
 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Mezőnyárád község Önkormányzat  Képviselő-testületének a Mezőnyárádi Közös
Önkormányzati  Hivatal  hivatalos  helyiségében  2016.  szeptember  05-én  16,00
órakor megtartott üléséről.

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

Távol van: Hajdu Gábor  képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak: Várnai Róbert jegyző
                                                        Vajda Rita  gazdálkodási előadó

Jegyzőkönyvvezető: Oroszné Bodai Éva

Bárdos József Szabolcs polgármester: Köszöntötte a képviselőket a testület ülést megnyitotta,
megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert  7 főből  6 fő jelen van. Ismertette az
ülés  napirendi  pontjait,  ami  a  meghívóhoz  képest  néhány  napirenddel   kiegészült.
Kérte a napirendi pontok elfogadását.

N A P I R E N D :

1. Átcsoportosítás az önkormányzat 2016.évi költségvetésében 
     Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

2. Az önkormányzat 2016. első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadása.
     Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

3.  Szavazatszámláló Bizottság tagjainak kiegészítése
Előadó:  Várnai Róbert jegyző

4. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási és Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz 
 Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

5. Képviselő-testület állásfoglalása a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodással 
kapcsolatban
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

6. Egészségügyi tárgyú önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
     Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

7. Szociális célú tűzifa vásárlásához önerő biztosítása
     Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

8. Szelektív hulladéktároló vásárlásáról döntés
     Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester



9. Időszerű feladatok megbeszélése

Képviselő-testület  vita  nélkül,  egyhangúlag  megtárgyalásra  elfogadta  az  alábbi  napirendi
pontokat.

Elfogadott napirendi pontok:

1. Átcsoportosítás az önkormányzat 2016.évi költségvetésében 
     Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

2. Az önkormányzat 2016. első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadása.
     Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

3. Szavazatszámláló Bizottság tagjainak kiegészítése
     Előadó:  Várnai Róbert jegyző

4. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási és Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz 
 Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

5. Képviselő-testület állásfoglalása a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodással 
kapcsolatban
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

6. Egészségügyi tárgyú önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
     Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

7. Szociális célú tűzifa vásárlásához önerő biztosítása
     Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

8. Szelektív hulladéktároló vásárlásáról döntés
     Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

9. Időszerű feladatok megbeszélése

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA

1.  Átcsoportosítás az önkormányzat 2016.évi költségvetésében
     (Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Szóbeli  előterjesztésében  elmondta,  hogy  a
költségvetés elfogadását követően vannak olyan pótlólagos bevételek, amelyek az év
folyamán jelentkeznek, amit a költségvetés tervezésekor nem lehet tervezni,  ezért
kell  a  költségvetés  módosítását  végrehajtani.  Ilyenek  voltak  például  a
bérkompenzációk és kistérségi startmunkával kapcsolatos költségek.
Megkérdezte  a  képviselőktől,  hogy  van-e  valakinek  hozzászólása  a  napirenddel
kapcsolatban? 
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H o z z á s z ó l á s o k.

Szajlai Gábor képviselő: Azt kérte a gazdálkodási főmunkatárstól, hogy a maradvány mire lett
felhasználva?

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Felkérte  Vajda  Rita  gazdálkodási  előadót  a  válasz
megadására.

Vajda Rita gazdálkodási előadó: Válaszában elmondta, hogy a maradványa működésre lett
elhasználva.

Bárdos József Szabolcs polgármester: Megkérdezte a képviselőket, hogy aki egyetért a kiadott
anyag  alapján  Mezőnyárád  község  Önkormányzat  2016.évi  költségvetésének
módosításával, miszerint az Önkormányzat az első félévben engedélyezett központi
pótelőirányzatok  és  a  felügyeleti  hatáskörbe  tartozó  előirányzatok  módosítását
tudomásul  veszi,  s  ennek  megfelelően  a  2016.évi  költségvetésében  összesen  +
19.984.994,- 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

11/2016.(IX.06.) Önkormányzati rendelet

Mezőnyárád község Önkormányzat 2016 évi költségvetésének módosítása

Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdé-
sében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 34.§./1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2016. évi költ-
ségvetéséről szóló 2/2016.(II.16.) 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  2016.  évi  költségvetésében  összesen  +  19.984.994,-  Ft   többlettámogatást
állapít meg a következő bontásban.

/2/ Központi előirányzatok (Ft)

Önkormányzat
Bérkompenzáció

Eredeti előirányzat: 0
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Pótelőirányzat:   587 068 Egyéb központi támogatás

Módosított előirányzat:   340 221 Bér és járulék
                               246 847 Irányítószerv támogatása

Kistérségi
startmunka

Eredeti előirányzat: 0

Pótelőirányzat:               1 597 840 Beruházás

Módosított előirányzat:               1 258 142 Beruházás ÁFA
                                                                  339 698

Államháztartáson belüli megelőlegezéssel

Eredeti előirányzat: 0

Pótelőirányzat:                3 782 913 

Módosított előirányzat:                3 782 913 

Maradvány felhasználás

Eredeti előirányzat: 0

Pótelőirányzat:          9 077 000 

Módosított előirányzat:          9 077 000 

Közös Hivatal
Bérkompenzáció

Eredeti előirányzat: 0

Pótelőirányzat: 98 769 Irányítószerv támogatása
Módosított előirányzat: 79 734 Bér

               19 035 Járulék

Maradvány felhasználása

Eredeti előirányzat: 0

Pótelőirányzat:           2 193 000 
Módosított előirányzat:           2 193 000  
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Óvoda
Bérkompenzáció

Eredeti előirányzat: 0

Pótelőirányzat:             148 078 Irányítószerv támogatása
Módosított előirányzat:             119 593 Bér
                                                            28 485 Járulék

Közfoglalkoztatási támogatás

Eredeti előirányzat: 0

Pótelőirányzat: 864 326
Módosított előirányzat: 761 520  Bér
                                                               108 503 Járulék

Maradvány igénybevétele

Eredeti előirányzat: 0

Pótelőirányzat:          1 636 000
Módosított előirányzat:          1 636 000 Bér

/3/ 2016. I. félévi előirányzat módosítás összesen: 19 984 994,-  Ft

2.§.

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

2. Tájékoztató az Önkormányzat 2016 I. félévi gazdálkodásáról
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében  elmondta,  hogy  az  írásos
anyagot mindenki megkapta, amelyben részletes tájékoztatást adunk az önkormányzat
2016. I.  félévi  gazdálkodásáról  a képviselők részére.  Az adatok 2016. június 30-ai
állapotnak  megfelelően  vannak  rögzítve,  ami  45  %  -  kos  teljesítést  mutat  az
előirányzathoz képest.
Ebből a kiadott anyagból az állapítható meg, hogy a működési bevétel és kiadás is
időarányosan teljesült. Fennakadás nem volt a gazdálkodásban az elmúlt félévben. 

Átadta  a  szót  a  képviselőknek,  tegyék  meg  hozzászólásaikat  a  napirendi  ponttal
kapcsolatban.
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H o z z á s z ó l á s o k.

Szajlai  Gábor képviselő:  Megkérdezte,  hogy  a  Start-munka  programban  a  jelenlegi
közmunkások is beletartoznak?

Várnai  Róbert jegyző:  Válaszában  elmondta,   hogy  a  jelenleg  közfoglalkoztatásban
résztvevők  munkaszerződése  2016.  március  1-től  2017.  február  29-ig  tart.  A
következő start munkaprogramra szeptember végén, október elején kell az igényünket
beadni.

Szajlai  Gábor képviselő:    Megállapította,  hogy  az  önkormányzat  2016.  I.  félévében  jól
gazdálkodott.

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Megkérdezte  a  képviselőket,  aki  egyet  ért  az
önkormányzat  2016.  első  féléves  gazdálkodásáról  szóló  tájékoztatóval,  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.

Mezőnyárád  község  Önkormányzatának  a  30/2016.(IX.05.)  számú  Képviselő-testületi
határozat

Tárgy: Az önkormányzat 2016. első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató   
elfogadása.

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2016.  év  első  félévi
gazdálkodásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta.

Az  év  hátralévő  részében  a  biztonságos  gazdálkodás  megvalósítása  érdekében  a
következő feladatokat rendeli el.

- gondoskodni kell a bevételek maradéktalan beszedéséről és a hátralékok
            behajtásáról,
- az intézmények zavartalan működésének biztosítása érdekében a

                               gazdálkodás egész területén érvényesíteni kell az ésszerű és takarékos 
                               gazdálkodást.

-           a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 
2016.évi   támogatására vonatkozó igény benyújtása

  

Felelős: Bárdos József Szabolcs polgármester

Határidő: 2016. december 31.

3. Szavazatszámláló Bizottság tagjainak kiegészítése
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos József Szabolcs polgármester: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy 2016. október
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2-án lesz az Országos Népszavazás. Ezért vált szükségessé a Helyi Választási Bizottság és
Szavazatszámláló  Bizottság  tagjainak  felülvizsgálata.  A  tagok  megbízatása  a  2014.évi
országgyűlési képviselők választásától a következő választásig él, ha a tagok továbbra is
vállalják  feladatukat.  A  választáson  a  szavazatszámláló  bizottsági  tagok  kijelölése  a
jegyző feladata a képviselő-testület jóváhagyásával.

      Átadta a szót Várnai Róbert jegyzőnek

Várnai Róbert jegyző: Elmondta, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény

(a továbbiakban: Ve.) alapján a képviselőtestület 15/2014. (VIII.18.) számú határozatával
megválasztotta a Helyi Választási Bizottság (HVB) tagjait, valamint a 5/2014. (III.10.) Kt

határozatával  a  településen  működő  Szavazatszámláló  Bizottságok (SZSZB) tagjait  is
megválasztotta.
Az Országgyűlés 8/2016. (V. 10.) OGY határozatával országos népszavazást rendelt el a
Magyarország  Kormánya  által  az  Alaptörvény  8.  cikk  (1)  bekezdése,  továbbá  a

népszavazás  kezdeményezéséről,  az  európai  polgári  kezdeményezésről,  valamint  a
népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény rendelkezései alapján.

A választási előkészületek között szükséges a településen a választásban közreműködő
bizottságok felülvizsgálata.
Megállapítást nyert, hogy a 1. számú szavazókör Szavazatszámláló Bizottság tagjai közül
1 tag megbízatása törvény erejénél fogva, a 2. számú szavazókör Szavazatszámláló 
Bizottság tagjai közül 1 tag lemondott a bizottsági tagságáról, ezáltal megbízatásuk 

megszűnik.
Fentiek alapján szükségessé vált az SZSZB tagjainak kiegészítése. A tagok személyére a 

Helyi Választási Iroda vezetőjeként tettem javaslatot.

Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy a határozati javaslatban foglaltak szerint bízzák 
meg a tagokat és póttagokat.
Nevezettek vállalják a tisztséget és összeférhetetlenségi nyilatkozatot tettek.
Amennyiben megválasztásukra sor kerül, úgy a Ve. 37. § (1) bekezdése alapján esküt 

tesznek. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett határozati javaslatot
szíveskedjék elfogadni.

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Megkérdezte  a  képviselőket,  hogy van-e  valakinek
hozzászólása a napirenddel kapcsolatban, esetleg kifogása a javasolt szavazatszámláló
bizottság valamely tagjával szemben?

H o z z á s z ó l á s  nem volt.
.
Bárdos József Szabolcs polgármester: Megkérdezte a képviselőket, aki egyetért a jegyző által

javasolt  szavazatszámláló  bizottsági  tagok  megválasztásával,  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.
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Mezőnyárád  község  Önkormányzatának  a  31/2016.(IX.05.)  számú  Képviselő-testületi
határozat

Tárgy: Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása

Mezőnyárád   Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Szavazatszámláló

Bizottság tagjainak kiegészítésére vonatkozó előterjesztést.

1.számú szavazókör Mezőnyárád, Szent István király út 109.
(Házasságkötő terem) 

Új tag:       Kovács Bertalanné
        3421 Mezőnyárád, Akácfa út 17.

2.számú szavazókör Mezőnyárád, Szent István király út 69.
(Óvoda)

Új tag  : Sümeginé Bodai Piroska
                            3421 Mezőnyárád, Szent István király út 50.

Képviselő-testület  utasítja  jegyzőjét  a  választással  kapcsolatos  feladatok ellátására,  a

megválasztott  bizottsági  tagok  eskütételéről,  oktatásáról  és  az  egyéb  teendőkről
gondoskodjon.

Felelős: Várnai Róbert jegyző

Határidő: folyamatos

4.  Csatlakozás  a  Bursa Hungarica   Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíj  pályázat
2017.évi fordulójához

(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében  elmondta,  hogy  a  Bursa
Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíj  pályázat  nem  ismeretlen  a
képviselők  előtt,  mivel  az  önkormányzat  2010-től  részt  vesz  a  Bursa  Hungarica
önkormányzati  ösztöndíj  pályázatban.  Éltek  is  a  településen  élő  felsőoktatási
intézményben tanuló diákok ezzel a lehetőséggel. 
Javasolta  a  képviselőknek,  hogy a Támogatáskezelő  2017.évi  pályázatán  is  vegyen
részt az önkormányzat, ezzel hozzájárulva a településünkön élő felsőoktatásban részt
vevő tanulók támogatásához. 

  Megkérdezte  a  képviselőktől,  hogy  van-e  valakinek  hozzászólása  a  napirenddel
kapcsolatban? 
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H o z z á s z ó l á s nem volt.

Bárdos József Szabolcs polgármester: Elmondta még azt is, hogy ezen a testületi ülésen csak a
csatlakozási  szándékunkról  kell  dönteni,  majd ha kiírásra  került  a  pályázat  és  a
pályázni szándékozó tanulók eljuttatták önkormányzatunkhoz pályázatukat, akkor
egy újabb zárt testületi ülésen fogunk döntést hozni a támogatásokról. Megkérdezte
a képviselőket, hogy aki egyetért azzal, hogy  Mezőnyárád község Önkormányzat
Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan
döntést hozzon arról, hogy csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók,  illetőleg  felsőoktatási  tanulmányokat  kezdő  fiatalok  támogatására
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017.
évi fordulójához.

Képviselő-testület  a  felsőoktatási  hallgatók  számára  valamint  a  felsőoktatási
tanulmányokat  kezdő  fiatalok  részére  kiírandó  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási
Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat  2017.évi  fordulójának  Általános  Szerződési
Feltételeit  elfogadja  és  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  pályázatok  kiírása,
elbírálása  és  folyósítása  során  maradéktalanul  az  Általános  Szerződési
Feltételekben  foglaltaknak  megfelelően  jár  el,  valamint  felhatalmazza
polgármesterét,  hogy  az  ösztöndíjpályázat  ügyében  eljárjon,  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.

Mezőnyárád  község  Önkormányzatának  a  32/2016.(IX.05.)  számú  Képviselő-testületi
határozat

Tárgy: Csatlakozás  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  és  Önkormányzati  Ösztöndíj
pályázathoz.

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  jogszabályoknak
megfelelően kifejezett  és visszavonhatatlan döntést  hozott  arról,  hogy csatlakozik a
hátrányos  szociális  helyzetű  felsőoktatási  hallgatók,  illetőleg  felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához.

Képviselő-testület  a  felsőoktatási  hallgatók  számára  valamint  a  felsőoktatási
tanulmányokat  kezdő  fiatalok  részére  kiírandó  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási
Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat  2017.  évi  fordulójának  Általános  Szerződési
Feltételeit elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása
és  folyósítása  során  maradéktalanul  az  Általános  Szerződési  Feltételekben
foglaltaknak megfelelően jár el.

Képviselő-testület  felhatalmazza polgármesterét,  hogy az ösztöndíjpályázat  ügyében
eljárjon.
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Felelős: Bárdos József Szabolcs polgármester

Határidő: folyamatos 

5. Képviselő-testület állásfoglalása a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodással 
kapcsolatban

(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos József Szabolcs polgármester:  Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a Tisza-tavi
Hulladékgazdálkodási Társulás törvényességi felhívást kapott a kormányhivataltól. A
Kormányhivatal  álláspontja  szerint  a  Társulás  több  pontban  megsértette  a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv rendelkezéseit.
Ennek  következtében  a  Társulás  levélben  megkereste  a  Társulás  tagjait,  melyben
tájékoztatta  a  kormányhivatali  megkeresésről.  Megállapítást  nyert,  hogy a Társulás
nem, mint jogi személy működött, így a társulási megállapodást felülvizsgálni, majd
módosítani  kell  a  tekintetben,  hogy  ne  tartalmazzon  az  Mötv-vel  ellentétes
rendelkezéseket. Tekintettel a megvalósult projekt kötelező fenntartási időszakára és
arra,  hogy  különböző  pályázatokon  történő  részvétel  jogalanyisághoz  kötött,
mindannyiunk közös érdeke jogi személyiségű társulássá történő átalakulás. Kérte a
képviselők véleményét a napirenddel kapcsolatban. 

H o z z á s z ó l á s o k.

Orosz Lajosné képviselő: Véleménye szerint az önkormányzat és a lakosság érdekében hozzá
kell járulnia a képviselő-testületnek a Társulási megállapodás módosításához.

Bárdos József Szabolcs polgármester: Megkérdezte, hogy aki egyetért azzal, hogy a Tisza-tavi
Regionális  Hulladékgazdálkodási  Társulás  társulási  megállapodása  felülvizsgálatra,
majd módosításra kerüljön a tekintetben, hogy ne tartalmazzon az Mötv-vel ellentétes
rendelkezéseket, 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.

Mezőnyárád  község  Önkormányzatának  a  33/2016.(IX.05.)  számú  Képviselő-testületi
határozat

Tárgy: Tisza-tavi  Regionális  Hulladékgazdálkodási  Társulás  társulási  megállapodás
módosítása

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a   hozzájárul  a  Tisza-tavi
Regionális  Hulladékgazdálkodási  Társulás  tárulási  megállapodás  felülvizsgálatához,
annak módosításához a tekintetben, hogy a társulás a jogszabályoknak megfelelően
működjön.

Képviselő-testület  felkéri  polgármesterét  a  Tisza-tavi  Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodás módosítás aláírására.
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Felelős: Bárdos József Szabolcs polgármester

Határidő: 2016. szeptember 15.

6. Egészségügyi tárgyú önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos József Szabolcs  polgármester:   Szóbeli kiegészítésében elmondta,  a Borsod-Abaúj-
Zemplén  Megyei  Kormányhivatal   törvényességi  felügyeleti  jogkörében  eljárva
elvégezte  a  megyében  működő  helyi  önkormányzatok  egészségügyi  tárgyú
rendeleteinek átfogó ellenőrzését.  A célvizsgálat  során kiemelt  figyelmet  fordított  az
egészségügyi  alapellátásról  szóló  2015.  évi  CXXXIII.  törvényben  foglalt,  az
egészségügyi  alapellátások  körzeteinek  kialakítására  vonatkozó  rendeletalkotási
kötelezettség teljesítésére. Vizsgálta továbbá, hogy az egészségügyi tárgyú rendeletek
összhangban  állnak-e  a  magasabb  szintű  jogszabályi  rendelkezésekkel.  Mivel
Mezőnyárád község Önkormányzat tekintetében is 2002. óta nem került felülvizsgálatra
az  önkormányzat  egészségügyi  alapellátási  körzeteinek  megállapításáról  szóló
rendelete, így annak felülvizsgálatát 2016. december 31-ig el kell végezni a képviselő-
testületnek.  Megkérdezte a képviselőket, ha van valakinek hozzászólása a napirenddel
kapcsolatban, 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 a
Képviselő-testület  az  önkormányzat  egészségügyi  alapellátási  körzeteinek
megállapításáról  szóló  8/2002.(VI.27.)  számú  rendeletét  2016.  december  31-ig
felülvizsgálja  a  tekintetben,  hogy  a  jogszabályi  előírásoknak  megfeleljen,
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.

Mezőnyárád község Önkormányzatának a 34/2016(IX.05) számú Képviselő-testületi 
határozata

Tárgy:  Egészségügyi tárgyú önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Mezőnyárád   község   Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  B.-A.-Z.  Megyei
Kormányhivatal   az  egészségügyi  tárgyú  önkormányzati  rendelet  felülvizsgálatára
vonatkozó  javaslattétele  alapján  úgy  döntött,  hogy  a  hatályos  önkormányzat
egészségügyi  alapellátási  körzeteinek  megállapításáról  szóló  8/2002.(VI.27.)számú
rendeletét   2016.  december  31-ig  felülvizsgálja,  arra  való  tekintettel,   hogy   az  a
vonatkozó előírásoknak megfeleljen.

A Képviselő-testület  felhatalmazza a polgármestert,  hogy a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
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Felelős: Bárdos József Szabolcs polgármester

Határidő: 2016. december 31.

7. Szociális célú tűzifa vásárlásához önerő biztosítása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos József Szabolcs polgármester: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a települési ön-
kormányzatoknak lehetőségük van szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatásra.  Az igény benyújtásához  figyelembe vehető keménylombos
tűzifa igénylése esetén az önkormányzat 2015. évi átlagos közfoglalkoztatási létszám
adatának, illetve a 2016. január 1-ei lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adtá-
nak együttes száma alapján 2 m3/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet az önkormány-
zat, a mi esetünkben ez 184 erdei m3-t jelent. A tűzifa igényléshez az önkormányzat-
nak 1000,- Ft/erdei m3 + ÁFA összeget, mint önrészt kell vállalnia, ami összegszerűen
233.680,- Ft. Kérte a képviselők hozzászólását 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  a  szociális  célú  tüzelőanyag  vásárláshoz  kapcsolódó  kiegészítő
támogatásra  benyújtsa  az  igényt,  úgy,  hogy   szociális  célú  tűzifa  támogatás
igényléséhez  1000,- Ft/erdei m3 + ÁFA összeget, mint önrészt átvállal,  a 2016. évi
költségvetéséből finanszírozza.

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.

Mezőnyárád község Önkormányzatának a 35/2016(IX.05) számú Képviselő-testületi 
határozata

Tárgy: Szociális célú tűzifa vásárlásához önerő biztosítása

Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatást megtárgyal-
ta és 184 erdei m3, keménylombos tűzifára a támogatási igényét benyújtja. 

A Képviselő-testület a szociális tűzifa támogatás igényléséhez 1000,- Ft / erdei m3 +
ÁFA, 233.680,- Ft, azaz kettőszázharminchárom ezer hatszáznyolcvan forint mértékű
önrészt átvállalja és a saját forrásként biztosított összeget a 2016. évi költségvetéséből
finanszírozza.

Képviselő-testület vállalja továbbá, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől ellen-
szolgáltatást nem kér.

Képviselő-testület felkéri polgármesterét, a tűzifavásárláshoz a támogatási igény be-
nyújtására.
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Felelős: Bárdos József Szabolcs polgármester

Határidő: 2016. szeptember 30.

8. Szelektív hulladéktároló vásárlásáról döntés
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz)

Bárdos József Szabolcs polgármester: Szóbeli kiegészítésében elmondta, ahogy már az elmúlt
testületi ülésen is szó volt arról, hogy szükségessé vált egy másik szelektív hulladék-
gyűjtő sziget kialakítása. A beton alapja elkészült, kértünk ajánlatokat a szelektív hul-
ladékgyűjtő edényekről, a legolcsóbb 4 db szelektív hulladékgyűjtő edény 280.000,- Ft
+ Áfa összegbe kerül. kérte a képviselők hozzászólását a napirenddel kapcsolatban.

H o z z á s z ó l á s o k.

Orosz  Lajosné képviselő:  Hozzászólásában  elmondta,  hogy  a  szelektív  hulladékgyűjtőkre
szükség van, így támogatja annak a polgármester által elmondott áron történő megvá-
sárlását.

Bárdos József Szabolcs polgármester: Megkérdezte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy az
Önkormányzat 4 db szelektív hulladékgyűjtő edényt vásároljon 280.000,- Ft + ÁFA
összegben.  Az  önkormányzat  a  beruházáshoz  szükséges  költséget  a  2016.  évi
költségvetésében  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.

Mezőnyárád község Önkormányzatának a 36/2016.(IX.05.) Képviselő-testületi határozata

Tárgy: Szelektív hulladékgyűjtő edények vásárlása

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  döntése  alapján  az
Önkormányzat  4  db  szelektív  hulladékgyűjtő  edényt  vásárol  280.000,-  Ft  +  ÁFA
összegben.  Az  önkormányzat  a  beruházáshoz  szükséges  költséget  a  2016.  évi
költségvetésében  biztosítja.

Képviselő-testület  felkéri  polgármesterét,  hogy  a  vásárlás  lebonyolításáról
gondoskodjon. 

Felelős: Bárdos József Szabolcs polgármester

Határidő: 2016. folyamatos
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9. Időszerű feladatok megbeszélése

Báros  József  Szabolcs polgármester:  Tájékoztatta  a  képviselőket  arról,  hogy  a  jelenlegi
Közmunkaprogram  2017.  február  29-ig  tart.  Hamarosan  terveznünk  kell  a
következőt.  Kérte  a  képviselőket,  gondolkozzanak  el  azon,  mi-mindent  lehetne
közmunkaprogram keretében elvégezni a községben.
Elmondta  továbbá,  hogy az  iskolában  készül  a  vizesblokk,  a  betervezett  900 eFt
sajnos  nem lesz elég,  kb.  1.800 eFt-ra  lesz szükséges ahhoz,  hogy a munkálatok
befejeződjenek.

Várnai  Róbert   jegző:  Tájékoztatta  a  képviselőket  arról,  hogy  bevezetésre  kerül  egy  új
informatikai rendszer  (ASP) az önkormányzatok számára 2017. évtől,  ez kötelező
program, ami minden önkormányzatnál használt programot magába ölel. Mivel ez a
program a jelenlegi gépektől komolyabb gépeket igényelnek, így pályázati lehetőség
lesz az önkormányzatok számára a gépek frissítésére.

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.

