
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült:  Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2016.  február  03-án
16,00 órakor megtartott  üléséről.

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

Tanácskozási joggal jelen vannak: Várnai Róbert jegyző
     Kovács Bertalanné gazdálkodási főmunkatárs
     Izsóf Józsefné élelmezésvezető

Jegyzőkönyvvezető: Oroszné Bodai Éva

Bárdos József Szabolcs polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, megállapította,
hogy a képviselő-testület határozatképes, mert  7 főből 7 fő jelen van. Ismertette az
ülés napirendi pontjait és kérte azok elfogadását.

NAPIRENDI PONTOK:

1. A 2016. évi nyersanyagnorma megállapítása a közétkeztetésben
         Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

2.       A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a térítési díjakról szóló önkormányzati
rendelet megtárgyalása

     Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

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

4.      Kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása
Előadó: Bárdos József  Szabolcs  polgármester

5.      Időszerű feladatok megbeszélése

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Megkérdezte  a  képviselőket,  amennyiben
egyetértenek a felsorolt napirendi pontokkal, kérte azok kézfelnyújtással történő
elfogadását.

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.

ELFOGADOTT NAPIRENDI PONTOK

1. A 2016. évi nyersanyagnorma megállapítása a közétkeztetésben
         Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester



2.       A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a térítési díjakról szóló önkormányzati
rendelet megtárgyalása

     Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

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

4.      Kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása
Előadó: Bárdos József  Szabolcs  polgármester

5.       Időszerű feladatok megbeszélése

NAPIRENDI PONTOK  MEGTRÁGYALÁSA

1. A 2016. évi nyersanyagnorma megállapítása a közétkeztetésben
 (Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva - eredményjegyzőkönyv)

Bárdos József Szabolcs  polgármester: Köszöntötte Izsóf Józsefné élelmezésvezetőt. Szóbeli
kiegészítésében elmondta, hogy a képviselő-testület hatáskörébe tartozik a közétkeztetés
nyersanyagnormájának  meghatározza.  Izsóf  Józsefné  élelmezésvezető  elkészítette  az
élelmiszer  nyersanyag  felhasználási  javaslatát  a  közétkeztetési  ellátásra  10  napra
vonatkoztatva az óvodás gyerekek, csak ebéd, a napközi, a munkahelyi felnőtt étkezők,
valamint  a  szociális  étkezők  esetében.  A  kimutatás  a  nyersanyag  költségeket
tartalmazza, azt az összeget, amibe a nyersanyag kerül, ehhez még hozzá jön a rezsi
költség. A nyersanyagnorma és a rezsi költségből állapítjuk meg a térítési díjat.
A  gyermekétkeztetésnél  csak  a  nyersanyagnormát  kell  a  térítési  díjban  megfizetni,
rezsiköltséget nem számítunk fel plusz költségként. 
A felnőtt  étkeztetésnél  abban  is  kell  döntenie  a  képviselő-testületnek,  hogy mennyi
legyen beépítve a térítési díjba a rezsi költségből.

Kérte a képviselők hozzászólását a nyersanyagnorma megállapításával kapcsolatban.

H o z z á s z ó l á s 

Orosz Lajosné képviselő: Megkérdezte, hogy a mi miatt emelkedett a nyersanyagnorma, mint
tudjuk a húsárak is csökkentek.

Izsóf Józsefné élelmezésvezető: Válaszában elmondta, hogy a nyersanyagnormát nettó árból
számítjuk,  a  húsnak  pedig  csak  az  Áfa-s  ára  csökkent.  Alapjában  véve  minden
nyersanyag ár – zöldség, gyümölcs, magvas dolgok, sajtok – emelkedett. Hozzá tette
még azt is, hogy nyersanyagnormát legutóbb 2013. évben emelt a testület, azóta is
azokkal a megállapított normákkal dolgozunk. 

Bárdos József Szabolcs polgármester: Válaszában elmondta, hogy az áfát még a nyersanyag
összegéhez  hozzá  kell  adni,  de  annyiban  vagyunk  kedvező  helyzetben,  hogy  az
önkormányzat az áfa-t vissza tudja igényelni. Megkérte a képviselőket, aki egyetért
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az élelmezésvezető által kiszámolt, a határozati javaslatban megjelent közétkeztetés
2016.évi nyersanyagnormáival, az kézfelnyújtással szavazzon.

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

1/2016.(II.03.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A 2016.évi nyersanyagnorma megállapítása a közétkeztetésben.

Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában működő 
Napközi Otthonos Konyhából biztosított közétkeztetés nyersanyagnormáit 2016. 
évben a következőképpen állapította meg:

Élelmiszer-felhasználás közétkeztetési ellátásra:

- Tízórai, ebéd, uzsonna szolgáltatása esetén:
         (Óvodai ellátás, 3-6 éves korig)        360,- +  ÁFA  

- Tízórai, ebéd, uzsonna szolgáltatás esetén:
         (Napközis ellátás: 7-14 éves korig)   420,- +  ÁFA  

- Csak ebéd szolgáltatás esetén:
         (Iskolai ellátás: 7-14 éves korig)       260,- +  ÁFA  

       - Tízórai szolgáltatás esetén:        100,-  + ÁFA  

- Felnőtt étkezés: 19-60 éves korig:
         (Csak ebéd szolgáltatás esetén)         335,- +  ÁFA  

- Szociális étkezés: 60 év felett:
         (Csak ebéd szolgáltatás esetén)        335,- +  ÁFA  

A közétkeztetésben a nyersanyagnormát 2013. március 1-től kell alkalmazni.
Képviselő-testület felkéri polgármesterét és utasítja az élelmezésvezetőt, hogy az
elfogadott nyersanyagnorma betartását a közétkeztetésben biztosítsa.

Felelős: Bárdos József Szabolcs polgármester
                                Izsóf Józsefné élelmezésvezető

Határidő: 2016. február 29. és folyamatos

Az önkormányzat intézményében felnőtt étkeztetés megállapítása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)
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Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében  elmondta,  hogy  a
nyersanyagnorma elfogadása mellet a képviselőknek dönteniük kell abban is, hogy a
munkahelyi és vendégétkezők esetében mennyi plusz rezsiköltséggel fogadja el az
étkeztetés  térítési  díját.  A  kiadott  írásos  anyagban  kimutatást  készítettünk  arra
vonatkozólag, hogy a nyersanyagnorma mellé %-os formában milyen díjakat lehet
megállapítani.  Javasolta,  hogy a munkahelyi  étkeztetés esetében a legalacsonyabb
30%-os rezsiköltséggel fogadja el a testület az étkezési térítési díjakat. Véleménye
szerint saját dolgozóink tekintetében ennyi kedvezménnyel élhetünk. 
A vendégétkezők esetében javasolta a 55 %-os rezsi költség elfogadását. Igaz, hogy
az elmúlt időszakban ez 60 %-os rezsiköltséggel lett elfogadva, de az az igazság,
hogy a szomszéd településről az étteremből házhozszállítással sem jön többre ki az
ebéd  költsége,  ezt  figyelembe  kell  vennünk,  ahhoz  hogy  mi  is  tudjunk  tovább
működni.
Megkérdezte a képviselőket, akinek hozzászólása van a napirenddel kapcsolatban az
tegye meg.

Hozzászólás nem volt.

Bárdos József Szabolcs polgármester: Megkérte a képviselőket, aki egyetért az önkormányzat
intézményében  a  munkahelyi  étkeztetés  435,-  Ft/nap  +  ÁFA,  a  vendégétkeztetés
502,- Ft/nap + ÁFA 2016.évi díjaival, az kézfelnyújtással szavazzon. A térítési díjak
2016. március 1-től kerülnek alkalmazásra.

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

2/2016.(II.03.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Önkormányzat intézményében felnőtt étkeztetés biztosítása.

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  általa  fenntartott
intézményben  a  következő  étkeztetéseket  biztosítja,  melynek  térítési  díjait  a
következőképpen határozza meg  2016. évre vonatkozóan:

Felnőtt étkeztetés
Munkahelyi étkező 435,- Ft/nap + ÁFA
Vendégétkező 502,- Ft/nap + ÁFA

A konyhai hulladék elszállításának díja: 150,- Ft/vödör

A megállapított térítési díjakat 2016. március 01-től kell alkalmazni.

Képviselő-testület  utasítja  az  élelmezésvezetőt  az  étkeztetés  során  megállapított
díjak alkalmazására.

Felelős: Bárdos József Szabolcs polgármester
      Izsóf Józsefné élelmezésvezető

Határidő:  2016. február 29. és folyamatos
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2. A  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátásokról  és  a  térítési  díjakról  szóló
önkormányzati rendelet megtárgyalása     
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos  József  Szabolcs  polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében  elmondta,  hogy  a
nyersanyagnorma elfogadásával, az óvoda, a napközi és a menza étkeztetés térítési
díját  még  nem  fogadta  el  a  testület.  Mivel  a  gyermekétkeztetésnél  plusz
rezsiköltséget nem lehet számolni a térítési díjhoz, így  a nyersanyagnorma alapján
kerülhet megállapításra a 2016. évi térítési díj.
A  hatályos  rendelkezések  értelmében  a  személyes  gondoskodás  körébe  tartozó
szociális  ellátások intézményi  térítési  díja a  szolgáltatási  önköltség és a normatív
állami  hozzájárulás  különbözete.  A szolgáltatási  önköltség  a  szolgáltatás  kapcsán
felmerült ráfordítások egy szolgáltatási egységre számított értéke, melyet a tárgy év
adatai  alapján  kell  megállapítani.  A  szolgáltatási  önköltség  év  közben  egy
alkalommal  korrigálható,  ha  azt  a  tárgyidőszaki  folyamatok  indokolják.  A
számítások alapján az önköltség és a normatíva különbözete: 625,- Ft/adag/nap.
Javasolta, hogy a szociális étkeztetésnél sávosan kellene megállapítani a díjat, mert
vannak olyanok – kevés számban -, hogy nagyon kevés a jövedelmük, de vannak
olyanok is, akik könnyebben ki tudják fizetni az étkezés árát.  Ennek megfelelően
négy  sávot  javasolt  elfogadni  a  testületnek:  az  egyik  amikor  az  egy  főre  jutó
jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 100 % -át, ebben az  esetben  az
önkormányzat átvállalná az étkezési térítési díj összegét. A másik sávnál amikor az
egy főre  jutó  jövedelem a   nyugdíjminimum 101 %-a  és  150 %-a  között  van  a
jövedelem, ebben az esetben 335,- Ft/adag/nap + ÁFA térítési díj, a harmadik sávnál
az egy főre jutó jövedelem 151 % és 300 %-a között  van a jövedelem, ebben az
esetben  368,-  Ft  +  ÁFA  /adag,  és  akinek  301  %  fölött  van  az  egy  főre  jutó
jövedelme,  abban  az  esetben  a  térítési  díj  összege  402,-  Ft  +  ÁFA/adag.  Az
ebédkihordást  20,- Ft +ÁFA/nap/szállítási összegben javasolta megállapítani.
A gyermekétkeztetés tekintetében javasolta, hogy az 1-2 gyermekes családoknál az
önkormányzat 30 % kedvezményt adjon a térítési díj összegéből. Ez azért lenne jó,
mivel  a  három és  több  gyermekes  családok  törvény  alapján  jogosultak  50  %-os
kedvezményre, ne maradjanak ki teljesen az 1 – 2 gyermeket nevelő családok sem.

Kérte  a  képviselők  javaslatát  a  kiadott  írásos  anyag,  s  az  elmondottak  alapján  a
szociális étkeztetés megállapításához.

H o z z á s z ó l á s  nem volt.

Bárdos József Szabolcs polgármester: Megkérte a képviselőket, aki egyetért az önkormányzat
intézményeiben biztosított gyermekétkeztetéssel a rendelet tervezetnek megfelelően
és  a  szociális  étkeztetés  térítés  díjával  a  sávos  javaslattal  egyetért,  az
kézfelnyújtással szavazzon.

A szavazásban 7 fő települési képviselőből 7fő vett részt. A Képviselő-testületből 7 fő igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletét.
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MEZŐNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2016.(II. 04.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
és a térítési díjakról

Mezőnyárád  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)
bekezdésében  és  a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.
törvény  13.§  (1)  bekezdésének  8.  pontjában  meghatározott  feladatkörében  eljárva  és  a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés
a.)  pontjában és a 92.§ (2) bekezdés  f)  pontjában,  illetőleg a gyermekek védelméről  és a
gyámügyi  igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  törvény  29.  §  (1)  bekezdésében  kapott
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

1. Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

2.

1.§ (1)  Mezőnyárád  Község Önkormányzata  a  következő  személyes  gondoskodást  nyújtó
szociális és gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:

a) szociális étkeztetés,
b) házi segítségnyújtás,
c) családsegítés,
d) gyermekjóléti szolgáltatás
e) gyermekek napközbeni ellátása.

(2) A  házi  segítségnyújtást,  a  családsegítést  és  a  gyermekjóléti  szolgáltatást  a
Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás útján biztosítja.

3. Szociális étkeztetés

2.§ (1)  Az  étkeztetés  keretében  azoknak  a  szociálisan  rászorultaknak  a  legalább  napi
egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik megfelelnek az Szt. 62. § (1) bekezdésében
meghatározott feltételeknek.

(2) Az Szt. 62. § (1) bekezdése alkalmazásában szociálisan rászorult személy jövedelmi
viszonyokra tekintet nélkül, aki

a) a kora miatt, ha a reá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, vagy
b) korkedvezményes, vagy korengedményes  nyugellátásban részesül,
c) az egészségi állapota miatt, ha a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az

érintett nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg étkeztetést, vagy
d) a fogyatékosság és pszichiátriai betegsége miatt, ha a vonatkozó orvosi szakvélemények

alapján  a  háziorvos  igazolja,  hogy  a  betegség  jellege  miatt  az  érintett  nem  képes
biztosítani a napi egyszeri meleg étkeztetést, vagy

e) a  szenvedélybetegsége  miatt,  ha  a  vonatkozó  szakorvosi  szakvélemények  alapján  a
háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani a napi
egyszeri meleg étkeztetést, vagy
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f) a  hajléktalansága  miatt,  ha  a  személy  nyilatkozatában  tartózkodási  helyeként  az
önkormányzat illetékességi területét jelölte meg, és a hajléktalan étkeztetésének hiánya
veszélyezteti a hajléktalan életét.

(3)     Az önkormányzat az étkeztetési szolgáltatást a saját közkonyhája által nyújtja.

(4)    Az önkormányzat az étkeztetést az (1) bekezdésben meghatározott
    a) intézményben igénybe vehető étkezéssel – ide értve a helyben fogyasztást vagy étel 
        elvitelét – vagy
    b) intézményből az étel házhozszállításával biztosítja.

(5) Az étkeztetés nyújtásának konkrét módjáról a szolgáltatást megállapító határozatban kell
rendelkezni.

3.§ (1)  A  szociális  étkeztetés  igénybevétele  iránti  kérelmet   Mezőnyárádi  Közös
Önkormányzati  Hivatalába kell benyújtani. 

(2)  Az  étkeztetés  igénybevételére  irányuló  kérelemhez  csatolni  kell  a  2.  §  (1)
bekezdésben  foglalt  feltételek  igazolására  alkalmas  iratot  (orvosi  szakvéleményt,
háziorvosi  igazolást,  szakorvosi  igazolást,  fogyatékossági  támogatást  megállapító
határozatot).  

4.§ (1) A szociális étkeztetés intézményi térítési díja a szolgáltatási önköltség és a normatív
állami hozzájárulás különbözete: 625,- Ft+ÁFA/ellátási nap 

(2) A szociális étkeztetésért az igénybevevő által fizetendő személyi térítési díj összege:
a)  ha a  szolgáltatást  igénybe  vevő személy  rendszeres  havi  jövedelme az  öregségi

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át nem haladja meg:
térítési díjat nem kell fizetnie

b) ha a  szolgáltatást  igénybe  vevő személy rendszeres  havi  jövedelme az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 101 % - 150 %-a között van:

        335,-Ft+ÁFA/ellátási nap 
c)  ha a  szolgáltatást  igénybe  vevő személy  rendszeres  havi  jövedelme az  öregségi

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 151 % - 300 %-a között van:
        368,-Ft+ÁFA/ellátási nap 

d) ha a  szolgáltatást  igénybe  vevő személy rendszeres  havi  jövedelme az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 301 % -a  fölött  van:

                    402,-Ft+ÁFA/ellátási nap 
(3) Az étel kiszállításáért fizetendő díj: 

20,-Ft+ÁFA/szállítás

5. §    A szociális étkeztetés iránti kérelmekben átruházott hatáskörben a Szociális Bizottság 
dönt.

3. Gyermekek napközbeni ellátása

6.§  Mezőnyárád  Község  Önkormányzata  a  gyermekek  napközbeni  ellátásáról  az  általa
fenntartott óvodában és napközi otthonos konyhán gondoskodik.

7.§ (1) A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díja az élelmezés nyersanyag-
költségének egy ellátottra jutó napi összege:
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Élelmezési nyersanyag-
norma
Ft/adag

Térítési díj
Ft/ellátási nap

a) Óvoda 360,-Ft + ÁFA 360,-Ft + ÁFA
b) Napközi 420,-Ft + ÁFA 420,-Ft + ÁFA
c) Menza 260,-Ft + ÁFA 260,-Ft + ÁFA
d) Tízórai 100,-Ft + ÁFA 100,-Ft + ÁFA

(2)Az  1  és  2  gyermekes  családban  a  gyermekek  napközbeni  ellátásának  intézményi
térítési  díjának összege 30 % kedvezménnyel állapítható meg.

(3)A  gyermekek  napközbeni  ellátása  iránti  kérelmeket  a  Napközi  Otthonos  Óvoda,
valamint az Élelmezés vezetőinek kell  benyújtani.

4. Záró rendelkezések

8.§ Ez a rendelet 2016. március 1-én lép hatályba. 
                                                                         
9.§ Hatályát veszti Mezőnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról és a térítési díjakról  szóló 1/2013.(II.19.)  önkormányzati
rendelet.

4. Mezőnyárád község Önkormányzat 2016.évi költségvetésének beterjesztése
(Írásos anyag a  jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos József Szabolcs polgármester: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy Mezőnyárád
község  Önkormányzat  2016.évi  költségvetésének  írásos  anyaga  elkészült,  melyet
minden  képviselő  megkapott.  A  tavalyi  költségvetéshez  hasonlóan,  külön  kell  az
önkormányzatnak, külön a hivatalnak költségvetést készíteni.

            Ezt a költségvetést  egész évre kell elkészíteni.      A költségvetés visszafogott.
Javasolta, hogy a  mai testületi ülésen részletesen tárgyalják meg az előterjesztését,
mondják  el  módosítási  ötleteiket,  javaslataikat  a  költségvetéssel  kapcsolatban.  A
javaslatok átvezetésre kerülnek majd a költségvetésben és ezt követően a következő
testületi  ülésen  az  elkészített  rendelet-tervezetet  a  képviselők  megtárgyalják  és  ha
minden rendben van, akkor az elfogadásra is kerülhet.     Megkérdezte a képviselőket,
van-e valakinek hozzászólása az önkormányzat 2016. évi költségvetéséhez. 

H o z z á s z ó l á s o k .

Szajlai Gábor képviselő: Megkérdezte, hogy a jubileumi jutalomra ki jogosult?

Kovács Bertalanné gazdálkodási főmunkatársa: Válaszában elmondta, hogy a köztisztviselő
ledolgozott  évei  után  jár  jubileumi  jutalom.  Jelen   esetben  30  éves  ledolgozott
munkaviszony után a Csincse-i aljegyző asszonyról van szó.
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Orosz Lajosné képviselő: Az írásos anyagból látja, hogy tulajdonképpen az óvoda fenntartását
4 millió forinttal ki kell pótolnia az önkormányzatnak.

Kovács  Bertalanné gazdálkodási  főmunkatárs:  Válaszában  elmondta,  hogy az  államtól  az
óvodára kapott pénz a bérekre és annak járulékaira elég, a többit hozzá kell tennie az
önkormányzatnak.

Orosz Lajosné  képviselő: A maradványt nem látja az írásos anyagban, az mennyi?

Kovács Bertalanné gazdálkodási főmunkatárs: Elmondta, hogy addig amíg a zárás nincs meg,
addig nem tudja maradvány összegét.

Hajdu Gábor képviselő: A hó eltakarításra betervezett összeget soknak tartja. Az útjavításra
betervezett összeg, milyen konkrét javításokat takar.

Orosz  Lajosné képviselő:  Megkérdezte  továbbá,  hogy  a  konyhánál  betervezett  takarítás
költségébe, mi van még benn, a kiküldetés költsége mit takar?

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Válaszában  elmondta,  hogy  sajnos  van  a
településünkön olyan útszakasz, amely még nincs leaszfaltozva, ez a Zrínyi út, de az
útjavításnál  az  aszfaltozásra  is  gondoltak  a  tervezés  során.  De természetesen  ezek
tervek, de ha pályázat útján ezeket a feladatokat meg tudnánk oldani,  a betervezett
összeget át lehetne csoportosítani.

 
Hajdu Gábor képviselő: Megkérdezte, hogy a konyhai hulladéknál beterezett összeg mit takar.

Bárdos  József   Szabolcs polgármester:  Válaszában  elmondta,  hogy  a  használt  olaj
elszállítására szerződést kellett kötni.

Hajdu Gábor képviselő: Véleménye szerint, a békafesztiválra betervezett összeg kevés, abból
nem lehet megrendezni egy ilyen nagy volumenű rendezvényt.

Orosz Lajosné képviselő: Hozzászólásában elmondta,  hogy akkor el  kell  dönteni,  hogy ki
rendezi  a  békafesztivált  a  Faluszépítő  Egyesület  ,  vagy  az  Önkormányzat,  vagy
közösen.

Bárdos József Szabolcs polgármester: Válaszában elmondta, hogy a költségvetésbe máshol is
van  betervezve  összeg,  rendezvényszervezésekre,  amit  a  békafesztiválra  lehetne
fordítani. A rendezvény megtartására igény van.

Udvari  János képviselő:  Véleménye  szerint  a   legfontosabbat  nem  látja  a  költségvetés
tervezésénél, az iskola felújítását. Nagyon rossz állapotban van az iskolánk. Ha nem
tesszük szívügyünkké,   Mezőnyárád  település  csak leépül.  A gyermekes  szülők ne
fognak  ide  jönni  lakni,  sőt  még  aki  teheti  az  is  el  fog  kötözni  a  településről.
Mezőnyárád  legvonzóbb  pontja  az  iskola  volt  eddig.  Ne  engedjük  már,  hogy  ez
másképp  legyen.
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Szajlai  Gábor képviselő:  Hozzászólásában  elmondta,  hogy  mióta  a  KLIK  fenntartásában
vannak az iskolák, országos probléma lett.

Hajdu Gábor képviselő: Javasolta,  hogy mindenki gondolja át,  azt,  hogy a költségvetésből
honnan lehetne átcsoportosítani összeget, amit az iskolára tudnánk fordítani. 

Orosz  Lajosné képviselő:  Megkérdezte,  hogy a  településnek  már  van kisbusza,  annak  az
üzemeltetése hogyan fog történni? A vagyonbiztosításra betervezett összeget sokallja.

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Mivel  már  más  egyéb  hozzászólás  nincs  a
költségvetéssel  kapcsolatban,  kérte  a  képviselőket,  hogy  a  következő  ülésig,
gondolkozzanak el azon, hogyan lehetne olyan költségvetést elfogadni, amelyben az
iskola  felújítását,  fennmaradását  is  biztosítani  tudná  az  önkormányzat  a
lehetőségekhez mért összegekkel. Aki ezzel egyetért, az kézfelnyújtással szavazzon.

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  állásfoglalása  alapján  az
önkormányzat 2016.évi költségvetését megtárgyalta és azt a  következő testületi ülésre
átdolgozás után, továbbtárgyalásra elhalasztja.

4./ Kéményseprő-ipari tevékenység ellátása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos József Szabolcs polgármester: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy Mezőnyárád
Község Önkormányzatának Képviselő testülete önként vállalt feladatként  az 1995. évi
XLII.  törvény  alapján  vállalta  Mezőnyárád  község  közigazgatási  területén  a
kéményseprő  ipari  közszolgáltatásról   való  gondoskodást.  Mezőnyárád  község
Önkormányzatával  kötött  közszolgáltatási  szerződés  alapján  a  kéményseprő-ipari
közszolgáltatást  2013.  január  1-től  2018.  december  31-ig  a  Mezőkövesdi  VG Zrt.
(3400 Mezőkövesd, Dózsa György út 2.)  látja el. 
Javasolta,  hogy a kéményseprő-ipari  tevékenységről  szóló 2015. éci CCXI törvény
10.§.(1)  bekezdése  b.)  pontjában  foglaltak  szerint  a  kéményseprő  közszolgáltatást
2016.  július  1-től  az  önkormányzat  ne  biztosítja,  így  a  közszolgáltatási  szerződést
felmondja,  ezen időponttól a kéményseprő-ipari  szervnek átadja. Erről a képviselő-
testületnek határozatban kell döntenie. 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 a
kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. éci CCXI törvény 10.§.(1) bekezdése
b.) pontjában  foglaltak szerint a kéményseprő közszolgáltatást 2016. július 1-től az
önkormányzat  ne  biztosítja,  így  a  közszolgáltatási  szerződést  felmondja,  ezen
időponttól a kéményseprő-ipari szervnek átadja, az kézfelnyújtással  szavazzon.

A szavazásban 7 fő települési képviselőből 7fő vett részt. A Képviselő-testületből 7 fő igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát.
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3/2016.(II.03.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása

Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a kéményseprő-ipari 
tevékenység 2016. július 1-től történő ellátásáról.

A  kéményseprő-ipari  tevékenységről  szóló  2015.  évi  CCXI.  törvény  10.§.(1)
bekezdése  b.)  pontjában  foglaltak  szerint  a  közszolgáltatást  2016.  július  1-től  az
önkormányzat  nem   biztosítja,  a  közszolgáltatási  szerződést  felmondja,  a
kéményseprő-ipari  tevékenységet  ezen  időponttól  a  kéményseprő-ipari  szervnek
átadja.

Felelős: Bárdos József Szabolcs polgármester

Határidő: azonnal

5. Időszerű feladatok megbeszélése

Bárdos József  Szabolcs  polgármester:  Tájékoztatta a képviselőket, hogy az elmúlt évhez
hasonlóan  az  idén  is  lesz  lehetőség  az  elektromos  hulladékgyűjtésre  a
településen.
Tájékoztatta  továbbá  a  képviselőket  arról  is,  hogy  a  Polgárőr  Egyesület
polgárőr  nap,  a  Mezőnyárádi  Faluszépítő  Egyesület  a  békafesztivál
megrendezésére  nyújtotta be a pályázatát.
Az  önkormányzat  TOP pályázat  keretében  szeretné  benyújtani  a  pályázatát
orvosi  rendelő  felújítására,  fűtés  korszerűsítésre,  konyha  felújítására,
önkormányzat fenntartása alatt álló intézmények energetikai korszerűsítésére. 

Hajdu Gábor képviselő: Megkérdezte, hogy mikor kerül sor a Toldi úton az árkok  kiásására?

Bárdos  József   Szabolcs polgármester:  Rövidesen  sort  kerítenek  rá,  a  közmunkások
közreműködésével.

Több tárgy nincs, a polgármester az ülést bezárta.
         

Kmf.

Bárdos József Szabolcs                            Várnai Róbert
      polgármester                                             jegyző
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