
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 15-i nyilt
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

Jegyzőkönyvvezető: Oroszné Bodai Éva

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Köszöntötte  a  képviselőket,   a  testületi  ülést
megnyitotta, megállapította hogy az ülés határozatképes, mert  7 főből  7 fő jelen van. 

           Ismertette az ülés napirendi pontjait,  kérte azok elfogadását

Az ülés javasolt napirendi pontjai:

1./     Javaslat a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettségek megállapításáról
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

2./     Az  Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

3./     Mezőnyárád község Önkormányzat vagyonrendeletének módosítása
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

4./      Időszerű feladatok megbeszélése

Képviselő-testület  vita  nélkül,  egyhangúlag  megtárgyalásra  elfogadta  az  alábbi  napirendi
pontokat, senki nem tett javaslatot egyéb napirend tárgyalására.

Elfogadott napirendi pontok:

1./     Javaslat a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettségek megállapításáról.
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

2./     Az  Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása



Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

3./     Mezőnyárád község Önkormányzat vagyonrendeletének módosítása
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

4./      Időszerű feladatok megbeszélése

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA:

1. Javaslat a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettségek megállapítására.

(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében  elmondta,  hogy  az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §  szerint a helyi önkormányzat
évente,  legkésőbb a költségvetési  rendelet  elfogadásáig  határozatban állapítja  meg a
Magyarország gazdasági stabilitásáról  szóló 2011.évi CXCIV törvény (továbbiakban:
Stabilitási  törvény)  45.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  felhatalmazása  alapján  kiadott
jogszabályban  meghatározottak  szerinti  saját  bevételeinek,  valamint  a  Stabilitási
törvény 3.  §  (1)  bekezdése  szerinti  adósságot  keletkeztető  ügyleteiből  eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. A törvényi
felhatalmazások alapján a Kormány megalkotta az adósságot keletkeztető ügyletekhez
történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletét,
melyben meghatározásra került, hogy mely bevételek minősülnek saját bevételnek. A
helyi adók esetében feltételeztük, hogy az iparűzési adó rendszere a következő években
is  fennmarad,  de  annak  jövő  évre  vonatkozóan  további  csökkenésével  számoltunk.
2016. évben és azt követő években sem tervez Önkormányzatunk hitelt felvenni. Kérte a
képviselőket, akinek hozzászólása van a napirenddel kapcsolatban, az tegye meg.

H o z z á s z ó l á s nem volt.

Bárdos József Szabolcs polgármester: Megkérdezte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy
Mezőnyárád község  Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évre és az azt követő
évekre vonatkozó saját bevételeinek és a 2011.évi CXCIV tv. (Stabilitási tv.) 3. § (1)
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
várható  összegét  a  határozat  melléklete  szerint  állapítja  meg  és  a  mellékletnek
megfelelően  határozza  meg  az  önkormányzat  2016.  évi  költségvetési  rendeletében
szereplő  saját  bevételek  és  az  adósságot  keletkeztető  fizetési  kötelezettségek
előirányzati összegét, 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.

5/2016.(II.15.) Képviselő-testületi határozat
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Tárgy: A  saját  bevételek  és  az  adósságot  keletkeztető  ügyletekből  eredő  fizetési
kötelezettségek megállapítása

Mezőnyárád község  Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évre és az azt követő
évekre vonatkozó saját bevételeinek és a 2011.évi CXCIV tv. (Stabilitási tv.) 3. § (1)
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
várható  összegét  a  határozat  melléklete  szerint  állapítja  meg  és  a  mellékletnek
megfelelően  határozza  meg  az  önkormányzat  2016.  évi  költségvetési  rendeletében
szereplő  saját  bevételek  és  az  adósságot  keletkeztető  fizetési  kötelezettségek
előirányzati összegét.

Felelős:    Bárdos József Szabolcs polgármester
                   Várnai Róbert                      jegyző

Határidő: folyamatos

2. Az önkormányzat 2016.évi költségvetésének elfogadása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében  elmondta,  hogy  az  előző
testületi  ülésen  a  képviselő-testület  tárgyalta  az  önkormányzat  2016.  évi
költségvetését.  Átbeszélte,  megtárgyalta  és  elviekben  el  is  fogadta  a  testület  az
önkormányzat pénzfelosztását. Elkészült a rendelet tervezet is az önkormányzat 2016.
évi költségvetéséről, amit a képviselők írásos anyagként megkaptak. A költségvetéssel
kapcsolatban  elmondta,  hogy  megnyugtató  az  a  tény,  hogy  nincs  szükség  hitel
felvételére,  hiányos  költségvetés  elfogadására.   Egyetlen  változás  történt  az  előző
ülésen  megtárgyaltakra  tekintettel,   be  terveztünk  900  eFT  +  ÁFA  összeget  az
általános iskola felújítására, ebben festése, egyéb karbantartás van benne. Megkérdezte
a  képviselőket,  akinek  van  hozzászólása  az  önkormányzat  2016.  évi   költségvetés
elfogadásához, az tegye meg.

Bogyó József képviselő: Ha az iparűzési adóból a kintlévőségek befizetésre kerülnének, azt az
összeget is lehetne fordítani az iskola felújítására.

Orosz  Lajosné képviselő:  Megkérdezte,  hogy  történt-e  intézkedés  a  kintlévőségek
behajtására?

Bárdos József Szabolcs polgármester: Válaszában elmondta, hogy a felszólítások kiküldésre
kerültek,  de  30  napja  van  rá  az  ügyfeleknek,  hogy  a  felszólításban  lévő  összeg
befizetéséről gondoskodjanak, ha nem hivatalból ez után tudunk intézkedni.

Szajlai  Gábor képviselő:  Javasolta,  hogy meg kellene várni a egyházi  döntést,  a pályázati
lehetőségeket, majd ez után kellene komolyan foglalkozni az iskola felújításával.

Udvari János  képviselő: Véleménye szerint túl sok idő nincs a várakozásokra.

Orosz Lajosné képviselő: Elmondta, hogy a kisebb felújításokat meg fogjuk tudni csinálni így
is, ha ebben a formában fogadjuk el a költségvetést.
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Bárdos József   Szabolcs polgármester:  Megkérdezte  a  képviselőket,  hogy aki  egyetért  az
önkormányzat  2016.  évi  költségvetésével  a  rendelet-tervezetben  foglaltakkal,  az
kézfelnyújtással szavazzon.

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

Mezőnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2016.(II.16.) önkormányzati rendelet

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Mezőnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 23.§(1) bekezdése, valamint a 24. §(2) bekezdése alapján – figyelembe véve e
jogszabály,  valamint  az  államháztartásról  szóló  törvény  végrehajtásáról  szóló  368/2011.
(XII.31.) Korm. rendeletben meghatározottakat,  az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d., pont-
jában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Mezőnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságai-
ra, a Képviselő-testület hivatalára (Közös Önkormányzati Hivatal) és az Önkormányzat
költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a. költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 17.3180eFt-ban

b. költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 17.5454eFt-ban

c. finanszírozási bevételek főösszegét 62.034eFt-ban

d. finanszírozási kiadások főösszegét 59.760eFt-ban

e. bevételi főösszegét 235.214eFt-ban

f. kiadási főösszegét 235.214eFt-ban 

állapítja meg.
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3.§ (1) A 2. § (1) bek. a) pontjában megállapított költségvetési bevételek előirányzat csopor-
tonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami
(államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5,
2.6, 2.7, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4, 1, 5.2, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 9, 9.1, 9.2 melléklete
tartalmazza.

(2) A 2. § (1) bek. b) pontjában megállapított költségvetési kiadások előirányzat csopor-
tonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami
(államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4,
10.5, 10.6, 10.7, 11, 11.1, 12, 12.1, 12.2, 12.3, 13, 13.1, 13.2 melléklete tartalmazza.

(3) A 2. § (1) bek. c) pontjában megállapított  finanszírozási bevételek részletezését e
rendelet 4 melléklet B8 pontja tartalmazza.

(4)A 2. § (1) bek. d) pontjában megállapított finanszírozási kiadások részletezését e ren-
delet 10, 10.1 melléklet K.915 pontja tartalmazza.

(5) Az önkormányzati  szintű  működési és felhalmozási célú bevételi  és kiadási elő-
irányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de –
a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet
1 melléklete tartalmazza. 

4.§ (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat felada-
tonkénti részletezését e rendelet 14 melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat feladatonkénti
részletezését e rendelet 15 melléklete tartalmazza.

5.§ (1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül 

a) 2.000eFt általános tartalékot és 

b) 0 eFt céltartalékot állapít meg. 

6.§ A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb cso-
portokban a 16 melléklet tartalmazza. 

7.§ (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal ké-
szítse elő a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénybejelentését.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálá-
sáról, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a Polgármester köteles gon-
doskodni.
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A költségvetés végrehajtásának szabályai

8.§ A Képviselő-testület e rendeletben jóváhagyott előirányzatok, és létszámkeretek módosí-
tásának, átcsoportosításának jogát minden esetben fenntartja magának.

9.§ A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a
polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy
tőkegarantált értékpapírt vásároljon.

10.§ A Költségvetési  előirányzatok feletti  rendelkezési  jogosultság tekintetében,  az önkor-
mányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel ren-
delkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a Polgármester rendelkezik
teljes jogkörrel.

11.§ (1) A költségvetési szervek a saját működési bevételük eredeti, illetve módosított elő-
irányzatot meghaladó többletbevétel 50 %-át – a jegyző egyidejű tájékoztatásával – saját
hatáskörben felhasználhatják, míg az 50 %-a az önkormányzat bevételét képezi.

(2) A költségvetési szervek az (1) bekezdés szerint saját működési bevételek eredeti, il-
letve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeikből az éves személyi juttatá-
sok és az azzal összefüggő munkaadót terhelő járulékok előirányzatát nem növelhetik.

(3) A költségvetési szervek és a Közös Önkormányzati Hivatal az államháztartáson kí-
vülről átvett pénzeszközök, valamint a támogatásértékű bevételek eredeti, illetve módosí-
tott előirányzatát meghaladó többletbevételeket – jegyző egyidejű tájékoztatása mellett –
intézményi hatáskörben felhasználhatják.

12.§ A feladat elmaradásból származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások felhasz-
nálására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

13.§ (1) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a tartozásállományuk-
ról e rendelet 23 melléklete szerinti formában és tartalommal kötelesek adatszolgáltatást
teljesíteni.

2. Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a költségvetési szerv az általa elismert tarto-
zásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta, a tárgyhó utolsó naptári
napjának megfelelően a tárgyhót követő 5-ig a Jegyző részére köteles teljesíteni.

14.§ (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek
beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat
kell alkalmazni. 
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(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési
szerveknél az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:

a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,

b) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszá-
molandó kiadások,

c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és pro-
pagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,

d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informati-
kai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesí-
tése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzé-
sére irányuló kiadások,

e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi 
juttatások rovatain elszámolandó, 300.000 forint értéket el nem érő kiadások,

f) a c)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működé-
si célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú elő-
zetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, 

g) az a)-f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel 
adott előlegek,

h) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára 
biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatatott szervezet, sze-
mély nem rendelkezik hitelintézeti számlával. 

15.§ (1) A Képviselő-testület a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illet-
ményalapját 2016. évben 38.650, - Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a határozatlan időre kinevezett köztisztviselői jogviszonyban foglal-
koztatott dolgozói részére a cafeteria juttatás éves bruttó összegét  200.000, - Ft- ban hatá-
rozza meg.

(3) A Képviselő-testület a határozatlan időre kinevezett közalkalmazotti jogviszonyban,
valamint a munka törvénykönyv hatálya alá tartozó dolgozói részére 5.000, - Ft/hó és
8.000,- Ft/hó értékű étkezései utalványt biztosít, míg az alkalmazotti étkezők részére
8.000 Ft/hó mértékű természetbeni juttatást nyújt.

(4) A természetbeni juttatás időarányos összege illeti meg a dolgozót abban az esetben, ha 30
napot meghaladóan folyamatosan távol van.

Egyéb rendelkezések
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16.§ (1) A Képviselő-testület  a civil  önszerveződő közösségek, sportegyesület,  együttesek,
klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére a költségvetésben meghatározott
keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás folyósításának feltétele,
hogy a pályázó, illetve kérelmező szervezet, személy elfogadja az Önkormányzat által
meghatározott pályázati kiírásban vagy a pályázóval, kérelmezővel megkötendő támo-
gatási szerződésben foglaltakat. 

(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel,
személlyel – az Önkormányzat nevében – a Polgármester „Támogatási Szerződés”-t köt
a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vo-
natkozóan. 

(3) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy 

a) a támogatásra pályázó, támogatást  kérelmező szervezetnek, személynek ne le-
gyen az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei felé semmiféle tartozása,
továbbá

b) a pályázó, kérelmező szervezet megfeleljen a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról  szóló  2007.  évi  CLXXXI.  törvényben  foglalt  feltételeknek,
melyről a pályázó kérelmező írásban köteles nyilatkozni.

(4) A támogatott jogosult részben vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyi-
ben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg. 

(5) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vet-
te igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a
támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat fi-
zetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni. 

(6) A támogatott a kapott támogatással a pályázatban, illetve a támogatási megállapo-
dásban megfogalmazott cél, illetve tevékenység megvalósítását követően 30 napon be-
lül, de legkésőbb a támogatás folyósítását követő év 01. 31 –ig köteles elszámolni.

(7) A támogatott szervezet, személy – szöveges beszámolóból és a felhasználást igazoló
számlamásolatokból álló – elszámolását az ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott
személy ellenőrizheti. 

(8) Újabb támogatási igény benyújtásának feltétele, hogy a támogatott szervezet, sze-
mély hiánytalanul eleget tett – korábbi támogatással kapcsolatos – elszámolási (szám-
adási) kötelezettségének és az elszámolás ellenőrzésével megbízott nem állapított meg
szabálytalanságot. 

(9) A Képviselő-testület által nyújtott – nem normatív – céljellegű működési vagy fej-
lesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét – a ket-
tőszázezer forint összeg alatti  támogatások kivételével – az Önkormányzat  honlapján
közzé kell tenni. 
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(10) A (2) bekezdés szerinti „Támogatási Szerződés” részletes tartalmát – az (1) – (8)
bekezdésben leírtak figyelembevételével – a Polgármester jogosult kialakítani. 

(11) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére mind az Önkormányzatnál, mind a 
költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha 

(a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel, 

(b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség), 

(c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel,

(d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.

(12) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 1.000 eFt-ig a Polgármester, illetve az
átvétellel  érintett  költségvetési  szervek vezetője, ezen összeg felett  minden esetben a
Képviselő-testület dönt. 

(13) A (11) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás át-
vételéről a Polgármester, illetve az átvétellel  érintett költségvetési szerv vezetője fel-
jegyzést készít, míg a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határo-
zatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni: 

(a) átadó neve, címe,

(b) átadott-átvett forrás tárgyiasult formája, mennyisége, értéke,

(c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja.

(d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel a (11) bekezdés (a)-(d) pont-
jában leírt feltételeknek.

(e) az átvevő aláírását.

17.§ A közvetett támogatások 2016. évre tervezett összegét e rendelet 17 melléklete tartal-
mazza.

18.§ Az önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fize-
tési kötelezettségének bemutatását e rendelet 18-22 melléklete tartalmazza.

19.§ A 2016. év várható bevételi  és kiadási  előirányzatok teljesülésére vonatkozó,  önkor-
mányzati  szintű  előirányzat-felhasználási  ütemtervet e  rendelet  23 melléklete  tartal-
mazza.

20.§ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában
meghatározott,  az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csato-
landó  vagyonkimutatást  az  államháztartás  számviteléről  szóló  4/2013.  (I.11.)  Korm.

9



rendelet  30. §-ban meghatározott szerkezetben kell összeállítani,  azt tovább nem kell
részletezni. 

Záró rendelkezés

22.§ Ez a rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-
jétől kell alkalmazni.

2. Mezőnyárád község Önkormányzat vagyonrendeletének  módosítása

(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos József Szabolcs polgármester: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy Mezőnyárád
község  Önkormányzat  az  önkormányzat  vagyonáról  és  a  vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 5/2013. (VI.25.) számú Önkormányzati rendelet módosítása vált
szükségessé mivel az önkormányzat vagyonában változás következett be.

Magyarország  Alaptörvénye  rögzíti,  hogy  az  állam  és  a  helyi  önkormányzatok
tulajdona nemzeti vagyon. Ezen alaptörvényi rendelkezés végrehajtására szolgál, és
egységesen szabályozza az állami vagyon mellett az önkormányzati vagyon tárgyait,
a velük való rendelkezési jog feltételeit, korlátait. Az Alaptörvénnyel összhangban
megfogalmazásra kerültek a vagyon elsődlegesen közérdekű szolgálatára, védelmére
és kezelésére, felelős gazdálkodásra, megőrzésére vonatkozó szigorú szabályok. A
vagyongazdálkodási  szemlélet  gyökereiben  változott  meg  (pl.  módosult  az
önkormányzati  vagyon  típusainak  elnevezése  is).  A  törzsvagyon  részei  a
„kizárólagos” önkormányzati  tulajdonban álló,  a korlátozottan forgalomképes és a
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonelemek. Ez utóbbi kört az
önkormányzatoknak  rendeletben  kell  meghatározniuk,  ugyanakkor
szempontrendszert a törvény nem ad ahhoz, hogy mi tekinthető egy önkormányzat
képviselő-testülete  számára  nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt  jelentőségűnek.
Mankó  egyedül  a  törvény  melléklete  lehet,  ahol  az  állam  nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű vagyonelemei kerültek felsorolásra. 
A legszigorúbban védett nemzeti vagyoni kör a kizárólagos állami és önkormányzati
tulajdon, amely bizonyos kivételekkel forgalomképtelen, tehát nem adható el, nem
terhelhető meg, és rajta osztott tulajdon nem létesíthető.
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A  vagyonrendelet  átdolgozását  a  Nvtv.  megjelenése  és  a  jogszabályi  háttér
rendelkezései, valamint az értékesített önkormányzati területek teszik szükségessé. 

Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e valakinek hozzászólása a napirenddel kap-
csolatban?

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 vagyonrendeletének módosításával, az kézfelnyújtással szavaz-
zon.

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

MEZŐNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2016. (II.16.) Önkormányzati rendelet

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2013. (VI.25.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Mezőnyárád  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Magyarország
Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdésében, valamint a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő
rendeletet alkotja: 

1.§

Az önkormányzat  vagyonáról  és  a  vagyongazdálkodás  szabályairól  szóló 5/2013.  (VI.25.)
önkormányzati  rendelet  (továbbiakban R.) 1.  és 2.  mellékletei  rendelkezéseinek helyébe  e
rendelet 1. és 2. számú mellékleteinek rendelkezései lépnek.

2.§

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

1.számú melléklet a 3/2016.(II.16.)sz. rendelethez
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Forgalomképtelen  törzsvagyon

S.sz.           Megnevezés                 hrsz.           Utca,hsz.

 Külterületi földút         07
 Külterületi földút         09/1
 Külterületi földút         09/2
 Külterületi földút         011
 Külterületi földút         012/1
 Külterületi földút         012/2
 Külterületi földút         013/6
 Külterületi földút         028
 Külterületi földút         045
 Külterületi földút         049/1
 Külterületi földút         056
 Külterületi földút         061
 Külterületi földút         062/2
 Külterületi földút         063
 Külterületi földút         065
 Külterületi földút         067
 Külterületi földút         070
 Külterületi földút         072
 Külterületi földút         076
 Külterületi földút         078
 Külterületi földút         082
 Külterületi földút         083/2
 Külterületi földút         088  
 Külterületi földút         090
 Hunyadi  út                 3 
 Zrinyi Miklós út          8
 Dózsa  György út         22
 Vörösmarty  út             35
 Táncsics  út                  45
 Mandula   út                 62
 Fűzfa  út                      79
 Szent  István király út    86, 347
 Bekötő út Ált.Iskola      88
 Széchenyi  út                  95
 Bercsényi  út              114
 Boros  út                    123
 Jegenyesor  út            129
 Bem  út                       151
 Nagy  Lajos  út           172
 Szondi  út – Béke  tér    190 -193
 Kossuth  út               214-235-265
 Vasút  út                    315
 Nyárfa  út                  344-345/8
 Akácfa  út                  378
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 Rákóczi  út                394
 Toldi  út                    412-523-589/1
 Vörös  Hadsereg  út        461-524
 Petőfi  út                         487
 József  Attila  út             539
 Arany  János  út              571-609
 Aszfaltút                         84/3   
         Óvoda melletti út
 Autóbusz  váró                347     
         Szent  István kir.út 188.
 Autóbusz  váró                536           
         Szent  István kir. út 80.
 Autóbusz  váró             645         
         Szent  István kir.út 107.
 Belvízelvezető árok és két áteresz
 Játszótér                  192      
         Szent  István kir. út  109
 Földút                     144/6                       
         Út a kisvölgy mellett 
 Árok                       147                           
         Lecsapoló árok-kisvölgy
 Árok                       211
 Lecsapoló árok             276
 Lecsapoló árok             286/4
 Lecsapoló árok             286/6
 Lecsapoló árok             286/7
 Lecsapoló árok             286/9
 Közút                      291                      
         Keresztesi útról-vasút után
 Földút                     295                      
         Vasút útról
 Földút                     318                      
         Keresztesi és Nyárfa utat    köti össze
 Lecsapoló árok             432
 Földút                     485/3                  
         József  Attila útról- Petőfi  úti  kertek vége
 Földút                     505/1                   
         Viola útról
 Földút                     540/2                   
         József Attila útról indul a 3-út- mellett és a kertek alatt
 Földút                        551/1                   
         József A útról indul és a    Toldi úti kertek alatt folyt.
 Földút                        551/2                  
         Toldi úti kertek végén

 Földút                        589/3                   
         Út az új 3-as mellett
 Földút                        589/4                           
 Földút                        589/5                           
 Földút                        589/6                           
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 Agyaggödör                     15/1
 Agyaggödör                     15/2
 Agyaggödör                     16
 Lecsapoló árok                 52/1                      
         Kácsi patak
 Temető                        346                        
 Árok                           52/2
 Árok                           52/4
 Közút /Külterület/            059
 Lőtér                         027/1
 Közút                         085
 Szántó                        091/2
 Vízmű                         092
 Agyaggödör                    095
 Közút                         096  
Posta kis utca              538/22
Takarék    kis utca      538/24
Zöldterület                  105
Szent István kir. út 

               zöldterület a Fűzfa és a
               Mandula út közötti rész   63

Óvoda köz és a Fűzfa közötti rész          80/17
Belterület kert                                          143
Általános Iskola udvara                            90
Vörösmarty út vége, agyaggödör             30
Sószoba                                                    191                                                                               

2.sz. melléklet a 3/2016. (II.16.) sz. rendelethez
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Korlátozottan  forgalomképes  törzsvagyon

S.sz.    Megnevezés               hrsz.        utca,hsz.

Óvoda                         84/4   
         Szent István kir. út 69.
                 Általános Iskola           87                     
                    Szent  István kir. út 75.
 Polgármesteri  Hivatal          149                   
                      Szent  István kir. út 105.
    Könyvtár                        152           
         Szent  István kir. út 107.
    Csecsemőrendelő - Kultúrterem   192                    
         Szent  István kir. út 109.
    Ravatalozó                      346                   
         Szent  István kir. út 135.
   Orvosi – Fogorvosi  rendelő     537/2      
         Szent  István kir. út 100.
   Gyógyszertár                    538/21              
                         József  Attila út  1/3.
   Összekötő  út ( sikátor )        11     
                         Zrinyi – Dózsa Gy út
             Összekötő  út ( sikátor )        25                     
                         Dózsa Gy  út – Vörösmarty út
    Összekötő  út ( sikátor )        38                     
                         Vörösmarty út-Táncsics út 
    Összekötő  út ( sikátor )        58                     
                         Táncsics út – Zalka M út
             Beépítetlen földterület         586                   
                                  Toldi út vége
Beépítetlen földterület         587/2
Beépítetlen földterület         588/3

Beépítetlen földterület         590
Beépítetlen földterület         591

Beépítetlen földterület         592
Beépítetlen földterület         663
Beépítetlen földterület         664
Beépítetlen földterület         667
Beépítetlen földterület         668
Beépítetlen földterület         671
Szőlő                           801/14
Szántó                          822
Sportpálya                      131/1 
Legelő                             275
Közösségi szintér Tenisz Klub           130

3. Időszerű feladatok megtárgyalása
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Bárdos  József   Szabolcs: Tájékoztatta  a  képviselőket,  hogy  február  26-án  pénteken
tájékoztató  fórumot  tart  Dr.  Ternyák  Csaba   Egri  Érsek.  Erre  a  fórumra  minden
képviselőt szeretettel várunk, megjelenésükre számítunk.

       Továbbá tájékoztatta a képviselőket arról is, hogy kisebb felújítást, festést végeztünk a
közfoglalkoztatottak munkájának igénybevételével.

Több tárgy nincs, a polgármester az ülést bezárta.

Bárdos József  Szabolcs                                                                       Várnai Róbert
     polgármester                                                                                         jegyző
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	Képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag megtárgyalásra elfogadta az alábbi napirendi pontokat, senki nem tett javaslatot egyéb napirend tárgyalására.

