
 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  28-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

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, kérte azok elfogadását.

N A P I R E N D :

1. Települési támogatásokról és egyéb szociális igazgatásról szóló önkormányzati rendelet
módosítása

       Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

2. A magánszemélyek kommunális adójáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
       Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

3.   Talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
  Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

4. Az V. Mezőnyárádi béka és Hal sütő- főző fesztivál és a III. Mezőnyárádi Pálinka 
mustrával kapcsolatos beszámoló elfogadása. 

  Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

5.   A Mezőnyárádi Óvoda 2014-2015-ös nevelési évéről beszámoló elfogadása
  Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

6.  Időszerű feladatok megbeszélése

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

Elfogadott napirendi pontok:



1. Települési  támogatásokról  és  egyéb  szociális  igazgatásról  szóló  önkormányzati
rendelet módosítása

       Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

2. A magánszemélyek kommunális adójáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
       Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

3.   Talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
  Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

4. Az V. Mezőnyárádi béka és Hal sütő- főző fesztivál és a III. Mezőnyárádi Pálinka 
mustrával kapcsolatos beszámoló elfogadása. 

  Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

5.   A Mezőnyárádi Óvoda 2014-2015-ös nevelési évéről beszámoló elfogadása
  Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

6.  Időszerű feladatok megbeszélése

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA

1.  Települési  támogatásokról  és  egyéb  szociális  igazgatásról  szóló  önkormányzati
rendelet módosítása

     (Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos József Szabolcs polgármester: Szóbeli kiegészítésében elmondta, Mezőnyárád község
Önkormányzat  Képviselő-testülete  2015.  február  27-én  megalkotta  a  települési
támogatásokról  és  egyéb  szociális  ellátásokról  szól  2/2015(II.28.)  önkormányzati
rendeletét.  A  Szociális  Bizottság  átruházott  hatáskörben  a  rendeletben  foglaltaknak
megfelelően  bírálta  el  a  beérkezett  kérelmeket.  A kérelmek  elbírálása,  valamint  helyi
ismeretek alapján a Bizottság megállapította, hogy a rendeletben foglaltak szerint nem
állapítható meg jövedelmi viszonyai alapján települési létfenntartási támogatás annak a
rászorulónak,  akinek  pld.  lakásában  önhibáján  kívül  olyan  kár  keletkezett,  amelynek
kijavítására nem képes,  vagy betegség, tartós jövedelem kiesés sújtotta.  Ezért  szükség
lenne a rendelet módosítására a tekintetben, hogy a Bizottság azoknak az embereknek is
tudjon támogatást  megállapítani,  akik a jövedelmi viszonyaik alapján nem férnek bele
ebbe a körbe.  A támogatás  összegét  50 és 100 ezer forint  között  javasolta  elfogadni.
Kérte a képviselők hozzászólását és javaslatát a napirendi ponttal kapcsolatban. 

H o z z á s z ó l á s o k.

Orosz Lajosné képviselő: Hozzászólásában elmondta, hogy  mint a Szociális Bizottság tagja,
ő is  tapasztalta,  hogy nem csak az alacsonyabb jövedelmű lakosok kerülhetnek olyan
helyzetbe,  amikor  anyagi  segítségre szorulnak. Ezért  javasolták a testületnek, hogy az
önkormányzat  hatályos  rendeletét  módosítani  kellene  a  tekintetben,  hogy  lehetőséget
kapjanak azok a lakosok is támogatásra, akiknek egyébként a jövedelmi viszonya ezt nem
tenné lehetővé. Természetesen, ezeknél a kérelmezőknél egyedi elbírálásra kerülne sor,
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hogy a kért támogatásra miért,  vagy valóban szükség van-e. Javasolta, hogy az egyedi
elbírálás után a támogatás legmagasabb határát 200 ezer forintban állapítsa meg a testület.

Bárdos  József  Szabolcs  polgármester:  Elmondta,  hogy  azokkal  az  emberekkel  szemben
méltánytalannak tartja azt, hogy akik a rendelet alapján a jövedelem határ alatt vannak,
azok  évi  2  alkalommal  20  –  20  ezer  forint  támogatást  kaphatnak,  akik  pedig
jövedelemhatár  fölött  vannak,  de  nehéz  élethelyzetbe  kerültek,  azok  pedig  egy
alkalommal  akár  200 ezer  forint  támogatásban is  részesülhetnek.  Reméljük ilyen  eset
nem lesz  gyakori.  Javasolta  a  képviselőknek,  hogy  ha  erre  kerül  sor,  ilyen  kérelem
érkezik  az  önkormányzathoz,  azt  mindenképpen  zárt  testületi  ülésen  tárgyalja  meg  a
képviselő-testület. 
Megkérdezte a képviselőket, hogy aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat települési
támogatásokról és egyéb szociális  ellátásokról szól 2/2015(II.28.) rendeletét  módosítsa
úgy, hogy „Települési létfenntartási támogatás különös méltánylást érdemlő esetben – így
különösen: lakásában önhibáján kívül olyan kár keletkezett, amelynek kijavítására nem
képes, betegség, tartós jövedelem-kiesés - megállapítható azon kérelmezőnek is, aki a 8.
§ (1) bekezdésben foglalt jövedelmi viszonyai alapján nem tekinthető rászorulónak.”, „A
különös  méltányosságból  megállapított  települési  létfenntartási  támogatás  egy  naptári
évben maximum egy alkalommal adható”, ” A különös méltányosságból megállapított
települési  létfenntartási  támogatás  mértéke  legfeljebb  200.000,-  Ft-ig  terjedhet.”,  „a
méltányosságból  megállapított  települési  létfenntartási  támogatás  jogosultságáról  az
Önkormányzat képviselő-testülete dönt.”, 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-KESTÜLETÉNEK

6/2015(IX.29) önkormányzati  rendelet

Települési támogatásokról és egyéb szociális ellátásokról szóló
 2/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mezőnyárád  község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a  szociális  igazgatásról  és
szociális  ellátásokról  szóló 1993. évi III.  törvény 1.  § (2) bekezdésében,  26.§-ában kapott
felhatalmazás  alapján,  Magyarország  Alaptörvénye  32.  cikk  (2)  bekezdésében  és  a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés
8. a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet 9.§. (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„Települési létfenntartási támogatás különös méltánylást érdemlő esetben – így különösen: la-
kásában önhibáján kívül olyan kár keletkezett,  amelynek kijavítására nem képes, betegség,
tartós jövedelem-kiesés - megállapítható azon kérelmezőnek is, aki a 8. § (1) bekezdésben
foglalt jövedelmi viszonyai alapján nem tekinthető rászorulónak.”
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2. §

A rendelet 9.§ (4) bekezdéssel egészül ki:

„A  különös  méltányosságból  megállapított  települési  létfenntartási  támogatás  egy  naptári
évben maximum egy alkalommal adható.”

3.§

A rendelet 9.§ (5) bekezdéssel egészül ki:

„A  különös  méltányosságból  megállapított  települési  létfenntartási  támogatás  mértéke
legfeljebb 200.000,- Ft-ig terjedhet.”

4.§

A rendelet 9.§ (6) bekezdéssel egészül ki:

„A  létfenntartási  támogatásra  való  jogosultságról  az  önkormányzat  képviselő-testületének
felhatalmazása  alapján,  átruházott  hatáskörben  a  Szociális  Bizottság  dönt,  míg  a
méltányosságból  megállapított  települési  létfenntartási  támogatás  jogosultságáról  az
Önkormányzat képviselő-testülete dönt.”

5.§
Záró rendelkezések

E rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

3. A  magánszemélyek  kommunális  adójáról  szóló  önkormányzati  rendelet
elfogadása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos József Szabolcs polgármester: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy Mezőnyárád
község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2014.  november  24-én  megalkotta  a
magánszemélyek  kommunális  adójáról  szóló  9/2014.(XI.25.)  önkormányzati
rendeletet.  A  Borsod-Abaúj-Zemplén  megyei  Kormányhivatal  Törvényességi
Felügyeleti  Osztálya  a  helyi  adó  rendeletek  felülvizsgálata  során  formai
hiányosságokat  állapított  meg,  melyek  többek  között  a  rendelet  bevezető  részében
találhatóak,  ezért  a  rendelet  nem  módosítható,  így  új  önkormányzati  rendelet
megalkotását  kezdeményezték.  Megkérdezte  a  képviselőket,  hogy  van-e  valakinek
hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatban.

H o z z á s z ó l á s  nem volt.

Bárdos József Szabolcs polgármester: Megkérdezte a képviselőket, aki egyet ért Mezőnyárád
község  Önkormányzatának  a  magánszemélyek  kommunális  adójáról  szóló
rendeletével, 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 megalkotta a következő rendeletét.

MEZŐNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

7/2015.(IX.29.)önkormányzati rendelet

A magánszemélyek kommunális adójáról

Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tör-
vény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekez-
dés h.) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a magánszemé-
lyek kommunális adójáról a következőket rendeli el:

Az adó mértéke és adómentességek

Az adó mértéke

1.§.

/1/ Az adó évi mértéke építmény esetében, illetőleg  lakásbérleti jogonként 
     egységesen                                                    4.000,- Ft/év

/2/ Az adó évi mértéke telek tulajdon esetén     2.000,- Ft/év

Adómentesség

2.§.

/1/ A kommunális adó fizetési kötelezettség alól 50 %-os mentességben részesül:

a./ Az egyedül élő 70 éven felüli személy,
    

 b./ Az önálló háztartásban élő házaspár, ha az egyik személy hetven éven felüli.

c./ Nem jogosult az a 70 éven felüli magánszemély az adómentességre, aki a tulajdonában 
lévő építmény   egy részét, vagy egészét albérletbe adja.

d./ Nem jogosult az a 70 éven felüli magánszemély vagy házaspár az adómentességre, 
akinek a tulajdonában lévő építményben vele együtt önálló jövedelemmel rendelkező 
személy, vagy személyek élnek.

/2/ Az adó alany az adó megfizetése alól a 70. életév betöltését követő év első napjától 
mentesül.
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/3/ Mentes a kommunális adó megfizetése alól az, az egyedülálló adóalany, akinek jövedelme 
nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimumot.

Eljárási szabályok

3.§.

Az e rendeletben nem szabályozott eljárási szabályokra az  adózásról rendjéről szóló 2003.
évi XCII.  törvény,  valamint  a  helyi  adókról szóló 1990.évi  C. törvény rendelkezéseit  kell
alkalmazni.

Záró rendelkezések 

4.§

/1/ E rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

/2/Hatályát  veszti  Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a
magánszemélyek kommunális adójáról szóló 9/2014.(XI.25.) önkormányzati rendelete.

3. Talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos József Szabolcs  polgármester: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy Mezőnyárád
község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2007.  november  28-án  megalkotta  a
talajterhelési  díjról  szóló  8/2007.(XI.29.)  önkormányzati  rendeletet  (továbbiakban:
rendelet). A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti
Osztálya a helyi adó rendeletek felülvizsgálata során formai hiányosságokat állapított
meg, melyek többek között a rendelet bevezető részében találhatóak, ezért a rendelet
nem  módosítható,  így  új  önkormányzati  rendelet  megalkotását  kezdeményezték.
Megkérdezte a képviselőket, 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 még olyan, aki talajterhelési díjat fizet?

Várnai  Róbert jegyző:  Elmondta,  hogy  Természetesen  még  mindig  van  olyan  lakos
Mezőnyárádon,  aki  nem kötött  rá  a  szennyvízcsatorna  rendszerre,  így talajterhelési
díjat köteles fizetni, melynek összege az előző évi vízfogyasztás alapján történik.

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Megkérdezte  a  képviselőket,  aki  egyetért  az
önkormányzat talajterhelési díjról szóló rendeletével, 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.
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MEZŐNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet
a talajterhelési díjról

Mezőnyárád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló
2003.évi  LXXXIX.  törvény  26.§  (4)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  az
Alaptörvény  32.  cikk  (1)  bekezdés  a)  pontjában  valamint,  Magyarország  helyi
önkormányzatairól  szóló  2011.évi  CLXXXIX.  törvény  13.§  (1)  bekezdés  11.  pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A talajterhelési díj mértéke

1.§

1. Mérési lehetőség hiányában az átalány mértékét a 47/1999. (XII.28.) KHVM rendelet 
3. sz. melléklete szerinti vízfogyasztás alapulvételével kell megállapítani.

2. Az egységdíj mértékét a Ktdtv. 12.§ (3) bekezdése határozza meg.

3. Mezőnyárád település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó a 
27/2004.(XII.25.) KVVM rendelet melléklete alapján: 1.5

A talajterhelési díj bevallása, megállapítása, befizetése

2.§

A  helyi  vízgazdálkodási  hatósági  jogkörbe  tartozó  szennyvízelhelyezéshez  kapcsolódó
talajterhelési  díjat  a  kibocsátónak  kell  megállapítania,  bevallania  az  1.  melléklet  szerinti
nyomtatványon  és  megfizetnie  (önadózás)  a  tárgyévet  követő  év  március  31.  napjáig
Mezőnyárád Községi Önkormányzat Talajterhelési Díj 55100148-13140137 számú beszedési
számla javára.

Díjkedvezmény, mentesség

3.§

(1) Nem terheli díjfizetési kötelezettség a törvényben meghatározottakon kívül azt a lakossági
kibocsátót:

a) akinek ingatlana csak kerti csappal rendelkezik, ingatlanon belül folyóvízzel nem 
rendelkezik.

(2) Az a.) pontban szerepelő mentesség érvényesítéséhez a talajterhelési díj bevallásakor 
csatolni kell a rendelet 2. számú mellékletében szereplő nyilatkozatot.

4. §
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A vízmennyiség mérővel nem rendelkező kibocsátó vízfelhasználásának átalányát a rendelet 
1. számú melléklete alapján kell meghatározni.

Ellenőrzés, adatszolgáltatás

5.§

(1) A közszolgáltató helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez
kapcsolódó  talajterhelési  díj  megállapításához  és  ellenőrzéséhez  szükséges  adatokat  a
tárgyévet követő év február 28. napjáig  az önkormányzat rendelkezésére bocsátja.

(2)A bevallásra került adatokat az adóhatóság a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott 
adatok alapján ellenőrzi. 

Vegyes és záró rendelkezések

6.§

(1) A rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Mezőnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési 
díjról szóló 8/2007.(XI.29.) számú önkormányzati rendelete.

4.  Az  V.  Mezőnyárádi  béka  és  hal  sütő-  főző  fesztivál  és  III.  Mezőnyárádi  Pálinka
Mustrával kapcsolatos beszámoló elfogadása

(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos József Szabolcs polgármester: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy azt az előző
testületi ülésen kérték a képviselők,  elkészült az V. Mezőnyárádi béka és hal sütő-
főző fesztivál  és III.  Mezőnyárádi  Pálinka Mustrával kapcsolatos írásos beszámoló,
amit minden képviselő kézhez kapott.

  Megkérdezte  a  képviselőktől,  hogy  kielégítő-e  az  anyag,  vagy  van-e  valakinek
hozzászólása a napirenddel kapcsolatban? 

H o z z á s z ó l á s o k.

Hajdu  Gábor képviselő:  Megkérdezte,  hogy  a  kimutatásban  Bartókné  Győrki  Ildikónak
kifizetett összeg mit takar?

Bárdos József Szabolcs polgármester:  Válaszában elmondta,  hogy Bartókné Győrki  Ildikó
részére a két koncert és a hangosítás költsége lett átutalva.

Udvari János képviselő: A kiadásokról megkapták a képviselők a kimutatást, de a rendezvény
bevételéről  nem,  pedig  biztos  volt  bevétel  is.  Véleménye  szerint  ez  a  kimutatás
kibogozhatatlan.

8

8



Orosz  Lajosné képviselő:  Megkérdezte,  hogy  a  Mezőnyárádi  Faluszépítő  Egyesületnek
kölcsön adott 6 milli forint visszafizetésre került-e az önkormányzat részére, mert az
közpénz volt, ami kölcsön lett adva.

Bárdos József Szabolcs  polgármester: Elmondta,  hogy nem érti miért kibogozhatatlan ez a
kimutatás, minden benne van részletesen. A Faluszépítő Egyesület még azért nem adta
vissza  a  kölcsön  adott  összeget  az  önkormányzatnak,  mert  a  rendezvény
lebonyolítására fordították az összeget.

Orosz Lajosné képviselő: Ilyen nincs,  a kölcsön kapott közpénzt vissza kell adni. Elmondta,
hogy  szeretné  látni  azt  a  megállapodást,  amely  a  kölcsön  adott  pénzről  szól  a
Faluszépítő és az Önkormányzat között.

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Tulajdonképpen  az,  hogy  a  Faluszépítő  adott  be
pályázatot  az közös érdek az önkormányzattal.  A különbség az,  hogy ha egy civil
szervezet  adja  be  a  pályázatát  és  nyer,  akkor  a  bruttó  összeget  megkapja,  az
önkormányzat esetében ebből lejön az ÁFA összege. Ezért volt szükség az Egyesület
létrehozására  és az Egyesülettel való együttműködésre is.

Orosz Lajosné képviselő: Elmondta, hogy véleménye szerint most úgy néz ki, hogy amit a
költségvetésben betereztek rendezvényre, az szinte el is lett  költve a békafesztiválra,
holott  meg  lett  ígérve,  hogy  a  településnek  lesz  egy  falunap  is  megrendezve,
történetesen  a  lovas  napokkal  együtt.  Természetesen  amivel  tud  az  önkormányzat
hozzájárul  a  békafesztivál  megrendezéséhez  is,  de  nem tarthatja  el  az  egyesületet
közpénzből.

Szajlai Gábor képviselő: Tisztázásképpen az elmondottak alapján  megjegyezte, hogy a 2014.
évben benyújtott  pályázat,  amit  a  Faluszépítő  Egyesület  megnyert  utófinaszírozású
volt, ezért kellett az önkormányzattól a kölcsön vett összeg.

Hajdu  Gábor képviselő:  Megkérdezte,  hogy  ha  a  Faluszépítő  Egyesület  már  megkapta
utófinanszírozásból az összeget és még sem fizette vissza az önkormányzatnak, akkor
ezután miből fogja vissza fizetni?

Orosz  Lajosné képviselő:  Elő  kellene  venni  a  szerződést,  ami  a  kölcsön  adott  összegre
vonatkozik. Azt kérte, hogy minden egyes fillérről, amit kiad az önkormányzat tudassa
a képviselőkkel.

Bárdos József Szabolcs polgármester: A félreértések elkerülése érdekében elmondta, hogy az
önkormányzat  gazdálkodásával  bármilyen  gond  adódna,  azért  egy  személyben  a
polgármester felelős.
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Orosz  Lajosné képviselő:  Elmondta,  hogy ettől  függetlenül  a  képviselőknek  tudniuk  kell
mindenről,  mert  tájékoztatási  kötelességük  van  a  választópolgáraik  felé.  Javasolta,
hogy  az  ügy  tisztázása  érdekében  hívják  be  a  Faluszépítő  Egyesület  elnökét  egy
testületi ülésre. Az önkormányzattól kiáramló pénzt ellenőrizni kell. Minden hónapban
pénzügyi elszámolást kér a képviselők részére. 

Bárdos József Szabolcs polgármester: Mivel a napirendi pontban döntés nem született,  így
kérte a napirend elnapolását egy újabb testületi ülésre.

Megérkezett Tóth Sándorné a Mezőnyárádi Óvoda vezetője az ülésre.

5. A Mezőnyárádi Óvoda 2014-2015-ös nevelési évéről beszámoló elfogadása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos József Szabolcs polgármester:  Köszöntötte a testületi ülésen megjelent Tóth Sándorné
óvodavezetőt.  Elmondta,  hogy  a  Mezőnyárádi  Óvoda  óvodavezetője  elkészítette  a
2014-2015-ös  nevelési  évről  a  beszámolót,  amelyet  a  képviselők  megkaptak.
Megkérdezte  a  képviselőket,  van-e  valakinek   hozzászólása  a  napirenddel
kapcsolatban.

H o z z á s z ó l á s o k.

Hajdu Gábor képviselő: Látja a beszámolóban, hogy az október 1-i állapot szerint az óvodai
létszám 40 fő. Kérdése, hogy jelenleg mennyien járnak óvodába, várható-e előrelépés
a gyermeklétszám tekintetében? Van-e olyan gyermek, aki más településről jár ide, és
van-e olyan, aki innen jár el más településre?

Tóth Sándorné óvodavezető: Válaszában elmondta,  hogy az óvodában a jelenlegi  beíratott
gyermeklétszám  37  fő.  Mezőnyárádra  szomszéd  településről  is  járnak  óvodába
gyermekek,  de sajnos két  olyan gyermekről  is  tud,  akik Mezőnyárádról  hordják el
Bükkábrányba gyermeküket. Ennek okát sajnos nem tudja, talán azért mert bölcsödébe
is oda jártak, de ez sem lehet mérvadó, mert eddig, amelyik gyermeket elhordták más
településre bölcsödébe, óvodába mégis visszatértek.

Hajdu  Gábor képviselő:  Megkérdezte,  hogy ha  lenne  10  fő  gyermek,  aki  hajlandó  lenne
bölcsödébe járni Mezőnyárádon, anyagilag megérné-e a befektetést?

Tóth  Sándorné  óvodavezető:  Válaszában  elmondta,  hogy  bármilyen  változást  a  nevelés
területén csak június-július hónapban lehetséges,  így május  31-ig kell  benyújtani  a
szándéknyilatkozatot.  Azt,  hogy  megérné-e  bölcsödét  működtetni  a  településen,
mindenképpen a fenntartónak kell számolnia ezzel kapcsolatban. Nagyon sok olyan
feltételnek kell megfelelni, ami persze költségét tekintve is nagyon sok pénz.

Bárdos József Szabolcs polgármester: Kérte a képviselőket térjenek vissza a napirendi pont
témájához, az óvodavezető által elkészített beszámoló megtárgyalásához.

10

1



Orosz Lajosné képviselő: Megkérdezte, hogy szülői javaslatokat tudnak-e érvényesíteni, vagy
csak előírt nevelési program szerint dolgoznak az óvónők?

Tóth Sándorné óvodavezető: Válaszában elmondta, hogy természetesen szívesen veszik, hogy
ha a  szülők javaslataikkal,  segítségükkel  tudják  támogatni  az  óvodai  programokat.
Ilyen  volt  például,  amikor  az  egyik  szülő  a  gyermeknapra  rendőrségi  bemutatót
szervezett,  vagy  egy  másik  alkalommal  pedig,  gyermekműsorral  „pepe  bohóc”
ajándékozták meg a gyermekeket.

Bárdos  József  Szabolcs  polgármester:   Megkérdezte  a  képviselőket,  aki  egyetért  a
Mezőnyárádi Óvoda 2014-2015-ös nevelési  évről szóló beszámolójával egyetért,  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.

31/2015.(IX.28.)  Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Mezőnyárádi Óvoda 2014-2015-ös nevelési évről szóló beszámoló elfogadása

Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testülete a  Mezőnyárádi Óvoda 2014-
2015-ös nevelési évről szóló beszámolót megtárgyalta és azt elfogadta.

Felelős: Bárdos József Szabolcs polgármester

Határidő: azonnal

6.  Időszerű feladatok megbeszélése

Báros  József  Szabolcs polgármester:  Tájékoztatta  a  képviselőket  arról,  hogy  az  elmúlt
testületi  ülésen  felvetett,   bölcsőde  korú  gyermekek  elhelyezésével  kapcsolatban
igényfelmérést  végeztünk, s  megállapítottuk,  hogy jelen esetben a bölcsődés korú
gyermekek szülei igényelnék a gyermekük bölcsődei elhelyezését.

Hajdu Gábor képviselő: Vállalta, hogy utána jár a bölcsőde működési feltételeinek, mind az
önálló, mind az integrált bölcsőde tekintetében. 

Báros József Szabolcs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy árajánlatot kért a
biztosítási  díj  tekintetében  az  önkormányzat  jelenlegi  biztosítójától,  jóval
alacsonyabb díjat számoltak ki, 522 ezer forintra jött ki az éves díj összege, s ha most
aláírja az önkormányzata  szerződést, akkor minden önkormányzati dolgozónak még
egy évig a baleseti biztosítása is benne lenne. 

Mezőnyárád  község  önkormányzat  Képviselő-testületének  állásfoglalása  alapján  az
Önkormányzat  újraköti  az  érvényben  lévő  biztosítását,  a  kedvezőbb  éves  díj
tekintetében.
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Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Tájékoztatta  a  képviselőket,  hogy az  iskolában  két
kazán  javítás  költségét  vállalta  az  önkormányzat,  mivel  a  Klebersberg
Intézményfenntartó  nem  tudja  megjavíttatni.  A  munkát  megrendeltük,  új  kazán
gyártására már nincs lehetőség. A munkát a Tüz „S” Ker Kft. fogja elvégezni.

Több tárgy nincs, a polgármester az ülést bezárta.

Kmf.

Bárdos József Szabolcs Várnai Róbert
    polgármester                                                                                         jegyző
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