
 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. október 26-án 16,00 órakor
megtartott üléséről.

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

Távol van: Bogyó József  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.  Tájékoztatta  a képviselőket,  hogy a
meghívóban  szereplő  „Nyárádi  Ifjúságért”  Közalapítvánnyal  kapcsolatos  napirend
megtárgyalását elhalasszuk a következő testületi ülésre.

N A P I R E N D :

1. Mezőnyárád  község  Települési  Rendezési  Terv  módosítás  véleményezési  eljárásának
lezárására és a környezeti értékelés elfogadására

       Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

2. A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának felülvizsgálata
       Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

3.   Idősek napjának megrendezése
  Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

4. Gyermekek és idős emberek karácsonyi ajándékozása 
  Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

5.  Időszerű feladatok megbeszélése

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

Elfogadott napirendi pontok:

N A P I R E N D :



1. Mezőnyárád  község  Települési  Rendezési  Terv  módosítás  véleményezési  eljárásának
lezárására és a környezeti értékelés elfogadására

       Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

2. A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának felülvizsgálata
       Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

3.   Idősek napjának megrendezése
  Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

4. Gyermekek és idős emberek karácsonyi ajándékozása 
  Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

5.  Időszerű feladatok megbeszélése

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA

1.  Mezőnyárád község Települési Rendezési Terv módosítás véleményezési eljárásának
lezárására és a környezeti értékelés elfogadására

     (Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos József Szabolcs polgármester: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy Mezőnyárád
Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 17/2015. (V.22.) sz. határozatával döntött
Mezőnyárád Község hatályos településrendezési tervének módosításáról.
A  Régió  Kft.  által  készített  dokumentációt  megküldte  a  314/2012.  (XI.8.)  Korm.
rendeletben  meghatározott  államigazgatási  szerveknek,  az  érintett  szomszédos
önkormányzatoknak és a partnerség szabályozása szerint azok közzétételre kerültek.
Az egyeztetésen résztvevők véleményét, és az azokra adott tervezői választ az 1. sz.
melléklet tartalmazza. A mellékletből kitűnik, hogy az egyeztetésen kifogásoltakat a
tervező  javította.  A  településrendezési  eszközök  véleményezési  eljárásnál  adott
véleményeket és a tervezői válaszokat javasoljuk elfogadni, a véleményezési eljárást
lezárni.

A környezet védelméért felelős szervek véleményét figyelem bevéve a 2/2005. (I.11.)
Korm.  rendelet  elvárásai  alapján  környezeti  vizsgálat  lefolytatását  nem  tartjuk
szükségesnek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett határozati javaslatainkat
szíveskedjék elfogadni. 

H o z z á s z ó l á s nem volt.

Bárdos József Szabolcs  polgármester: Megkérdezte a képviselőket, hogy aki egyetért azzal,
hogy Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a  17/2015. (V.22.) sz.
határozat alapján készülő Településrendezési eszközök módosításánál a 2/2005. (I.11.)
Korm.  rendelet  szerinti  környezeti  vizsgálat  lefolytatását  a  környezet  védelméért
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felelős  szervek  véleményének  figyelembevételével  nem  tartja  szükségesnek,  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.

32/2015.(X. 26.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A településrendezési eszközök 17/2015. (V.22.) sz. határozat alapján 
készülőmódosításhoz kapcsolódó környezeti vizsgálat lefolytatásáról

Mezőnyárád Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  17/2015.  (V.22.)  sz.
határozat  alapján készülő  Településrendezési  eszközök  módosításánál  a  2/2005.
(I.11.)  Korm.  rendelet  szerinti  környezeti  vizsgálat  lefolytatását  a  környezet
védelméért  felelős  szervek  véleményének  figyelembevételével  nem  tartja
szükségesnek.

Felelős  : Bárdos József Szabolcs  polgármester, a főépítész közreműködésével

Határidő  : azonnal.

Bárdos József Szabolcs polgármester: Megkérdezte a képviselőktől, hogy aki egyetért azzal,
hogy a Településrendezési eszközök 17/2015. (V.22.) sz. határozat alapján készülő
módosításának véleményezési  eljárásánál  a véleményeket  és a tervezői  válaszokat
elfogadja, a véleményezési eljárást lezárja.

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.

33/2015.(X. 26.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A településrendezési eszközök 17/2015. (V.22.) sz. határozat alapján készülő
módosításának véleményezési eljárásának lezárásáról 

A  Településrendezési  eszközök  17/2015.  (V.22.)  sz.  határozat  alapján  készülő
módosításának véleményezési  eljárásánál  a véleményeket  és a tervezői  válaszokat
elfogadja, a véleményezési eljárást lezárja.

Felelős: Bárdos József Szabolcs polgármester, a főépítész közreműködésével

Határidő: azonnal.

2. A  családsegítés  és  a  gyermekjóléti  szolgáltatási  feladatok  ellátásának
felülvizsgálata
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)
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Bárdos József Szabolcs polgármester:  Szóbeli kiegészítésében elmondta,  hogy 2015. július
13-án  jelent  meg  az  egyes  szociális  és  gyermekvédelmi  tárgyú  törvények
módosításáról  szóló  2015.  évi  CXXXIII.  törvény,  amely  a  családsegítés  és
gyermekjóléti  szolgáltatást  jelentősen  átalakítja.  A törvénymódosítás  alapján  2016.
január 1-jétől a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás kizárólag egy szolgáltató
keretében  működtethető,  továbbá  bevezeti  a  család-  és  gyermekjóléti  központ
fogalmát,  amelyet  a  járásszékhely  település  lakosságszámtól  függetlenül  köteles
működtetni,  ellátási  területe  pedig  a  járás  lakosságára  terjed  ki.  Család-  és
gyermekjóléti  szolgálatot  az  önálló  polgármesteri  hivatallal  rendelkező  települések
mellett  a  közös  önkormányzati  hivatal  székhelye  szerinti  települési  önkormányzat
köteles  biztosítani.  Az  önkormányzat  2015.  október  31-ig  köteles  felülvizsgálni  a
családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti
kereteit és az e feladatokra kötött ellátási szerződést.
Az önkormányzatnak 2015. november 30. napjáig dönteni kell a családsegítés, illetve
a  gyermekjóléti  szolgáltatási  feladatok  ellátásának  a  2016.  január  1-jétől  hatályos
rendelkezéseknek  megfelelő  biztosítása  módjáról,  és  amennyiben  szükséges,
kérelmezni  kell  a  szolgáltatói  nyilvántartásba  bejegyzett  adatok  módosítását.  Ha  a
fenntartó a kérelmet határidőben benyújtja, az eljárás befejezéséig úgy kell tekinteni,
mintha  a  kérelmezett  adatmódosítás  jogerősen  be  lenne  jegyezve  a  szolgáltatói
nyilvántartásba.
Az elmúlt évben már megkezdődött változások folytatásaként, a kiskorú gyermekek
veszélyeztetettségének  és  bántalmazásának  elkerülése  érdekében  a  Mezőkövesdi
Többcélú  Kistérségi  Társulás  fenntartásában  működő  Mezőkövesdi  Szociális  és
Gyermekjóléti  Szolgálatba  beintegrált  családsegítő  és  gyermekjóléti  szolgáltatás
kötelező  feladat  ellátása  teljes  integrációja  veszi  kezdetét  a  jogszabályi  változások
mentén.
A család- és gyermekjóléti  központ, a család és a gyermekjóléti  szolgálat  általános
szolgáltatási feladatain túl a törvényben meghatározott  többletfeladatokat lát el (pl.:
szociális  diagnózis  készítése,  közösség  fejlesztő  programok  szervezése,  valamint
egyéni és csoportos készségfejlesztés). Az integráltan létrejövő szolgáltatás település
szinten  elérhető  kötelező  szolgáltatás  lesz,  az  ellátandó  terület  nagysága
(járás/település) szerint differenciált szolgáltatási tartalommal.
Az új feladatmegosztás a következők szerint alakul:
-  a  települési  önkormányzatok  feladatkörében  marad  a  lakóhely  szintű
minimumszolgáltatások, általános segítő feladatok biztosítása,
- a hatósági feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységek,
valamint  a  speciális  szolgáltatások  biztosítása  a  járásszékhelyek  települési
önkormányzataihoz kerül.
Az ellátási szerződések vonatkozásában változás, hogy a Gyvt.  2016. január 1-jétől
már nem engedi  a gyermekjóléti  központ  feladatainak egyházi  fenntartóval  és nem
állami  fenntartóval  kötött  ellátási  szerződés  útján  történő  biztosítását,  ugyanakkor
továbbra is lehetséges a más települési önkormányzattal kötött ellátási szerződés, vagy
társulás  útján  történő  feladatellátás  mind  a  szolgálat,  mind  a  központ  feladatai
vonatkozásában.  A  szolgálat  vonatkozásában  társulásos  feladatellátás  esetében
figyelemmel kell lenni arra, hogy nem lehet a közös hivatalok egységét megbontani.

Mezőnyárád.  Önkormányzata  a  Gyvt.  és  az  Szt.  hivatkozott  rendelkezései  alapján
felülvizsgálta  a  családsegítés  és  a  gyermekjóléti  szolgáltatási  feladatok  ellátásának
módját, a szervezeti kereteit és az e feladatok biztosítására kötött ellátási szerződést.
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A  családsegítés  és  a  gyermekjóléti  szolgáltatás  szociális  alapszolgáltatást  a
Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás által  fenntartott  Mezőkövesdi Kistérségi
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat látja el Mezőnyárád közigazgatási területén - az
ellátási igényeknek megfelelően -, a Társulási megállapodásban foglaltak szerint. 

Az  előbbiekben  foglaltak  értelmében  –  a  rendelkezésünkre  álló  jogszabályok
ismeretében - tehát Mezőnyárád község  Önkormányzata vonatkozásában a jelenleg
működő  Mezőkövesdi  Többcélú  Kistérségi  Társulás  által  fenntartott  Mezőkövesdi
Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat a feladatok ellátására a 2016. január
01-től hatályba lépő változásokat követően is alkalmas lesz. 
A  települési  önkormányzatoknak  2015.  november  30-áig  kell  dönteniük  a
feladatellátás  új  rendelkezéseknek  megfelelő  biztosítás  módjáról,  valamint  a
gyermekjóléti  központ  feladatainak  ellátására  vonatkozóan  és  ezen  időpontig
kérelmezniük kell a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását. 

A Gyvt.  és a Sztv.  végrehajtási  rendeletének módosítása jelenleg még folyamatban
van, azonban azon döntés meghozatalának, amelyet  a jogszabály 2015. október 31.
napjáig megkövetel részünkről nincs akadálya.

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 azzal, hogy
miután  az  Önkormányzat   felülvizsgálta  a  családsegítés  és  a  gyermekjóléti
szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit és az e feladatra kötött
ellátási  szerződést,  megállapításra  került,  hogy Mezőnyárád  község Önkormányzata
vonatkozásában a jelenleg működő Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás által
fenntartott Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat a feladatok
ellátására a 2016. január 01-től hatályba lépő változásokat követően is alkalmas lesz.
aki ezzel 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.

34/2015.(X. 26.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy:  A  családsegítés  és  a  gyermekjóléti  szolgáltatási  feladatok  ellátásának
felülvizsgálata

1. Mezőnyárád  község   Önkormányzata  a  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi
igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  törvény  174.  §  (5)  bekezdése,  valamint  a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 136. §
(9)  bekezdése  értelmében  felülvizsgálta  a  családsegítés  és  a  gyermekjóléti
szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit és az e feladatokra
kötött ellátási szerződést.

2. A  felülvizsgálatot  követően  megállapításra  került,  hogy  Mezőnyárád  község
Önkormányzata  vonatkozásában  a  jelenleg  működő  Mezőkövesdi  Többcélú
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Kistérségi  Társulás  által  fenntartott  Mezőkövesdi  Kistérségi  Szociális  és
Gyermekjóléti Szolgálat a feladatok ellátására a 2016. január 01-től hatályba lépő
változásokat követően is alkalmas lesz. 

Felelős:  Bárdos József Szabolcs polgármester

Határidő: azonnal 

3. Idősek Napjának megrendezése
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos József Szabolcs  polgármester: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy Mezőnyárád
község Önkormányzata a hagyományokhoz híven az idén is megrendezi a 70 és 70 éven
felüli  idős  emberek  részére  az  Idősek  Napját.  A  rendezvény  pontos  napja  2015.
november 11-én lenne, ami azért alakult így, mert a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár egy
műsort biztosít, operett előadókkal költségmentesen az önkormányzatunk számára. Az
előadó  művészek  csak  ezen  a  napon  tudják  vállalni  a  fellépést,  így  ehhez  kellett
igazodnunk.  Az időjárás  is  kedvező  még  most  az  idős  emberek  számára,  nem kell
félnünk a havas csúszós időtől. Az önkormányzat busza rendelkezésére áll azoknak az
idős embereknek, aki más módon nem tudnak eljutni a rendezvényre, csak szándékukat
ezzel  kapcsolatban  előre  kell  jelezniük.  Az  előző  évekhez  hasonlóan  vacsorával,
óvodások,  iskolások  műsorával  kedveskedünk  településünk  idős  polgárai  számára.
Külön köszöntjük majd a legidősebb nőt és a legidősebb férfit. Általában ők már nem
tudnak a rendezvényen megjelenni, de számukra a lakásukra visszük a vacsorát és egy
kis ajándékot. Köszöntjük a megjelentek között a legidősebb férfit és a legidősebb nőt,
valamint az 50 éves házassági évfordulójukat ünneplőket is. Reméljük minél nagyobb
számban el fognak jönni és jól érzik majd magukat. Megkérdezte  a képviselőket, aki
egyetért azzal, hogy az idén is megrendezésre kerüljön településünkön az Idősek Napja,
amelynek  időpontja  2015.  november  11-én  15,00 órakor  legyen,  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.

35/2015.(X.26.)számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Idősek Napjának megrendezése

Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő.-testülete a 70 és 70 éven felüli mező-
nyárádi lakosai részére 2015. november 11-én  én 15,00 órakor megszervezi az Idő-
sek Napját. A rendezvény keretében szórakoztató műsorral és estebéddel vendégül
látja az idős polgárokat. 
A megszervezéshez kéri a helyi Vöröskereszt Szervezet közreműködését. 

Képviselő-testület felkéri polgármesterét az ünnepség megszervezésére.
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Felelős: Bárdos József Szabolcs polgármester

Határidő: 2015. november 11.

4. Gyermekek és idős emberek karácsonyi ajándékozása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos József Szabolcs polgármester: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy ebben az évben
is  az  önkormányzat  megajándékozza  az  általános  iskolában  és  az  óvodába  járó
gyermekeket  és a 70 és 70 éven felüli  idős embereket  karácsonyra.  Tájékoztatta  a
képviselőket,  a  tavalyi  évben  a  gyermekek  egy csomag  szaloncukrot,  míg  az  idős
emberek  egy  2.000,-  Ft  értékű  ajándékutalványt  kaptak,  amit  Harangozó  Lajos
boltjában lehetett levásárolni. Javasolta, hogy az idén a gyermekek kapjanak 2.000,-
Ft, az idős emberek 3.000, Ft, és még a középiskolás és felső oktatási intézményben
nappali  tagozaton  tanuló  diákok  is  kapjanak  4.000,-  Ft  értékű  ajándékutalványt
karácsonyra. Kérte a képviselők hozzászólását a napirenddel kapcsolatban. 

H op z á s z ó l á s o k.

Szajlai Gábor képviselő. Támogatta a polgármester úr javaslatát, Ő még azzal kiegészítette,
hogy a polgárőrök, akik ellenszolgáltatás nélkül végzik munkájukat,  ők is kapjanak
karácsonyra ajándékutalványt, csupán 10 főről lenne szó.

Hajdu  Gábor képviselő:  Javasolta,  hogy  ne  tegyünk  különbséget  az  összeget  illetően,
mindenki kapjon 3.000,- Ft értékű ajándékutalványt karácsonyra.

Bárdos József Szabolcs polgármester:  Megkérdezte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy
Mezőnyárád község Önkormányzata 2015. év karácsonyára az óvodába, iskolába járó,
a közép- és felső oktatási intézményben nappali tagozaton tanuló diákok részére, a 10
fő polgárőr, valamint a 70 és 70 éven felüli idős mezőnyárádi lakos részére egyformán
3.000,- Ft értékű ajándékutalványt biztosítson, 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.

36/2015(X.26.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Gyermekek és idős emberek karácsonyi ajándékozása

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Mezőnyárádi  Óvodába  és  a
Szederkényi Anna Általános Iskolába járó 176  gyermek részére 202 fő a községben élő 70
és 70 éven felüli idős polgára részére, a 10 fő Polgárőr, valamint a településen élő közép és
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felső  oktatási  intézmény  nappali  tagozatán  tanuló  diák  részére  karácsony  alkalmából
3.000,- Ft értékben ajándékutalványt ajándékoz az átmeneti segélykeret terhére.
Képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy a határozatban foglaltaknak megfelelően 
járjon el. 

Felelős:        Bárdos József Szabolcs polgármester

Határidő:    2015. december 15.

5.  Időszerű feladatok megbeszélése

Báros József Szabolcs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy díszkivilágításra
lehet az önkormányzatoknak pályázni.

Hajdu Gábor képviselő: Véleménye szerint ez csak marketingfogás, nem javasolja a vásárlást.

Udvari János képviselő. Ha az önerőt pályázaton meg is lehetne nyerni, akkor is sok pénzébe
kerülne az önkormányzatnak, nem javasolja.

Báros József Szabolcs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a bánya az idén
is 2000 q szenet biztosít fél áron a rászorult mezőnyárádi lakosok számára. Javasolta,
hogy a kiosztott  szén mellé  az önkormányzat  vállalja  át  a fuvar  költségét,  azt  se
kelljen a lakosoknak fizetnie

Mezőnyárád  község  önkormányzat  Képviselő-testületének  állásfoglalása  alapján  az
Önkormányzat átvállalja a kedvező szén kiosztásakor a fuvardíjat a lakosságtól.

Orosz Lajosné képviselő: Megkérdezte a polgármester urat, hogy a Mezőnyárádi Faluszépítő
Egyesülettel kapcsolatos tájékoztatás hol tart?

Bárdos József Szabolcs polgármester: Válaszában elmondta, hogy a Mezőnyárádi Faluszépítő
Egyesület elnöke el fog jönni a testületi ülésre és személyesen fogja a tájékoztatást
megtartani.

Kmf.

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

