
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2016.  augusztus  15-i
nyílt üléséről.

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

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  7 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. Települési támogatásokról és egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.28.) 
önkormányzati rendelet módosítása 

         Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

2. Hozzájárulás pályázat benyújtásához
         Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

3. 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. Települési támogatásokról és egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.28.) 
önkormányzati rendelet módosítása 

         Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

2. Hozzájárulás pályázat benyújtásához
          Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester



3. Időszerű feladatok megbeszélése

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA:

1. Települési  támogatásokról  és  egyéb  szociális  ellátásokról  szóló  2/2015.(II.28.)
önkormányzati rendelet módosítása 
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:   Szóbeli  kiegészítésében  elmondta,  hogy  azok  a
Mezőnyárádon lakó mezőnyárádi általános iskolában tanuló gyermekek, akik a menzai
étkeztetést  igénybe vették,  30 % kedvezményben részesültek az étkezési térítési  díj
összegéből.  A  2016-2017.-es  tanévtől,  az  általános  iskolás  gyermekek  számára  az
önkormányzat  ezt  a támogatást  nem tudja érvényesíteni,  mivel az iskolánk egyházi
fenntartású iskola lesz a következő tanévtől. Ezért azt javasolta a képviselőknek, hogy
az iskolakezdésre tekintettel, a Mezőnyárádon lakó, általános iskoláskorú gyermekek
részére  10.000,-  Ft  értékben  Erzsébet  utalványt  biztosítson  az  Önkormányzat  a
települési  támogatás  terhére.  Kérte  a  képviselők  véleményét  a  napirenddel
kapcsolatban.

H o z z á s z ó l á s o k.

Dr. Szántai-Kiss László képviselő: Megkérdezte, hogy hány általános iskoláskorú gyermeket
érint ez a támogatás.

Bárdos József Szabolcs polgármester:  Válaszában elmondta,   hogy 130 fő gyermeket érint
előzetes felmérések alapján.

Szajlai Gábor képviselő: Véleménye szerint nagy segítség ez az iskola elindulásakor minden
érintett család számára.

Orosz  Lajosné képviselő:  Hozzászólásában  elmondta,  hogy  amit  eddig  étkezésnél
támogatásként  megkaptam,  most  ezt  legalább  Erzsébet  utalvány  formájában
megkapják a családok.

Bárdos József  Szabolcs polgármester: Megkérdezte a képviselőket, aki egyetért  a települési
támogatásokról  és  egyéb  szociális  ellátásokról  szóló  2/2015.(II.28.)  önkormányzati
rendelet  módosításával,  miszerint  a  Mezőnyárádon  lakó  általános  iskoláskorú
gyermekeket az önkormányzat 10.000,- Ft értékben Erzsébet utalvánnyal támogassa az
iskolakezdésre való tekintettel, az kézfelnyújtással szavazzanak. 
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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-TESTÜLETEK

10/2016(VIII.16.) önkormányzati  rendelet

Települési támogatásokról és egyéb szociális ellátásokról szóló
2/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mezőnyárád  község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a  szociális  igazgatásról  és
szociális  ellátásokról  szóló 1993. évi III.  törvény 1.  § (2) bekezdésében,  26.§-ában kapott
felhatalmazás  alapján,  Magyarország  Alaptörvénye  32.  cikk  (2)  bekezdésében  és  a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés
8. a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Az alaprendelet II. fejezet 7. §. a.) pontja eseti települési támogatás kiegészül „af) települési
iskoláztatási támogatás”

2.§

Az alaprendelet II. fejezete kiegészül  7.  Települési iskoláztatási támogatás
18/A. §.
„(1)  A Képviselő-testület  a  településen  állandó lakóhellyel  rendelkező  általános  iskolában

tanulói  jogviszonyban  álló  diákok törvényes  képviselője  részére az iskolakezdéssel
kapcsolatos kiadások csökkentése érdekében évente egy alkalommal, tanévkezdésre –
jövedelemvizsgálat nélkül – anyagi támogatást nyújt.

(2) A támogatás összege 10.000,- Ft/tanuló
(3) A támogatás kifizetésére - utalvány formájában -  a tanévre vonatkozó tanulói jogviszony

igazolását követően, legkésőbb szeptember 30. napjáig kerül sor.
(4) A támogatás kifizetéséről az önkormányzat hivatala gondoskodik.

3.§
Záró rendelkezések

E rendelet 2016. szeptember 1. napon lép hatályba.

2. Hozzájárulás pályázat benyújtásához
 (Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos József Szabolcs polgármester: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy Mezőnyárádi
Sportegyesület  (az önkormányzat  tulajdonát  képező Mezőnyárád  belterület  130 hrsz.
alatti ingatlanon lévő sport épületéhez) a Társasági Adóról és az Osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI törvény, látvány- csapatsport támogatását biztosító „Sportfejlesztési
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program”  megnevezésű  pályázat  benyújtását  a  sportöltöző  kialakítására,  valamint  a
feladat  elvégzésével  kapcsolatban  építési  engedély  kérelmet  szeretne  benyújtani.  A
pályázat  feltétele,  hogy Önkormányzatnak  vállalnia  kellene,  hogy az  Egyesület  által
megvalósított átalakítás és felújítás során kialakított arculati elemeken 10 évig nem fog
változtatni.  Megkérdezte  a  képviselőket  van-e  valakinek  hozzászólása  a  napirenddel
kapcsolatban.

H o z z á s z ó l á s o k.

Szajlai Gábor képviselő: Megkérdezte, hogy hol történne a bővítés, felújítás?

Bárdos József Szabolcs polgármester: Válaszában elmondta, hogy a Tenisz klub épületéről
lenne szó, a park felőli részhez építenének hozzá öltöző épületrészt.

Szántai-Kiss László  képviselő: Megkérdezte, hogy mekkora beruházásról van szó, mennyi
ehhez az önrész?

Bárdos József  Szabolcs polgármester:  Válaszában elmondta,  hogy 25-30 millió  forintos  a
beruházás, amiből 30 % az önrész. Megkérdezte a képviselőket, hogy aki egyetért azzal,
hogy  az  önkormányzat  hozzájárulását  adja  a  Mezőnyárádi  Sportegyesület  által
„Sportfejlesztési  program”  megnevezésű  pályázat  benyújtásához,  az  kézfelnyújtással
szavazzanak.

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.

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  29/2016.(VIII.15)
számú határozata

Tárgy: Hozzájárulás pályázat benyújtásához 

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  és  jóváhagyta,
hogy  Mezőnyárádi  Sportegyesület  (az  önkormányzat  tulajdonát  képező  Mezőnyárád
belterület 130 hrsz. alatti  ingatlanon lévő sport épületéhez) a Társasági Adóról és az
Osztalékadóról  szóló  1996.  évi  LXXXI  törvény,  látvány-  csapatsport  támogatását
biztosító  „Sportfejlesztési  program”  megnevezésű  pályázat  benyújtását  a  sportöltöző
kialakítására,  valamint  a feladat  elvégzésével  kapcsolatban építési  engedély kérelmet
nyújtson be.

Önkormányzat  vállalja,  hogy  az  Egyesület  által  megvalósított  átalakítás  és  felújítás
során kialakított arculati elemeken 10 évig nem fog változtatni. 

Képviselő-testület  felhatalmazza  polgármesterét  a  Mezőnyárádi  Sportegyesülettel  az
együttműködési megállapodás megkötésére.

4



Felelős: Bárdos József Szabolcs polgármester

Határidő: 2016. folyamatos

3 Időszerű feladatok megbeszélése

Bárdos József Szabolcs polgármester: Államalapításunk ünnepéhez közeledve tájékoztatta a
képviselőket,  arról,  hogy a megemlékezési  ünnepségünket  augusztus 19-én pénteken
délután  13,00  órakor  tartjuk  a  könyvtár  előtti  téren.  Szombaton,  augusztus  20-án
kenyérszentelő szentmise lesz a katolikus templomban.
Tájékoztatta továbbá a képviselőket arról, hogy az iskolában befejeződtek a munkálatok
az étkezőben. Az étkező bővült egy női és egy férfi WC-vel. A vizesblokk felújítása
még folyamatban van, amire kezdődik az iskola, reményeink szerint meg lesz, de ha
nem is sikerül, az intézményvezető biztosítja a munkásaink nyugodt munkavégzését, a
terület lezárásával.
Az alsó Coop-os bolt mellett egy szelektív hulladékgyűjtő sziget kiépítését tervezzük,
remélve, hogy  így már jobban el fog férni a két szelektív hulladékgyűjtő szigeten a
szemét. 

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.

