
 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. december 23-án 14,00 órakor
megtartott nyílt  üléséről.

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

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  6 fő jelen van. Ismertette az
ülés napirendi pontjait, kérte azok elfogadását.

N A P I R E N D :

1. Javaslat a 2017. évi ellenőrzési terv  elfogadására
     Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

2. Mezőnyárád község Helyi Építési szabályzat módosításának elfogadása
     Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

3. A Start munka közfoglalkoztatási programban való részvételről döntés
     Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

4. Időszerű feladatok megbeszélése

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

Elfogadott napirendi pontok:

1. Javaslat a 2017. évi ellenőrzési terv  elfogadására
     Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

2. Mezőnyárád község Helyi Építési szabályzat módosításának elfogadása
     Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

3. A Start munka közfoglalkoztatási programban való részvételről döntés
     Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

4. Időszerű feladatok megbeszélése



NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA

1. Javaslat a 2017. évi ellenőrzési terv elfogadására
     (Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:   Szóbeli  kiegészítésében  elmondta,  hogy  a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. §-
a rendelkezik – többek között – a helyi önkormányzatok belső ellenőrzési rendszere
működtetésének  főbb  szabályairól,  megjelölve  az  általa  elérni  kívánt  fontosabb
célokat is. A  törvény alapján a helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési
tervet a képviselő-testületnek kell határozatban jóváhagynia.

Mezőnyárád  Község  Önkormányzata  esetében  a  fentiek  alapján  meghatározott
belső ellenőrzési feladatokat polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatott belső
ellenőr látja el.

Az  ellenőrzési  munka  megtervezéséhez  kockázatelemzés  alapján  –  az
államháztartásért  felelős  miniszter  által  közzétett  módszertani  útmutató
figyelembevételével  –  stratégiai  ellenőrzési  tervet  és  éves  ellenőrzési  tervet  kell
készíteni, amelyeket a költségvetési szerv vezetője hagy jóvá.

A  fentiek  figyelembevételével  került  kidolgozásra  a  2014-2017.  időszakra
vonatkozó stratégiai ellenőrzési terv, melyet a Képviselő-testület a 2014. március
10-i ülésén a 3/2014. (III. 10.) számú határozatával elfogadott.

Összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel került összeállításra a tárgyévet követő
évre vonatkozó éves ellenőrzési terv (1. melléklet).

Az éves  ellenőrzési  terv javaslat  –  a  jogszabályban meghatározott  szerkezetben,
tartalommal készült, azaz – tartalmazza a következőket:
  az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és kockázatelemzés eredményé-

nek  összefoglaló bemutatását, 
  a tervezett ellenőrzések tárgyát,
  az ellenőrzések célját,
  az ellenőrzendő időszakot,
 a rendelkezésre álló és szükséges ellenőrzési kapacitás (erőforrás szükséglet)

meghatározását,
 az ellenőrzések típusát,
 az ellenőrzések ütemezését,
 az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését,
 a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitást,
 a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitást,
  a képzésekre tervezett kapacitást,
 az egyéb tevékenységeket.
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Mezőnyárád  Község  Önkormányzatának  2017.  évi  ellenőrzési  terve  –  az
államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató, valamint a
vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével kerül meghatározásra.

Az éves ellenőrzési terv összeállításánál figyelembe vételre kerültek:
- az önkormányzati feladatok átrendeződése,
- a jogszabályváltozások,
- a pénzkezelés és a könyvvezetés szabályszerűsége,
- a belső kontrollok működése,
- a korábbi belső ellenőrzések tapasztalatai,
- a vezetés javaslatai.

Az éves ellenőrzési terv úgy került összeállításra, hogy szükség esetén az abban
nem szereplő soron kívüli ellenőrzési feladatok is végrehajthatók legyenek.

Az  ellenőrzési  terv  elkészítéséhez  a  2014-2017.  közötti  időszakra  vonatkozó
stratégiai  ellenőrzési  tervet,  a  korábbi  évek  ellenőrzési  jelentéseit,  azok
tapasztalatait vettük alapul.
Az  éves  ellenőrzési  terv  a  stratégiai  ellenőrzési  tervben  és  a  kockázatelemzés
alapján  felállított  prioritásokon,  valamint  a  belső  ellenőrzés  rendelkezésére  álló
erőforrásokon  alapul,  annak  érdekében,  hogy  az  ellenőrzött  szerv  működését
fejlessze,  és  eredményességét  növelje,  továbbá  megállapításokat  és  ajánlásokat
fogalmazzon meg a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak való megfelelés
érdekében. Az éves ellenőrzési terv összeállításához készült kockázatelemzést a 2.
melléklet tartalmazza.

A 2017. évi ellenőrzési tervet kockázatelemzés alapozta meg, figyelembe véve a
Bkr-ben foglaltakat, továbbá a belső ellenőrzés szakmai gyakorlatának nemzetközi
normáit,  melyek  szerint  felmérésre  kerültek  (kockázatelemzés)  a  költségvetési
szervek tevékenységét érintő, gazdálkodási folyamataikban rejlő kockázatok.
A kockázatelemzés eredményeinek figyelembevételével,  a vezetés javaslatával,  a
feltárt kockázati tényezők beazonosításával, minősítésével, valamint az ellenőrzési
tapasztalatok alapul vételével kerültek meghatározásra az ellenőrizendő folyamat,
és  az  ellenőrzés  célja, majd  ezek  alapján  került  sor  az  éves  tervjavaslat
elkészítésére.
Megkérdezte  a képviselőket, akinek kérdése van a napirendi ponttal kapcsolatban,
tegye meg.

H o z z á s z ó l á s ok.

Orosz Lajosné  képviselő: Megkérdezte, hogy az önkormányzatnál a 3.000.000,- Ft összeg
beruházás, mit takar? Továbbá még megkérdezte azt is, hogy az egyéb támogatások
mire lettek kifizetve.

Vajda  Rita  gazdálkodási  előadó:  Válaszában  elmondta,  hogy  az  összeg  a  start  munka
programban a tárgyi eszközök beszerzését foglalja magában. Az egyéb támogatások
pedig civilszervezeteknek nyújtott támogatások.
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Hajdu  Gábor képviselő:  Kérte,  hogy bővebben  mondja  el  az  ügyintéző,  hogy mely  civil
szervezetek kaptak támogatást.

Vajda  Rita gazdálkodási  előadó:  Válaszában  elmondta,  hogy  egyház  és  a  vöröskereszt
támogatás van az említett összegben.

Orosz  Lajosné képviselő:  Megkérdezte,  hogy a  felújításoknál  az  a  367.840,-  Ft  mire  lett
felhasználva? 

Várnai  Róbert jegyző:  Elmondta,  hogy  az  iskola  vizesblokk  felújítására  tervezett  összeg
kevesebbnek bizonyult, így átcsoportosításokra volt szükség.

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Megkérdezte  a  képviselőket,  hogy  aki  egyetért
Mezőnyárád  község  Önkormányzat  háromngyed  éves   gazdálkodásáról  készült
beszámolóval, 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 határozatát.

Mezőnyárád község Önkormányzatának a 56/2016.(XII.06.) Képviselő-testületi 
határozata

Tárgy: Mezőnyárád község Önkormányzat háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló 
tájékoztató elfogadása

Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat háromne-
gyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta.

Az év hátralévő részében a biztonságos gazdálkodás  megvalósítása érdekében a kö-
vetkező 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.

Képviselő-testület  felkéri  polgármesterét,  a  meghatározott  feladatok  maradéktalan
betartására.

Felelős: Bárdos József Szabolcs polgármester

Határidő: 2016. december 31.
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2. A szociális célú tűzifa-támogatás helyi szabályairól szóló rendelet
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében  elmondta,  hogy  Szóbeli
kiegészítésében  elmondta,  hogy  A  helyi  önkormányzatok  szociális  célú
tűzifavásárláshoz  kapcsolódó  kiegészítő  támogatásról  szóIó  46|20I4.(IX.25.)  BM
rendelet, valamint a Képviselő-testület 35|2016.(IX.05.) számú határozata alapján az
önkormányzatunk  184  m3  tűzfa  vásárlására  nyújtotta  be  igényét.  A  támogatás
elbírálását követően önkormányzatunk 73 m3 tűzifa vásárlásra kapott támogatást. A
szociális  tűzifára  való jogosultság feltételeiről,  a támogatás  módjáról  a képviselő-
testületnek  rendeletet  kell  alkotnia.  Az előző  évekhez  hasonlóan a  tűzifa  juttatás
odaítéléséről  a  képviselőtestület  szociális  bizottsága  dönt  a  benyújtott  kérelmek
alapján.  A  kérelmek  benyújtásának  határideje  2016.  december  23-a  elbírálása
melynek  elbírálása  rövidesen  megtörténik.  Kérte  a  képviselők  hozzászólását  a
napirenddel kapcsolatban. 

H o z  z á s z ó l á s o k.

Hajdu  Gábor képviselő:   Javasolta,  hogy  a  kérelmek  visszaérkezési  határidejét  korábbra
kellene  tenni,  minél  hamarabb  kiosztásra  kerüljön  a  szociális  tűzifa  a  rászorultak
számára.

Várnai Róbert  jegyző: Elmondta, hogy sajnos korábbi időpont nem nagyon lehetséges, mert
az adminisztrációs munkák is sok időt vesznek igénybe.

Orosz Lajosné képviselő:  Mindenképpen támogatja azt, hogy a meglévő fa mennyiséget csak
is  a  rászorult  családok  között  kellene  kiosztani,  inkább  ha  marad  akkor  a  fa
mennyiségét  kellene   emelni  egy-egy  rászorult  család  esetében.  Ezért  jó  ha  ez  a
rendeletbe bele van fogalmazva.

Bogyó József képviselő: Megkérdezte, hogy a tavalyi szociális tűzifa kiosztásnál, mi volt a
gyakorlat?

Orosz Lajosné képviselő, mint a szociális bizottság tagja: Tájékoztatásában elmondta, hogy
tavaly 63 m3-t kapott  az önkormányzat,  azt  osztotta szét a szociális  bizottság úgy,
hogy egy-egy rászorult család csak egy-egy m3 fát kapott. De most mivel a rendelet
lehetővé teszi, a legrászorultabbaknak több m3 fát is odaítélhet a szociális bizottság.

Várnai  Róbert  jegyző:  Ahogy  az  a  rendeletbe  is  bele  lett  foglalva,  környezettanulmány
készítése teszi majd lehetővé azt, hogy tényleg csak a legrászorultabb családok  között
legyen szét osztva a szociális tűzifa.

Udvari  János  képviselő:  Véleménye  szerint  a  rendeletben  megállapított  jövedelemhatárt
nagyon kevésnek tartja.

Orosz Lajosné képviselő: Reálisnak tartja a rendelet tervezetben megfogalmazottakat. Sajnos
vannak ilyen alacsony jövedelemmel rendelkező családok, úgy gondolja, hogy ezeket
a családok kell mindenképpen támogatni tüzelővel. Persze csak akkor, ha a benyújtott
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kérelem  valós  adatokat  tartalmaz.  De  ennek  kiküszöbölésére  készülhet  a
környezettanulmány akkor, ha azt a szociális bizottság szükségesnek tartja.

Szajlai  Gábor képviselő:  Megkérdezte,  hogy  a  benyújtott  kérelmek  mellékleteként  a
jövedelem igazolásnak eredetinek kell lennie, vagy másolat is jó?

Várnai Róbert jegyző: Válaszában elmondta, hogy a kérelemnek olyannak kell lennie, amilyet
a rendeletben foglaltaknak megfelelően elvárunk. A jövedelem igazolás természetesen
csak eredeti lehet. Úgy gondolja ez a minimum ami a kérelmezőtől elvárható.

Bárdos József Szabolcs  polgármester:  Megkérdezte a képviselőket, aki egyetért a szociális
célú  tűzifa-támogatás  helyi  szabályairól  szóló  rendeltben  foglaltakkal,  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

12/2016 (XII.7) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa-támogatás helyi szabályairól

Mezőnyárád község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2)
bekezdése alapján, továbbá, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8 a). pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a települési önkormányzatok szociális
célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.)
BM rendeletben foglaltakra, a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§  (1) A rendelet hatálya kiterjed Mezőnyárád község közigazgatási területén lakóhellyel
rendelkező állampolgárokra, akik életvitelszerűen Mezőnyárád településen élnek.

(2)  A rendelet  alkalmazásában a  szociális  igazgatásról  és  a  szociális  ellátásokról  szóló
1993. évi III. törvény 4.§-a által meghatározott fogalmakat kell érteni.

2. A támogatás feltételei

2.§ (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként térítésmentes
tűzifa támogatást állapíthat meg annak az igénylőnek, akinek családjában az egy főre jutó
jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150  %-át nem haladja meg, egyedül
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élő esetén az öregségi nyugdíj  mindenkori legkisebb összegének 180 %-át nem haladja
meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott igénylők közül előnyben kell részesíteni aki

a) aktív korúak ellátására, vagy

b) időskorúak járadékára jogosult vagy

c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

(3) A jövedelemszámításnál a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 10. § (2)-(5) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

(4) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

(5) A rendelkezésre álló tűzifa mennyiséget meghaladó támogatási igény beérkezése esetén
a támogatás megítélésénél a 2. § (1) bekezdésben foglalt  feltételek teljesülése esetén, a
szociális rászorultság elvét érvényre juttatva kell a sorrendet felállítani, amelynek során a
családban  az  egy  főre  eső  jövedelem  nagysága  szerint  kell  a  jogosultsági  sorrendet
meghatározni.

3.§ (1) A tűzifa támogatás mennyisége  1 - 3 m3 háztartásonként.

(2)  Az átvevő a tűzifa  átvételének tényéről  átvételi  elismervényt  köteles  aláírni.  Az 1.
melléklet szerinti tartalommal.

4.§ A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során
környezettanulmány végezhető.

5.§   (1)  A  rendelet  2.  §-ában  meghatározott  feltételek  teljesülésétől  függetlenül  nem
állapítható meg tűzifa támogatás

a)  azon  ingatlan  tulajdonosa  vagy használója  részére,  aki  igénylését  üresen  álló,  vagy
életvitelszerűen nem lakott ingatlan vonatkozásában nyújtja be,

b) olyan ingatlanra vonatkozóan, amely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

(2) A tűzifa támogatásban részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti,  nem adhatja át
másnak, és csak a kérelmében megjelölt ingatlanon használhatja fel.

(3) Amennyiben az ellátásban részesülő a (2) bekezdésben meghatározottakat megszegi,
vele  szemben  alkalmazni  kell  a  jogosulatlanul  és  rosszhiszeműen  igénybe  vett  ellátás
megtérítésének Szt. 17. §-a szerinti előírásait.

3. A támogatás igénylésének menete

6. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás a rendelet 2. melléklete szerinti kérelemre
indul.

(2)  A  kérelemhez  minden  esetben  csatolni  kell  a  pénzbeli  és  természetbeni  szociális
ellátások  részletes  szabályairól  szóló  63/2006.  (III.27.)  Korm.  rendelet  3.  §  (1)
bekezdésében meghatározott igazolásokat.

(3)  Az  ellátás  iránti  kérelmeket  2016.  december  23.  napjáig  lehet  benyújtani  a
Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatalban.
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(4)  A  Képviselő-testület  a  tűzifa  támogatás  iránti  kérelmek  elbírálásának  hatáskörét  a
Szociális  Bizottságra  ruházza  át.  A  tűzifa  támogatásra  való  jogosultságról  a  Bizottság
határozattal dönt.

(5)  A kérelmező részére  megítélt  tűzifa  elszállításáról  Mezőnyárád  község területén  az
Önkormányzat gondoskodik.

7.  §   A támogatás  kizárólagos  forrása  az  Önkormányzat  számára  megállapított  állami
támogatás.  A  forrás  felhasználását  követően  további  tűzifa  támogatási  iránti  igények
kielégítésére nincs lehetőség.

4. Záró rendelkezések

8. §  A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2017. március 31-én hatályát
veszti.

3. Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet elfogadása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében elmondta,  hogy  a  Borsod-
Abaúj-Zemplén  Megyei  Kormányhivatal   átfogó  vizsgálatot  tartott  a  helyi
önkormányzatok egészségügyi tárgyú rendeletei tekintetében. Álláspontja szerint a
megváltozott  jogszabályi  környezet  miatt  szükséges  a  helyi  rendeletek
felülvizsgálata  és a körzethatárok újraszabályozása.  Ennek megfelelően jegyző úr
átdolgozta  Mezőnyárád  község  Önkormányzatának  az  egészségügyi  alapellátási
körzeteinek megállapításáról szóló 8/2002. (VI.27.) önkormányzati rendeletét.  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 Mezőnyárád 
község Önkormányzat egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 
rendeletben foglaltakkal, 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 

13/2016. (XII.7.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Mezőnyárád Község Önkormányzatának Képviselő - testülete az egészségügyi alapellátásról
szóló  2015.  évi  CXXIII.  törvény  6.§  (1)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  az
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Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi  önkormányzatairól
szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  13.§  (1)  bekezdés  4.  pontjában  és  az  egészségügyi
alapellátásról  szóló  2015.  évi  CXXIII.  törvény  5.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott
feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. §
(2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos
módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
Az alapellátás körzetei

1. §.  Mezőnyárád  község  Önkormányzat  teljes  közigazgatási  területe  alkotja  a  háziorvosi
(gyermek és felnőtt) körzetet.

2. §. Mezőnyárád község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe, Sály, Tibolddaróc
önkormányzatok  közigazgatási  területével,  egy  fogorvosi  alapellátási  körzetet  alkot.  A
fogorvosi körzet székhelye: Mezőnyárád

3. §.  Mezőnyárád  község  Önkormányzatának  teljes  közigazgatási  területe  alkot  védőnői
körzetet.

4. §. Az iskola-egészségügyi ellátás körzete megegyezik a védőnői körzettel. 

Záró rendelkezések

5.  §.(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2)  Hatályát  veszti  Mezőnyárád  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  Az

önkormányzat egészségügyi alapellátási körzeteinek megállapításáról szóló 8/2002.
(VI.27.) önkormányzati rendelete.

4. Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos  József  Szabolcs  polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében  elmondta,  hogy  a  Borsod-
Abaúj-Zemplén  Megyei  Kormányhivatal   átfogó  vizsgálatot  tartott  a  helyi
önkormányzatok  egészségügyi  tárgyú  rendeletei  tekintetében.  Álláspontja  szerint  a
megváltozott jogszabályi környezet miatt szükséges a helyi rendeletek felülvizsgálata
és  a  körzethatárok  újraszabályozása.  Társulás  esetében  önkormányzati  rendelet
megalkotására  a  társulás  székhelye  szerinti  helyi  önkormányzat  képviselő-testülete
jogosult. A rendelet megalkotásához a társulásban részt vevő helyi önkormányzatok
képviselő-testületének  hozzájárulása  szükséges.  Tekintettel  arra,  hogy  a  rendelet
megalkotásához és esetleges módosításához ne kelljen minden alkalommal a társult
önkormányzatok  képviselő-testületének  hozzájárulását  kérni,  a  Társulási
Megállapodásban  rögzítésre  kerül,  hogy  a  Társulási  Tanács  Mezőkövesd  Város
Önkormányzatát jelöli ki a rendelet megalkotására. Kérte a képviselők hozzászólását,
a napirendi ponttal kapcsolatban.

Hozzászólás nem volt.

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 57/2016.(XII.6.) Képviselő-testületi 
határozata

Tárgy: Mezőkövesdi  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Megállapodás
módosítása

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a
Társulási Tanács Mezőkövesd Város Önkormányzatát jelölje ki arra, hogy a Társulás
által biztosított orvosi ügyelet ellátás körzethatárait rendeletben állapítsa meg.

Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  Társulási  Megállapodás
módosításának aláírására.

Felelős: Bárdos József Szabolcs polgármester

Határidő: azonnal

5. Településrendezési eszközök módosítása véleményezési eljárásának lezárása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos József Szabolcs polgármester: Szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy Mezőnyárád
község Önkormányzat Képviselő-testülete a 14/2016.(V.18.) határozatával támogatta a
B-A-Z  Megyei  Kormányhivatal  Törvényességi  Főosztálya  által  kért  Helyi  Építési
Szabályzat  rendelet  módosítását.  A  Régió  Kft.  által  elkészített  dokumentáció
megküldésre  került  a  Korm.rendeletben  meghatározott  államigazgatási  szerveknek,
valamint a helyi partnerség szabályzat alapján a terv közzétételre került. A partnerségi
egyeztetés  során  lakossági  észrevétel  nem  érkezett.  Javasolta  a  településrendezési
eszközök  véleményezési  eljárásnál  adott  véleményeket  és  a  tervezői  válaszokat
elfogadni és ezzel a véleményezési eljárást lezárni.
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
Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testülete  a Helyi Építési Szabályzat
módosítása  véleményezési  eljárásnál  a  véleményeket  és  a  tervezői  válaszokat
elfogadja, a véleményezési eljárást lezárja, 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  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  58/2016.(XII.6.)
határozata

Tárgy:   Településrendezési eszközök módosítása, véleményezési eljárásának lezárása
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Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést s

A helyi Építési Szabályzat módosítása véleményezési eljárásánál a véleményeket és
a tervezői válaszokat (lásd. 1. számú melléklet) elfogadja, a véleményezési eljárást
lezárja.

Felelős: Bárdos József Szabolcs polgármester

Határidő: azonnal.

6. Tisza-tavi  Regionális  Hulladékgazdálkodási  Társulás  Társulási
Megállapodásának megtárgyalása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

Bárdos József Szabolcs  polgármester: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy Mezőnyárád
község Önkormányzat  Képviselő-testületének a 33/2016.(IX.05.) számú határozata
alapján az önkormányzatunk a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
Társulási Megállapodásának felülvizsgálatához, módosításához a tekintetben,  hogy a
társulás a hatályos  jogszabályoknak megfelelően működjön. A Tisza-tavi Regionális
Hulladékgazdálkodási  Társulás  4/2016.(X.13.)  számú  határozatának  3.  pontjában
foglalt  módosításokat  a  Társulási  Megállapodásra  vonatkozóan  Tiszafüred  Város
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  273/2016.(X.27.)  számú  határozatával
elfogadta,  miszerint  a  Társulási  Megállapodás  nyilvántartásba  vételéig  fennálló
kompenzációs összegét valamennyi tag megfizeti Tiszafüred Város Önkormányzata
javára. Kérte a képviselők hozzászólását a napirenddel kapcsolatban.

Hozzászólás nem  volt.

Bárdos József Szabolcs polgármester: Megkérdezet a képviselőket, aki egyetért a Tisza-tavi
Regionális   Hulladékgazdálkodási  Társulás  Társulási  Megállapodásával,  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 Önkormányzat Képviselő-testületének a 59/2016.(XII.6.) határozata

Tárgy: Tisza-tavi  Regionális   Hulladékgazdálkodási  Társulás  Társulási
Megállapodásának megtárgyalása

Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta a
Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás által készített megállapodást.

Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  Társulási  Megállapodás
aláírására.
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Felelős: Bárdos József Szabolcs   polgármester
                                       
Határidő: azonnal

7. Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos József Szabolcs polgármester: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy Magyarország
helyi  önkormányzatairól  szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a képviselő-
testület munkáját éves munkaterv alapján végzi. Az önkormányzati törvény évente 6
testületi ülés megtartását írja elő kötelezően, de ez általában a duplájára emelkedik a
rendkívüli  testületi  ülésekkel  együtt.  A 2017.  évi  munkatervi  javaslatban,  amit  a
képviselők írásos anyagként előzőleg megkaptak,  vannak kötelező feladatok,  mint
például  a  költségvetéssel  kapcsolatos  napirendi  pontok,  majd  később  a  féléves
beszámolók, amik kötelezően szerepelnek minden évben a munkatervben. Bizonyos
időközönként az intézményeknek be kell számolniuk a munkájukról. Igaz, hogy így
év elején megtervezzük a munkatervet,  de valójában a testületi  üléseket az éppen
adott,  aktuális problémák is befolyásolhatják. Ilyenkor rendkívüli testületi üléseket
tartunk.
Megkérdezte  a  képviselőket,  hogy  van-e  valakinek  olyan  javaslata,  amit  a
munkatervbe bele kellene venni.

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

önkormányzat 2017. évi munkatervével, 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 Önkormányzat Képviselő-testületének a 60/2016.(XII.6.) határozata

Tárgy: Mezőnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve
 
Január

1. A  gyermekétkeztetés  és  szociális  ellátás  intézményi  nyersanyag  költségeinek
felülvizsgálata

            Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester
 

2. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének beterjesztése
            Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester
 

3. Közmeghallgatás időpontjának meghatározása
            Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester
 

4. Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről beszámoló
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            Előadó: Várnai Róbert jegyző
 

5. Időszerű feladatok megbeszélése

 
Február

1. Az önkormányzat 2016.évi költségvetésének elfogadása
            Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester
 

2. Az önkormányzat  saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettség megállapítása

            Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester
 

3. 2017. évi közbeszerzési terv jóváhagyása
            Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester
 

4. Időszerű feladatok megbeszélése

 
Március

1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása - átcsoportosítás
            Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester
 

2. Időszerű feladatok megbeszélése

Április

1. Beszámoló az önkormányzat 2016.évi gazdálkodásáról (Zárszámadás)
            Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester
 

2. Tájékoztató a könyvtári feladatok ellátásáról
            Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester
 

3. Időszerű feladatok megbeszélése
 
 
 
Május

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
            Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester
 

2. 2016. évi ellenőrzési jelentés jóváhagyása
            Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester
 

13

1



3. Tájékoztató a Sportegyesület  működéséről és elszámolás az önkormányzat  2015.évi
támogatásáról

            Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester
 

4. Időszerű feladatok megbeszélése
 
 
Június

1. Beszámoló a Mezőnyárádi Óvoda munkájáról
            Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester, intézményvezető
 

2. Tájékoztató  a  Polgárőr  Egyesület  tevékenységéről  és  az  önkormányzat  2016.  évi
támogatásáról

            Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester
 

3. Nyári programok, rendezvények
            Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester
 

4. Időszerű feladatok megbeszélése
 
 
Szeptember 15-ig

1. Átcsoportosítás az önkormányzat 2017. évi költségvetésben
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

2. Tájékoztatás az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról
            Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester
 

3. Csatlakozás Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázathoz 2018.évre
            Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester
 

4. Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről
            (háziorvosi és fogorvosi szolgálat)
            Előadó: Bárdos József Szabolcs  polgármester 
 

5. Időszerű feladatok megbeszélése
 
 
 Október

1.  Beszámoló  az  önkormányzat  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  feladatainak
ellátásáról

             Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester
 

2. Tájékoztató a település közrend, közbiztonság helyzetéről
            Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester
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3. Időszerű feladatok megbeszélése

 
 
November

1. Tájékoztató az önkormányzat háromnegyed éves gazdálkodásáról
            Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester
 

2. Az önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepciója
            Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester
 

3. Karácsonyi ajándékozás
            Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester
 

4. Időszerű feladatok megbeszélése
 
 
Zárt ülésen:

1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2015.évi pályázatainak elbírálása
            Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester
 

2. Időszerű feladatok megbeszélése
 
 
December

1. A 2018. évi ellenőrzési terv előterjesztése
            Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester
 

2. A Képviselő-testület 2018. évi munkatervének megtárgyalása
            Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester
 

3. Időszerű feladatok megbeszélése

Felelős: Bárdos József Szabolcs polgármester
              Várnai Róbert jegyző

Határidő:        folyamatos, 2017.december 31.

8. Mezőnyárádi Óvoda alapító okiratának módosítása étkeztetési feladatellátásra
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos József Szabolcs polgármester: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy Magyarország
2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben foglaltak szerint
„Intézményi  gyermekétkeztetés  támogatása  jogcímen  a  támogatás  igénylésének
feltétele,  hogy az  Önkormányzat  saját  fenntartásban  lévő  költségvetési  szerv  útján,
társult feladatellátás esetén a társulás által fenntartott költségvetési szerv útján, vagy
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gazdasági  társaságtól  vásárolt  szolgáltatással  biztosítja  az  étkeztetést.  Ennek
megfelelően saját konyhás feladatellátás esetén nem megfelelő, ha az önkormányzat 
A Magyar Államkincstár ezzel kapcsolatos levelében tájékoztat arról, hogy a támogatás
igényléséhez  mindenképpen  szükséges  költségvetési  szerv  bevonása.  Amennyiben
jelenleg  az  önkormányzat  közvetlenül  biztosítja  az  étkezést,  úgy javasolt,  egy már
meglévő – elsősorban szociális/köznevelési  - költségvetési szervbe integrálni e feladat
ellátását. Önkormányzatunk – a Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatalon kívül –
egy  intézményt  a  Mezőnyárádi  Óvodát  tartja  fenn.  Ahhoz,  hogy  a  fent  említett
gyermekétkeztetési  feladatokat az intézményhez integráljuk, szükséges az Intézmény
alapító okirat  módosítása,  majd ennek birtokában nyílik  lehetőség a törzskönyvének
módosítására, illetve újabb funkciók telepítésére. Kérte a képviselők hozzászólását a
napirendhez.

H o z z á s z ó l á s   nem volt.

Bárdos József Szabolcs polgármester: Megkérdezte a képviselőket, aki egyet ért azzal, hogy a
Mezőnyárádi   Óvoda  alapító  okirata  módosításra  kerüljön  az  intézményi
gyermekétkeztetés kapcsán, 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  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  61/2016.(XII.6.)
határozata

Tárgy: Mezőnyárádi Óvoda alapító okiratának módosítása

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Mezőnyárádi  Óvoda  és
Konyha  módosító  okiratát,  valamint  a  módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt
Alapító okiratát  a határozat  mellékletét  képező tartalommal  jóváhagyja.  A határozat
hatályossá válik 2017. január 1. napjával.

Képviselő-testület  felkéri  a  Polgármestert,  hogy  az  Alapító  Okiratnak  a  Magyar
Államkincstár  által  vezetett  törzskönyvi  nyilvántartásba  vétele  iránt  a  szükséges
intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Bárdos József Szabolcs polgármester

Határidő: azonnal

9. Időszerű feladatok megbeszélése

Bárdos József Szabolcs polgármester: Emlékeztette a képviselőket arra, hogy december 12-én
délután 17,00 órakor közmeghallgatás lesz, mindenkitől pontos megjelenést vár.
Tájékoztatta továbbá a képviselőket arról, hogy a start munkában a héten megtörténik
a tervezés a jövő évre vonatkozóan. Mezőgazdasági mintaprogramban is szeretnénk
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részt  venni.  Van az  önkormányzatnak  egy területe,  ahol  ezeket  a  munkálatokat  el
lehetne végezni. 

Udvari János képviselő: Megkérdezte, hogy melyik területről van szó?

Bárdos József Szabolcs polgármester:  Válaszában elmondta, hogy ez  valamikori pedagógus
földek voltak,  eddig Pásztor Kálmán mezőnyárádi  lakos használta  bérbe.  Elmondta
még  azt  is,  hogy nehéz  a  tervezés,  mert  jelen  esetben  nem nagyon  vannak  olyan
emberek, akiket közfoglalkoztatásban lehetne foglalkoztatni. Persze ez csak jó, mivel
ez azt jelenti, hogy munkahelye van a lakosságnak.

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.

