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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Mezőnyárád   község   Önkormányzat képviselő  - testületének 2016. december 12-
én megtartott közmeghallgatásáról.

Helye:  házasságkötő terem.

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

Igazoltan távol van: Hajdu Gábor, Dr. Szántai-Kiss László képviselők

Tanácskozási joggal jelen van: Várnai Róbert jegyző.

Jegyzőkönyvvezető: Oroszné Bodai Éva

Érdeklődő állampolgár: 15 fő.

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Köszöntötte  a  közmeghallgatáson  megjelent
képviselőket, külön tisztelettel a község érdeklődő polgárait. 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 főből 5 fő jelen van.

Megnyitotta az ülést. Elmondta, hogy a közmeghallgatást az önkormányzati törvény
írja elő, melynek értelmében a képviselő-testület köteles évente egy alkalommal olyan
nyilvános  ülést  tartani,  ahol  lehetőséget  biztosít  az  állampolgárok  számára,  hogy
elmondhassák az Önkormányzat képviselő-testülete előtt véleményüket, problémáikat
a falu működésével kapcsolatban, javaslatokat tehetnek az elkövetkezendő időszakra.

Ismertette a napirendi pontokat, kérte azok elfogadását.

Az ülés javasolt napirendi pontjai:

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

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

3./  Hozzászólások javaslatok az önkormányzat működéséhez

A képviselő-testület a napirendi pontokat egyhangúlag, megtárgyalásra  elfogadta.
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Elfogadott napirendi pontok:

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

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

3./  Hozzászólások javaslatok az önkormányzat működéséhez

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA

1./ Tájékoztató az Önkormányzat 2016.évi gazdálkodásáról.

Bárdos József Szabolcs  polgármester: Ismertette a mai közmeghallgatás célját, feladatát. Az
Önkormányzat képviselő-testülete évente közmeghallgatáson tájékoztatja a lakosságot
a  végzett  munkájáról,  jelen  esetben,  így  év  vége  felé  közeledve,  a  2016.  évi
gazdálkodásról és a 2017. évre tervezett feladatokról.

Fenti  bevezető  után  a  napirend  keretében  tájékoztatást  adott  a  2016.   év
gazdálkodásáról  és  az  elkövetkezendő  időszakban  tervezett  célokról,  azok
megvalósításáról.
Aki  rendszeresen  részt  vesz  közmeghallgatáson,  meghallgatja  a  beszámolókat,  az
tudja,  hogy milyen a község költségvetése,  bevételi  és kiadási  oldalról.  Elsősorban
tájékoztatást  adott  azokról  a  feltételekről,   melyek  között  gazdálkodik  az
önkormányzat.   Egyrészt  saját  bevételeinkből,  átengedett  bevételekből,  központilag
kapott  normatív  támogatásokból.  Ezek  azok  a  bevételek,  amelyek  a  gazdálkodás
forrásait biztosítják.
A saját  bevételekhez  tartoznak  a  különböző intézményi  bevételek,  az  iparűzési-  és
kommunális adó. Az átengedett bevételekhez tartoznak a személyi jövedelemadó és a
gépjárműadó.  A  normatív  támogatáson  a  különböző  címen  kapott  állami
támogatásokat értjük. Az önkormányzat az államtól különböző feladat ellátásaira kap
forrást.  Ezen  feladatok  közé  tartoznak  a  működési  feladatellátás   (49.millió  Ft),
köznevelési feladatok ellátására (óvoda 22 millió Ft), szociális feladatok ellátására (29
millió  Ft),  kulturális  feladatok  ellátására  (1,9  millió  Ft),  egyéb  működési  célú
támogatás bevételeire (munkaügyi központ, egészségügyi finanszírozás). Az államtól
összesen feladatellátásokra 123 millió Ft-ot kap az önkormányzatunk.  
Az önkormányzat következő nagy bevételi forrása a közhatalmi bevételek,  amelyek
az önkormányzat saját bevételeinek számítanak (kommunális adó, gépjárműadó 40 %-
a, talajterhelési díj, iparűzési adó) aminek ez évben tervezett összege 36 millió Ft. 
Várhatóan ebben az évben az Önkormányzatnak lesznek még bevételei és kiadásai.
November 30-ai nappal az önkormányzat pénzkészlete: 6,6 millió.
Saját támogatások, amelyeket nyújtott az önkormányzat: 
- gyermeknapra egy-egy hátizsákot kaptak az óvodások és az általános iskolások
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- szeptemberben  10.000,-  Ft-os  iskolakezdési  utalványt  adunk  az  óvodásoknak,
általános  iskolásoknak,  középiskolásoknak,  nyugdíjasoknak  és  a  polgárőrség
tagjainak.

2016. Januárban a szociális tüzifára 64 köbmétert osztottunk szét. Idén 73 köbmétert kaptunk,
amelyre 2016.december 23-ig lehet beadni a kérelmeket, amelyeket a Szociális Bizottság fog
elbírálni a képviselő-testület által megalkotott rendeletben foglalt feltételeknek megfelelően.
Ismét januárban történik a kiosztás.
Pályázatok:
A  szűkös  pályázati  lehetőségek  ellenére  is  év  elejétől  folyamatosan  pályázott  az
önkormányzat a civil szervezetekkel közösen.
Nyertes pályázatok:
A  TAO  pályázat  keretében  a  Sportegyesület  sportöltöző  kialakítására  nyert  pályázatot.
(Teniszklubb épületéhez)
Folyamatban lévő, még el nem bírált pályázatok:
A  Top-os  pályázatok  keretében  még  elbírálásra  vár  az  óvoda  fejlesztésére  és  bölcsöde
kialakítására  beadott  pályázat.  Az  orvosi  rendelő  korszerűsítésére  beadott  pályázat.  Az
energetikai  korszerűsítés  területén  pedig  konzorciumi  formában  került  beadásra  a
házasságkötő és védőnői szolgálat épülete, valamint a könyvtár épülete.
Ez évben is voltak elutasított pályázataink:
- konyha és étkező korszerűsítésére beadott pályázat
- belterületi utak felújítására beadott pályázat
 A pályázati lehetőségeket folyamatosan figyeljük és próbálunk minden ezúton megszerezhető
forrást elnyerni.
Közmunka-program:
Átlagosan 26-27 főt foglalkoztatunk.  Start és a hosszútávú-közmunka  program 2017.02.28-
ig tart. Ennek keretében megvalósult a főuton lévő – szárazpatak meder felett -  gyalogátkelő
híd megépítése. A ravatalozó belső festése, az oldalsó kijáratához az előtető megépítése és a
lépcső felújítása. A temető térkövezése, pihenőpadok, kandelláberek elhelyezése. A védőnői
szolgálat és a házasságkötő terem oromfalának javítása is megtörtént. A következő év első
hónapjaiban  megtörténik  még  a  közúti  jelzőtáblák  festéssel  való  felújítása.  A  program
keretében  beszereztünk:  benzines  áramfejlesztőt,  lapvibrátort,  levegőkompresszort,  guruló
állványt,  utánfutót,  dekopír  fűrészt,  kézi  elektromos  gyalut  és  munkásruhát  a
közfoglalkoztatottak részére.
Rendezvényeinkről:
Az idén is megrendezésre került a Békafesztivál, amelyhez az Önkormányzat igénybe vette a
Faluszépítő  Egyesület  segítségét.  Azt  hiszem  mondhatom,  hogy  a  színvonalra  és  a  jó
hangulatra nem lehetett panasz. A fesztivál iránti érdeklődők száma folyamatosan nő, és így
Mezőnyárád marketing értéke is emelkedik.
Megrendezésre került továbbá az idősek napja is.
Az  önkormányzat  a  civil  szervezetek  által  szervezett  rendezvények  lebonyolításában,
eszközök  biztosításával  -  és  erejéhez  mérten  anyagi  támogatással  –  próbált  segíteni.  (pl
nyárzáró,  Őszi  Rózsa  nyugdíjasklub  rendezvényei,  iskolai-óvodai  rendezvények,
alapítványaink által szervezett bálok) Természetesen ez a segítségnyújtás oda-vissza működik
a „jó kapcsolatoknak” köszönhetően az önkormányzat és ezen szervezetek között.
Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola:
Hosszú  tárgyalások  után  a  helyi  általános  iskolánk  a  Katolikus  Egyház  által  fenntartott
intézmény lett.  A szülők,  és  az  ott  dolgozó  pedagógusok véleménye  szerint  a  képviselő-
testület jól döntött, hogy kezdeményezte az egyházi fenntartást.
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Felkérte  Várnai  Róbert  jegyzőt,  tájékoztassa  a  lakosságot  a  Mezőnyárádi  Közös
Önkormányzati Hivatal összetételében bekövetkezett  változásokról.

Várnai  Róbert jegyző:  A  polgármester  felkérésére,  tájékoztatta  a  lakosságot  a  Közös
Önkormányzati Hivatalban bekövetkezett változásokról:

Tisztelt Képviselő-testület, Tisztelt lakosság!

A  Mötv.  84.  §-a  szerint  a  helyi  önkormányzat  képviselő-testületének  az  önkormányzat
működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek
döntésre  való  előkészítésével  és  végrehajtásával  kapcsolatos  feladatok  ellátására
polgármesteri hivatalt, vagy közös önkormányzati hivatalt működtet. A hivatal közreműködik
az  önkormányzatok  egymás  közötti,  valamint  az  állami  szervekkel  történő
együttműködésének  összehangolásában.  A  Mezőnyárád  és  Csincse  község  2013-ban,
Mezőnyárád székhellyel hozta létre a közös önkormányzati hivatalt.
A hivatal létrehozásakor, és a működtetés során később is elvárás volt, hogy a közös hivatal
létrehozását  egyik  település  se  élje  meg  hátrányként,  különösen  az  ügyfelek  kiszolgálása
terén. 
A  megállapodás  szerint  a  közös  önkormányzati  hivatal  székhelye  Mezőnyárád,  Csincsén
kirendeltség működik. 

A két önkormányzat végül 7 fős engedélyezett létszámmal, aljegyző foglalkoztatásával hozta
létre a hivatalt az alábbiak szerint:
Jegyző 1 fő
Aljegyző 1 fő (Csincse)
Gazdálkodási ügyintéző 2 fő ( 1 fő Csincsén)
Igazgatási ügyintéző 1 fő
Ügykezelő 1 fő
Adóigazgatási ügyintéző 1 fő
Az elmúlt  időszakban egy személyi  változás történt,  2016. év közepén Kovács Bertalanné
gazdálkodási ügyintéző nyugdíjba vonult, helyére Vajda Rita lett felvéve nyilvános pályázati
eljárás lefolytatása után. 
Ezúton  szeretnék  köszönetet  nyilvánítani  Kovács  Bertalanné  gazdálkodási  ügyintézőnek  a
helyi közigazgatásban végzett munkáért, és egyúttal jó egészséget és boldog, békés nyugdíjas
éveket kívánni számára. 
A  helyi  választási  iroda  vezetőjeként  mondom,  hogy  az  októberi  népszavazáson
községünkben az országos átlagot meghaladta a szavazáson megjelentek száma, valamint az
érvényesen leadott szavazatok száma.
 A hivatal nevében megköszönte a két képviselő-testületnek és a polgármestereknek a
hivatali munka támogatását! 

2.) Tájékoztató  az önkormányzat  2016.évi gazdasági terveiről.

Bárdos József Szabolcs polgármester: 

A közfoglalkoztatási  program keretében egy mezőgazdasági  mintaprogramot  kívánnak
indítani,  egy  önkormányzati  tulajdonban  lévő,  1,4  ha-os  területen  szeretnének  olyan
mennyiségű konyhakerti terményt megtermelni, amely hatékonyan segítheti elsősorban a
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központi  konyha ellátását.  Egy fólia  sátrat  is  terveznek erre  a  területre,  valamint  egy
szerszámtárolót,  és  célul  tűzték  ki  egy  mezőgazdasági  erőgép  beszerzését  is.
Szintén a programból szeretnék elvégezni a hidak korlátainak felújítását, korszerűsítését.
A terület és településfejlesztési operatív program (TOP) forrásait pályázatokat készít az
önkormányzat benyújtani, energetikai célú felújítást szeretnének a hivatal épületén, míg
az  iskola  épületére  az  egyháznak  lesz  lehetősége  pályáznia.
A  Mezőgazdasági  és  Vidékfejlesztési  Hivatal  által  kiírt  pályázatok  segítségével  a
polgárőrség  számára  járműbeszerzés  és  eszközfejlesztés  a  cél,  ezen  felül  az  
önkormányzati utak kezelésére, állapotának javítására, erő és munkagépek beszerzésére
lehet  forrásokat  nyerni.
A  rendezvények  megtartására  is  szeretnének  forrásokat  elnyerni.
A 3.napirendben volt lehetősége a lakosoknak kérdéseket feltenni, véleményt formálni.
Szajlai  Gábor  képviselő  arról  érdeklődött,  hogy  az  önkormányzat  tervez-e  épületet
vásárolni  és felújítani  annak érdekében,  hogy egy ifjúsági  klubként  is  szolgáló helyet
alakítsanak  ki.  A  polgármester  elmondta,  hogy  erre  pályázati  támogatás  elnyerésével
lenne  lehetőség,  ezért  erre  is  keresik  a  forrásokat.  
Dr.Horváth  László  hozzászólásában  támogatandó  ötletnek  nevezte  az  ifjúsági  klub
létrehozását, és a közfoglalkoztatási program keretében megtermelt javak védelmére is
felhívta  a  figyelmet.  A  polgármester  válaszában  elmondta,  hogy  a  Toldi  út  végén
kialakítandó  területet  szándékukban  áll  bekeríteni.
Mivel a jelenlévők részéről további kérdések nem érkeztek, a polgármester megköszönte
a részvételt és mindenkinek kellemes ünnepeket kívánt a testület nevében is.

Megkérte a megjelenteket, hogy tegyék meg észrevételeiket, kérdéseiket, javaslataikat az
önkormányzat, a képviselő-testület munkájával kapcsolatban.

3./  Hozzászólások javaslatok az önkormányzat működéséhez

Lakosság részéről:

H o z z á s z ó l á s o k.

Szajlai Gábor képviselő:  Arról érdeklődött, hogy az önkormányzat tervez-e épületet vásárolni
és felújítani annak érdekében, hogy egy ifjúsági klubként is szolgáló helyet alakítsanak
ki. 

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  A  polgármester  elmondta,  hogy  erre  pályázati
támogatás elnyerésével lenne lehetőség, ezért erre is keresik a forrásokat. 

Dr. Horváth László érdeklődő állampolgár: Hozzászólásában támogatandó ötletnek nevezte az
ifjúsági klub létrehozását, és a közfoglalkoztatási program keretében megtermelt javak
védelmére is felhívta a figyelmet. 

Bárdos József Szabolcs polgármester: A polgármester válaszában elmondta, hogy a Toldi út
végén kialakítandó területet szándékukban áll bekeríteni.
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Mivel a jelenlévők részéről további kérdések nem érkeztek, a polgármester megköszönte a
részvételt és mindenkinek kellemes ünnepeket kívánt a testület nevében is.

Több tárgy nincs a polgármester az ülést bezárta.

Kmf.

Bárdos József Szabolcs Várnai Róbert 
    polgármester                                                     jegyző
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HIÁNYPÓTLÁS A 

2003. NOVEMBER 3-I TESTÜLETI ÜLÉSRŐL

KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV ANYAGÁHOZ.
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