
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Mezőnyárád  község Önkormányzat  Képviselő-testületének 2016. május  18-i  nyilt
üléséről.

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

Igazoltan távol van: Udvari János képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak: Várnai Róbert jegyző, 

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. Mezőnyárád község Helyi Építési Szabályzatának módosításáról
          Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

2. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtása
          Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

3. Felhatalmazás köznevelési feladat ellátását szolgáló haszonélvezeti jogot alapító 
szerződés megkötéséhez
 Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

4. Iskolába, óvodába járó gyermekek ajándékozása gyermeknap alkalmából

Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

5. 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. Mezőnyárád község Helyi Építési Szabályzatának módosításáról
          Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

2. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtása
          Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

3. Felhatalmazás köznevelési feladat ellátását szolgáló haszonélvezeti jogot alapító 
szerződés megkötéséhez
 Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

4. Iskolába, óvodába járó gyermekek ajándékozása gyermeknap alkalmából

Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

5. Időszerű feladatok megbeszélése

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA:

1. Mezőnyárád község Helyi Építési Szabályzatának módosításáról
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:   Szóbeli  kiegészítésében  elmondta,  hogy  a
Kormányhivatal  2016.  évben  átfogó  vizsgálatot  végez  a  helyi  önkormányzatok
építésügyi  tárgyú  rendeletei  tekintetében,  különösen  a  helyi  építési  szabályzat
önkormányzati  rendeletben  történő  szabályozására.  Jellemző,  hogy  a  korábban
elfogadott,  de jelenleg is hatályban lévő településrendezési eszközök nagy többsége
kapcsán a jogszabályok tartalmi felülvizsgálatára  nem került  sor,  a HÉSZ-ek nem
követték  a  magasabb  szintű  ágazati  jogszabályok  változásait,  így  jelenleg
jogszabálysértő  rendelkezéseket  tartalmaznak.   Ezért  a  képviselő-testületnek
napirendre kell tűznie a tárgyban alkotott helyi önkormányzati rendelet felülvizsgálatát
és  a  további  hatályos   jogszabályok  figyelembe  vételével  döntsön  a  HÉSZ
módosításának, illetve az új rendelet alkotásának szükségességéről. A döntésről május
22-ig  tájékoztatni  kell  a  Kormányhivatalt.  Megkérdezte,  hogy  van-e  a  képviselők
részéről hozzászólás 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
helyi  építési  szabályzatokra vonatkozó javaslattétel  alapján a hatályos Helyi  Építési
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Szabályzatát felülvizsgálja a vonatkozó eljárásoknak 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.

14/2016. (V.18.) Képviselő-testületi  határozat  

Tárgy:    Mezőnyárád község Helyi Építési Szabályzatának módosításáról

Mezőnyárád   község   Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  B.-A.-Z.  Megyei
Kormányhivatal  helyi  építési  szabályzatokra  vonatkozó  javaslattétele  alapján  úgy
döntött,  hogy  a  hatályos  Helyi  Építési  Szabályzatát  –  a  Szabályozási  Terv
változatlanul  hagyása  mellett  –  felülvizsgálta,  hogy  az  a  vonatkozó  előírásoknak
megfeleljen.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  megbízott  főépítész
közreműködésével  a  településtervezővel  felvegye  a  kapcsolatot,  a  szükséges
intézkedéseket megtegye.

Felelős: Bárdos József Szabolcs polgármester

Határidő: 2016. december 31.

2. Önkormányzati  feladatellátást  szolgáló  fejlesztések  támogatására  pályázat
benyújtása (Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében  elmondta,  hogy  az
önkormányzatok  részére  a   Magyarország  2016.  évi  központi  költségvetéséről  szóló
2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok szerint az önkormányzati
feladatellátást  szolgáló  fejlesztések  támogatására  kiírt  pályázat,  pályázati  célok  ac)
pontja alapján „Egészségügyi alapellátást szolgáló (védőnői szolgálat)  épület vagy
helyiség   fejlesztése,  felújítása”-ra,  valamint  a  pályázati  célok  a)  pontja  alapján
”Belterületi  utak, járdák,  hidak felújítása”-ra   lehetőség nyílik  pályázati  kérelem
benyújtására.  Mindkét  pályázat  benyújtásához  külön  határozatban  kell  döntenie  a
képviselő-testületnek.  Javasolta  a  képviselőknek,  hogy mivel  Mezőnyárád  belterületi
utai  közül  a  Toldi  és  a  Viola  út  1-1  része  felújításra  szorul  éljünk  a  pályázati
lehetőséggel, az önkormányzat nyújtsa be pályázati kérelmét.  A beruházás összköltsége
17.088.104,- Ft, ebből a saját erő  2.563.216,- Ft, amit az önkormányzatnak biztosítani
kell.
Megkérdezte a képviselőket van-e valakinek hozzászólása a napirenddel kapcsolatban.

Kérte a képviselők véleményét pályázatok beadásával kapcsolatban.
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H o z z á s z ó l á s o k.

Szajlai Gábor képviselő: Megkérdezte, hogy a teljes úttest áthúzását jelentené a felújítás?

Bárdos József  Szabolcs polgármester:  Válaszában elmondta,  hogy nyertes  pályázat  esetén
igen. Megkérdezte, hogy aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat támogatási kérelmét
benyújtsa a „Belterületi utak, hidak, járdák felújítására, melyhez a saját erő biztosítását
(2.563.216,- Ft) a 2016. évi költségvetésében az iparűzési adó bevételeiből biztosítja,
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.

15/2016. (V.18.) Képviselő-testületi  határozat

Tárgy: Önkormányzati utak felújítására pályázat benyújtása

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország  2015.  évi
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont a), b) és c)
pontok szerint az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt
pályázatát  a  pályázati  célok  c)  pontja  alapján  ”Belterületi  utak,  járdák,  hidak
felújítása”-ra  támogatási kérelmét benyújtja.

A támogatási igény benyújtása az önkormányzat tulajdonát képező Toldi út (1590 m2)
és a Viola út (670 m2) egy-egy részének felújítására vonatkozik.

A beruházás összköltsége: 17.088.104,- Ft
Ebből a saját erő:   2.563.216,- Ft

Az önkormányzat a beruházáshoz a saját erő biztosítását a 2016. évi költségvetésében
az iparűzési adó bevételeiből biztosítja.
Az önkormányzat vállalja, hogy a beruházást követően az intézmény működését 10 évig
biztosítja. 

Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a pályázati támogatás elkészítésére és
határidőben történő benyújtására. 

Felelős: Bárdos József Szabolcs polgármester

Határidő: 2016. június 02.

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében  elmondta,  hogy  az
önkormányzati  feladatellátást  szolgáló  fejlesztések  támogatására  kiírt  pályázaton   az
önkormányzat  az  „Egészségügyi  alapellátást  szolgáló  épület  (védőnői  szolgálat)
felújítására  is  benyújtja  pályázatát.  A támogatási  igény benyújtása  az  önkormányzat
tulajdonát  képező  védőnői  szolgálat  ellátását  biztosító  épületének  a  felújítására
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vonatkozik. Az önkormányzat a beruházáshoz a saját erő biztosítását (1.020.247,- Ft) a
2016. évi költségvetésében az iparűzési adó bevételeiből biztosítja.
Az önkormányzat vállalja, hogy a beruházást követően az intézmény működését 10 évig
biztosítja.  Megkérdezte  a  képviselőket,  akinek  hozzászólása  van  a  napirenddel
kapcsolatban, tegye meg.

Hozzászólás nem volt.

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Megkérdezte,  hogy  aki  egyetért  azzal,  hogy  az
önkormányzat  támogatási  kérelmét  benyújtsa  a  „Egészségügyi  alapellátást  szolgáló
(védőnői szolgálat) épület, vagy  helyiség fejlesztésére, felújítására,  melyhez a saját erő
biztosítását   (1.020.247,- Ft) a 2016. évi költségvetésében az iparűzési adó bevételeiből
biztosítja,  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.

16/2016.(V.18.)számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Egészségügyi alapellátást szolgáló épület felújítására pályázat benyújtása

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország  2016.  évi
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont a), b) és c)
pontok szerint  az önkormányzati  feladatellátást  szolgáló fejlesztések támogatására  kiírt
pályázatát a pályázati célok a) pontjának ac) alpontja alapján  ”Egészségügyi alapellátást
szolgáló  (háziorvosi  ,  házi  gyermekorvosi  ellátás,  védőnői  szolgálat)  épület  vagy
helyiség fejlesztése, felújítása”-ra  támogatási kérelmét benyújtja.

A  támogatási  igény  benyújtása  az  önkormányzat  tulajdonát  képező  védőnői  szolgálat
ellátását biztosító épületének a felújítására vonatkozik.

A beruházás összköltsége: 20.404.936,- Ft
Ebből a saját erő:    1.020.247,- Ft

Az önkormányzat a beruházáshoz a saját erő biztosítását a 2016. évi költségvetésében az
iparűzési adó bevételeiből biztosítja.
Az önkormányzat vállalja, hogy a beruházást követően az intézmény működését 10 évig
biztosítja. 

Képviselő-testület  felhatalmazza  polgármesterét  a  pályázati  támogatás  elkészítésére  és
határidőben történő benyújtására. 

Felelős: Bárdos József Szabolcs polgármester

Határidő: 2016. június 02.
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3. Felhatalmazás köznevelési feladat ellátását szolgáló haszonélvezeti jogot alapító 
szerződés megkötéséhez

 (Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében  elmondta,  hogy  az
önkormányzat  megkapta  az  Egri  Főegyházmegyétől  a  köznevelési  feladat  ellátását
szolgáló haszonélvezeti jogot alapító szerződés tervezetet, melyet a képviselők részére
kiadtunk  áttanulmányozásra.    Megkérdezte  a  képviselőket,  hogy  ha  valakinek
hozzászólása van a napirenddel kapcsolatban, tegye meg.

Orosz Lajosné képviselő: Javasolta, hogy mielőtt aláírásra kerül a szerződés, önkormányzat
által  felkért  ügyvéd nézze  át  pontról-pontra,  hogy ne legyen  benne olyan,  amelyből
később az önkormányzatnak  hátránya származhatna.

Bárdos József Szabolcs polgármester: Válaszában elmondta, hogy az ügyvédnőhöz már kapott
időpontot, s holnap fognak tárgyalni a szerződés ügyében. Természetesen csak akkor
fogja  aláírnia  a  szerződést,   ha  megfelel  mindenen  az  önkormányzat  részéről  is.
Megkérdezte  a  képviselőket,  hogy  aki  egyetért  azzal,  hogy  a  köznevelési  feladat
ellátását   szolgáló  haszonélvezeti  jogot  alapító  szerződést  az  önkormányzat
képviseletében aláírja a polgármester, 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.

17/2016. (V.18.) Képviselő-testületi  határozat

Tárgy: Felhatalmazás köznevelési feladat ellátását szolgáló haszonélvezeti jogot alapító
szerződés megkötéséhez

Mezőnyárád község Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  és jóváhagyólag
elfogadta a köznevelési feladat ellátását szolgáló haszonélvezeti jogot alapító szerződés
megkötését, arra vonatkozólag, hogy a Mezőkeresztesi Kossuth Lajos Általános Iskola
Szederkényi  Anna Tagiskolájának fenntartói jogát 2016. szeptember 1-jével  az Egri
Főegyházmegye gyakorolja.

Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a köznevelési feladat ellátását szolgáló
haszonélvezeti jogot alapító szerződés aláírására.

Felelős: Bárdos József Szabolcs polgármester

Határidő: 2016. május 31.
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4.    Iskolába, óvodába járó gyermekek ajándékozása gyermeknap alkalmából

 (Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos József Szabolcs polgármester: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a gyermeknap
alkalmából  a  Mezőnyárádon  tanuló  gyermekek  és  a  Mezőnyárádi  Óvodába  járó
óvodáskorú  gyermekek  részére  hátizsákot  és  két  gombóc  fagyit  ad  ajándékban  az
önkormányzat  a  segélykeret  terhére.  Megkérdezte  a  képviselőket,  hogy  aki  ezzel
egyetért, 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.

18/2016.(V. 18.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Iskolába, óvodába járó gyermekek ajándékozása gyermeknap alkalmából

Mezőnyárád  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  a
Mezőnyárádon  általános  iskolába  járó  (130 fő)  és  óvodába  járó  (40  fő)  gyermekek
részére gyermeknap alkalmából  egy hátizsákot  és két gombóc fagyit  ad ajándékba a
szociális segélykeret terhére.

Képviselő-testület  felhatalmazza  polgármesterét,  hogy az ajándékok beszerzésével  és
kiosztásával kapcsolatban intézkedjen.

Felelős: Bárdos József Szabolcs polgármester 

Határidő: 2016. május 27.

5. Időszerű feladatok megbeszélése

Bárdos József Szabolcs polgármester:  Szóbeli kiegészítésében elmondta,  hogy  elektromos
hulladék  begyűjtésére  a  tavalyi  évhez  hasonlóan  újra  lehetősége  nyílik
Mezőnyárádnak. Egy helyen összegyűjtésre kerülnek az elektromos hulladékok, majd
június 7-én elszállításra kerülnek. Erről a lakosok értesülnek időben.

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.

