsőoktatási  hallgatók  számára  valamint  a  felsőoktatási
tanulmányokat  kezdő  fiatalok  részére  kiírandó  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási
Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat  2016.évi  fordulójának  Általános  Szerződési
Feltételeit  elfogadja  és  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  pályázatok  kiírása,
elbírálása  és  folyósítása  során  maradéktalanul  az  Általános  Szerződési
Feltételekben  foglaltaknak  megfelelően  jár  el,  valamint  felhatalmazza
polgármesterét,  hogy  az  ösztöndíjpályázat  ügyében  eljárjon,  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.

27/2015.(IX.02) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Csatlakozás  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  és  Önkormányzati  Ösztöndíj
pályázathoz.

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  jogszabályoknak
megfelelően kifejezett  és visszavonhatatlan döntést  hozott  arról,  hogy csatlakozik a
hátrányos  szociális  helyzetű  felsőoktatási  hallgatók,  illetőleg  felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához.

Képviselő-testület  a  felsőoktatási  hallgatók  számára  valamint  a  felsőoktatási
tanulmányokat  kezdő  fiatalok  részére  kiírandó  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási
Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat  2016.  évi  fordulójának  Általános  Szerződési
Feltételeit elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása
és  folyósítása  során  maradéktalanul  az  Általános  Szerződési  Feltételekben
foglaltaknak megfelelően jár el.

Képviselő-testület  felhatalmazza polgármesterét,  hogy az ösztöndíjpályázat  ügyében
eljárjon.

Felelős: Bárdos József Szabolcs polgármester

Határidő: folyamatos 

5. Római Katolikus Egyház támogatási kérelme
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)
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Bárdos  József  Szabolcs polgármester:   Szóbeli  kiegészítésében  elmondta,  hogy  a  Római
Katolikus  Egyház  mezőnyárádi  képviselői  kéréssel  fordultak  az  önkormányzat
képviselő-testületéhez,  melyben  támogatási  igényt  nyújtottak  be  a  község
ravatalozójában  lévő  terítők,  lobogók  felújításának  költségeihez.  Javasolta  a
képviselőknek,  hogy  100.000,-  forint  összeggel  támogassák  a  Római  Katolikus
Egyház  képviselőit.   Kérte  a  képviselők  javaslatát,  hozzászólásait  a  napirenddel
kapcsolatban.

H o z z á s z ó l á s o k.

Orosz Lajosné képviselő: Mivel ismeretes a képviselők előtt, hogy két támogatási kérelmet
fog tárgyalni a testület, így javasolta, hogy két fontos közösség támogatás döntésénél a
támogatás összege hasonló legyen a két kérelmező között.

Bárdos József Szabolcs polgármester: Válaszában elmondta, hogy nem kellene összemosni a
két kérelmet, két külön álló dolog.

Orosz  Lajosné képviselő:  Megkérdezte  a  polgármester  urat,  hogy  a  miért  nem  lesz
megrendezve a Lovasnapokkal együtt a falunap, holott ez lett ígérve, amikor az eddig
hagyományos  augusztus  20-i  falunap  megrendezését  megszüntette  a  testület?  Erről
nem lettek tájékoztatva a képviselők.

Hajdu  Gábor képviselő:  Véleménye  szerint,  azért  maradt   el  a  Lovas  napokkal  együtt
megrendezésre kerülő falunap, mert annak rendezését, szervezését nem vette a kezébe
senki. 

Orosz Lajosné képviselő: Elmondta, hogy egyre jobban az a tapasztalata, hogy a képviselők
nincsenek tájékoztatva mindenről, valamint a település lakosságának tájékoztatása sem
hiteles.  Csak egy példát mondott,  hogy a Nyárádi  Krónika falu újságban az óvoda
szigetelésére nyert pályázat is úgy jelent meg, hogy az önkormányzat nyerte,  pedig azt
az óvodavezető nyújtotta be egy festékforgalmazó cég megkeresésére.

Hajdu  Gábor képviselő:  Valószínűnek  tartja,  hogy  az  önkormányzattal  történt  előzetes
egyeztetés alapján az óvodavezető adta be a pályázatot.
 A Lovas Napoknál maradva elmondta, hogy véleménye szerint a támogatást kérők
rendezvénye éppen olyan fontos Mezőnyárád számára, mint a Béka fesztivál.

Orosz Lajosné képviselő: Megkérdezte, hogy az önkormányzat mennyi összeggel támogatta a
Békafesztivál rendezvényt?

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Válaszában  elmondta,  hogy  a  költségvetésben
rendezvényre betervezett összeg fölé nem került az önkormányzat.

Hajdu Gábor képviselő: Javasolta, hogy a költségvetésben rendezvényre betervezett összegből
az el nem használt  összeget adja oda az önkormányzat  a Lovas Napok rendezvény
támogatására.

Szajlai Gábor képviselő: Mint polgárőr az a tapasztalata, hogy a Lovas Napokon nem túl sok
helyi lakos fordul meg. Inkább csak Mezőnyárád hírnevét viszi tovább a Lovas Napok
rendezvény.  A ravatalozó mindenképpen a Mezőnyárádiaké.
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Udvari  János képviselő: Javasolta,  hogy mivel  szűkebb réteget  érint  a Lovas napok, azért
kellene legközelebb hozzá párososítani a falunapi rendezvényünket.

Orosz  Lajosné képviselő:  A  Katolikus  Egyház  támogatásánál  maradva,  javasolta
képviselőknek, hogy 200 e Ft támogatást fogadjanak el a részükre.

Hajdu  Gábor képviselő:  Javasolta,  hogy  legyen  150  eFt  támogatás  a  Katolikus  Egyház
képviselői számára

Bárdos József Szabolcs polgármester: Megkérdezte, hogy aki egyetért azzal, hogy a Római
Katolikus  egyház  mezőnyárádi  képviseletét  150  e  Ft-tal  támogassa  az
önkormányzattal, 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.

28/2015.(IX.02.)  Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Római Katolikus Egyházközség  támogatása

Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testülete a  temetői ravatalozó lobogói
és a ravatalozáshoz szükséges terítők  korszerűsítés költségeihez  150.000,,- Ft, azaz
százötven ezer forint támogatást biztosít.

Képviselő-testület felkéri polgármesterét, a támogatási összeg kifizetésére.

Felelős: Bárdos József Szabolcs polgármester

Határidő: 2015. szeptember 30.

6.  Forgács-Ló Lovasklub támogatási kérelme
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos József Szabolcs polgármester:  Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a Forgács-Ló
Kft, már 12. éve rendezi meg Mezőnyárádon a Nyárádi Lovas Napok rendezvényt. Az
önkormányzat  évek óta  támogatja  a  rendezvény megrendezését,  javasolta,  hogy az
idén is járuljon hozzá az önkormányzat 300 eFt pénzösszeggel a rendezvény sikeres
lebonyolításához. Kérte a képviselők javaslatát a támogatási összeggel 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  300 e  Ft-tal  támogassa  a  Nyárádi  Lovas  Napok rendezvényt,  az
kézfelnyújtással szavazzon.

11

1



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.

29/2015.(IX.02.) Képviselő- testületi határozat

Tárgy: Forgács-Ló Lovasklub támogatása

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2015.  szeptember  6-án  a
Forgács-Ló Lovasklub közreműködésével megrendezésre kerülő XII. Nyárádi Lovas
Napok rendezvény költségeihez 300.000,- Ft, azaz háromszáz ezer forint támogatást
biztosít. 

Képviselő-testület felkéri polgármesterét a támogatási összeg kifizetésére.

Felelős: Bárdos József Szabolcs polgármester

Határidő: azonnal

7. Szociális célú tűzifa vásárlásához önerő biztosítása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos József Szabolcs polgármester: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a települési ön-
kormányzatoknak lehetőségük van szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatásra.  Az igény benyújtásához  figyelembe vehető keménylombos
tűzifa igénylése esetén a 2014. december – 2015. február hónapokban lakásfenntartási
támogatásban részesülők számának átlaga alapján legfeljebb 2 m3/ellátott tűzifa meny-
nyiséget igényelhet az önkormányzat, a mi esetünkben ez 140 erdei m3-t jelent. A tűzi-
fa igényléshez az önkormányzatnak 1000,- Ft/erdei m3 + ÁFA összeget, mint önrészt
kell vállalnia, ami összegszerűen 177.800,- Ft. Kérte a képviselők hozzászólását a na-
pirenddel kapcsolatban.

H o z z á s z ó l á s o k.

Orosz Lajosné képviselő: Javasolta, hogy a szociális tűzifa házhoz szállítása is legyen ingye-
nes a rászorultak számára.

Bárdos József Szabolcs polgármester: Válaszában elmondta, hogy ez eddig is úgy volt, hogy a
szociális tűzifa a rászorultak számára teljesen ingyenes volt, a fuvarért sem kellett fi-
zetni, így lesz ez most is. 

Bárdos József Szabolcs polgármester:  Megkérdezte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy
az  önkormányzat  a  szociális  célú  tüzelőanyag  vásárláshoz  kapcsolódó  kiegészítő
támogatásra  benyújtsa  az  igényt,  úgy,  hogy   szociális  célú  tűzifa  támogatás
igényléséhez  1000,- Ft/erdei m3 + ÁFA összeget, mint önrészt átvállal,  a 2015. évi
költségvetéséből finanszírozza.

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.
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29/2015.(IX.02.) Képviselő- testületi határozat

Tárgy: Szociális célú tűzifa vásárlásához önerő biztosítása

Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatást megtárgyal-
ta és 140 erdei m3, keménylombos tűzifára a támogatási igényét benyújtja. 

A Képviselő-testület a szociális tűzifa támogatás igényléséhez 1000,- Ft / erdei m3 +
ÁFA, 177.800 Ft, azaz százhetvenhétezer nyolcszáz forint mértékű önrészt átvállalja
és a saját forrásként biztosított összeget a 2015. évi költségvetéséből finanszírozza.

Képviselő-testület vállalja továbbá, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől ellen-
szolgáltatást nem kér.

Képviselő-testület felkéri polgármesterét, a tűzifavásárláshoz a támogatási igény be-
nyújtására.

Felelős: Bárdos József Szabolcs polgármester

Határidő: 2015. szeptember 30.

8. Önkormányzati ingatlan értékesítése   
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz)

Bárdos József Szabolcs polgármester: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy Farkas Lajosné
mezőnyárádi  lakos kéréssel fordult  az önkormányzat  felé,  hogy amikor  a rendezési
terv módosításra került a belterületté nyilvánítás tekintetében, annak költségét ők  áll-
ták, s maradt még ott egy önkormányzati terület  - patakmeder – ami ketté vágja a saját
területüket, így nem tudják bekeríteni, s ezét a területet szeretnék megvásárolni az ön-
kormányzattól. A terület már nem fel van töltve, nem szolgálja a patakmeder funkció-
ját. A terület nagysága 876 m2, s ezért a területért a vásárló 400 Ft/m2-es árat ajánlott
fel. Kérte a képviselők hozzászólását a napirenddel kapcsolatban.

H o z z á s z ó l á s o k.

Bogyó József  képviselő: Javasolta, hogy kérjen az önkormányzat a területért 500 Ft/m2-es 
árat.

Orosz Lajosné képviselő: Hozzászólásában elmondta, hogy ha nincs szüksége az önkormány-
zatnak erre a területre, akkor minden képen támogatja az önkormányzati terület eladá-
sát.

Bárdos József Szabolcs polgármester: Megkérdezte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy az
önkormányzat Farkas Lajosné Mezőnyárád, Petőfi út 6. szám alatti lakos részére 500
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Ft/m2-es áron értékesítse az önkormányzat tulajdonában lévő 876 m2-es ingatlant, az
kézfelnyújtással szavazzon.

A szavazásban 7 fő települési képviselőből 6 fő vett részt. A Képviselő-testületből 5 fő igen
szavazattal,  1 fő ellenszavazattal meghozta a következő határozatát.

30/2015.(IX.02.) Képviselő- testületi határozat

Tárgy: Önkormányzati ingatlan értékesítése

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat
tulajdonában  lévő  52/3  hrsz-ú  (patakmeder)  ingatlant  értékesíti  Farkas  Lajosné
Mezőnyárád,  Petőfi  út  6  szám  alatti  lakos  részére  500  Ft/m2-es  áron,  összesen
438.000,- Ft, azaz négyszázharmincnyolc ezer forintért.

Képviselő-testület felkéri polgármesterét az ingatlan értékesítés lebonyolítására.

Felelős: Bárdos József Szabolcs polgármester

Határidő:  folyamatos

9. Időszerű feladatok megbeszélése

Báros  József  Szabolcs polgármester:  Tájékoztatta  a  képviselőket  arról,  hogy  a  szelektív
hulladékgyűjtőből  elszállításra  kerültek  a  műanyag  palackok,  a  szolgáltató
tájékoztatása alapján, mindig szólni kell, ha megtelik a hulladéktároló, mert a heti
kukás kocsi ezt nem figyeli.

Orosz Lajosné képviselő: Kérte a polgármester urat, hogy a következő testületi ülésen, külön
napirendi pontban kerüljön megtárgyalásra az önkormányzat rendezvényekre történt
kiadásai.

Hajdu Gábor képviselő:  Tájékoztatta  a  képviselőket,  hogy már  többen  megkeresték  azzal
kapcsolatban,  hogy szeretnék bölcsödébe járatni  gyermeküket,  tudomása  szerint  a
szomszéd településre már néhány gyermeket át viszik a szülők bölcsödébe. Kérte a
polgármester urat, hogy mérje fel a településen annak szükségét, hogy hány családot
érdekelne a bölcsődei elhelyezés lehetősége. Annál is inkább fontos ez a dolog, mert
mint  tudjuk igen kevés az óvodáskorú gyermeklétszám településünkön,  s fenn áll
annak  a  veszélye,  hogy  ha  valaki  elhordja  a  gyermekét  a  szomszéd  településre
bölcsödébe, akkor az óvodába is oda fognak járni. 
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Orosz Lajosné képviselő: Támogatja a felvetést,  javasolta,  hogy véleménykutatást  kellene
végezni a településen, hogy a szülőket mennyire érdekelné a  bölcsődei elhelyezés
lehetősége.

Szajlai  Gábor képviselő:  Tájékoztatta  a  képviselőket  arról,  hogy  a  településen  működött
Baptista Szeretet Szolgálat megszüntette a működését, így azok a gondozottak, akik a
gondozásuk alá tartoztak – 25 fő – gondozás nélkül maradtak.  

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Tudomásunk  van  a  problémáról,  a  gondozottak
névsorához már  hozzájutottunk.  Azon leszünk,  hogy a településünkön rászorultak
gondozása megoldott legyen.

Több tárgy nincs, a polgármester az ülést bezárta.

Kmf.

Bárdos József Szabolcs Várnai Róbert
    polgármester                                                                                         jegyző
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	Képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag megtárgyalásra elfogadta az alábbi napirendi pontokat.

