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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-én 

15 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye:  Községház Tanácsterme 

8137 Mezőkomárom, Petőfi u. 74. 

 

Jelen vannak: 

  

Köő Péter      polgármester 

Dániel József    alpolgármester 

Molnár Zoltán     képviselő 

Poórné Zsoldos Ibolya Viktória  képviselő  

Burdohány Józsefné    képviselő 

   Herczeg Mihályné    képviselő 

 

Igazoltan távol maradt:   

  

Kertészné Szépszó Anita   képviselő 

 

     

Tanácskozási joggal meghívott:, Szanyi-Nagy Józsefné címzetes főjegyző, dr. Révész Mária 

aljegyző, Halász Istvánné gazdasági vezető, Csőgör Zsolt adóügyi ügyintéző 

 

Jegyzőkönyvvezető: Tóth Katalin igazgatási ügyintéző 

 

Köő Péter polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, Szanyi-Nagy Józsefné 

címzetes főjegyzőt, dr. Révész Mária aljegyzőt, Halász Istvánné gazdasági vezetőt és Csőgör 

Zsolt adóügyi ügyintézőt. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, 

mert 7 főből 6 fő képviselő jelen van. 

 

Köő Péter polgármester az ülést megnyitotta, jegyzőkönyvvezetőnek Tóth Katalin igazgatási 

ügyintézőt, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Burdohány Józsefné és Herczeg Mihályné képviselőket 

javasolta.  

 

A javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta. 

 

Köő Péter polgármester javaslatot tett a napirendek megtárgyalására. A képviselő-testület az 

ülés napirendjét 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint 

fogadta el: 

 

Napirend előtt: 

 

1./ Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és a lejárt határidejű  

     határozatok végrehajtásáról 

     Előadó: polgármester, jegyző 
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N a p i r e n d: 

 

1./ 2013. évi költségvetési rendelet módosítása. 

     Előadó: jegyző 

 

2./ Beszámoló az önkormányzat és intézményi költségvetés 2013. évi végrehajtásáról. 

     Előadó: polgármester 

 

3./ Beszámoló a lakosságadóztatási tevékenységről. 

     Előadó: jegyző 

 

4./ Jelentés a belső ellenőrzés 2013. évi tevékenységéről, az ellenőrzés megállapításairól. 

     Előadó: polgármester 

 

5./ A közös önkormányzati hivatal előző évben végzett tevékenységéről szóló tájékoztató. 

     Előadó: jegyző 

 

6./ Egyebek 

 

 

Napirend előtt: 

 

1./ Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és a lejárt határidejű  

     határozatok végrehajtásáról. 

     Előadó: polgármester, jegyző 

 

(Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Köő Péter polgármester hozzászólásában elmondta, hogy a két ülés közötti tájékoztatóban a 

legfontosabb intézkedések feltüntetésre kerültek. 

 

Szanyi-Nagy Józsefné címzetes főjegyző hozzászólásában elmondta, hogy a lejárt határidejű 

határozatokról számol be az előterjesztésben.  

 

Köő Péter polgármester kérte a napirenddel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket. Kérdés, 

észrevétel, hozzászólás nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatosan, ezért a 

polgármester szavazásra tette fel a határozati javaslatot.  

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

33/2014. (IV.17.) önkormányzati határozata a két ülés között tett 

fontosabb intézkedésekről és a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról 
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Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt 

határidejű 

 

62/2013.(VIII.14.)    63/2013.(VIII.14.) 

64/2013.(IX.12.)    66/2013.(IX.12.) 

67/2013.(IX.12.)    70/2013.(IX.12.) 

72/2013.(IX.12.)    73/2013.(IX.12.) 

74/2013.(IX.30.)    75/2013.(IX.30.) 

76/2013.(IX.30.)    77/2013.(IX.30.) 

78/2013.(IX.30.)    79/2013.(X.14.) 

80/2013.(XI.21.)    82/2013. (XI.27.) 

83/2013.(XI.27.)    84/2013.(XI.27.) 

86/2013.(XI.27.)    87/2013.(XI.27.) 

90/2013.(XII.12.)    93/2013.(XII.12.) 

94/2013.(XII.12.)    95/2013.(XII.12.) 

96/2013.(XII.12.) 

 

önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, és a két 

ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

 

Napirend tárgyalása: 

 

1./ 2013. évi költségvetési rendelet módosítása. 

     Előadó: jegyző 

 

(Előterjesztés, hatásvizsgálat, indokolás, rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Molnár Zoltán bizottsági elnök hozzászólásában elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság 

megtárgyalta a 2013. évi költségvetési rendelet módosítását és javasolja a rendelet 

megalkotását.  

 

Köő Péter polgármester kérte a napirenddel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket. Kérdés, 

észrevétel, hozzászólás nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatosan, ezért a 

polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet.  

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendelet 

alkotta: 

 

 

Mezőkomárom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete 

                 az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

 



 

 

4 

2./ Beszámoló az önkormányzat és intézményi költségvetés 2013. évi végrehajtásáról. 

     Előadó: polgármester 

 

(Előterjesztés, hatásvizsgálat, indokolás, rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Molnár Zoltán bizottsági elnök elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az 

önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtását és javasolja annak elfogadását.  

 

Köő Péter polgármester kérte a napirenddel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket. Kérdés, 

észrevétel, hozzászólás nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatosan, ezért a 

polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet.  

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendelet 

alkotta: 

 

 

Mezőkomárom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

                 

 

3./ Beszámoló a lakosságadóztatási tevékenységről. 

     Előadó: jegyző 

 

(Beszámoló és határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Molnár Zoltán bizottsági elnök hozzászólásában elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság 

megtárgyalta a lakosságadóztatási tevékenységről szóló beszámolót és javasolja annak 

elfogadását.  

 

Köő Péter polgármester kérte a napirenddel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket. Kérdés, 

észrevétel, hozzászólás nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatosan, ezért a 

polgármester szavazásra tette fel a határozati javaslatot.  

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselő-

testületének 34/2014. (IV.17.) önkormányzati 

határozata a lakosságadóztatási tevékenységről 

 

Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a lakosságadóztatási tevékenységről szóló 

beszámolót elfogadta. 
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4./ Jelentés a belső ellenőrzés 2013. évi tevékenységéről, az ellenőrzés megállapításairól. 

     Előadó: polgármester 

 

 (Előterjesztés, 2013. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés, határozati javaslat a 

jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

Molnár Zoltán bizottsági elnök hozzászólásában elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság 

megtárgyalta és elfogadta a belső ellenőrzés 2013. évi tevékenységéről, az ellenőrzés 

megállapításairól szóló beszámolót és javasolja annak jóváhagyását.  

 

Köő Péter polgármester kérte a napirenddel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket. Kérdés, 

észrevétel, hozzászólás nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatosan, ezért a 

polgármester szavazásra tette fel a határozati javaslatot.  

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselő-

testületének 35/2014. (IV.17.) önkormányzati 

határozata a 2013. évi összefoglaló ellenőrzési 

jelentés jóváhagyásáról 

 

Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a 2013. évi összefoglaló ellenőrzési 

jelentést a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyta. 

 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 

intézkedési tervben foglaltak végrehajtásáról 

gondoskodjon. 

 

Határidő:  folyamatos  

 

Felelős:  Szanyi-Nagy Józsefné jegyző 

 

 

5./ A közös önkormányzati hivatal előző évben végzett tevékenységéről szóló tájékoztató. 

     Előadó: jegyző 

 

(Beszámoló és határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Szanyi-Nagy Józsefné címzetes főjegyző hozzászólásában elmondta, hogy a beszámoló 

részletesen tartalmazza a 2013. évben elvégzett fontosabb tevékenységeket.  

 

Köő Péter polgármester kérte a napirenddel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket. Kérdés, 

észrevétel, hozzászólás nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatosan, ezért a 

polgármester szavazásra tette fel a határozati javaslatot.  
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselő-

testületének 36/2014. (IV.17.) önkormányzati 

határozata a közös önkormányzati hivatal 2013. 

évben végzett tevékenységéről 

 

Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a közös önkormányzati hivatal előző évben 

végzett tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadta. 

 

 

6./ Egyebek 

 

 

- I. világháborús emlékmű felújítása 

 

Köő Péter polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy megalakult az I. 

világháborús bizottság, amely ebben az évben pályázati lehetőséget nyújt az I. világháborús 

emlékművek felújítására. Elmondta, hogy az önkormányzat szeretne pályázni, viszont a 

benyújtáshoz szükség van teljes körű költségvetésre, árajánlatra, ehhez még keresik a 

megfelelő személyt, aki elvégezné a felújítást. A pályázat 100%-ban támogatott és 

előfinanszírozott.  

 

- Közbiztonsági pályázat 

 

Köő Péter polgármester hozzászólásában elmondta, hogy az enyingi rendőrőrs parancsnok 

ajánlotta figyelmébe a pályázatot, amelyben önkormányzatok pályázhatnak térfigyelő kamerák 

és rendszerek kiépítésére. A pályázaton maximum 5 millió forintot lehet nyerni. A komplett 

árajánlat már készen van, amely 15 kamera felszerelésének költségeit tartalmazza. A szerelő 

szakember javaslata volt, hogy 120 fokban látóak legyenek a kamerák és internet kapcsolattal 

rendelkezzenek. A felszerelési helyek többségében önkormányzati épületek.  

 

  - Megyei területfejlesztési koncepció 

 

Köő Péter polgármester elmondta, hogy elkészültek és továbbítva lettek az önkormányzat 

által elkészített koncepciók a Fejér Megyei Önkormányzat részére. Tájékoztatta a 

jelenlévőket, hogy április 18-án megbeszélésen fog részt venni Lajoskomáromban a Sió-

csatorna felújításával kapcsolatban. 

 

- Fehérvár Travel pályázat 

 

Köő Péter polgármester elmondta, hogy az óvoda már előzőleg nyert a Fehérvár Travelnél 

pályázatot, amely során egy számítógépet kaptak. Jelen pályázattal lehetőség nyílna az óvodai 

emésztőgödör kialakítására. A pályázat beadásának határideje április 30. 

 

- Magyar Posta Zrt-vel kötött bérleti szerződés 
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