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Készült:  Mezőnyárád község Önkormányzat  Képviselő-testületének a Mezőnyárádi Közös
Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2015. december 18-án 16,00 órakor
megtartott üléséről.

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

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

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  5 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. Belső ellenőrzési terv elfogadása
                 Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

2. A Képviselő-testület 2016. évi munkatervének megtárgyalása
                  Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

3. Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítá-
sáról
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

4. Önkormányzati mezőgazdasági terület bérbeadása
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. Belső ellenőrzési terv elfogadása
            Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

2.A Képviselő-testület 2016. évi munkatervének megtárgyalása
            Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

3. Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításá-
ról
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

4. Önkormányzati mezőgazdasági terület bérbeadása
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

5. Időszerű feladatok megbeszélése

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA

1. Belső ellenőrzési terv elfogadása
     (Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében  elmondta,  hogy  A
Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény
rendelkezik a helyi önkormányzatok belső ellenőrzési rendszere működtetésének főbb
szabályairól,  megjelölve  az  általa  elérni  kívánt  fontosabb  célokat  is.  A  helyi
önkormányzatra  vonatkozó  éves  ellenőrzési  tervet  a  képviselő-testületnek  kell
jóváhagynia.  Mezőnyárád  Község  Önkormányzata  esetében  a  fentiek  alapján
meghatározott  belső  ellenőrzési  feladatokat  polgári  jogi  szerződés  keretében
foglalkoztatott  belső  ellenőr  látja  el.  Az  ellenőrzési  munka  megtervezéséhez
kockázatelemzés  alapján  stratégiai  ellenőrzési  tervet  és  éves  ellenőrzési  tervet  kell
készíteni,  amelyeket  a  költségvetési  szerv  vezetője  hagyja  jóvá.  A  fentiek
figyelembevételével került kidolgozásra a 2014-2017. időszakra vonatkozó stratégiai
ellenőrzési terv, melyet a Képviselő-testület a 2014. március 10-i ülésén a 3/2014. (III.
10.) KT. határozatával fogadta el. Összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel került
összeállításra a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési terv, melyet írásos
anyagként a képviselők megkaptak. Az éves ellenőrzési terv javaslat – a jogszabályban
meghatározott szerkezetben, tartalommal készült, azaz – tartalmazza a következőket:
 az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és kockázatelemzés eredményének
összefoglaló bemutatását,
 a tervezett ellenőrzések tárgyát,
 az ellenőrzések célját,
 az ellenőrzendő időszakot,
 a rendelkezésre álló és szükséges ellenőrzési kapacitás (erőforrás szükséglet)
meghatározását,
 az ellenőrzések típusát,
 az ellenőrzések ütemezését,
 az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését,
 a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitást,
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 a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitást,
 a képzésekre tervezett kapacitást,
 az egyéb tevékenységeket.

Mezőnyárád  Község  Önkormányzatának  2016.  évi  ellenőrzési  terve  –  az
államháztartásért  felelős  miniszter  által  közzétett  módszertani  útmutató,  valamint  a
vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével kerül meghatározásra.

Az éves ellenőrzési terv összeállításánál figyelembe vételre kerültek:
- az önkormányzati feladatok átrendeződése,
- a jogszabályváltozások,
- a pénzkezelés és a könyvvezetés szabályszerűsége,
- a belső kontrollok működése,
- a korábbi belső ellenőrzések tapasztalatai,
- a vezetés javaslatai.

Az éves ellenőrzési terv úgy került összeállításra, hogy szükség esetén az abban nem
szereplő soron kívüli ellenőrzési feladatok is végrehajthatók legyenek.

Az ellenőrzési terv elkészítéséhez a 2014-2017. közötti időszakra vonatkozó stratégiai
ellenőrzési  tervet,  a  korábbi  évek  ellenőrzési  jelentéseit,  azok  tapasztalatait  vettük
alapul.
Az éves ellenőrzési terv a stratégiai ellenőrzési tervben és a kockázatelemzés alapján
felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon
alapul,  annak  érdekében,  hogy  az  ellenőrzött  szerv  működését  fejlessze,  és
eredményességét növelje, továbbá megállapításokat és ajánlásokat fogalmazzon meg a
jogszabályoknak  és  a  belső  szabályzatoknak  való  megfelelés  érdekében.  Az  éves
ellenőrzési terv összeállításához készült kockázatelemzést a 2. melléklet tartalmazza.

A  2016.  évi  ellenőrzési  tervet  kockázatelemzés  alapozta  meg.  A  kockázatelemzés
eredményeinek  figyelembevételével,  a  vezetés  javaslatával,  a  feltárt  kockázati
tényezők beazonosításával, minősítésével, valamint az ellenőrzési tapasztalatok alapul
vételével kerültek meghatározásra az ellenőrizendő folyamat,  és az ellenőrzés célja,
majd ezek alapján került sor az éves tervjavaslat elkészítésére.

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 Mezőnyárád
község  Önkormányzat   2016.  évi  belső  ellenőrzési  tervével,  az  kézfelnyújtással
szavazzon.

A szavazásban 7 fő települési képviselőből 5 fő vett részt. A Képviselő-testületből 5 fő igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát.
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59/2015.(XII.18.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy:  2016. évi ellenőrzési terv elfogadásáról

Mezőnyárád  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  119.  §  (5)  bekezdésében
biztosított  jogkörében  eljárva  az  önkormányzat  és  költségvetési  szerveik
gazdálkodásának  ellenőrzésére  összeállított  2016.  évi  ellenőrzési  tervet  az  1-2.
mellékletekben foglaltak szerint jóváhagyja.

Felelős: Várnai Róbert jegyző

Határidő: az ellenőrzési tervben foglaltak szerint

2. A Képviselő-testület 2016. évi munkatervének megtárgyalása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében  elmondta,  hogy  az
önkormányzati  törvény évente 6 testületi ülés megtartását írja elő kötelezően, de ez
általában a duplájára emelkedik a rendkívüli  testületi  ülésekkel együtt.  A 2016. évi
munkatervi  javaslatban,  amit  a  képviselők  írásos  anyagként  előzőleg  megkaptak,
vannak  kötelező  feladatok,  mint  például  a  költségvetéssel  kapcsolatos  napirendi
pontok,  majd  később  a  féléves  beszámolók,  amik  kötelezően  szerepelnek  minden
évben a munkatervben. Bizonyos időközönként az intézményeknek be kell számolniuk
a munkájukról. Igaz, hogy így év elején megtervezzük a munkatervet, de valójában a
testületi  üléseket  az  éppen  adott,  aktuális  problémák  is  befolyásolhatják.  Ilyenkor
rendkívüli testületi üléseket tartunk. 
Megkérdezte  a  képviselőket,  hogy  van-e  valakinek  olyan  javaslata,  amit  a
munkatervbe bele kellene venni.

H o z z á s z ó l á s nem volt.

Bárdos  József  Szabolcs  polgármester:  Megkérdezte  a  képviselőket,  aki  egyetért  az
önkormányzat 2016.évi munkatervével, az kézfelnyújtással szavazzon.

A szavazásban 7 fő települési képviselőből 5 fő vett részt. A Képviselő-testületből 5 fő igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát.
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60/2015.(XII.18.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Mezőnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve

Január
1. A gyermekétkeztetés és szociális ellátás intézményi  nyersanyag költségeinek felül-

vizsgálata
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének beterjesztése 
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

3. Közmeghallgatás időpontjának meghatározása
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

4. Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről beszámoló
Előadó: Várnai Róbert jegyző

5. Időszerű feladatok megbeszélése

Február 
1. Az önkormányzat 2016.évi költségvetésének elfogadása 

Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

2. Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fi-
zetési kötelezettség megállapítása
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

3. 2016. évi közbeszerzési terv jóváhagyása
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

4. Időszerű feladatok megbeszélése

Március
1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása - átcsoportosítás

Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

2. Időszerű feladatok megbeszélése

Április
1. Beszámoló az önkormányzat 2015.évi gazdálkodásáról (Zárszámadás)

Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

2. Tájékoztató a könyvtári feladatok ellátásáról
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

3. Időszerű feladatok megbeszélése
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Május 
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

2. 2015. évi ellenőrzési jelentés jóváhagyása
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

3. Tájékoztató a Sportegyesület  működéséről és elszámolás az önkormányzat  2015.évi
támogatásáról
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

4. Időszerű feladatok megbeszélése

Június
1. Beszámoló a Mezőnyárádi Óvoda munkájáról

Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester, intézményvezető

2. Tájékoztató a Polgárőr Egyesület tevékenységéről és az önkormányzat 2015.évi támo-
gatásáról
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

3. Nyári programok, rendezvények
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

4. Időszerű feladatok megbeszélése

Szeptember 15-ig
1. Átcsoportosítás az önkormányzat 2016.évi költségvetésében

Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

2. Tájékoztatás az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

3. Csatlakozás Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázathoz 2016.évre
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

4. Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről 
(háziorvosi és fogorvosi szolgálat)
Előadó: Bárdos József Szabolcs  polgármester

5. Időszerű feladatok megbeszélése
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Október
1. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásá-

ról
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

2. Tájékoztató a település közrend, közbiztonság helyzetéről
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

3. Időszerű feladatok megbeszélése

November
1. Tájékoztató az önkormányzat háromnegyed éves gazdálkodásáról

Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

2. Az önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

3. Karácsonyi ajándékozás
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

4. Időszerű feladatok megbeszélése

Zárt ülésen:
1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2015.évi pályázatainak elbírálása

Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

2. Időszerű feladatok megbeszélése

December
1. A 2017. évi ellenőrzési terv előterjesztése

Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

2. A Képviselő-testület 2017-es munkatervének megtárgyalása
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

3. Időszerű feladatok megbeszélése
Felelős: Bárdos József Szabolcs polgármester

Felelős: Várnai Róbert jegyző
Határidő:        folyamatos, 2016.december 31.

4. Mezőkövesdi  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Megállapodásának
módosítása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)
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Bárdos József Szabolcs polgármester: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy  2015. július
13-án megjelent az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról
szóló törvény, amely a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatást jelentősen átalakítja.
A  törvénymódosítás  alapján  2016.  január  1-től  a  családsegítés  és  gyermekjóléti
szolgáltatás  kizárólag  egy  szolgáltató  keretében  működtethető,  továbbá  bevezeti  a
család- és gyermekjóléti központ fogalmát. A család- és gyermekjóléti szolgálat, illetve
központ a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat keretén belül
működik  tovább.  A Mezőkövesdi  Kistérségi  Szociális  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  a
Mezőkövesdi  Többcélú  Kistérségi  Társulás  fenntartásában  működik.  A  társult
települések  önkormányzatai  a  Család-  és  a  gyermekjóléti   szolgáltatás  szociális
alapszolgáltatást  a  Mezőkövesdi   Többcélú  Kistérségi  Társulás  által  fenntartott
Mezőkövesdi  Kistérségi  Szociális  és  Gyermekjóléti  Szolgálattal  kívánják  a  jövőben
elláttatni  közigazgatási  területükön a Társulási  Megállapodásban foglaltak  szerint.  A
kötelező  változtatások  figyelem  be  vételével,  a  Család-  és  gyermekjóléti  központ
kialakítása  és  működtetése  a  jelenleg  működő  Mezőkövesdi  Kistérségi  Szociális  és
Gyermekjóléti Szolgálat önálló intézményi egységeként valósítható meg. 
Mivel  a  Mezőkövesdi  Kistérségi  Szociális  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  által  ellátott
feladatokban változás történt ezért a Társulási Megállapodást módosítani szükséges.
A  Társulási  Megállapodás  változását  a  Társulásban  lévő  minden  önkormányzat
képviselő-testületének határozatban el kell fogadni.
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  képviselőktől,  aki  egyetért  a
Mezőkövesdi  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Megállapodás  módosításával,
miszerint   Család  és  gyermekjóléti  központ,  mint  új  feladattal  egészült  ki,  az
kézfelnyújtással szavazzanak.

A szavazásban 7 fő települési képviselőből 5 fő vett részt. A Képviselő-testületből 5 fő igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletét.

61/2015.(XII.18.)számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módo-
sításáról

Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testülete  megtárgyalta a Mezőkövesdi 
Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa társulási megállapodás módosítását  és a 
következő határozatot hozza:

1./ Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a Társulási Megállapodás 
módosítását a jelen határozat melléklete szerint elfogadja.
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2./A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás 
módosításával kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a
polgármesterét, hogy a Társulási Megállapodás módosításával kapcsolatos szükséges
intézkedések megtegye.

Határidő: azonnal

Felelős: Bárdos József Szabolcs polgármester

4. Önkormányzati mezőgazdasági terület bérbeadása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos József Szabolcs  polgármester: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy Mezőnyárád
község Önkormányzat tulajdonában lévő szántó művelési ágú 6,9 ha területet évek óta
Gyöngy József egyéni vállalkozónak adja haszonbérbe. A területért évente 420.000,-
Ft  haszonbérleti  díjat  fizet,  melynek  esedékessége  tárgyév  szeptember  15-e.  A
haszonbérlő szeretné továbbra is bérbe venni a területet.  Megkérdezte a képviselőket,
van-e valakinek hozzászólása a napirenddel kapcsolatban.

H o z z á s z ó l á s  nem volt.
 

Bárdos József Szabolcs  polgármester: Megkérdezte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy
az  Önkormányzat  tulajdonában  lévő  szántó  művelési  ágú  6,9  ha  területet  2015.
december  31-től  2016.  december  30-ig  egy évre  haszonbérbe  adja  Gyöngy  József
Mezőnyárád,  Szent  István  király  út  118.  szám  alatti  egyéni  vállalkozónak,  az
kézfelnyújtással szavazzon.

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

62/2015.(XII.18.)számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Önkormányzati mezőgazdasági terület bérbeadása

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  tulajdonában  lévő  091/2
hrsz-ú, szántó művelési ágú, 6,9 ha területét 2015. december 31-től 2016. december
30-ig, egy év időtartamra bérbe adja. 
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A  mezőgazdasági  rendeltetésű  földterület  haszonbérlőjének  Gyöngy  József
Mezőnyárád, Szent István király út 118. szám alatti lakost jelöli ki.
A haszonbérleti díj 420.000 ,- Ft, azaz négyszázhúsz ezer forint. 
A haszonbérleti  díj kifizetése 2016. szeptember 15. napjáig esedékes.

Képviselő-testület  felhatalmazza  polgármesterét  a  haszonbérleti  szerződés
elkészítésére és aláírására. 

Felelős: Bárdos József Szabolcs polgármester

Határidő: 2015. december 31.

5. Időszerű feladatok megbeszélése

Bárdos József Szabolcs polgármester: Az év utolsó testületi ülésén megköszönte a képviselők
egész évben végzett  munkáját,   jó egészséget és sikerekben gazdag boldog új évet kívánt
mindenkinek!

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.

