
 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. október 27-én 16,00 órakor
megtartott nyílt  üléséről.

Jelen vannak: Bárdos József  Szabolcs  polgármester,  Bogyó  József,   Szajlai  Gábor,  Orosz
Lajosné,  Udvari János képviselők.

Távol van: Hajdu Gábor, Dr. Szántai-Kiss László képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak: Várnai Róbert jegyző

Jegyzőkönyvvezető: Oroszné Bodai Éva

Bárdos József Szabolcs polgármester: Köszöntötte a képviselőket a testület ülést megnyitotta,
megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert  7 főből  5 fő jelen van. Ismertette az
ülés napirendi pontjait, kérte azok elfogadását.

N A P I R E N D :

1. Idősek Napjának megrendezése
     Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

2. Gyermekek és idős emberek karácsonyi ajándékozása
     Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

3. Közmeghallgatás időpontjának meghatározása
     Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

4. Kovács Károly köztisztviselő temetési költségeihez hozzájárulás
     Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

5. Időszerű feladatok megbeszélése

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

Elfogadott napirendi pontok:

1. Idősek Napjának megrendezése
     Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

2. Gyermekek és idős emberek karácsonyi ajándékozása
     Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester



3. Közmeghallgatás időpontjának meghatározása
 Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

4. Kovács Károly köztisztviselő temetési költségeihez hozzájárulás
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

5. Időszerű feladatok megbeszélése

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA

1. Idősek Napjának megrendezése
     (Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos József Szabolcs polgármester:  Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy Mezőnyárád
község Önkormányzata a hagyományokhoz híven az idén is megrendezi a 70 és 70 éven
felüli  idős  emberek  részére  az  Idősek  Napját.  A  rendezvény  pontos  napja  2016.
november 14-én lenne. Úgy gondoltuk, hogy az időjárás is kedvező még most az idős
emberek számára,  nem kell  félnünk a havas csúszós időtől.  Az önkormányzat  busza
rendelkezésére áll azoknak az idős embereknek, akik más módon nem tudnak eljutni a
rendezvényre,  csak  szándékukat  ezzel  kapcsolatban  előre  kell  jelezniük.  Az  előző
évekhez  hasonlóan  vacsorával,  óvodások,  iskolások  műsorával  kedveskedünk
településünk  idős  polgárai  számára.  Külön  köszöntjük  majd  a  legidősebb  nőt  és  a
legidősebb  férfit.  Általában  ők  már  nem  tudnak  a  rendezvényen  megjelenni,  de
számukra a lakásukra visszük a vacsorát és egy kis ajándékot. Köszöntjük a megjelentek
között  a  legidősebb  férfit  és  a  legidősebb  nőt,  valamint  az  50  éves  házassági
évfordulójukat ünneplőket is. Reméljük minél nagyobb számban el fognak jönni és jól
érzik majd magukat. Megkérdezte  a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy az idén is
megrendezésre  kerüljön  településünkön  az  Idősek  Napja,  amelynek  időpontja  2016.
november 14-én 14,00 órakor legyen, az kézfelnyújtással szavazzon. 

H o z z á s z ó l á s  nem volt.

Bárdos József Szabolcs polgármester: Megkérdezte a képviselőket, hogy aki egyetért  azzal,
hogy az  idén  is  megrendezésre  kerüljön  településünkön  az  Idősek Napja,  amelynek
időpontja 2016. november 14-én 14,00 órakor legyen, az kézfelnyújtással szavazzon. 

A szavazásban 7 fő települési képviselőből 5 fő vett részt. A Képviselő-testületből 5 fő igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő határozatát.

Mezőnyárád község Önkormányzatának a 39/2016.(X.27.) Képviselő-testületi 
határozata

Tárgy: Idősek Napjának megrendezése
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Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő.-testülete a 70 és 70 éven felüli mező-
nyárádi lakosai részére 2016. november 14-én  én 14,00 órakor megszervezi az Idő-
sek Napját. A rendezvény keretében szórakoztató műsorral és estebéddel vendégül
látja az idős polgárokat. A rendezvényhez szükséges támogatást az önkormányzat a
2016 évi költségvetésében biztosítja.
A megszervezéshez kéri a helyi Vöröskereszt Szervezet közreműködését. 

Képviselő-testület felkéri polgármesterét az ünnepség megszervezésére.

Felelős: Bárdos József Szabolcs polgármester

Határidő: 2016. november 14.

2. Gyermekek és idős emberek karácsonyi ajándékozása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos József Szabolcs polgármester: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy ebben az évben
is  az  önkormányzat  megajándékozza  az  általános  iskolában  és  az  óvodába  járó
gyermekeket  és a 70 és 70 éven felüli  idős embereket  karácsonyra.  Tájékoztatta  a
képviselőket, a tavalyi évben a gyermekek  és az idős emberek is egy 3.000,- Ft értékű
ajándékutalványt  kaptak,  amit  Harangozó  Lajos  és  Gomány  Lászlóné  egyéni
vállalkozók boltjában lehetett levásárolni. Javasolta, hogy az idén a gyermekek és  az
idős  emberek,  valamint  a  középiskolás  és  felső  oktatási  intézményben  nappali
tagozaton tanuló diákok is kapjanak 3.000,- Ft értékű ajándékutalványt karácsonyra.
Kérte a képviselők hozzászólását a napirenddel kapcsolatban. 

H o z  z á s z ó l á s o k.

Orosz Lajosné képviselő:  Támogatta a polgármester úr javaslatát.  Tapasztalat azt mutatja,
hogy az érintett  lakosok jobban örültek az utalványnak,  mind az addigi karácsonyi
csomagnak.

Szajlai  Gábor képviselő:   Kérte,  hogy  a  polgárőrök,  akik  ellenszolgáltatás  nélkül  végzik
munkájukat, ők is kapjanak karácsonyra ajándékutalványt, csupán 10 főről lenne szó.

Bárdos József Szabolcs polgármester:  Megkérdezte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy
Mezőnyárád község Önkormányzata 2016. év karácsonyára az óvodába, iskolába járó,
a közép- és felső oktatási intézményben nappali tagozaton tanuló diákok részére, a 10
fő polgárőr, valamint a 70 és 70 éven felüli idős mezőnyárádi lakos részére egyformán
3.000,- Ft értékű ajándékutalványt biztosítson, az kézfelnyújtással szavazzon. 

A szavazásban 7 fő települési képviselőből 5fő vett részt. A Képviselő-testületből 5 fő igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát.
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Mezőnyárád község Önkormányzatának a 40/2016.(X.27.) Képviselő-testületi 
határozata

Tárgy: Gyermekek és idős emberek karácsonyi ajándékozása

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Mezőnyárádi  Óvodába  és  a
Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskolába járó 168  gyermek részére 203 fő a
községben élő 70 és  70 éven felüli  idős polgára  részére,  a  10 fő Polgárőr,  valamint  a
településen élő közép és felső oktatási  intézmény nappali  tagozatán tanuló diák részére
karácsony alkalmából  3.000,-  Ft értékben ajándékutalványt  ajándékoz. A támogatást  az
önkormányzat a 2016. évi költségvetésében biztosítja.
Képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy a határozatban foglaltaknak megfelelően 
járjon el. 

Felelős:        Bárdos József Szabolcs polgármester

Határidő:    2016. december 23.

3. Közmeghallgatás időpontjának meghatározása
Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében elmondta,  hogy  az
önkormányzatnak  minden  évben  legalább  egy  alkalommal  közmeghallgatást  kell
tartani,  amelyen az elmúlt  év gazdálkodásáról  szóló beszámolóról  tájékoztatjuk a
település lakosságát, valamint a várható feladatokról is szót ejtünk. Ennek pontos
időpontját  kellene  most  a  testületnek  meghatározni.  Javasolta,  hogy  a
közmeghallgatás időpontja 2016. december 12-én kerüljön megtartásra du. 17 órakor
a  házasságkötő  teremben.   Kérte  a  képviselők  hozzászólását,  javaslatát  a
közmeghallgatás időpontjával 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 képviselő-testülete 2016. december 12-én 17,00 órakor tartsa a 
közmeghallgatását, az kézfelnyújtással szavazzon.

A szavazásban 7 fő települési képviselőből 5 fő vett részt. A Képviselő-testületből 5 fő igen
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát.

Mezőnyárád község Önkormányzatának a 41/2016.(X.27.) Képviselő-testületi 
határozata

Tárgy: Közmeghallgatás időpontjának meghatározása.
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Mezőnyárád községi Önkormányzat Képviselőtestülete közmeghallgatást tart 2016. 
december 12-én 17,00 órakor a házasságkötő teremben.                

A közmeghallgatás napirendje:  

1./ Tájékoztató az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról.
    Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

2./ Tájékoztató az önkormányzat 2017. évi gazdasági tervekről.
     Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

3./ Hozzászólások, javaslatok.

Képviselő-testület  felkéri  polgármesterét,  hogy  a  közmeghallgatás  időpontjáról
értesítse a község lakosságát.

Felelős:  Bárdos József Szabolcs  polgármester 

Határidő: 2016. december 12.

4. Kovács Károly köztisztviselő temetési költségeihez hozzájárulás
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében  elmondta,  hogy  sajnálatos
dolog történt, Kovács Károly köztisztviselő súlyos betegség után 2016. október 17-én
elhunyt.  Tekintettel  arra,  hogy  Mezőnyárád  község  Önkormányzatánál  az  építési
igazgatási  társuláson  belül,  mint  építésügyi  előadó  közel  30  évet  dolgozott
tisztességes, lelkiismeretes munkával. Javasolta, hogy az elhunytra való tekintettel, a
temetés  költségeinek  enyhítésére  a  család  100.000,-  Ft  egyszeri  támogatásban
részesüljön.  Megkérdezte  a  képviselőket,  aki  ezzel  egyet  ért,  kézfelnyújtással
szavazzon.

A szavazásban 7 fő települési képviselőből 5 fő vett részt. A Képviselő-testületből 5 fő igen
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát.

Mezőnyárád község Önkormányzatának a 42/2016.(X.27.) Képviselő-testületi 
határozata

Tárgy: Kovács Károly köztisztviselő temetési költségeihez hozzájárulás

Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. október 17-én hosszú
betegség után elhunyt Kovács Károly köztisztviselő temetés költségeihez hozzájárul
100.000,- Ft,  azaz egyszáz ezer forinttal.

     
Képviselő-testület  felhatalmazza  polgármesterét,  hogy  a  támogatás  kifizetésével
kapcsolatosan a szükséges intézkedéseket megtegye.
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Felelős: Bárdos József Szabolcs polgármester

Határidő: azonnal

5. Időszerű feladatok megbeszélése
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos József Szabolcs polgármester: Szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy az „Őszirózsa
Nyugdíjasklub”  támogatási  kérelemmel  fordult  a  képviselő-testülethez,  melyben
kérték,  hogy mint  a  községben legrégebben működő civil  szervezet   a  működésük
fenntartásához  az  önkormányzattól  támogatásban  részesüljenek.   Javasolta,  hogy a
nyugdíjasklub részre 80.000,- Ft támogatást biztosítson az önkormányzat.
Megkérdezte  a  képviselőket,  hogy  van-e  valakinek  hozzászólása  a  napirenddel
kapcsolatban.

H o z á s z ó l á s nem volt.

Bárdos József Szabolcs polgármester: Megkérdezte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy az
„Őszirózsa”  Nyugdíjas-klub  80.000,-  forint  támogatásban  részesüljön,  az
kézfelnyújtással szavazzon. 

A szavazásban 7 fő települési képviselőből 5 fő vett részt. A Képviselő-testületből 5 fő igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát.

Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testületének a 43/2016(X.27.) 
számú határozat 

Tárgy: „Őszirózsa” Nyugdíjasklub támogatása

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  „Őszirózsa”
Nyugdíjasklub részére 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint – támogatást biztosít.

Képviselő-testület  felkéri  polgármesterét,  hogy  a  támogatás  átutalásáról
gondoskodjon. 

Felelős: Bárdos József Szabolcs polgármester

Határidő: azonnal

Bárdos  József  Szabolcs  polgármester:  Tájékoztatta  a  képviselőket,  hogy  az  általános
iskolában a vizesblokk, valamint a temetőben a térkövezés elkészült.

              Elmondta továbbá, hogy az önkormányzat rendkívüli támogatásra – 2.234 eFt –
benyújtotta pályázatát, amiből 636 e Ft-ot kaptunk meg. 
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              A téli szociális tüzelővel kapcsolatban elmondta, hogy ebben az évben a bánya nem
tud  adni  kedvezményes  szenet.  A  szociális  tűzifa  igényünket  beadtuk,  még  nem
tudjuk mennyit fogunk kapni a rászorult lakosok számára.

Orosz Lajosné képviselő: Elismerését fejezte ki azoknak a pedagógusoknak, akik az október
23-i  ünnepség  lebonyolításában  részt  vettek.  Színvonala  műsort  láthattunk  az
általános iskolások részéről.

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.

