
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Mezőnyárád község Önkormányzat  Képviselő-testületének 2016. április  26-i  nyilt
üléséről.

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

Igazoltan távol van: Hajdu Gábor képviselő

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  6 fő jelen van. 

           Ismertette az ülés napirendi pontjait,  mely 1 napirendi ponttal kibővült, a felsoroltak
alapján,  kérte azok elfogadását.

Az ülés javasolt napirendi pontjai:

1. Belső ellenőrzési jelentés 2015. évről
          Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása  -   átcsoportosítás
          Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

3. Beszámoló az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról - zárszámadás
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

4. 2016. évi rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó igény benyújtása.

Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

5. Beszámoló  a Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évben végzett 
munkájáról
Előadó: Várnai Róbert jegyző

6. Beszámoló a helyi adózási tevékenységről
Előadó: Várnai Róbert jegyző

7. Intézményfenntartó jogának átadásával kapcsolatos véleményezési eljárás
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester



8. 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. Belső ellenőrzési jelentés 2015. évről
           Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása  -   átcsoportosítás
           Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

3. Beszámoló az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról - zárszámadás
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

4. 2016. évi rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról.

Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

5. Beszámoló  a Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évben végzett 
munkájáról
Előadó: Várnai Róbert jegyző

6. Beszámoló a helyi adózási tevékenységről
Előadó: Várnai Róbert jegyző

7. Intézményfenntartó jogának átadásával kapcsolatos véleményezési eljárás
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

8. Időszerű feladatok megbeszélése

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA:

1. Belső ellenőrzési jelentés
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:   Szóbeli  kiegészítésében  elmondta,  hogy  az  éves
ellenőrzési  jelentést  és  az  éves  összefoglaló  ellenőrzési  jelentést  a  zárszámadással
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egyidejűleg  a  képviselőtestület  elé  terjeszti  a  költségvetési  szervek  belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló Korm. rendelet  alapján. 
Az éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a belső ellenőrzés adott
évi tevékenységének bemutatását, az elért célok és az éves teljesítmény összegzését,
illetve  az  ellenőrzések  által  tett  megállapítások  és  javaslatok  hasznosulásának
tapasztalatait  tartalmazzák.  A  belső  kontrollrendszer  működése  az  ellenőrzési
tapasztalatok  alapján  került  értékelésre.  A  jelentés  tartalmára  vonatkozó  részletes
előírásokat kormányrendelet tartalmazza. 
A fentiek alapján készített éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést az
1.  melléklet  tartalmazza,  melyet  minden  képviselő  megkapott  írásos  anyagként
áttanulmányozásra. Kérte a képviselők hozzászólását a napirenddel kapcsolatban.

H o z z á s z ó l á s o k..

Szajlai Gábor képviselő:  Hozzászólásában elmondta, hogy szabálytalanságok nem történtek,
jól működik a hivatal.

Bárdos  József   Szabolcs polgármester:  Megkérdezte  a  képviselőket,  aki  egyetért  az  éves
ellenőrzési  jelentéssel  az  írásos  anyagban  foglaltaknak  megfelelően,  az
kézfelnyújtással szavazzanak. 

A szavazásban 7 fő települési képviselőből 6 fő vett részt. A Képviselő-testületből 6 fő igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát.

9/2016.(IV.26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy:    A 2015. évi belső ellenőrzési jelentés és az összefoglaló éves ellenőrzési 
jelentés elfogadása

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, – megtárgyalta az Éves ellen-
őrzési jelentés és az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 2015. évről szóló előterjesz-
tést és a következő határozatot hozta:

A  képviselő-testület  az  1.  melléklet  szerinti  Éves  ellenőrzési  és  éves  összefoglaló
ellenőrzési jelentést megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltakat elfogadja.

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Felelős: Bárdos József Szabolcs polgármester

2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása – átcsoportosítás
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)
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Bárdos József Szabolcs   polgármester:  Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a 2015. évi
költségvetés  zárszámadásának  elkészítéséhez  szükség  van  az  elmúlt  év  során  nem
tervezett vagy központi forrásból kapott előirányzatok átvezetésére. Elmondta, hogy ez
minden  évben  kötelező  feladatunk.  Azokat  az  előirányzatokat,  azokat  a  forrásokat,
amiket pótlólagosan kap meg az önkormányzat, a költségvetés elkészítésekor még nem
tudjuk.  Az írásos anyagot mindenki megkapta, azt részletesen áttanulmányozta. Kérte a
képviselők véleményét az átcsoportosításokkal kapcsolatban.

H o z z á s z ó l á s o k.

Orosz  Lajosné képviselő:  Megkérdezte,  hogy  a  bérkompenzációnál  az  irányító  szervi
támogatás mit jelent?

Kovács  Bertalanné gazdálkodási  főmunkatárs:  Válaszában  elmondta,  hogy  ez  az  összeg
tulajdonképpen az óvodáé, amit hivatalnak át kell adnia.

Orosz Lajosné képviselő: Megkérdezte, hogy a 2015 évi tartalék mire lett felhasználva?

Kovács Bertalanné gazdálkodási főmunkatárs: Válaszában elmondta, hogy ahová kevesebbet
tervezett a képviselő-testület a költségvetés készítésekor, oda lett felhasználva.

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Megkérdezte,  hogy  aki  egyetért  az  Önkormányzat
2015. II. félévben engedélyezett központi pótelőirányzatok és a felügyeleti hatáskörbe
tartozó  előirányzatok  módosításával  és  azt  tudomásul  veszi,  s  ennek  megfelelően  a
2015. évi költségvetésében összesen + 15.747.989,- Ft  többlettámogatást állapít meg,
az kézfelnyújtással szavazzon.

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

MEZŐNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

6/2016.(IV.27.) Önkormányzati rendelet 

Mezőnyárád község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)
bekezdésében  meghatározott  eredeti  jogalkotói  hatáskörében,  az  Alaptörvény 32.  cikk  (1)
bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011.
évi  CXCV. törvény 34.§./1/  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  az  Önkormányzat
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2015.  évi  költségvetéséről  szóló   1/2015.  (II.28.)  önkormányzati  rendelet  2.§.  (1)
bekezdésében a következő módosításokat rendeli el.

1.§.

/1/  Az  Önkormányzat  az  első  félévben  engedélyezett  központi  pótelőirányzatok  és  a
felügyeleti  hatáskörbe  tartozó  előirányzatok  módosítását  tudomásul  veszi,  s  ennek
megfelelően a 2015. II. félévi költségvetésében összesen + 15.747.989,- Ft  többlettámogatást
állapít meg a következő bontásban.

/2/ Központi előirányzatok (Ft)

Szociális tűzifa

Eredeti előirányzat: 0

Pótelőirányzat:             1.137.920 Műk. célú központi és kiegészítő 
támogatás

Módosított előirányzat:  1.137.920 Természetbeni juttatás

Rendkívüli támogatás (ÖNHIKI)

Eredeti előirányzat: 0

Pótelőirányzat:            2.241.338 Műk. célú központi és kiegészítő 
támogatás
Módosított előirányzat:            1.151.956 Építési Társulás – átadott pénzeszköz
                                                                      1. 085.382 Többcélú Kistérségi Társ. átadott pe.

Bérkompenzáció

Eredeti előirányzat: 0

Pótelőirányzat:              990.357  Műk. célú központi és kiegészítő 
támogatás

Módosított előirányzat:             701 000  Bér
                                                                       189.270  Járulék

                        100.087 Irányító szervi támogatás  

Felügyeleti szervi előirányzat módosítás
Falubusz pályázat

Eredeti előirányzat: 0
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Pótelőirányzat:               7.990. 000 Felhalmozási célú támogatás (MVH 
EU program)

Módosított előirányzat:               7.990 000 Jármű vásárlás

Szociális gyermekjóléti feladatok

Eredeti előirányzat: 0

Pótelőirányzat:              59.000 Műk. célú központi és kiegészítő 
támogatás
Módosított előirányzat:   59.000 Gyermekélelmezés

Közfoglalkoztatási támogatás

Eredeti előirányzat: 0

Pótelőirányzat:             4.943.729  Műk. célú központi és kiegészítő 
támogatás 
                                                                                       államházt.belülről
Módosított előirányzat:   726.211 Dologi kiadás

                       3.912.606 Bér
                                                                          304.912 Járulék

Tartalék felhasználása:       -    2.869.000  Dologi kiadás

ÓVODA - bérkompenzáció

Eredeti előirányzat: 0

Pótelőirányzat:              138.430 Irányító szervi támogatás 
Módosított előirányzat:              109.000  Bér  
                                                                        29.430 Járulék

Közfoglalkoztatási támogatás

Eredeti előirányzat: 0

Pótelőirányzat:              909.306 Műk. célú központi és kiegészítő
                                                                                      támogatás államházt.belülről

Módosított előirányzat:            765.948  Bér  
                                                                      143.358 Járulék

Közös Hivatal
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Bérkompenzáció

Eredeti előirányzat: 0

Pótelőirányzat:              27.813 Irányítószerv támogatása
Módosított előirányzat:              21.900 Bér
                                                                      5.913 Járulék

TÁMOP – bér támogatás

Eredeti előirányzat: 0

Pótelőirányzat:             179.096 Műk. célú központi és kiegészítő 
                                                                                     támogatás államházt.belülről
Módosított előirányzat:             140.518   Bér
                                                                         38.578  Járulék

/3/ 2015. II. félévi előirányzat módosítás összesen: 15.747.989 Ft

2.§.

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

3. Beszámoló az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról – zárszámadás
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos József Szabolcs polgármester:  Szóbeli előterjesztésében elmondta,  hogy elvégeztük
azokat  az  átcsoportosításokat,  amelyek  szükségesek  ahhoz,  hogy  a  2015.  évi
zárszámadást el  tudjuk fogadni. Elkészült  az önkormányzat  2015. évi zárszámadási
rendelet-tervezete,  mely  táblázatokba  foglalva,  kimutatásokba  szedve  az  elmúlt  év
gazdálkodását átfogóan tartalmazza.  Az elmúlt  évet gond nélkül le tudtuk zárni. A
működésképtelen önkormányzatok támogatásán nyert az önkormányzatunk 2.241.338
forintot,  így ki tudtuk egyenlíteni a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás és az
Építési  Társulás  felé  lévő  tartozásunkat.  Saját  bevételeinket  nagyjából  tudtuk
teljesíteni,  kintlévőségeink  vannak adó  meg  nem fizetése  miatt,  ezeknek  behajtása
folyamatos. Reméljük, hogy a 2016. év is ilyen problémamentes gazdálkodást ígér az
önkormányzatunk számára. 

            Megkérdezte, hogy van-e valakinek hozzászólása a napirenddel kapcsolatban.

H o z  z á s z ó l á s o k .
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Szajlai  Gábor képviselő: Megkérdezte, hogy az adótartozásokból lévő kintlévőségek hogyan
alakulnak?

Bárdos József Szabolcs polgármester: Válaszában elmondta, hogy a felszólítások kimentek az
állampolgárok felé, már folyamatosan fizetnek a lakosok.

Szajlai Gábor képviselő: Megkérdezte, hogy az óvodában elkészült –e a kamera rendszer?

Bárdos József Szabolcs polgármester: Válaszában elmondta, hogy elkészült  az óvodában a
kamera  rendszer  és azóta is  rendben működik.  Mivel   a  képviselők részéről  több
hozzászólás  nem volt,   megkérdezte  a képviselőket,  hogy aki  az  önkormányzat
2015.  évi  költségvetésének  zárszámadását:  175.537   eFt  költségvetési  bevétellel,
173.442  eFt  költségvetési kiadással,  66.216  eFt  finanszírozási bevétellel,  valamint
55.404  eFt  finanszírozási kiadással,  241.753  e Ft  összes bevételi,  228.846  eFt
összes kiadási  összegekkel elfogadja és jóváhagyja, az kézfelnyújtással szavazzon.

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

MEZŐNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2016.(IV.27.) önkormányzati rendelet

A 2015.évi költségvetés végrehajtásáról

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)
bekezdésében  meghatározott  eredeti  jogalkotói  hatáskörében,  az  Alaptörvény 32.  cikk  (1)
bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011.
évi  CXCV.  törvény  91.§./1/  bekezdésében  meghatározott  jogkörében  eljárva  a  következő
rendeli el.

A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, az
önkormányzat  hivatalára  (  Közös Önkormányzati  Hivatal  és  intézményére  a  Mezőnyárádi
Óvodára) terjed ki.

A 2015.évi költségvetés zárszámadása

2.§.

(1) A Képviselő-testület 2015.évi költségvetésének  zárszámadását:

a.) 175.537  eFt költségvetési bevétellel
b.) 173.442  eFt                     költségvetési kiadással 

8



c.)  66.216  eFt finanszírozási bevétellel
d.) 55.404  eFt finanszírozási kiadással

e.) 241.753  eFt összes bevételi,
f.) 228.846  eFt összes kiadási

összegekkel fogadja el és hagyja jóvá.

(2)  Az önkormányzatnak 2015. évi maradványát a következő  összegekben állapítja meg:

a.)Mezőnyárád község Önkormányzata  :        9.077,- eFt
b.)Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal:   2.193,- eFt
c.)Mezőnyárádi Óvoda:                       1.636,- eFt
    Összesen:           12.906,- eFt

A maradványból kötelezettséggel terhelt: 1.138,- eFt (szociális tűzifa), a szabad maradvány
felhasználásáról 2015. évben dönt a Képviselő-testület. A maradványról a részletes kimutatást
a rendelet 18. számú melléklete tartalmazza.

(3)  Az önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlegét e  rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3.§.

(1) A  2.§.(1)bekezdés  e.)pontjában  megállapított  költségvetési  bevételi  főösszeg
költségvetési címek és előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 2, 2.1, 2.2, 2.3,
2.4, 2.5, 3., 5., 6., 6.1, 6.2 számú mellékletek tartalmazzák.

(2) A  2.§.(1)bekezdés  f.)pontjában  megállapított  költségvetési  kiadási  főösszeg
költségvetési címek és előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 9., 9.1, 9.2, 9.3,
9.4, 9.5, 9.6, 10, 11., 11.1, 12., 12.1, 12.2  melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat  beruházási és felújítási  előirányzatának célonkénti részletezését e
rendelet 13. és 14. melléklete tartalmazza.

(4) Az  önkormányzat  által  nyújtott  közvetett  támogatások  teljesítése  e  rendelet  15.
mellékletében került bemutatásra.

(5) Az önkormányzat 2015.évi vagyonkimutatását  e rendelet 16. melléklete tartalmazza.

(6) Az  önkormányzat  2015.  évi  eredmény  kimutatását a  17.  számú  melléklet
tartalmazza.

 4.§.
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Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

4. 2016. évi rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó igény benyújtása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos  József  Szabolcs  polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében  elmondta,  hogy  az
önkormányzatok  működőképességének  megőrzésére  szolgáló  rendkívüli  támogatási
lehetőség  igénybevételéhez  pályázatot  lehet  benyújtani.  Ezen  a  pályázaton  meg
tudnánk  igényelni  azokat  az  összegeket,  amik  még  meglévő  tartozásaink.  Mivel  a
többletfeladatokra a fedezetet nehéz biztosítanunk, mert bevételeinket már nem tudjuk
jobban  megnövelni,  az  önkormányzat  értékesíthető  vagyonnal,  ingatlannal  nem
rendelkezik. 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 az önkormányzatok működőképessége megőrzésére szolgáló rendkívüli
támogatási igényére 2016.évben pályázatot nyújtson be, az kézfelnyújtással szavazzon.

A szavazásban 7 fő települési képviselőből 6 fő vett részt. A Képviselő-testületből 6 fő igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát.

10/2016.(IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: 2016. évi rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról.

Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2016. évi köz-
ponti költségvetéséről szóló 2015.évi C. törvény 3. számú melléklet III.1. pont alapján a
működőképesség megőrzéséhez támogatási igényt nyújt be a 2016. évi támogatásra.

Felelős: Bárdos József Szabolcs polgármester

Határidő: 2016. május 15.

5. Beszámoló a Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal   2015. évben végzett   
munkájáról
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Átadta  a  szót  Várnai  Róbert  jegyzőnek  a  napirend
előterjesztésével kapcsolatban.

Várnai  Róbert jegyző:  Szóbeli  kiegészítésében  elmondta,  hogy az  önkormányzati  törvény
alapján minden évben tájékoztatni kell a képviselő-testületet a Közös Önkormányzati
Hivatal  munkájáról.  A  közigazgatás  átszervezése,  az  önkormányzati  feladatok
átrendeződése, továbbá a választások lebonyolításának megszervezése nagy kihívások
elé állított mindannyiunkat az elmúlt években is.
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Az  átszervezések  következtében  a  korábbi  években  felvett,  megfelelő  végzettségű,
lelkes, de akkor még gyakorlat nélküli, pályakezdő kollégák mára már jelentős szakmai
tapasztalatra tettek szert.
Két  település  feladatait  és  munkáját  ellátó  közös  önkormányzati  hivatal  működését
összehangolni, a feladatokat elosztását szervezni nem egyszerű feladat.
A  beszámolót  az  áttekinthetőség  érdekében  munkakörönként  és  ezen  belül
ügycsoportonként  állítottuk össze,  de terjedelmi okoknál fogva csak a legjellemzőbb
feladatokra tértünk ki.
A hivatal dolgozói napi munkájuk során igyekeztek eleget tenni a képviselőtestületek és
a  polgármesterek  elvárásainak.  Elsődleges  feladatunk  a  lakosság  kiszolgálása  és
segítése, de csak a törvény keretei között, a törvényesség maximális betartása mellett.

Bárdos József  Szabolcs polgármester:  Megköszönte a  jegyző kiegészítését,  megkérdezte  a
képviselőket, van-e valakinek hozzászólása a napirenddel kapcsolatban?

H o z z á s z ó l á s o k.

Orosz Lajosné képviselő: Olvasta a beszámoló elején, hogy a hivatal új dolgozói is lelkesen
végzik munkájukat, megkérdezte, hogy megfelelő tudással rendelkeznek-e?

Várnai Róbert jegyző: Válaszában elmondta, hogy van olyan új dolgozó a hivatalban, aki már
tapasztalattal érkezett, de minden dolgozó munkájával, törekvésével maximálisan meg
vagyunk elégedve.

Bárdos  József  Szabolcs  polgármester:  Ha  több  hozzászólás  nincs,  megkérdezte  a
képviselőket,  aki  egyetért  a  Mezőnyárádi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  munkájáról
készült beszámolóval, kézfelnyújtással szavazzon.

A szavazásban 7 fő települési képviselőből 6 fő vett részt. A Képviselő-testületből 6 fő igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát.

11/2016.(IV. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Beszámoló a Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal  2015. évben végzett
munkájáról

Mezőnyárád  Község  Önkormányzat  Képviselő  testülete  a  Mezőnyárádi  Közös
Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Várnai Róbert jegyző

Határidő: folyamatos

6. Beszámoló a helyi  adózási tevékenységről
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)
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Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Átadta  a  szót  Várnai  Róbert  jegyzőnek  a  napirend
előterjesztésével kapcsolatban.

Várnai Róbert jegyző:  Szóbeli  kiegészítésében elmondta,  hogy a helyi  önkormányzatok és
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek
feladat-  és hatásköreiről  szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdés g) pontja
alapján  a  települési  önkormányzat  képviselő-testülete  a  jegyző  beszámoltatása  útján
ellenőrzi az adóztatást. Ezen jogszabályi előírásnak eleget téve tájékoztatom a Tisztelt
Képviselő-testületet a 2015. évi helyi adókivetések és adóbeszedések alakulásáról. 
A  helyi  adókról  szóló  törvény  preambuluma  alapján  a  gazdasági  önállósulás  egyik
eszköze a helyi adók rendszere, amely a települési önkormányzat számára lehetőséget
teremt a helyi szuverén adóztatási jog gyakorlására, s ezzel együtt a helyi adópolitika
kialakítására. 
A  helyi  adókról  szóló  1990.  évi  C.  törvény  szerint  e  törvény  felhatalmazása  és
rendelkezései  szerint  a  települési  önkormányzat  képviselő-testülete  rendelettel  az
illetékességi területén helyi adókat vezethet be. 
Htv.  alapján  a  helyi  adózás  struktúrája  három fő  rendszerelemre  épül,  nevezetesen:
vagyoni típusú adók, a kommunális adók és a helyi iparűzési adó. 

Bárdos József  Szabolcs polgármester:  Megköszönte a  jegyző kiegészítését,  megkérdezte  a
képviselőket, van-e valakinek hozzászólása a napirenddel kapcsolatban?

H o z z á s z ó l á s o k.

Orosz Lajosné képviselő: Megkérdezte, hogy történnek-e befizetések a felszólítások után a
lakosok részéről?

Várnai  Róbert jegyző:  Válaszában  elmondta,  hogy  történtek  befizetések  és  az
Egészségbiztosítási Pénztártól megkaptuk a munkáltatói adatokat, így a nem fizetőkkel
szemben rövidesen letiltásra kerülhet sor.

Szajlai Gábor képviselő: Megkérdezte, hogy a talajterhelési díj kivetésnél figyelembe veszik-e
azt, ha valaki a szennyvizet elszállíttatja, s azt számlával igazolja?

Várnai Róbert jegyző: Válaszban elmondta, hogy igen abban az esetben a díjterhelési alapból
levonható, de fontos, hogy az elszállítást, csak erre engedéllyel rendelkező vállalkozó
végezheti.

Bárdos  József  Szabolcs  polgármester:  Ha  több  hozzászólás  nincs,  megkérdezte  a
képviselőket,  aki  egyetért  a  helyi  adózási  tevékenységéről  készült  beszámolóval,
kézfelnyújtással szavazzon.

A szavazásban 7 fő települési képviselőből 6 fő vett részt. A Képviselő-testületből 6 fő igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát.
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12/2016.(IV. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Beszámoló a helyi adóztatási tevékenységről

Mezőnyárád  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2015.  évi  helyi
adóztatásról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja. 

Felelős: Várnai Róbert jegyző 

Határidő: folyamatos 

7. Az Önkormányzati  támogatás a nevelési-oktatási  intézmény fenntartó jogának
átadásához

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében  elmondta,  hogy  Az  Egri
Főegyházmegye  a  Mezőkövesdi  Tankerület  illetékességébe  tartozó  köznevelési
intézmények körében a mellékelt  levéllel  kezdeményezte a Mezőkeresztesi Kossuth
Lajos Általános Iskola Szederkényi  Anna Tagiskolája fenntartói jogának átvételét  a
Magyar  Államtól  2016.  szeptember  1-jével.   A  fenntartói  jogok  átadása  esetén  a
köznevelési feladatok ellátásra egyházi köznevelési intézményt hoznak létre a tanulói
jogviszonyuk folytatását  vállaló tanulókkal  és a munkaviszonyuk folytatását vállaló
alkalmazottakkal,  az  intézmény  működéséhez  szükséges  ingók  és  ingatlanok
térítésmentes  használatával.  A  nemzeti  köznevelésről  szóló  törvény  értelmében
fenntartói jog átadásához fenntartói döntés szükséges. A szabályozott véleményezési
eljárás során a döntéshez ki kell kérni a működtető önkormányzat véleményét. 
Kérte  a  képviselők  véleményét  az  intézmény  fenntartói  jogának  átadására
vonatkozóan.

H o z z á s z ó l á s o k.

Dr. Szántai-Kiss László képviselő: Hozzászólásában elmondta,  ahhoz, hogy a mezőnyárádi
Szederkényi  Anna Általános  Iskola  tovább  tudjon működni,  ezt  a  lépést  meg  kell
tennünk, hogy az intézmény fenntartói jog átadását az Egri Főegyházmegye részére
támogatjuk. 

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Megkérdezte  a  képviselőket,  aki  egyetért  a
Mezőkeresztesi  Kossuth  Lajos  Általános  Iskola  Szederkényi  Anna  Tagiskola
fenntartói  jog  átadásának  támogatásával  az  Egri  Főegyházmegye  részére,  az
kézfelnyújtással szavazzon.

A szavazásban 7 fő települési képviselőből 6 fő vett részt. A Képviselő-testületből 6 fő igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát.

13/2016.(IV. 26.) Képviselő-testületi határozat
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Tárgy: Önkormányzati  támogatás  a  nevelési-oktatási  intézmény  fenntartó  jogának
átadásához

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  támogatja  azt,  hogy  a
Mezőkeresztesi  Kossuth  Lajos  Általános  Iskola  Szederkényi  Anna  Tagiskolájának
fenntartói jogát 2016. szeptember 1-jével  az Egri Főegyházmegye gyakorolja.

Felelős: Bárdos József Szabolcs polgármester

Határidő: 2016. május 12.

8. Időszerű feladatok megbeszélése

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Beadásra  váró  pályázatokról  tájékoztatta  a
képviselőket.  Elő  van  készítve  az  orvosi  rendelő  felújítására,  óvoda  épületének
energetikai korszerűsítésére.

          A közmunka keretén belül épül a gyalogátkelő híd, házasságkötő oromfalának javítása,
temetőbe térkövezésre kerül sor, majd a Toldi út árkolása is megvalósításra kerül ebben
az évben.

Udvari János képviselő: Elmondta, hogy Mezőnyárádon egyetlen utca van, a Zrínyi út, ahol
nincs leburkolva az úttest. Ezt kellene valahogy megoldani.

Bárdos József Szabolcs polgármester: Elmondta, hogy tervbe van véve a Zrínyi leaszfaltozása
és a Kuciki útra vezető út javítása is.

Több tárgy nincs, a polgármester az ülést bezárta.

Kmf.

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.

