
 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. november 30-án 17,00 órakor
megtartott üléséről.

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

Távol van: Udvari János 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  2
napirend megtárgyalása szükségessé vált, ennek megfelelően kérte a napirendi pontok
elfogadását.

N A P I R E N D :

1. Mezőnyárád Község Településrendezési Terv módosításának elfogadása
                 Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

2. A szociális célú tűzifa-támogatásról szóló rendelet megtárgyalása
                  Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

3.Kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjainak felülvizsgálata
     Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

4.Mezőnyárád község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának áttekintése
                 Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

5. A Commerzbank Zrt-vel kötött kölcsönszerződés módosítása
                  Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

6. Tájékoztatás a Magyar Államkincstár és az önkormányzatok között folyó  közigaz-
gatási perekről

                  Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

7. „Nyárádi Ifjúságért” Közalapítvány kuratóriumi tagjának lemondása és választása
                 Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

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

                  Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester



9. Tájékoztatás a Mezőnyárádi Faluszépítő Egyesület elnökétől
                  Előadó: Kada András, Mezőnyárádi Faluszépítő Egyesület elnöke

10. Közmeghallgatás időpontjának meghatározása
            Előadó: Kada András, Mezőnyárádi Faluszépítő Egyesület elnöke

11. Farkas Lajosné Mezőnyárád, ingatlan vásárlása
       Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

12. Időszerű feladatok megbeszélése

Orosz Lajosné képviselő: Kérte a polgármester urat, hogy a 8. és a 9. napirendi pontot cserélje
fel, mert addig nem tudja elfogadni az V. Mezőnyárádi béka és hal sütő-főző fesztivál
és a III. Mezőnyárádi Pálinkamustrával kapcsolatos beszámolót, amíg meg nem hall-
gatja az Egyesület beszámolóját.

Bárdos József Szabolcs polgármester: Megkérdezte a képviselőket, elfogadják-e azzal a vál-
toztatással a napirend megtárgyalását hogy 8. napirendi pontban hallgassuk meg a Me-
zőnyárádi Faluszépítő Egyesület elnökének tájékoztatóját, majd a 9. napirendi pontban
kerüljön elfogadásra az V. Mezőnyárádi béka és hal sütő-főző fesztivál és a III. Mező-
nyárádi Pálinkamustrával kapcsolatos beszámoló.

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 Településrendezési Terv módosításának elfogadása
              Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

2.A szociális célú tűzifa-támogatásról szóló rendelet megtárgyalása
              Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

3.Kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjainak felülvizsgálata
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

4.Mezőnyárád község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának áttekintése
            Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

5. A Commerzbank Zrt-vel kötött kölcsönszerződés módosítása
            Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester
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6. Tájékoztatás a Magyar Államkincstár és az önkormányzatok között folyó  közigazga-
tási perekről

            Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

7. „Nyárádi Ifjúságért” Közalapítvány kuratóriumi tagjának lemondása és választása
              Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

8. Tájékoztatás a Mezőnyárádi Faluszépítő Egyesület elnökétől
            Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

9. Az V. Mezőnyárádi béka és hal sütő-főző fesztivál és a III. Mezőnyárádi Pálinkamust-
rával kapcsolatos beszámoló elfogadása

            Előadó: Kada András, Mezőnyárádi Faluszépítő Egyesület elnöke

10. Közmeghallgatás időpontjának meghatározása
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

11. Farkas Lajosné Mezőnyárád, ingatlan vásárlása
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

12. Időszerű feladatok megbeszélése

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA

1. Mezőnyárád Község Településrendezési Terv módosításának elfogadása
     (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
támogatta Mezőnyárád Község hatályos településrendezési tervének módosítását az
590-672 hrsz. ingatlanok területén új gazdasági területhasználat kialakítása és az új
beépítés  miatt  szükséges  zöldfelület,  fásítás  biztosítása;  valamint  az  egykori
szeméttelep  (15/1-02/18  hrsz.)  rekultivációja  kapcsán  szükséges  terv  átvezetések
érdekében. 

A Régió Kft. által készített tervdokumentáció a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben
meghatározott államigazgatási szerveknek, érintett szomszédos önkormányzatoknak
megküldésre került véleményezésre, továbbá a helyi partnerségi szabályzat szerint a
tervdokumentáció  közzétételét  több alkalommal  is  biztosítottuk.  A véleményezési
eljárások során felmerült javításokat a terven átvezettük és a KR. 40.§ eleget téve
végső szakmai véleményezésre megküldtük azt a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal
részére.

A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi
Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztály BOD/01/613-7/2015. ügyiratszámú végső
szakmai  véleményét  2015.11.24-én  kézhez  kaptuk.  A  vélemény  rögzíti,  hogy  a
módosított településszerkezeti terv rajzi és szöveges munkarésze tartalmában tükrözi
a  település  elhatározásait,  a  határozati  javaslat  és  mellékletének  összeállítása
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megfelelő; a terület-felhasználási és övezeti szabályozási javaslat jó; összességében a
településszerkezeti  terv,  helyi  építési  szabályzat  és  szabályozási  terv  képviselő-
testületi jóváhagyása ellen kifogást nem emel.

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  Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  az
önkormányzatokról  szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdése,  valamint  az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3)
bekezdés  b)  pontja  alapján,  továbbá  az  Országos  Településrendezési  és  Építési
Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdésében
foglaltak  szerint,  Mezőnyárád  Község részterületére  vonatkozó településszerkezeti
terv  módosítását  elfogadja  a  Régió  Kft.  által  készített  TSZT  01m  rajzszámú
településszerkezeti tervlap szerint. A hatályos Településszerkezeti Terv leírása nem
változik, 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.

39/2015.(XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy:  Mezőnyárád  Község  részterületére  készült  Településszerkezeti  terv
módosításának elfogadásáról

Mezőnyárád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az önkormányzatokról
szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  8.§  (1)  bekezdése,  valamint  az  épített  környezet
alakításáról  és védelméről  szóló 1997. évi LXXVIII.  törvény 7.§ (3) bekezdés b)
pontja alapján, továbbá az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről
szóló 253/1997. (XII. 20.)  Korm. rendelet  2.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint,
Mezőnyárád  Község részterületére  vonatkozó  településszerkezeti  terv  módosítását
elfogadja a Régió Kft. által készített TSZT 01m rajzszámú településszerkezeti tervlap
szerint. A hatályos Településszerkezeti Terv leírása nem változik.

Felelős  : Bárdos József Szabolcs  polgármester, a főépítész közreműködésével

Határidő  : azonnal.

Bárdos József Szabolcs polgármester: Megkérdezte a képviselőktől, hogy aki egyetért azzal,
hogy a Településrendezési Terv módosításának jóváhagyását követően a Helyi Építé-
si Szabályzatot egységes szerkezetbe kell foglalni, 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
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9/2015. (XII.01.) önkormányzati rendelete

Mezőnyárád község 12/2002.(XII.02.) rendelettel elfogadott 
Helyi Építési Szabályzatának módosításáról

Mezőnyárád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában, valamint a
13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján;

A  településfejlesztési  koncepcióról,  az  integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló  314/2012.  (XI.  8.)  Korm.  rendelet  41.  §  (2)  bekezdésben  biztosított  véleményezési
jogkörében  eljáró  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Kormányhivatal  Építésügyi,  Hatósági,
Oktatási  és  Törvényességi  Felügyeleti  Főosztály,  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei
Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  Főosztály,  a  Bükki  Nemzeti  Park
Igazgatósága,  az  Észak-Magyarországi  Vízügyi  Igazgatóság,  a  Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi  Főosztály,  a  Nemzeti  Közlekedési  Hatóság  Útügyi,  Vasúti  és  Hajózási
Hivatala,  a  Nemzeti  Közlekedési  Hatóság  Légügyi  Hivatala,  a  Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési
Osztály,  a  Forster  Gyula  Nemzeti  Örökségvédelmi  és  Vagyongazdálkodási  Központ,  a
Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Kormányhivatal  Miskolci  Járási  Hivatal,Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály,  a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal  Földművelésügyi  és  Erdőgazdálkodási  Főosztály,  a  Honvédelmi
Minisztérium Hatósági Hivatala, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőrfőkapitány- ság, a
Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Kormányhivatal  Műszaki  Engedélyezési  és
Fogyasztóvédelmi  Főosztály Bányászati  Osztály,  a Nemzeti  Média- és Hírközlési  Hatóság
Hivatala,  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Önkormányzat  és  Mezőnyárád  Község
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2014. (II.20.) önkormányzati
rendeletben megfogalmazottakat betartva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi  CLXXXIX.  törvény  13.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott  feladatkörében  eljárva  a
következőket rendeli el:

1.§

(1)Az övezeti határok és az övezeti előírások területi hatálya megváltozik, a módosítás terü-
letére  az eredeti  Szabályozási  tervlap érvényét  veszti,  helyette  az SZT_01m rajzszámú
módosított szabályozási terv lép hatályba.

(2)A R. 12.§ (11) a kereskedelmi, szolgáltató területekről kiegészül az alábbiakkal:
 
Az építési övezet funkcionális besorolás: kereskedelmi, szolgáltató terület – Gksz
Az építési telek

Övezeti jele
Beépítési

módja
Legkisebb

területe
Legnagyobb
beépítettsége

Építménymagasság
legnagyobb

mértéke
Gksz3 szabadonálló 5000 m2 50% 7,5 m
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(3) Ezen rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban
lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

(4)A Településrendezési Terv módosításának jóváhagyását követően a Helyi Építési Szabály-
zatot egységes szerkezetbe kell foglalni

2. A szociális célú tűzifa-támogatásról szóló rendelet megtárgyalása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében  elmondta,  hogy  Szóbeli
kiegészítésében  elmondta,  hogy  A  helyi  önkormányzatok  szociális  célú
tűzifavásárláshoz  kapcsolódó  kiegészítő  támogatásról  szóló  46/2014.(IX.25.)  BM
rendelet,  valamint  a Képviselő-testület  29/2015.(IX.02.)  számú határozata  alapján az
önkormányzatunk  140  m3  tűzifa  vásárlására  nyújtotta  be  igényét.  A  támogatás
elbírálását követően önkormányzatunk 64 m3 tűzifa vásárlására kapott támogatást.  A
szociális  tűzifára  való  jogosultság  feltételeiről,  a  támogatás  módjáról  a  képviselő-
testületnek  rendeletet  kell  alkotnia.  Az  előző  évekhez  hasonlóan  a  tűzifa  juttatás
odaítéléséről a képviselőtestület szociális bizottsága dönt a benyújtott kérelmek alapján.
A  kérelmek  benyújtásának  határideje  2015.  december  21-e   elbírálása  melynek
elbírálása  rövidesen  megtörténik.  Megkérdezte  a  képviselőket,  van-e  valakinek
hozzászólása a napirendhez.

H o z z á s z ó l á s  o k.

Hajdu Gábor képviselő: Megkérdezte, hogyan történik a megítélt fa kiosztása, annak szállítása
kit terhel.

Bárdos József  Szabolcs polgármester:  Válaszában elmondta,  hogy ez  a  rászorult  családok
számára teljesen ingyenes.  Az önkormányzat hozzájárul a tűzifa köbméteréhez 1000,-
Ft/m3 összeggel, valamint az önkormányzatot terheli a tűzifa kiszállításának költsége,
még annak a költsége is, hogy a tüzelő a lakoshoz eljusson.

Orosz Lajosné  képviselő, Szociális Bizottság tagja: Hozzászólásában elmondta, hogy egyik
legnehezebb feladata a Bizottságnak a szociális tűzifára benyújtott kérelmek elbírálása.
Mivel  teljesen  ingyenes  természetben  nyújtott  támogatásról  van  szó,  így  nehezen
akarják megérteni a lakosok, hogy nekünk is meg van kötve a kezünk, 64 m3-ből nem
tudunk kétszer annyit szét osztani, így nagyon meg kell néznünk a beadott kérelmekben
a jövedelem határokat, ahhoz hogy igazságosan tudjunk dönteni.

Szajlai  Gábor képviselő:  Megkérdezte,  hogy  annak  az  egyedül  álló  idős  embernek
felhasogatják-e a fát, aki erre nem képes?

Bárdos József Szabolcs polgármester: Válaszában elmondta, hogy azok az idős egyedül álló
emberek  akik  a  fa  felhasogatására  tényleg  képtelenek,  s  nincs  senkijük,  akik  ezt
megtennék  helyette,  azoknak  természetesen  segítünk,  de  ez  eddig  is  így  volt.
Megkérdezte a képviselőktől, aki egyetért azzal, hogy a 64 m3 szociális tűzifa juttatás
kiosztásánál  családban  élők  egy  főre  jutó  jövedelem  az  öregségi  nyugdíj  legkisebb
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összegének 150 %-a alatt van, valamint előnyben kell részesíteni azon kérelmezőket,
akik  a  meghatározott  igénylők  közül  vagy  aktív  korúak  ellátásában,  időskorúak
ellátásában  részesülnek,  illetve  ahol  halmozottan  hátrányos  helyzetű  gyermeket
nevelnek. A szociális tűzifára való jogosultság elbírálása a Szociális Bizottság feladata
lesz, aki ezzel egyetért , az kézfelnyújtással szavazzanak.

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

10/2015 (XII.01.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa-támogatásról

Mezőnyárád község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) be-
kezdése alapján, továbbá, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkor-
mányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8 a). pontjában megha-
tározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a települési önkormányzatok szociális célú tüze-
lőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rende-
letben foglaltakra, a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§  (1) A rendelet  hatálya  kiterjed Mezőnyárád község közigazgatási  területén lakóhellyel
rendelkező állampolgárokra.

(2) A rendelet alkalmazásában a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvényben meghatározott fogalmakat kell érteni.

2. A támogatás feltételei

2.§ (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként térítésmentes tű-
zifa támogatást állapíthat meg annak az igénylőnek, akinek családjában az egy főre jutó jöve-
delem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150  %-át nem haladja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott igénylők közül előnyben kell részesíteni aki

a) aktív korúak ellátására, vagy
b) időskorúak járadékára jogosult vagy
c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény-
ben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

(3) A jövedelemszámításnál a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 10. § (2)-(5) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

(4) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, füg-
getlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.
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(5) A rendelkezésre álló tűzifa mennyiséget meghaladó támogatási igény beérkezése esetén a
támogatás megítélésénél a 2. § (1) bekezdésben foglalt feltételek teljesülése esetén, a szociális
rászorultság elvét érvényre juttatva kell a sorrendet felállítani, amelynek során a családban az
egy főre eső jövedelem nagysága szerint kell a jogosultsági sorrendet meghatározni.

3.§ A tűzifa támogatás mennyisége  1 m3 háztartásonként.

4.§ A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során kör-
nyezettanulmány végezhető.

5.§  (1) A rendelet 2. §-ában meghatározott feltételek teljesülésétől függetlenül nem állapítha-
tó meg tűzifa támogatás

a) azon ingatlan tulajdonosa vagy használója részére, aki igénylését üresen álló, vagy életvi-
telszerűen nem lakott ingatlan vonatkozásában nyújtja be,

b) olyan ingatlanra vonatkozóan, amely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

(2) A tűzifa támogatásban részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át más-
nak, és csak a kérelmében megjelölt ingatlanon használhatja fel.

(3) Amennyiben az ellátásban részesülő a (2) bekezdésben meghatározottakat megszegi, vele
szemben alkalmazni kell a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítésé-
nek Szt. 17. §-a szerinti előírásait.

3. A támogatás igénylésének menete

6. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás a rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre in-
dul.

(2) A kérelemhez minden esetben csatolni kell a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatá-
rozott igazolásokat.

(3) Az ellátás iránti kérelmeket 2015. december 21. napjáig lehet benyújtani a Mezőnyárádi
Közös Önkormányzati Hivatalban.

(4) A Képviselő-testület a tűzifa támogatás iránti kérelmek elbírálásának hatáskörét a Szociá-
lis Bizottságra ruházza át. A tűzifa támogatásra való jogosultságról a Bizottság határozattal
dönt.

(5) A kérelmező részére megítélt tűzifa elszállításáról Mezőnyárád község területén az Önkor-
mányzat gondoskodik.

7. §  A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat számára megállapított állami támoga-
tás. A forrás felhasználását követően további tűzifa támogatási  iránti  igények kielégítésére
nincs lehetőség.

4. Záró rendelkezések

8. §  A rendelet a kihirdetés  napján lép hatályba és 2016. március 31-én hatályát veszti.

3. Kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjainak felülvizsgálata
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

8

8



Bárdos  József  Szabolcs  polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében  elmondta,  hogy  Szóbeli
kiegészítésében elmondta,  hogy Mezőnyárád község területén 2000. január 1. óta a
Mezőkövesdi VG Városgazdálkodási Zrt végzi a kéményseprő-ipari tevékenységet. A
kéményseprő-ipari  közszolgáltatásról  szóló  2012.évi  XC.  törvény,  valamint  a
Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testület  6/2013.(VI.25.)  rendelete
alapján  a  kötelező  igénybe  veendő  közszolgáltatások  közé  tartozik  a  kémények
felülvizsgálata,  ellenőrzése  és  szükség  szerinti  tisztítása.  A  törvényi  előírásoknak
megfelelően  az  ellátásért  felelős  önkormányzat  a  közszolgáltatási  díjakat  évente
felülvizsgálja  és  amennyiben  szükséges  a  következő  évben  alkalmazandó  díjakat
november 30-ig rendeletben meghatározza.  A Mezőkövesdi VG Városgazdálkodási
Zrt.  által  2016.  évre  megállapított  előterjesztésben  minden  képviselő  megkapta.
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  a
kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjainak megállapításával a rendelet tervezet 1. és
2. melléklete alapján, az kézfelnyújtással szavazzon.

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

MEZŐNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

11/2015.(XII.01.) önkormányzati rendelete

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételének módosításáról

Mezőnyárád  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)
bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva  a  kéményseprő-ipari  közszolgáltatásról  szóló  2012.  évi  XC.  törvény  13.§  (3)
bekezdésében  foglalt  felhatalmazás  alapján  a  kéményseprő-ipari  közszolgáltatás  kötelező
igénybevételének  szabályozásáról  a  6/2013.(VI.25.)  önkormányzati  rendeletének
(továbbiakban: rendelet) módosítására a következőket rendeli el:

1. §.

A rendelet 5. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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„5.§.(1) A helyi közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonos közszolgáltatási díjat 
köteles fizetni. A kéményseprő ipari közszolgáltatás igénybevételéért fizetendő díjait a 
rendelet 1. és 2. számú melléklete tartalmazza.”

2. §.

1.   Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

2. E rendelet hatálybelépésével egyidejűleg a Kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötele-
ző igénybevételének szabályairól  szóló 12/2014.(XII.18.)  önkormányzati  rendelettel
módosított 6/2013. (VI.25.) önkormányzati rendelete 5.§ (1) bekezdése hatályát veszti.

4. Mezőnyárád község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának áttekintése
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos József Szabolcs polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében elmondta,  hogy a hátrányos
helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásának segítése, esélyeinek növelése alapvető
célkitűzés,  melynek  megvalósításában  kiemelkedő  szerepe  van  az
önkormányzatoknak.  Az  egyenlő  bánásmódról  és  az  esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alapján készül a hátrányos helyzetű
társadalmi  csoportok életkörülményeinek javítását  szolgáló  helyi  esélyegyenlőségi
program a települési önkormányzatok számára.
A  helyi  esélyegyenlőségi  programban  helyzetelemzést  kell  készíteni  a  hátrányos
helyzetű  társadalmi  csoportok  –  különös  tekintettel  a  gyermekek,  nők,  idősek,
fogyatékkal  élők,  romák  és  a  mélyszegénységben  élők  csoportjára  –  nevelési,
oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, szociális és egészségügyi helyzetéről, valamint a
helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben meg határozni a helyzetelemzés során
feltárt  problémák  teljes  körű  kezelése  érdekében  szükséges  intézkedéseket.  A
helyzetelemzés  és  az  intézkedési  terv  elfogadása  során  figyelembe  kell  venni  a
települési  kisebbségi  önkormányzatok  véleményét.  A  programalkotás  során
gondoskodni  kell  a  helyi  esélyegyenlőségi  program és  a  települési  önkormányzat
által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, célkitűzések összhangjáról.
A  helyi  esélyegyenlőségi  program  időarányos  megvalósulását,  illetve  a
meghatározott  helyzet  esetleges  megváltozását  kétévente  át  kell  tekinteni,  az
áttekintés alapján, szükség esetén felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az
intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani.

Mezőnyárád  község  helyi  esélyegyenlőségi  programjában  feltüntetett  intézkedési
terv a mélyszegénységben élők és a romák, a gyermekek, a nők, az idősek, valamint
a  fogyatékkal  élők  esélyegyenlőségét  hivatott  elősegíteni,  megteremteni
programokkal,  intézkedésekkel.  Az intézkedési  terv megvalósulása  folyamatos,  az
adattáblák  kiegészítése  nem  szükséges.  Ennek  értelmében  Mezőnyárád  Község
Önkormányzata Képviselő-testülete 46/2013. (X.30.) számú határozatával elfogadott
helyi  esélyegyenlőségi  program  áttekintésre  került,  felülvizsgálatát  nem  tartjuk
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szükségesnek, így Mezőnyárád Község helyi esélyegyenlőségi programja változatlan
formában hatályos.
Kérte a képviselők hozzászólását a napirenddel kapcsolatban. 

H o z z á s z ó l á s o k.

Szajlai  Gábor képviselő.  Megkérdezte,  hogy a  hivatalban  tudomásuk  van-e  arról,  hogy a
település lakossága hogyan, miként él?

Orosz  Lajosné képviselő,  Szociális  Bizottság  tagja:  Hozzászólásában  elmondta,  hogy  a
bizottság  rendszeresen  foglalkozik  ezzel  a  kérdéssel.  Nyitott  szemmel  járunk,
próbálunk  segíteni  a  rászorult  embereken.  De  sajnos  az  a  tapasztalat,  hogy  nem
mindenkin lehet segíteni, mert el vannak a maguk kis világában. Gondolt itt azokra,
akiknek jobb helyük lenne esetleg egy idősek otthonában, ahol gondoskodni tudnak
róluk, de hozzájárulásuk nélkül senkit nem lehet elvitetni.

Bárdos József Szabolcs polgármester:  Megkérdezte a képviselőket, aki egyetért  azzal, hogy ,
Mezőnyárád  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  46/2013.  (X.30.) számú
határozatával  elfogadott  Mezőnyárád  Község  Helyi  Esélyegyenlőségi  Programját
áttekintés után nem kívánja módosítani, az intézkedési terv folyamatos megvalósulását
tekintve  az  adattábla  kiegészítése  nem vált  szükségessé,  így  változatlan  formában
elfogadja, 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.

39  /2015. (XI. 30.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Mezőnyárád község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának áttekintéséről

Mezőnyárád  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  46/2013.  (X.30.) számú
határozatával  elfogadott  Mezőnyárád  Község  Helyi  Esélyegyenlőségi  Programját
áttekintés után nem kívánja módosítani, az intézkedési terv folyamatos megvalósulását
tekintve  az  adattábla  kiegészítése  nem vált  szükségessé,  így  változatlan  formában
elfogadja  és  felhatalmazza  Mezőnyárád  község  polgármesterét  az  erre  vonatkozó
nyilatkozat aláírására.

Felelős: Bárdos József Szabolcs polgármester

Határidő: azonnal

5.  Commerzbank Zrt-vel kötött kölcsönszerződés módosítása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Báros József Szabolcs polgármester: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a 2005. április
20-án kötött kölcsönszerződés módosítása szükségessé vált, mely létrejött egyrészről a
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SZEMEGE Csatornaberuházó Víziközmű Társulat,  másrészről a Commerzbank Zrt,
valamint  Mezőnagymihály  Községi  Önkormányzat,  Mezőnyárád  Községi
Önkormányzat,  Szentistván  Nagyközségi  Önkormányzat,  valamint  Szentistván  és
Térsége  Beruházó  és  Kommunális  Szennyvízüzemi  Költségvetési  Intézmény  és  az
ÖKOTÁM  Csatornázást  és  Szennyvíztisztítást  Elősegítő  és  Támogató  Alapítvány
között. 
A kölcsönszerződés a mellékelt kiegészítő megállapodásban foglaltak szerint módosul.
A  módosítást  az  indokolja,  hogy  a  szennyvíz  beruházással  kapcsolatos
közműfejlesztési  támogatások  a  bírósági  peres  eljárások  miatt  nem  kerültek
leigénylésre  a  Magyar  Államkincstártól,  ebből  adódóan  szükséges  a  kölcsön
esedékességének napjának meghosszabbítása 2018. január 31-ére. Kérte a képviselők
véleményét a napirenddel kapcsolatban.

H o z z á s z ó l á s o k.

Orosz Lajosné képviselő: A konstrukció nem volt jó.
.

Báros József Szabolcs polgármester: Megkérdezte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a
kölcsönszerződés kiegészítő  megállapodásban foglaltak szerint módosuljon,  amit  az
indokol, hogy a szennyvíz beruházással kapcsolatos közműfejlesztési támogatások a
bírósági peres eljárások miatt nem kerültek leigénylésre a Magyar Államkincstártól,
ebből  adódóan  szükséges  a  kölcsön  esedékességének  napjának  meghosszabbítása
2018. január 31-ére.

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.

40  /2015. (XI. 30.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Commerzbank Zrt-vel kötött kölcsönszerződés módosítása

Mezőnyárád  község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a
Commerzbank Zrt.-vel 2005. április 20-án kötött kölcsönszerződés módosításról szóló
Kiegészítő Megállapodást, melyet a csatolt melléklet szerinti tartalommal elfogad.

Felelős: Bárdos József Szabolcs polgármester

Határidő: azonnal

6.   Tájékoztató  a  Magyar  államkincstár  és  az  önkormányzatok  között  folyó
közigazgatási perről (Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében  elmondta,  hogy
Önkormányzatunk 2004-ben szerződést kötött az ÖKOTÁM Szennyvízcsatornázást és
Szennyvíztisztítást Elősegítő Alapítvánnyal településünk területén a szennyvízcsatorna-
hálózat  kiépítésre.  A beruházás  az ún.  „ÖKOTÁM-rendszer” keretében megvalósult,
amelyhez  lakossági  közműfejlesztési  állami  támogatás  igénybevételére  került  sor  a
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hatályos  jogszabályok  alapján.   A  Magyar  Államkincstár  2012.  év  végén  helyszíni
ellenőrzést tartott, amely során az önkormányzat által ténylegesen elszámolt és a MÁK
által  megállapított  adatok  között  eltérést  tárt  föl.  Ennek  kapcsán  az  Önkormányzat
terhére 18.599.000,-Ft központi költségvetésből jogtalanul igénybevett támogatás miatt
visszafizetési kötelezettséget állapított meg.  A határozat indoklása szerint 6 különböző
okból ítélte a támogatás igénybevételét jogosulatlannak. A határozattal nem értettünk
egyet és megbízott jogi képviselő segítségével fellebbezést nyújtottunk be a határozat
ellen.  A MÁK másodfokú  szerve  a  fellebbezésben  foglalt  egyetlen  indokunkat  sem
fogadta el és határozatával az elsőfokú MÁK határozatot helyben hagyta.

Ezen határozat ellen keresetet nyújtottunk be a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi
Bírósághoz és kértük a közigazgatási határozat felülvizsgálatát, valamint a visszafizetési
kötelezettség  felfüggesztését,  e  nélkül  ugyanis  a  határozatban  szereplő  összeget  15
napon  belül  vissza  kellett  volna  fizetnünk  a  Magyar  Államkincstárnak,  amellyel  az
önkormányzatunk  működése  gyakorlatilag  azonnal  ellehetetlenül.   A  Bíróság  a
visszafizetési kötelezettségünket – megfelelő indokaink alapján – felfüggesztette. 
A per lefolytatása során támadtuk a MÁK által felhozott jogi érveket, egész sikeresen,
mert  a  bíróság  a  MÁK  6  indoka  közül  4-et  megalapozatlannak  talált  és  ezek
vonatkozásában a mi jogi okfejtésünket fogadta el  és azt állapította  meg, hogy ezen
okok  vonatkozásában  a  MÁK  igénylésünket  jogosulatlannak  tartó  határozata
megalapozatlan és jogellenes. Ez számunkra nagyon kedvező döntés volt. Azonban két
indokot a MÁK részéről még mindig megalapozottnak talált, nevezetesen azt, hogy 1.)
nem áll  rendelkezésre  a  sok nyilatkozat  között  olyan tartalmú nyilatkozat  a lakosok
részéről, amelyben azt nyilatkozták volna, hogy az LTP számlán elhelyezett összeg a
magánszemély saját megtakarítása lenne,  illetve 2.) hogy a támogatási  összeg nem a
magánszemélyek  részére  került  megfizetésre.  Hivatkoztunk a perben arra  is,  hogy a
Zárszámadási  törvény 1.  7.  §  (18)-(19)  bekezdéseit  a  MÁK-nak  alkalmaznia  kellett
volna és a kiutalás  követő 30 napon belül szabályszerűségi  felülvizsgálatot  -  akár  a
helyszínen  -  kellett  volna  tartania,  azonban  ezt  elmulasztotta.  A bíróság  álláspontja
ezzel kapcsolatban az volt, hogy függetlenül attól, hogy ez a jogszabályi rendelkezés
hatályban  van,  az  önkormányzatunkat  érintő  visszaigénylések  tekintetében
rendelkezései nem alkalmazhatóak. Azonban azon álláspontjainkat a bíróság elfogadta,
hogy nem történt igény engedményezés a lakosok részéről, nem harmadik személlyel
kötött megállapodás alapján átvett pénzből került megfizetésre a lakosok hozzájárulása,
a magánszemély a támogatást a ténylegesen megfizetett összeg alapján igényelte és a
támogatás  alapja  a  magánszemély  által  az  LTP  számlájára  elhelyezett  „saját
megtakarítása” volt.
Miután a két elutasítási ok vonatkozásában sem fogadtuk el a bíróság ítéletét ezen okok
vonatkozásában  felülvizsgálati  kérelmet  terjesztettünk  elő  a  Kúriához.  A  Kúria
számunkra nagyon kedvező döntést hozott és a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság  ítéletét  hatályon  kívül  helyezte  és  a  bíróságot  új  eljárásra  és  új  határozat
hozatalára utasította. Iránymutatást  adott a bíróságnak, mit kell figyelembe vennie és
mit  kell  tárgyalnia.  Előírta  a  bíróságnak,  hogy a Zárszámadási  tv.  1.  7.  §  (18)-(19)
bekezdései  nem  hagyhatók  figyelmen  kívül,  ezek  figyelembevételével  tárja  fel  a
folyósított támogatások felhasználásának körülményeit, és a feltárt tényállásból az akkor
hatályos  jogszabályi  rendelkezések  alapján  lehet  következtetéseket  levonni  a  MÁK
határozatának jogossága vagy jogszerűtlensége vonatkozásában. Rámutatott arra, hogy
az ítélet egyes indokok vonatkozásában ellentmondásos. Az ítéleti ellentmondások és az
alkalmazandó jogszabály mellőzése volt a hatályon kívül helyezés oka. 
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A megismételt  eljárásban  számos  nyilatkozatot  tettünk,  okiratot  csatoltunk.  Végül  a
Bíróság meghozta újabb ítéletét, amely számunkra kedvezőbb a korábbinál, vagyis a két
maradék  elutasítási  okból  az  egyikben  szintén  nekünk  adott  igazat.  Már  csak  a
nyilatkozat hiánya az alapja a MÁK határozatának. Sajnos egyetlen ok is elegendő a
visszaíráshoz, így bár egyértelműen haladva, kis lépésekben, de még mindig van a 6
indokból 1, amit a bíróság elfogadott a MÁK álláspontjai közül. A Bíróság újabb ítélete
ellen 60 napon belül van helye újabb felülvizsgálati kérelmet benyújtani a Kúriához, de
csak jogszabálysértésre hivatkozással. Már elfogadta a Bíróság azt az álláspontunkat,
hogy a lakosok részére lett kifizetve a támogatás.  A Zárszámadási tv. 1-el kapcsolatos
ítéleti állásponttal most sem értünk maradéktalanul egyet. Illetve kifogásoljuk, hogy a
bíróság a hiányzó nyilatkozatot írásban kéri felmutatni, holott a jogszabály nem ír elő
kötelező alakiságot, írásbeliséget a nyilatkozat formáját tekintve. Ezek lehetnek azok a
kérdések,  amelyekben  a  testület  ilyen  irányú  döntése  esetén  a  Kúria  álláspontját
megismerhetnénk felülvizsgálat  esetén.  Természetesen  abban nem lehetünk biztosak,
hogy  a  Kúria  ismét  a  mi  álláspontunkat  fogadja  el.  Azonban  ha  nem nyújtunk  be
felülvizsgálati  kérelmet  nincs  további  lehetőségünk  annak  bebizonyítására,  hogy
minden szabályszerűen történt és jogszerű volt az igénylés, ezért a visszafizetett összeg
önkormányzatunknak visszajár.
Kérte a képviselők véleményét 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 miután Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testülete a Miskolci
Közigazgatási  és  Munkaügyi  Bíróság  ítélete  elleni  felülvizsgálati  eljárás
kezdeményezése  tárggyal  kapcsolatban  áttekintette  dr.  Derda  Krisztina  jogi
képviselő  írásbeli  összefoglalóját  a  szennyvízberuházás  kapcsán  folyamatban
lévő  jogorvoslati  eljárások  ügyében  úgy  határozott,  hogy  a  Miskolci
Közigazgatási  és  Munkaügyi  Bíróság  24.K.27.381/2015./8.számú  ítéletében
megállapítottakat vitatja. A Képviselő-testület az önkormányzattal szemben, az
ítéletben megállapított követelést nem ismeri el, ezért úgy rendelkezik, hogy a
jogi  képviselő  kezdeményezzen  felülvizsgálati  eljárást  a  Kúriánál,
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.

41/2015. (XI. 30.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy:  a  Miskolci  Közigazgatási  és  Munkaügyi  Bíróság  ítélete  elleni  felülvizsgálati
eljárás  kezdeményezése

Mezőnyárád  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a  tárggyal  kapcsolatban
áttekintette  dr.  Derda  Krisztina  jogi  képviselő  írásbeli  összefoglalóját  a
szennyvízberuházás kapcsán folyamatban lévő jogorvoslati  eljárások ügyében és úgy
határozott,  hogy  a  Miskolci  Közigazgatási  és  Munkaügyi  Bíróság
24.K.27.381/2015./8.számú ítéletében megállapítottakat vitatja. 
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A Képviselő-testület az önkormányzattal szemben, az ítéletben megállapított követelést
nem  ismeri  el,  ezért  úgy  rendelkezik,  hogy  a  jogi  képviselő  kezdeményezzen
felülvizsgálati eljárást a Kúriánál.  

Felhatalmazza polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Bárdos József Szabolcs polgármester
 dr. Derda Krisztina  jogi képviselő

Határidő: 2016. január 09.

7. „Nyárádi Ifjúságért” Közalapítvány kuratóriumi tagjának lemondása és választása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos József  Szabolcs polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében  elmondta,  hogy a  „Nyárádi
Ifjúságért” Közalapítvány kuratóriumi tagjaiban változás történt, mivel 3 tag lemondását
jelentette  be  az  alapító  felé.  Így  az  önkormányzat  a  kuratórium  teljes  tagságát
visszahívja azon döntésének meghozatala mellett, hogy az Alapítvány ügyvezetését és
képviseletét  a jövőben egy 8 fős kuratórium látja el  határozatlan időtartamra.  Az új
tagok Fazekasné Orosz Andrea, Udvari János és Ulviczki Beáta mezőnyárádi lakosok
előzetes egyeztetés alapján vállalták a tagságot, ha a képviselő-testület ezt megszavazza.
Kérte a képviselők hozzászólását a napirenddel kapcsolatban.

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 a „Nyárádi Ifjúságért” Közalapítvány  a jövőben 8 fős kuratóriumi taggal, közülük
3 új taggal – Fazekasné Orosz Andrea, Udvari János és Ulviczki Beáta – lássa el az
alapítványi feladatokat, 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.

42/2015.(XI.30.)számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: „Nyárádi  Ifjúságért”  Közalapítvány  kuratóriumi  tagjainak  visszahívása  és
választása

Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testülete tekintettel arra, hogy a „Nyárádi
Ifjúságért”  Közalapítvány  kuratóriumi  tagjainak  egy  része  a  kuratóriumi  tagságáról
lemondott,  az  Önkormányzat  a  kuratórium  teljes  tagságát  visszahívja  és  azon
döntésének  meghozatala  mellett,  hogy az  Alapítvány  ügyvezetését  és  képviseletét  a
jövőben egy 8 fős kuratórium látja el a kuratórium tagjait – határozatlan időtartamra  -
az alábbiak szerint jelöli ki:  
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A kuratórium tagjai 2015. november hó 30- tól határozatlan időtartamra: 

Oroszné Nagy Tünde 3421 Mezőnyárád, Akácfa út 16.
Szabó Róbert 3421 Mezőnyárád, Kossuth út 51/A.
Vighné Kovács Márta 3421 Mezőnyárád, József Attila út 9.
Krokosné Vismeg Margit  3421 Mezőnyárád, Toldi út 63/4.
Gagna Erika 3400 Mezőkövesd, Harsányi Kálmán utca 3. 1/4.
Fazekasné Orosz Andrea 3421 Mezőnyárád, Szent István király út 66.
Udvari János 3421 Mezőnyárád, Kossuth út 16.
Ulvicki Beáta 3421 Mezőnyárád, Toldi út 32/A.

Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  közalapítvány  alapító  okiratában
kerüljön átvezetésre a változás.

Felelős: Bárdos József Szabolcs polgármester

Határidő: azonnal

Megérkezett Kada András a Mezőnyárádi Faluszépítő Egyesület elnöke.

8. Tájékoztató a Mezőnyárádi Faluszépítő Egyesület elnökétől

Bárdos József Szabolcs polgármester: Köszöntötte Kada Andrást,  a Mezőnyárádi Faluszépítő
Egyesület   elnökét.  Átadta a szót, tegye meg tájékoztatóját  az Egyesület  munkájával
kapcsolatban.

Kada  András MFE  elnöke:  Köszöntötte  a  polgármester  urat  és  a  képviselőket.  Örült  a
meghívásnak,  amelynek  szívesen  tesz  eleget.  Fontosnak  tartja  a  jó  kapcsolatot  az
önkormányzat  és  a  Mezőnyárádi  Faluszépítő  Egyesület  között,  hiszen  az  egyesület
tulajdonképpen azért jött létre, hogy mint civil szervezet több pályázati pénzhez jusson
Mezőnyárád ezáltal, mert mint tudjuk ha az önkormányzat nyer pályázaton, akkor az
ÁFA összegét önerőként biztosítani kell. 
2014. évben egy utófinanszírozású pályázat lebonyolítására kapott kölcsön az egyesület
az önkormányzattól 5.382.260,- Ft-ot, amit még ez idáig nem tudtunk visszaadni, mivel
az  összeget  újra  beforgattuk  az önkormányzattal  közösen 2015.  évben megrendezett
Béka és hal sütő-főző fesztivál megrendezéséhez.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a park és a játszótér felújítására nyert az egyesület
14.392.000,-  Ft-ot,  ami szintén utófinanszírozású pályázat  volt,  hitelt  kellet  felvenni,
ami 2013. szeptember 14-án nem került teljes egészében visszafizetésre, így a kamat
költsége  negyedévente  290.000,-  Ft.  Szerződés  módosítást  kellett  végrehajtani  a
Takarékszövetkezettel, ami természetesen közjegyzői díj befizetésével is járt. 

Hajdu Gábor képviselő: Megkérdezte, hogy a Mezőnyárádi Faluszépítő Egyesület fennállása
alatt milyen értékben nyert pályázatot?

Kada András MFE elnöke: Válaszában elmondta, hogy az egyesület 36.090.000,- Ft értékben
nyert pályázatot.

Hajdu Gábor képviselő: Megkérdezte, hogy konkrétan milyen pályázaton nyert az egyesület?
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Kada András MFE elnöke: Válaszában elmondta, hogy Teniszklub felújítására 2.794.000,- Ft,
kistraktor beszerzésre 700.000,- Ft, parlagfű mentesítésre eszközbeszerzésre 5.000.000,-
Ft,  456.000,-  Ft,  ebben  az  évben  nyert  az  egyesület  egy  Volkswagen   kisbuszt
12.663.000- Ft értékben.

Hajdu Gábor képviselő: Megkérdezte, hogy hány tagja van az egyesületnek, s a pályázaton
nyert eszközöket kik használják, az egyesület tagjai használják-e?

Kada  András MFE  elnöke:  Válaszában  elmondta,  hogy  a  Mezőnyárádi  Faluszépítő
Egyesületnek  18  tagja  van,  a  pályázatokon  nyert  eszközöket  nem  a  Mezőnyárádi
Faluszépítő  egyesület  tagjai  használják,  minden  az  önkormányzat  használatában  van
díjmentesen. A két gyorsfelépítésű sátrat, vagy a sörpad garnitúrát a lakosság is igénybe
veheti természetesen ésszerű használat mellett.

Orosz Lajosné képviselő: megkérdezte, hogy a busz beszerzése mibe került az egyesületnek?

Kada András MFE elnöke: Közjegyzői díjak 2 x 17.000,- Ft, rendszám 13.000,- Ft, kötelező
biztosítás.

Orosz  Lajosné képviselő:  Elmondta,  hogy   az  önkormányzattól  kölcsön  kapott  pénzről
megállapodásnak kell lennie az önkormányzat és a MFE között.

Kada  András MFE  elnöke:  Válaszában  elmondta,  hogy  természetesen  a  kölcsön  kapott
pénzről megállapodás van írva. Mivel a pályázaton nyert eszközöket, az önkormányzat
térítésmentesen  használja,   Mezőnyárád  település  építését,  szépítését  szolgálja,
elmondta  a  képviselőknek,  hogy  az  egyesület  tagjaival  történt  megbeszélésre
hivatkozva, egy következő testületi ülésre írásos kérelmet fog benyújtani a Mezőnyárádi
Faluszépítő Egyesület arra vonatkozóan, hogy a  kölcsön kapott összeg visszafizetéséről
a testület szíveskedjen eltekinteni.

Orosz Lajosné képviselő: Elmondta, hogy ilyet nem lehet csinálni, a kölcsönkapott közpénzt
vissza kell fizetni. Ez közvagyonnal való visszaélésnek számít.

Hajdu Gábor képviselő: Elmondta, hogy szem előtt kellene tartani azt is, hogy bérleti díjat,
használati díjat nem kér az egyesület a pályázaton nyert eszközök használatáért. Nem
tudja van-e még ilyen civil szervezet, amelyik a nyert pályázataival az önkormányzat
vagyonát gazdagítja.

Orosz  Lajosné képviselő:  Válaszában  elmondta,  hogy  biztos  lenne,  ha  az  önkormányzat
finanszírozná,  azért  nem  kell  rögtön  szentté  avatni  őket.  Nem  volt  kötelező  az
egyesületbe belépni.

Szajla Gábor képviselő: Javasolta, hogy végig kellene vezetni az egész alapítástól kezdve az
egyesület  gazdálkodását,  hogy miből mi lett.  Így lehetne áttekinteni  igazán, hogy az
egyesület létezése mekkora segítséggel van az önkormányzat működésében.

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  A  napirendet  rövidre  zárva  elmondta,  hogy  a
Mezőnyárádi  Faluszépítő  Egyesület  azért  jött  létre,  hogy  minél  több  pályázatot  be
tudjunk adni azért, hogy Mezőnyárád települést szépítsük, építsük. Az egyesület elnökét
hallgatva az alapításuk óta ez így is történt. Természetesen az önkormányzattól kértek
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kölcsön akkor, amikor az utófinanszírozású pályázati pénzt még nem kapták meg, erről
megállapodás is született. A kölcsönkapott pénzt valóban nem tudta még visszaadni az
egyesület,  mert  az  önkormányzattal  közösen  megrendezett  Béka  és  hal  sütő-  főző
fesztivál megrendezéséhez szükség volt a pénzre. Még ideáig görgetik maguk előtt a
visszafizetést,  de  valójában  a  nyertes  pályázatokkal  Mezőnyárád  önkormányzat
működését  segítették  eddig  és  ezután  is  így  lesz.  Csak  az  önkormányzat  vagyona
gyarapodott.  Minden  pénznek  meg  van  a  helye,  semmi  nem  lett  „lenyúlva”.  Nem
szeretne  kérkedni  vele,  de  most  már  megemlíti  azt  is,  hogy  rajta  kívül,  mint
magánember senki nem tett az egyesület gazdálkodásához annyit pénzben, mint ő. Ha
azt  vesszük  figyelembe,  hogy  valóban  5  millió  forint  kintlévősége  van  az
önkormányzatnak  az  egyesülettel  szemben,  de viszont  gyarapodott  az önkormányzat
vagyona 36.000.000,- Ft-tal az egyesület által nyert pályázatok miatt.

Kada András MFE elnöke: Elmondta, hogy az egyesület kölcsön kapott az önkormányzattól 5
millió forintot, de ahhoz, hogy újabb sikeres pályázat legyen ezt az összeget újból be
kellett forgatni.

Orosz Lajosné képviselő: A véleménye nem változott, költekezni csak azon kívül lehet, ha a
kölcsön adott pénz megadjuk. Mindegy hogy, csak legyen visszafizetve.

Szajlai Gábor  képviselő: Véleménye szerint az a lényeg, hogy amit az egyesületnek kölcsön
adtunk pénzt, ők azt újra visszaforgatták egy újabb pályázatba.

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Megköszönte  Kada  Andrásnak  a  Mezőnyárádi
Faluszépítő Egyesület munkájáról készült tájékoztatót.

9.  Az  V.  Mezőnyárádi  béka  és  hal  sütő-főző  fesztivál  és  a  III.  Mezőnyárádi
Pálinkamustrával kapcsolatos beszámoló elfogadása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos József Szabolcs polgármester: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy elkészült a V.
Mezőnyárádi béka és hal sütő-főző fesztivál és a III. Mezőnyárádi             Pálinkamust-
rával kapcsolatos beszámoló. A kiadott mellékletekből pontosan látható, hogy az önkor-
mányzatnak mennyibe került ez a nagyszabású rendezvény finanszírozása. Megkérdezte
a képviselőket, van-e valakinek hozzászólása a kiadott anyaggal kapcsolatban?

H o z z á s z ó l á s o k.

Orosz Lajosné képviselő: Előrebocsájtja a testületnek, hogy nem tudja elfogadni a beszámo-
lót.

Bárdos József Szabolcs polgármester: Megkérdezte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy az
V. Mezőnyárádi béka és hal sütő-főző fesztivál és a III. Mezőnyárádi             Pálinka-
mustrával kapcsolatos beszámoló elfogadásra kerüljön, az kézfelnyújtással szavazzon.

A szavazásban 7 fő települési képviselőből 6 fő vett részt. A Képviselő-testületből 4 fő igen, 1
ellenszavazat és 1 tartózkodással meghozta a következő határozatát.

43/2015. (XI. 30.) számú Képviselő-testületi határozat
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Tárgy: Az V. Mezőnyárádi béka és hal sütő-főző fesztivál és a III. Mezőnyárádi  
                    Pálinkamustrával kapcsolatos beszámoló elfogadása

Mezőnyárád község Önkormányzatának Képviselő-testülete az V. Mezőnyárádi béka és
hal sütő-főző fesztivál és a III. Mezőnyárádi Pálinkamustrával kapcsolatos beszámolót
megtárgyalta és elfogadta.

Felelős: Bárdos József Szabolcs polgármester

Határidő: folyamatos

10. Közmeghallgatás időpontjának meghatározása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében  elmondta,  hogy  az
önkormányzatnak  minden  évben  legalább  egy  alkalommal  közmeghallgatást  kell
tartani,  amelyen az elmúlt  év gazdálkodásáról  szóló beszámolóról  tájékoztatjuk a
település lakosságát, valamint a várható feladatokról is szót ejtünk. Ennek pontos
időpontját  kellene  most  a  testületnek  meghatározni.  Javasolta,  hogy  a
közmeghallgatás  időpontja  december  17-én kerüljön megtartásra  du.  17 órakor  a
házasságkötő  teremben.   Kérte  a  képviselők  hozzászólását,  javaslatát  a
közmeghallgatás időpontjával 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 képviselő-testülete 2015. december 17-én 17,00 órakor tartsa a 
közmeghallgatását, 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.

44/2015.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Közmeghallgatás időpontjának meghatározása.

Mezőnyárád községi Önkormányzat Képviselőtestülete közmeghallgatást tart 2015. 
december 17-én 17,00 órakor a házasságkötő teremben.                

A közmeghallgatás napirendje:  

1./ Tájékoztató az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról.
    Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

2./ Tájékoztató az önkormányzat 2016. évi gazdasági tervekről.
     Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester
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3./ Hozzászólások, javaslatok.

Képviselő-testület  felkéri  polgármesterét,  hogy  a  közmeghallgatás  időpontjáról
értesítse a község lakosságát.

Felelős:  Bárdos József Szabolcs  polgármester 

Határidő: 2015. december 17.

11. Farkas Lajosné Mezőnyárád-i lakos  ingatlan vásárlása

Bárdos József Szabolcs polgármester: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy Mezőnyárád
község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a   30/2015.(IX.02.)  Képviselő-testületi
határozata alapján a mezőnyárádi 52/3 hrsz-ú Kácsi patak megnevezésű földrészlet
megosztásával,  forgalom képessé tételével és eladásával kapcsolatban dönteni kell
abban, hogy a fent nevezett ingatlant az önkormányzat törzsvagyonából kiengedi és a
megosztáshoz MERIDIÁN 2001. Kft.  által  változási  vázrajz szerint  hozzájárul.  A
Képviselő-testület a megosztás után kialakult 876 m2 területet forgalomképessé teszi
és azt Farkas Lajosné Mezőnyárád-i lakos részére 500 Ft/m2 áron 438.000,- Ft azaz
négyszázharmincnyolc  ezer  forint  összegért  eladja.  Az  ingatlan  megosztás,  adás-
vétel és a földhivatali bejegyzés költségeit vásárló viseli. Kérte a képviselőket, hogy
a napirenddel kapcsolatban tegyék meg észrevételüket, hozzászólásukat.

H o z z á s z ó l á s nem volt.

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Megkérdezte  a  képviselőket,  aki  egyetért  az
önkormányzat  a  mezőnyárádi  52/3  hrsz-ú  Kácsi  patak  megnevezésű  földrészlet
megosztásával, forgalomképessé tételével és eladásával , valamint azzal, hogy a fent
nevezett ingatlant az önkormányzat törzsvagyonából kiengedi és a megosztáshoz a
MERIDIÁN 2001. Kft. általváltozási vázrajz szerint hozzájárul, 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.

45/2015.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Farkas Lajosné Mezőnyárád, ingatlan vásárlása

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a   30/2015.(IX.02.)
Képviselő-testületi  határozata  alapján  a  mezőnyárádi  52/3  hrsz-ú  Kácsi  patak
megnevezésű  földrészlet  megosztásával,  fogalom  képessé  tételével  és  eladásával
kapcsolatban az alábbi döntést hozza:
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Mezőnyárád  község  Önkormányzat  tulajdonát  képező  mezőnyárádi  52/3  hrsz-ú
ingatlan az önkormányzat törzsvagyonából kiengedi és a megosztáshoz MERIDIÁN
2001. Kft. által változási vázrajz szerint hozzájárul.

A Képviselő-testület  a megosztás után kialakult 876 m2 területet  forgalomképessé
teszi és azt Farkas Lajosné Mezőnyárád-i lakos részére 500 Ft/m2 áron 438.000,- Ft
azaz négyszázharmincnyolc ezer forint összegért eladja.

Az  ingatlan  megosztás,  adás-vétel  és  a  földhivatali  bejegyzés  költségeit  vásárló
viseli.

Felelős: Bárdos József Szabolcs polgármesterű

Határidő: azonnal

12. Időszerű feladatok megbeszélése

Bárdos József Szabolcs polgármester: Tájékozatta a képviselőket, hogy a következő testületi
ülést zárt keretek között tartjuk.

Több tárgy nincs, a polgármester az ülést bezárta.

Kmf.

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

