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M E Z Ő N Y Á R Á D

község

Önkormányzat képviselő-testület közmeghallgatásáról

Közmeghallgatás ideje: 2015. december 17-én (csütörtök) du. 17 órakor 
                       

Helye:  házasságkötő terem

Melléklet:  1./ Meghívó 1 db
           2./ Jelenléti ív 1 db
           3./ Napirendi előterjesztés          - db

Rendeletek:  - db

Határozatok:    - db 
                     



J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Mezőnyárád   község   Önkormányzat képviselő  - testületének 2015. december 17-
én megtartott közmeghallgatásáról.

Helye:  házasságkötő terem.

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

Igazoltan távol van: Hajdu Gábor, Dr. Szántai-Kiss László képviselők

Tanácskozási joggal jelen van: Várnai Róbert jegyző.

Jegyzőkönyvvezető: Oroszné Bodai Éva

Érdeklődő állampolgár: 17 fő.

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Köszöntötte  a  közmeghallgatáson  megjelent
képviselőket, külön tisztelettel a község érdeklődő polgárait. 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 főből 5 fő jelen van.

Megnyitotta az ülést. Elmondta, hogy a közmeghallgatást az önkormányzati törvény
írja elő, melynek értelmében a képviselő-testület köteles évente egy alkalommal olyan
nyilvános  ülést  tartani,  ahol  lehetőséget  biztosít  az  állampolgárok  számára,  hogy
elmondhassák az Önkormányzat képviselő-testülete előtt véleményüket, problémáikat
a falu működésével kapcsolatban, javaslatokat tehetnek az elkövetkezendő időszakra.

Ismertette a napirendi pontokat, kérte azok elfogadását.

Az ülés javasolt napirendi pontjai:

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

2./  Tájékoztató  az önkormányzat  2016.évi gazdasági terveiről.
     Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

3./  Hozzászólások javaslatok az önkormányzat működéséhez

A képviselő-testület a napirendi pontokat egyhangúlag, megtárgyalásra  elfogadta.
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Elfogadott napirendi pontok:

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

2./  Tájékoztató  az önkormányzat  2016.évi gazdasági terveiről.
     Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

3./  Hozzászólások javaslatok az önkormányzat működéséhez

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA

1./ Tájékoztató az Önkormányzat 2015.évi gazdálkodásáról.

Bárdos József Szabolcs  polgármester: Ismertette a mai közmeghallgatás célját, feladatát. Az
Önkormányzat képviselő-testülete évente közmeghallgatáson tájékoztatja a lakosságot
a  végzett  munkájáról,  jelen  esetben,  így  év  vége  felé  közeledve,  a  2015.  évi
gazdálkodásról és a 2016. évre tervezett feladatokról.
Változás  történ  a  község  életében.  Visszakanyarodva  az  előző  év  végéhez,  mint
ismeretes  2014  októberében  helyhatósági  választás  volt.  Sikeres  volt  azért  mert
megalakult  az  önkormányzat  új  testületi  tagsága  de  szavazat  egyenlőség  miatt  a
településnek  új  polgármestert  nem sikerült  választani.  Az időközi  választásokig  az
előző polgármester látta el az önkormányzat feladatait majd 2015. január 25-én sikeres
volt  az  időközi  polgármester  választás  is.  Az  előző  vezetéstől  8.8  millió  forinttal
vettük  át  a  kasszát.  Ami  azt  bizonyítja,  hogy  az  előző  ciklusban  is  takarékos
gazdálkodás folyt.

Fenti  bevezető  után  a  napirend  keretében  tájékoztatást  adott  a  2015.   év
gazdálkodásáról  és  az  elkövetkezendő  időszakban  tervezett  célokról,  azok
megvalósításáról.
Aki  rendszeresen  részt  vesz  közmeghallgatáson,  meghallgatja  a  beszámolókat,  az
tudja,  hogy milyen a község költségvetése,  bevételi  és kiadási  oldalról.  Elsősorban
tájékoztatást  adott  azokról  a  feltételekről,   melyek  között  gazdálkodik  az
önkormányzat.   Egyrészt  saját  bevételeinkből,  átengedett  bevételekből,  központilag
kapott  normatív  támogatásokból.  Ezek  azok  a  bevételek,  amelyek  a  gazdálkodás
forrásait biztosítják.
A saját  bevételekhez  tartoznak  a  különböző intézményi  bevételek,  az  iparűzési-  és
kommunális adó. Az átengedett bevételekhez tartoznak a személyi jövedelemadó és a
gépjárműadó.  A  normatív  támogatáson  a  különböző  címen  kapott  állami
támogatásokat értjük. Az önkormányzat az államtól különböző feladat ellátásaira kap
forrást.  Ezen  feladatok  közé  tartoznak  a  működési  feladatellátás   (48.millió  Ft),
köznevelési feladatok ellátására (óvoda 22 millió Ft), szociális feladatok ellátására (19
millió  Ft),  kulturális  feladatok  ellátására  (1,9  millió  Ft)  Az  államtól  összesen
feladatellátásokra  93  millió  Ft-ot  kap  az  önkormányzatunk.   Az  önkormányzat
következő nagy bevételi  forrása a közhatalmi bevételek,  aminek ez évben tervezett
összege 32 millió Ft. Az önkormányzatnak működési bevétele átvett pénzeszköz  18, 1
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millió  Ft.   Ebből  a  pénzeszközből  gazdálkodott  az  önkormányzat  a  2015.  évben.
November 30-ai nappal  az önkormányzat  pénzkészlete   9,7 millió  Ft + a  szociális
tűzifára el van különítve 1, 1 millió Ft.  A személyi jövedelemadóból a részesedés, a
törvény által meghatározott mértékű lehet. Ennek a forráshalmaznak a legkritikusabb
része a saját bevételek teljesülése. Az átengedett bevételek és a normatív támogatások
meghatározottak, az országgyűlés által elfogadott országos költségvetés része, az ott
meghatározott számadatokkal tudunk csak számolni.  A személyi jövedelemadóból, a
helyi  adókból  származó  bevételek  azok  a  források,  amelyekre  számíthatunk  az
esetleges  nagyobb  beruházásoknál,  felújításoknál,  ezek  képezhetik  a  pályázatok
önrészét, amelyekkel ezeket a feladatokat sikerül megoldani.
A saját bevételek azok a források, amelyeket  fejlesztésekre, karbantartási, felújítási
munkálatokra lehetne felhasználni. 

Megemlítette  azokat  a  pályázatokat,  amelyeket  a  Mezőnyárádi  Faluszépítő
Egyesülettel nyújtottak be, nyertek meg:
 Nyertes  pályázatunk,  amit  év  elején  a  Faluszépítő  Egyesület  adott  be  parlagfű  elleni

védekezés  és  mentesítése,  amin  az  egyesület  4,  9  millió  Ft-ot  nyert  amit  eszközökre
fordíthatott. 

 Az óvoda homlokzat felújítása, amit a Trilakk festékgyártó által kiírt pályázaton nyert 
 Az óvodában megvalósult a kamerarendszer
 A település három 9 fős kisbusszal gazdagodott, ami köszönhető az önkormányzatnak a

Faluszépítő Egyesületnek és a Forgácsló Lovas Klubnak 
 Sikeresen pályázatott a sport Egyesület ez évben Társasági Adóból lehívható 2,5 milliós

összegre

Elutasított pályázataink:
 Pályázatot nyújtottunk be a háziorvosi rendelő felújítására 25 millió Ft értékben 
 a napközis konyha és étkező felújítására 20 millió Ft értében 
 továbbra  beadásra  került  egy  többfunkciós  műfüves  pálya  megvalósítására  20

millió Ft
 Belterületi utak felújítása 15 millió Ft értékben 
 rendezvényre két pályázat lett beadva, az egyiket egynapos polgárőr napra adta be

a  polgárőrség  1,  5millió  Ft  értékben,  másikat  a  Faluszépítő  Egyesület  az  V
Békásnapi  fesztivál  megrendezésére.  2,  5  millió  Ft  értékben.  Sajnos  ezek  a
pályázatok forráshiány miatt elutasításra kerültek. 

Tájékoztatta a község lakosságát a 2015. évi közmunkáról:
Az önkormányzat átlagosan 25-26 főt foglalkoztat folyamatosan közmunka keretében. 
Közmunka  program  eredményei  a  2015  évben  közel  400  db  császárfát  sikerült
telepítenünk  továbbá  felújításra  került  az  önkormányzat  udvarán  levő  raktárhelység
tetőszerkezete,  kialakítottuk  a  közmunkásoknak  egy  kulturált  melegedőhelységet
vizesblokkal továbbá támogatást kaptuk egy 5 x 6 méteres tároló helység kialakítására is.
A közmunka programban elkészült és felújítottuk a teniszpálya körüli kerítését,  eszközök
és gépek beszerzése is megtörtént.

Továbbá a 2015. évi rendezvényekről:
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Az idén is  megrendezésre  került  és támogatta  az önkormányzat  az V.  Békafesztivált.
Melyet közösen rendezett  és szervezett a Faluszépítő Egyesülettel.  Az idei fesztivál is
nagyon hangulatos és színvonalas rendezvény. 
Megrendezésre került ez év őszén a XII. Mezőnyárádi Lovas napok amit szintén közösen
rendeztünk a Forgácsló Lovasklubbal amihez az önkormányzat támogatást is nyújtott. 
Megrendezésre került továbbá az Idősek napja is. 

Mivel  a  az  elmúlt  időszakban  nem  csak  önkormányzati  képviselők  és  polgármester
választás,  személyekben  változás  történt,  hanem  a  Közös  Önkormányzati  Hivatal
apparátusa is nagymértékben megváltozott. Felkérte Várnai Róbert jegyzőt, tájékoztassa a
lakosságot a bekövetkezett  változásokról.

Várnai  Róbert jegyző:  A  polgármester  felkérésére,  tájékoztatta  a  lakosságot  a  Közös
Önkormányzati Hivatalban bekövetkezett változásokról:

A Mötv. 84. §-a szerint a helyi  önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat
működésével,  valamint  a  polgármester  vagy  a  jegyző  feladat-  és  hatáskörébe  tartozó
ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására
polgármesteri  hivatalt,  vagy  közös  önkormányzati  hivatalt  hoz  létre.  A  hivatal
közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő
együttműködésének  összehangolásában.  A  Mezőnyárád  és  Csincse  község  2013-ban,
Mezőnyárád székhellyel hozta létre a közös önkormányzati hivatalt.
A hivatal  létrehozásakor,  és a működtetés  során később is  elvárás volt,  hogy a közös
hivatal  létrehozását  egyik  település  se  élje  meg  hátrányként,  különösen  az  ügyfelek
kiszolgálása  terén.  A  megállapodás  szerint  a  közös  önkormányzati  hivatal  székhelye
Mezőnyárád,  Csincsén  kirendeltség  működik.  A  két  önkormányzat  végül  7  fős
engedélyezett létszámmal, aljegyző foglalkoztatásával hozta létre.
Az elmúlt  időszakban több személyi  változás  is  történt,  2014. év végén az igazgatási
ügyintéző nyugdíjba vonult, helyére az addigi ügykezelő lépett, így új ügykezelőt kellett
felvenni az üres pozícióra 2015. év áprilisától. Mivel 2015. év március végével jegyzőnő
is   nyugdíjba  vonult,  így  a  közös  hivatal  vezetését  az   aljegyző  asszony  látta  el
2015.08.01.-ig, ekkor került kinevezésre az új jegyző személyemben. Az adóigazgatási
ügyintézői státusz így szintén megüresedett és 2015. év októberétől pályázati eljárás után,
kinevezésre került az új ügyintéző. Összefoglalva Mezőnyárádon a hivatalunk 3 régi és 2
új taggal működik tovább.
A  Csincsei  kirendeltségen  is  történtek  személyi  változások  az  elmúlt  időszakban,  a
gazdálkodási ügyintéző személye változott meg.
Ezúton köszönte meg a nyugdíjba vonult dolgozóknak  a helyi közigazgatásban végzett
munkáját, és egyúttal jó egészséget és boldog, békés nyugdíjas éveket kívánni számukra. 

2.) Tájékoztató  az önkormányzat  2016.évi gazdasági terveiről.

Bárdos József Szabolcs polgármester: 

Elmondta,  hogy az önkormányzat  gazdálkodásának mozgástere  is  leszűkült,  csak a
kötelezően ellátandó feladatokra kapjuk meg az állami támogatást. 
Tájékoztatta a község lakosságát a 2016. évi közmunkaprogramról:
A  közmunkaprogram  keretében  az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  ravatalozó
épületének és  környezetének felújítását  szeretnénk megvalósítani,  beleértve  a  teljes
festést,  nyílászárók  festését  is.  A  hátsó  kijárathoz  előtető  megépítését,  lépcső
felújítását, korlát megépítését. Célunk az épület akadálymentesítésének megvalósítása,
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az  épület  környezetében  térkő  elhelyezése,  pihenőpadok  elhelyezése.  Mezőnyárád
közigazgatási területén lévő hidak korlátainak javítása, festése. A Szent István király
úton a Szárazpatak meder felett gyalogos átkelő (híd) kiépítése. Szeretnénk a közúti
jelzőtáblákat  festéssel felújítani.
A  terület  és  településfejlesztési  operatív  program  (TOP)  forrásaira  is  szeretnénk
pályázatokat  benyújtani.  A  pályázatok  már  az  előkészítési  szakaszban  vannak.
Épületenergetikai  fejlesztéseket  szeretnénk  megvalósítani  a  hivatal  épületénél,  az
iskola épületénél és a házasságkötő, valamint a védőnői szolgálat épületénél. Ezek a
fejlesztések  a  fűtéskorszerűsítésre  irányulnak,  megújuló  energia  felhasználásával.
Ezen épületekkel kapcsolatban már energetikus készített felméréseket. Tervezzük még
ezeken felül az óvoda, az orvosi rendelő és a konyha energetikai és infrastrukturális
fejlesztését.
A könyvtár épület bővítését, fejlesztését energetikai korszerűsítését a Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatal által kiírt pályázatok keretében szeretnénk megvalósítani.
Ezen  pályázati  kiírások  alapján  lehetne  megvalósítani  köz-  és  vagyonbiztonságot
szolgáló  fejlesztéseket:  például  a  polgárőrség  számára  járműbeszerzés  és
eszközfejlesztés,  ezen  felül  az  önkormányzati  közforgalmú  utak  kezelésére,
állapotának javítására erő és munkagépek beszerzésére lehet forrásokat nyerni.
A  nyári  és  őszi  programokkal  kapcsolatban  elmondta,  hogy  keressük  azokat  a
pályázati lehetőségeket amelyek forrást biztosítanának a VI. Mezőnyárádi Béka és Hal
sütő-főző Fesztivál és a Mezőnyárádi Lovasnapok lebonyolításához, hiszen rendkívül
fontos lenne a fesztiválok jó színvonalának fenntartása.
A  községünkben  működő  önkormányzati  fenntartású  óvodával  és  a  KLIKK  által
fenntartott iskolával kapcsolatban szeretnék említést tenni arról, hogy megkerestük és
felvettük  a  kapcsolatot  a  Katolikus  Egyházzal  az  általuk  történő  fenntartás
lehetőségéről. Ezzel kapcsolatban bővebb információkkal még nem tudunk szolgálni,
mivel azt a tájékoztatást kaptuk, hogy jövő év január végéig fognak minket értesíteni a
fenntartással kapcsolatban.

            Megkérte a megjelenteket, hogy tegyék meg észrevételeiket, kérdéseiket, javaslataikat
az önkormányzat, a képviselő-testület munkájával kapcsolatban.

3./  Hozzászólások javaslatok az önkormányzat működéséhez

Lakosság részéről:

H o z z á s z ó l á s o k.

Vályi-Nagy Zsolt képviselő: Megkérdezte, hogy a munkahely létesítésével kapcsolatban, hol
tart a dolog, van-e valamilyen előrelépés?

Bárdos József Szabolcs polgármester: Válaszában elmondta, hogy az előkészületi munkálatok
folynak  a  munkahelyteremtéssel  kapcsolatban.  Rendezési  terv  módosítását  kellett
elvégezni,  területet összevonni. 

Vályi-Nagy Zsolt képviselő: Megkérdezte, hogy a romtemplom épületével lehetne-e valamit
kezdeni, felújításra, állagmegóvásra gondolt.
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Bárdos József Szabolcs polgármester: Válaszában el mondta, hogy a romtemplom felújítása,
állagmegóvása  problémákba  ütközik.  Nem  is  az  önkormányzat  tulajdona,   az
Örökségvédelmi  Hivatal  sem örül,  hogy ha  ezekhez  az  épületekhez  hozzányúlnak,
akár az önkormányzat is.

Megköszönte a közmeghallgatáson megjelent  érdeklődő állampolgárok részvételét.

Több tárgy nincs a polgármester az ülést bezárta.

Kmf.

Bárdos József Szabolcs Várnai Róbert 
    polgármester                                                 jegyző
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HIÁNYPÓTLÁS A 

2003. NOVEMBER 3-I TESTÜLETI ÜLÉSRŐL

KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV ANYAGÁHOZ.
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