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Barta Győző
Köszönti a megjelent képviselő asszonyt, képviselő urakat. Külön tisztelettel köszönti Juhászné
dr. Krecz Erzsébet Irodavezető asszonyt, és Dr. Vincze István Aljegyző urat és Korsós László
Irodavezető urat.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 6 képviselő közül jelen van 6, a testületi ülés
határozatképes, azt megnyitja.
A képviselők a meghívóban feltüntetett napirendi anyagot írásban megkapták.
Ismerteti az egyes napirendi pontokat:
1. Javaslat az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának
rendjéről szóló 4/2009. (II. 17.) számú önkormányzati rendelet módosítására
2. Javaslat Szarvaskő község önkormányzati gazdálkodásának 2009. I-III. negyedéves
helyzetéről készített Beszámoló elfogadására
3. Szarvaskő Község Önkormányzata 2010. évi költségvetési koncepciója
4. Önkormányzati adók 2009. III. negyedévi beszámolója.
5. Szarvaskő Község Önkormányzat helyi adórendeletének módosítása.
6. Szóbeli előterjesztések, egyéb ügyek, indítványok
Kéri, hogy amennyiben a napirendekre vonatkozóan nincs más javaslat, szavazzanak annak
elfogadásáról.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 6 egyhangú igen szavazattal
elfogadta.
NYÍLT ÜLÉS

1. Javaslat az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről szóló 4/2009. (II. 17.) számú önkormányzati rendelet
módosítására
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JAVASLAT
az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről,
módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2009.
(II. 17.) számú önkormányzati rendelet módosítására
Tisztelt Képviselő Testület!
Az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.)
kormányrendelet 53.§. (2) bekezdése előírja, hogy ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve
valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára
pótelőirányzatot biztosít, negyedévenként a költségvetési rendeletet a Képviselő-testületnek
módosítani szükséges. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott
előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselőtestületet 30 napon
belül tájékoztatja.
A módosítás a 2009. évi költségvetés főösszegét 2.637 eFt-tal növeli az alábbiak szerint:
− Tanösvény felújítására 500 eFt-t, turisztikai pályázat utófinanszírozására pedig 900 eFt-ot
vett át az önkormányzat.
− Normatív lakásfenntartási támogatásra 56 eFt, munkanélküliek rendszeres szociális segélyére
és rendelkezésreállási támogatásra 447 eFt, ápolási díjra 116 eFt, az önkormányzat által
szervezett közcélú foglalkoztatás támogatására 554 eFt, egyszeri gyermekvédelmi
támogatásra pedig 58 eFt pótelőirányzatban részesült az önkormányzat 2009. III.
negyedévében.
− A 2009. évi bérpolitikai intézkedések támogatására 6 eFt összegű központi költségvetési
támogatást kapott az önkormányzat.
A rendeletmódosítás 1. számú melléklete a módosított bevételi előirányzatokat, 2. számú melléklete a
módosított kiadási előirányzatokat tartalmazza címenkénti, alcímenkénti és kiemelt
előirányzatonkénti bontásban, az előirányzat változások részletezésével.
A 3. számú melléklet mérlegszerűen mutatja be a 2009. évi költségvetés módosított előirányzatait.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslat alapján az előirányzatokra vonatkozó
módosítási javaslatokat vitassa meg és a rendelet-módosításokat fogadja el.
Szarvaskő, 2009. november 19.
Barta Győző sk.
polgármester

Dr. Estefán Géza sk.
jegyző

SZAVAZÁS

Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület az önkormányzat 2009. évi költségvetés
módosítását 6 egyhangú igen szavazattal elfogadta.
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Szarvaskő Községi Önkormányzat 13/2009. (XI. 24.) sz.
rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről,
módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2009. (II.
17.) számú önkormányzati rendelet módosítására
1.§.
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló
4/2009. (II. 17.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1.§-a az alábbiakra
módosul:
„A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét az
alábbiak szerint 52.331 eFt-ra módosítja:
2009. június 30-i módosított előirányzat
Pótelőirányzat
Átvett pénzeszköz
Kormányzati hatáskör
Módosításra javasolt előirányzat

49.694 eFt
1.231 eFt
1.400 eFt
6 eFt
52.331 eFt

ezen belül:
eFt-ban
2009. évi PénzPótÁtvett
Polgármeste Kormány Módosítás
módosított marad előirány pénzeszköz ri és Jegyzői
zati
ra javasolt
előirányzat vány
zat
hatáskör
hatáskör előirányzat
a működési célú
49.094
1.231
900
6
51.231
bevételt
a működési célú
45.394
1.231
900
6
47.531
kiadásokat
ebből:
- a személyi jellegű
5.039
-43
453
60
8
5.517
kiadásokat
- a munkaadókat
1.637
-7
126
10
-2
1.764
terhelő
járulékokat,
- a dologi jellegű
19.358
19.358
kiadásokat
- a speciális célú
6.763
652
7.415
támogatásokat
- a tartalékokat
12.597
50
900
-70
13.477
(működési)
a felhalmozási célú
600
500
1.100
bevételt
a felhalmozási célú
4.300
500
4.800
kiadást
ebből:
- a felújítások,
4.300
500
4.800
beruházások
összegét
Megnevezés

-

-
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módosítja.
2. §.
(1) A rendelet 2.§ (2) bekezdése a következők szerint módosul:
„(2) A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeget bevételi források szerint
az alábbi összegekre módosítja:
eFt-ban
2009. évi
PénzPótÁtvett Kormányzati Módosításr
módosított maradvány előirányzat pénzhatáskör
a javasolt
előirányzat
eszköz
előirányzat
Saját bevételek
10.132
500
10.632
Átengedett központi
13.755
13.755
adók
Központi költségvetési
9.029
1.231
6
10.266
támogatás
Támogatásértékű
4.862
900
5.762
működési bevétel
Megnevezés

a)
b)
c)
d)

(2) A rendelet 2. §. (4) bekezdése a következők szerint módosul:

a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)

„(4) A Képviselő-testület az 1.§--ban megállapított kiadási főösszeget kiadási előirányzatok szerint
az alábbi összegekre módosítja:
eFt-ban
PótÁtvett
PolgárKormány Módosításra
Megnevezés
2009. évi Pénzzati
javasolt
módosított marad előirány pénzesz mesteri és
zat
köz
Jegyzői
hatáskör
előirányzat
előirányzat vány
hatáskör
Településüzemeltetés
9.800
-50
554
70
10.374
Idegenforgalmi,
2.648
31
2.679
kulturális
rendezvények
Önkormányzati
13.259
-31
6
13.234
igazgatással
összefüggő
tevékenység
Önkormányzati
150
150
vagyonbiztosítás
Segélyek
1.653
677
2.330
Könyvtári könyvek
50
50
vásárlása
Felújítások
700
500
1.200
Beruházások
3.600
3.600
Átadott
5.185
5.185
pénzeszközök
és
támogatásértékű
kiadások
Tartalékok
12.597
50
900
-70
13.477
Önkormányzatok
52
52
előző évről származó
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befizetései
3.§.
Ez a rendelet 2009. szeptember 30. napján lép hatályba.
Barta Győző sk.
polgármester

Dr. Estefán Géza sk.
jegyző

(Az elfogadott rendelet 1-2-3. számú mellékletei a jegyzőkönyvhöz mellékletként kerülnek
csatolásra!)

Barta Győző
Ismerteti a következő napirendi pontot.
2. Javaslat Szarvaskő község önkormányzati gazdálkodásának 2009. I-III. negyedéves
helyzetéről készített Beszámoló elfogadására.
JAVASLAT
Szarvaskő község önkormányzati gazdálkodásának
2009. I-III. negyedéves helyzetéről készített Beszámoló elfogadására
Az államháztartási törvény alapján – figyelemmel a beszámolási és könyvvezetési kötelezettségről
szóló kormányrendeletre – elkészült Szarvaskő község önkormányzati gazdálkodásának 2009. I-III.
negyedéves helyzetéről szóló Beszámolója.
Az önkormányzati I-III. negyedéves Beszámoló magában foglalja az év első kilenc hónapja
gazdasági folyamatainak szöveges értékelését, az elemzéshez szükséges mellékleteket.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzati Beszámolóhoz kapcsolódó
mellékletek, valamint a szöveges értékelés alapján vitassa meg a 2009. I-III. negyedéves zárással
összefüggésben készített anyagot és azt fogadja el.
Szarvaskő, 2009. november 18.
Barta Győző sk.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
I. Szarvaskő település 2009. évi költségvetési politikájának rendező elvei, kiemelt feladatai
Az önkormányzat 2009. I-III. negyedévi gazdálkodásának meghatározó tényezője volt, hogy
biztosítani kellett az előző években már megszokott szolgáltatásokat, és törekedni kellett a
hiányosságok pótlására, az idegenforgalom nyújtotta lehetőségek minél szélesebb kihasználására.
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Szarvaskő Önkormányzata 2009. évi eredetileg tervezett költségvetési főösszege 36.850 Ft volt,
amely év közben 15.481 eFt-tal módosult elsősorban pénzmaradványból, valamint központosított
előirányzatokból és működési célú pénzeszközátvételből.
Az önkormányzati bevételekből 31.100 eFt realizálódott, amely a módosított előirányzat 59,43 %-a.
Az időarányos előirányzattól való elmaradás oka, hogy a 2008. évi pénzmaradvány igénybevételére
csak kis mértékben volt szükség, a teljesítés 6,85%. A helyi önkormányzat működési bevételeinek
teljesítése kedvező, meghaladja az időarányos előirányzat összegét, míg a felhalmozási bevételeknél
45,45%-os teljesítés történt. A kiadások 23.256 eFt-os összegben teljesültek, amely 44,44%-os
pénzügyi teljesítést jelent. A teljesítés a működési kiadásoknál 45,66%-os, míg a felhalmozási
kiadások háromnegyedéves teljesítése 34,96%.
II. Bevételek alakulása
1. Szarvaskő önkormányzat működési bevételeinek 4.900 eFt-os előirányzatából az I-III.
negyedévben 4.816 eFt-os bevétel realizálódott, melyből 2.459 eFt a bérleti díjbevétel. Az
önkormányzat bankszámláján lekötött pénzeszközből 2.352 eFt-os kamatbevétel folyt be
szeptember 30-ig, amely 962 eFt-tal magasabb, mint az előző év azonos időszakában ilyen
jogcímen kapott bevétel. Év végéig a működési bevételek tervezett összege várhatóan
realizálódni fog.
2. Telekértékesítésből 2009. évre 500 eFt-os bevételt terveztünk, az I-III. negyedévben pénzügyi
teljesítés nem történt. A vadásztársasággal kötött szerződés alapján a község területén lévő
vadászterület után 100 eFt-os bevétel várható, melyből szeptember 30-ig bevétel nem
realizálódott. Év végéig az előirányzat várhatóan realizálódni fog.
3. Helyi adóbevételekből 2009. évben 4.632 eFt-ot terveztünk, melynek 97,67%-a folyt be az I-III.
negyedévben. Legjelentősebb összegű 1.350 eFt-tal a helyi iparűzési adóból származó
bevétel, de kedvező az idegenforgalmi adóbevétel I-III. negyedéves teljesítése is (106,27%).
Az összes tartozás 80,73%át a vállalkozások adótartozásai adják. Az önkormányzati
adóhatóság megkezdte és folytatja a tartozások végrehajtásának kezelését. Zárásig 567.070
Ft tartozás beszedése valósult meg, ez az összes indított halmozott végrehajtás 12%-a. Év
végéig a helyi adóbevételekből várhatóan 935 eFt-os többletbevétel realizálódik.
A gépjárműadóból tervezett 2009. évi 1.800 eFt-os előirányzatból szeptember 30-ig 1.676 eFtos bevétel keletkezett. 2009. I-III. negyedévében 119 tulajdonos 161 adóköteles
gépjárművének adóztatását végezte el az adóhatóság.
4. Támogatásértékű működési bevételként 4.590 eFt-ot terveztünk, mely év közben 5.762 eFt-ra
módosult. A módosított előirányzat a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól
területalapú támogatásként, az Egri Kistérség Többcélú Társulásától mozgókönyvtár
támogatására, az Európai Parlament tagjainak választására, turisztikai pályázat
utófinanszírozására, valamint a 2008. évi jövedelem különbség mérséklésének felosztására
átvett pénzeszközök előirányzatát tartalmazza. 2009. szeptember 30-ig ilyen címen 1.739
eFt-os bevétel képződött.
5. Központi költségvetési támogatások, átengedett bevételek
Az SZJA helyben maradó részének 5.000 eFt-os előirányzatából időarányosan 3.859 eFt
került utalásra, míg normatív hozzájárulásként 6.463 eFt realizálódott. A települési
önkormányzatok jövedelem-differenciálódásának mérséklésére 2009. évben 6.955 eFt-os előirányzat
került megtervezésre, melynek időarányos része megérkezett az önkormányzat számlájára.
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Egyes szociális feladatokhoz történő kiegészítésként 1.876 eFt-ot, míg központosított
előirányzatként 17 eFt-ot kapott az önkormányzat.
6. A 2008. évi jóváhagyott pénzmaradvány összege 11.916 eFt, melyből mindössze 816 eFt
került igénybevételre az I-III. negyedévben.
III. Kiadások alakulása
1. Településüzemeltetési feladatok:
2009. évben is kiemelt fontosságú a településüzemeltetés színvonalának megőrzése, lehetőség
szerinti növelése. A közterület fenntartásra tervezett 2.400 eFt-os előirányzatból 1.243 eFt, a
mezőgazdasági területek gondozására tervezett 2.000 eFt-ból 627 eFt került felhasználásra. A
közvilágítási kiadások 1.800 eFt-os előirányzata 64,67%-ban teljesült. A virágosítással,
parkosítással összefüggő kiadások 630 eFt-ot tettek ki, míg a külterületi utak karbantartására 355
eFt-ot költött az önkormányzat szeptember 30-ig. A településüzemeltetési feladatok kiadásai év
végéig várhatóan az előirányzaton belül teljesülnek.
Idegenforgalmi, kulturális rendezvényekre 2.679 eFt-ot tervezett az önkormányzat, melynek
terhére 2.527 eFt-os kiadás történt hagyományteremtő rendezvényekkel összefüggésben.
2. Önkormányzati igazgatással összefüggő tevékenység:
Az önkormányzati igazgatással összefüggő tevékenységre tervezett eredeti előirányzat 12.500
eFt volt, amely a háromnegyedév során 13.234 eFt-ra növekedett, döntően pénzmaradványból.
A személyi jellegű kiadások előirányzatának felhasználása 60,83%-os, míg a dologi kiadásokra
az előirányzat 66,16%-át fordította az önkormányzat.
3. Segélyek:
A segélyekre eredetileg tervezett 980 eFt-os előirányzat a háromnegyedév során 2.330 eFt-ra
módosult. A szeptember 30-i teljesítés 77,12%-os, legnagyobb összegű 546 eFt-tal a
rendelkezésre állási támogatásra kifizetett összeg, de munkanélküliek rendszeres szociális
segélyére is 426 eFt került felhasználásra.
4. Felújítási, beruházási kiadások:
2009. évben felújítási, beruházási kiadásokra összességében 4.800 eFt került megtervezésre, a
háromnegyedéves teljesítés 34,96%-os. Szarvaskő komplex infrastrukturális fejlesztésére 342 Ftot, míg a tanösvény felújítására 1.045 eFt-ot költött az önkormányzat. A várfelújítási tervvel
összefüggésben 7 eFt, térfigyelő kamera vásárlásával kapcsolatosan 135 eFt, míg hulladéklerakó
rekultiválására 25 eFt került kifizetésre.
5. Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött együttműködési megállapodás alapján
2009. évben az ellátandó gazdálkodási, illetve egyéb feladatokért a település 3.100 eFt-ot utal át a
megyei jogú városnak, melynek időarányos teljesítése megtörtént. A település tagja az Egri
Kistérség Többcélú Társulásnak, valamint a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási
Társulásnak. Az ezzel kapcsolatban felmerülő tagdíj hozzájárulásokat a 2009. év kiadásai között
terveztük, átutalás részben történt. A lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítására összesen
110 eFt-os kiadás valósult meg, míg a civil szervezeteket 903 eFt-tal támogatta az önkormányzat
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2009. I-III. negyedévében. A lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítására év végéig 150 eFt-os
pénzeszközátadás várható.
6. Tartalékok:
A tartalékok tervezésénél fontos szempont volt, hogy az év közben felmerülő fejlesztési, illetve
egyéb önkormányzati feladatra megfelelő forrást biztosítsunk. A fentiek alapján 200 eFt-os
összegben általános tartalék, míg 1.235 eFt-os összegben céltartalékok kerültek megtervezésre.
Az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó tartalék szeptember 30-i módosított
előirányzata 13.477 eFt.
Összegezve megállapítható, hogy az I-III. negyedévben mind a bevételek, mind pedig a kiadások
az időarányos szint alatt teljesültek. A saját bevételek háromnegyedéves teljesítése kedvező,
elmaradás a vagyoni bevételeknél tapasztalható. Likviditási problémák a háromnegyedév folyamán
nem voltak, folyamatosan betételhelyezésre került sor a szabad pénzeszközökből. A költségvetés
egyensúlya biztosított volt.
Szarvaskő, 2009. november 16.
Barta Győző
Polgármester
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
A beszámoló végén elhangzott, hogy a bevételek az időarányos szint alatt teljesültek, ami talán
egy kis magyarázatra szorul. Az egyes számú mellékletben jól látható, hogy mind a saját
bevételek, mind a központi támogatások időarányos szint felett teljesültek. A bevételek 50-60
%-os teljesülésének oka, hogy a 2008. évi pénzmaradvány nem került felhasználásra az
önkormányzati feladatellátás során. Tehát, ha ezt nem vesszük figyelembe, akkor kedvező a
bevételek alakulása.
Barta Győző
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Község önkormányzati
gazdálkodásának 2009. I.-III. negyedéves helyzetéről készített Tájékoztatót és az alábbi
megállapításokat teszi:
•

2009. I.-III. negyedévéről készült tájékoztató költségvetési mérlegéből, részletes bevételi és
kiadási adataiból megállapítható, hogy az önkormányzatnál a kiadások teljesítése az
előirányzaton belüli gazdálkodást mutat.

•

Az I.-III. negyedév folyamán a pénzügyi helyzet stabil volt, likviditási problémák nem
jelentkeztek.

•

A IV. negyedévben az esetleges előirányzat-túllépések előirányzatait a költségvetés
előirányzatain belül rendezni szükséges.

Felelős: Barta Győző polgármester, Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző
Határidő: folyamatos

SZAVAZÁS
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Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület 6 igen szavazattal, elfogadta a határozati
javaslatot.
A Képviselő Testület 6 egyhangú igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül)
meghozta az alábbi határozatot:
61/2009.(XI. 24.) Képviselő Testületi Határozat
Szarvaskő Község Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Község önkormányzati
gazdálkodásának 2009. I.-III. negyedéves helyzetéről készített Tájékoztatót és az alábbi
megállapításokat teszi:
•

2009. I.-III. negyedévéről készült tájékoztató költségvetési mérlegéből, részletes
bevételi és kiadási adataiból megállapítható, hogy az önkormányzatnál a kiadások
teljesítése az előirányzaton belüli gazdálkodást mutat.

•

Az I.-III. negyedév folyamán a pénzügyi helyzet stabil volt, likviditási problémák
nem jelentkeztek.

•

A IV. negyedévben az esetleges előirányzat-túllépések előirányzatait a költségvetés
előirányzatain belül rendezni szükséges.

Felelős: Barta Győző polgármester, Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző
Határidő: folyamatos

(Az elfogadott 2009. I-III. negyedéves Beszámoló 1-2. számú mellékletei a jegyzőkönyvhöz
mellékletként kerülnek csatolásra!)
3. Szarvaskő Község Önkormányzata 2010. évi költségvetési koncepciója.
I. Szarvaskő 2009. évi költségvetésének alakulása az I-III. negyedévi teljesítések figyelembe
vételével
Az önkormányzati bevételekből 31.100 eFt realizálódott, amely a módosított előirányzat 59,43 %-a.
A helyi önkormányzat működési bevételeinek teljesítése az időarányos feletti értéket mutat, a
felhalmozási bevételek előirányzathoz viszonyított teljesítése 45,45%-os. A kiadások 23.256 eFt-os
összegben teljesültek, amely 44,44%-os pénzügyi teljesítést jelent. Az időarányoshoz viszonyított
teljesítés a működési kiadásoknál 45,66%-os, míg a felhalmozási kiadások háromnegyedéves
teljesítése 34,96%.
Szarvaskő Községi Önkormányzat működtetésére 2009. I-III. negyedévében összességében 23.256 eFt-os kiadás
történt az alábbiak szerint:
−

A közterület fenntartásra tervezett 2.400 eFt-os előirányzatból 1.243 eFt, a mezőgazdasági
területek gondozására tervezett 2.000 eFt-ból 627 eFt került felhasználásra. A közvilágítási
kiadások 1.800 eFt-os előirányzata 64,67%-ban teljesült. A virágosítással, parkosítással
összefüggő kiadások 630 eFt-os összegűek, míg a külterületi utak karbantartására 355 eFt-ot
költött az önkormányzat szeptember 30-ig. A településüzemeltetési feladatok kiadásai
várhatóan az előirányzaton belül teljesülnek év végéig.
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−
−

−

Az idegenforgalmi, kulturális rendezvényekre 2.679 eFt-ot terveztünk, a háromnegyedév során
2.527 eFt-os kiadás történt.
Az önkormányzati igazgatással összefüggő tevékenységre tervezett eredeti előirányzat 12.500
eFt volt, amely a háromnegyedév során 13.234 eFt-ra növekedett pénzmaradványból, illetve
az európai parlament tagjainak választására átvett pénzeszközökből. A személyi jellegű
kiadások előirányzatának felhasználása 60,83%-os, míg a dologi kiadásokra az előirányzat
66,16%-a került felhasználásra.
A segélyekre eredetileg tervezett 980 eFt-os előirányzat a háromnegyedév során 2.330 eFt-ra
módosult. A szeptember 30-i teljesítés 77,12%-os, legnagyobb összegű 546 eFt-tal a
rendelkezésreállási támogatásra kifizetett összeg, de jelentős összeget, 426 eFt-ot fizetett ki
az önkormányzat munkanélküliek rendszeres szociális segélyére is.

II. Szarvaskő település 2010. évi költségvetési politikájának rendező elvei, kiemelt feladatai
A 2010. év költségvetésének tervezésekor hasonlóan az elmúlt évekhez, alapelvként kell
megfogalmazni a településüzemeltetés színvonalának megőrzését.
2010. évben a településen bejegyzett civilszervezetek rendszeres és hatékony működésére az
önkormányzat az előző évhez hasonlóan fokozottan igényt tart, a működés költségeihez az
önkormányzat a jövőben is hozzá kíván járulni anyagilag. Ezen túl ösztönzi és segíti a különböző
pályázatokban való részvételüket (NCA, LEADER, stb…). Fontos feladat az egységes településkép
további javítása, pl. üdvözlő táblák, virágos falu táblák, tájékoztató táblák kihelyezésével.
2010. évben a közbiztonság javítása érdekében térfigyelő rendszer kiépítése válik szükségessé.
Biztosítani kell az eddig megszokott szolgáltatásokat és törekedni kell a hiányosságok pótlására. Az
önkormányzati feladatellátás mellett lehetőség szerint a települést érintő egyéb szolgáltatások
lakossági igény szerinti pozitív változásait elő kell segíteni. Folytatni kell a virágosítást a kihelyezett
ládákkal és szabad közterületeken, amelyek virágos parkként funkcionálnak, emellett a meglévő
közterületi műtárgyak felújítását is el kell indítani. A virágok gondozásához, utak, járdák, árkok
tisztántartásához továbbra is szükséges bevonni a lakosságot. A Virágos Magyarországért
Környezetszépítő Versenyben 2010. évben is részt kíván venni a település.
2010. év folyamán az idegenforgalom nyújtotta lehetőségek minél szélesebb körű kihasználására kell
törekedni. Az éves rendszerességgel megtartott rendezvényekre biztosítani kell a költségvetési
forrásokat és növelni a rendezvényekből származó bevételeket. A rendezvények megvalósításakor
törekedni kell arra, hogy ne legyenek veszteségesek, elsősorban a falu lakosai és a vendégek közös
élményszerzését, szórakozását biztosítsák. Elérhetővé kell tenni azt is, hogy ezeken a napokon telt
házzal működjenek a szálláshelyek, ami közvetve az idegenforgalmi adó kapcsán bevételt
eredményezne. A 2009. évi tapasztalatok alapján a rendezvények súlyát meg kell osztani a nyári és az
őszi időszak között, fokozva az őszi időszak jellegét. A település tevékenységéről, mindennapi
életéről, programjairól szóló belső és külső, hatékony kommunikáció folyamatossá, szakszerűvé és
általánossá tétele (pl. honlap folyamatos karbantartása, frissítése, aktuális információk elhelyezése,
linkcserék, országos rendezvényeken való megjelenés stb…), valamint információs pont
felállításának szükségessége továbbra is feladatként jelentkezik.
Az önkormányzathoz érkező szociális kérelmek elbírálásában, segélyek tervezésében pontos alapot
nyújthatnak az elmúlt évek gyakorlati számai, de számítani kell az előző évihez hasonló, ugrásszerű
emelkedésre!
A 2010-es év fő feladata a Szarvaskő Komplex Infrastrukturális Fejlesztése pályázaton elnyert 62,5
millió Ft felhasználása a Tölgyfa út, Egri út és a Temető beruházásához, melyhez a közbeszerzés
lefolytatása után várhatóan 20-25 milliós önrész biztosítása szükséges.
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A 2010-es évben a sikeres pályázatok önrész biztosítása mellett folytatni kell a régóta húzódó
nagyberuházások előkészítését, megtalálva hozzájuk a pályázati lehetőségeket, forrásokat, valamint a
szükséges önrészt.
A beruházások közül kiemelt helyen szerepelnek: az ivóvízbázis összekapcsolása az Almári kúttal, a
szennyvízcsatorna hálózat építés, valamint a szennyvízkezelés, elhelyezés.
A 2010. év beruházásai között szerepeltetni kell a szarvaskői várral összefüggő kiadásokat (régészeti
feltárás, állagrögzítés, látogathatóság kiépítése, részleges helyreállítás tervezési költségei), mely
későbbi fejlesztés hozzájárulhat a település látogatottságához, valamint az idegenforgalmi vonzerő
növeléséhez.
Az 50 éves Községháza épületének és környékének felújításához a tervezést el kell kezdeni, így
kialakulhat a majdani faluközpont. Fejlesztések szükségesek az Állomáskerti Szabadidőparkban is
(pl. akadálymentes közlekedés biztosítása). A vagyontárgyak állagmegóvása, karbantartása fontos
feladat kell, hogy maradjon. Az előző évekhez hasonlóan pénzügyi keretet kell biztosítani a
Szarvaskőben meglévő támfalak és terméskővel burkolt árkok felújítására, rekonstrukciójára.
2010. évi feladat a település közigazgatási határain belül lévő állami területek kezelésének és tulajdon
megszerzésének elindítása, melyek a település tulajdonában sokkal jobban hasznosulnának (Pl. a
Magyar Közút kezelésében lévő területek, állami szabad területek.) Intézkedéseket kell hozni a MÁV
üdülő bérleti díjtartozásának rendezésére, vagy esetleges megvásárlására. Végig kell gondolni a faház
hasznosítási lehetőségeit akár esetenkénti bérbeadással is.
Ki kell használni a LEADER Közösség nyújtotta és a Közép-Bükki Turisztikai Desztináció
Menedzsment (TDM) kínálta lehetőségeket pályázati források bevonásával, melyek egy új
kapcsolódási lehetőséget kínálnak a Bükk értékeinek egységes turisztikai termékként való
hasznosítására. Testvér települési kapcsolatok kialakítása mind külföldi, mind belföldi
vonatkozásban feladata a 2010-es évnek.
Az önkormányzat a helyi adóztatás területén folytatni kívánja az előző évek gyakorlatát, fokozottan
figyelve a kintlévőségekre, a lehetőségekhez mérten növelni a település – az eddig is elfogadható
mértékű – adóerő képességét. Az idegenforgalmi adó növelését a 2010. évben fontos
célkitűzéséként kell kezelni.
III. Bevételek tervezése:
1. Szarvaskő község működési bevételei várhatóan a bérleti díjakból, a lekötött számlapénz
kamatából, a vadászati jog értékesítéséből, könyv és emléktárgyak értékesítéséből, valamint
az idegenforgalmi rendezvények belépőiből várhatók, az elmúlt évihez hasonló mértékben.
2. A tervek szerint ingatlan értékesítésből minimális összegű, az előző évihez hasonló felhalmozási
bevétel várható.
3. A helyi adóbevételeknél a 2009. évi adószinthez képest az iparűzési adó mértékét nem, viszont
az idegenforgalmi adó mértékét 2010. évben 300Ft/vendégéjszakára kívánja emelni az
önkormányzat. Az adóztatható vagyontárgyak újraellenőrzésével, az adózási fegyelem
betartatásával kismértékű adóbevétel növekedéssel lehet számolni.
4. Támogatásértékű működési bevételként a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól terület
alapú támogatás címén várható 2010. évben 4,5 millió Ft-os bevétel.
5. Központi költségvetési támogatások, átengedett bevételek:
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Az SZJA helyben maradó része 2009. évhez hasonlóan 8%. A törvényjavaslatban szereplő
normatív hozzájárulások fajlagos összegei többségükben csökkennek. A központi
költségvetési támogatások egy részét az átengedett személyi jövedelemadó biztosítja. A
normatív hozzájárulásokat részletesen, önkormányzatonként és jogcímenként az
önkormányzatok adatszolgáltatásában szereplő feladatmutatók és mutatószámok alapján a
pénzügyminiszter és az önkormányzati miniszter együttes rendeletben hirdeti ki.
IV. Kiadások tervezése:
1. Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, az ehhez kapcsolódó létszám:
A Polgármesteri Hivatalban 1 fő foglalkoztatása történik (munkáltató Eger Megyei Jogú
Város Önkormányzata) napi 8 órában, valamint 2 fő részmunkaidőst a munka
törvénykönyve szerint foglalkoztat az önkormányzat. Ki kell használni a közfoglalkoztatás
lehetőségeit is, mind a külső mind a hivatali belső munkák végzésére.
A 4 fős képviselő testület részére havi 18.000 Ft-os, az alpolgármester részére havi 30.000
Ft-os tiszteletdíj került megállapításra, míg a polgármester havi illetménye a
Képviselőtestület döntése alapján 160.000 Ft.
2. Településüzemeltetési feladatok:
A közvilágítás üzemeltetésére, szilárd- és folyékony kommunális hulladék elszállítására,
valamint a középületek üzemeltetésére az előző évi előirányzat összegét kívánja fordítani az
önkormányzat. A külterületek közvilágításából adódó üzemeltetési költségekkel a 2010. évi
költségvetésben számolni kell.
3. Segélyezési feladatok:
A 2010-es év tervezésekor fontos feladat a gazdasági válság egyénekre, családokra nehezedő
hatásából keletkezett segélyezési gondok kezelése, a 2009. évhez hasonló ugrásszerű
igénytöbblet forrásainak megteremtése.
4. Felhalmozási kiadások:
A tervezett nagyberuházások (ivóvízhálózat bővítése, szennyvízcsatorna-hálózat építése,)
tervezéséhez, valamint a beruházás lehetőség szerinti indításához, pályázat(ok)
benyújtásához szükséges összeget a költségvetésben tervezni szükséges. A települési
rendezvényeknek helyt adó Állomáskerti Szabadidőpark bővítését folytatni kell. A
külterületek (Szérűskert, Denár) közvilágítás ellátásának tervezése és ütem szerinti
megvalósítása is jelentkezik a 2010. év feladatai között, melyhez az adott területen
ingatlannal rendelkező tulajdonosok anyagi hozzájárulása is szükséges.
A szarvaskői vár jövőbeni feltárásának, részbeni helyreállításának, színvonalas turisztikai
látványossággá tételének előkészítő munkáit el kell kezdeni.
5. Véglegesen átadott pénzeszközök:
Az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött együttműködési megállapodás
alapján az Eger város által ellátott gazdálkodási, illetve egyéb feladatokért a település 2009.
évben 3.100 eFt-ot utalt át a megyei jogú városnak. Azokat a tagdíjakat a 2010. évi
költségvetésben szerepeltetni kell, amelyeket a településnek tagként fizetni kell.
Összességében az átadott pénzeszközök vonatkozásában minimális, max. 10%-os
növekedéssel lehet számolni 2010. évben.
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6. Tartalékok:
Általános és céltartalékok képzése szükséges. A 2010. évi költségvetés tervezésénél fontos
feladat, hogy a felhalmozási célú bevételek egy részét lehetőség szerint céltartalékba kell
helyezni, hogy az elkövetkező évek önkormányzati fejlesztési elképzeléseihez, valamint az
Európai Uniós pályázataihoz szükséges saját erőre fedezetet nyújtson. Továbbra is kiemelt
feladat az elkövetkező évek pályázataira való felkészülés, illetve, hogy az ehhez szükséges
tervek készítésére, engedélyek beszerzésére megfelelő összeg a tartalékok között
rendelkezésre álljon. A 2010. évi nagyberuházások önrészéhez döntő mértékben a
tartalékkeret kell, hogy lehetőséget biztosítson.
Összegezve a költségvetési tervezés során meg kell valósítani a működési és felhalmozási
költségvetés egyensúlyát, a település működtetési kiadásainak minél pontosabb megtervezését, illetve
az év közbeni feladatok végrehajtására forrást kell biztosítani. Ez elsősorban a tartalékok nagyobb
összegű tervezését jelenti. Ezen kívül ágazatokra bontva el kell készíteni az elkövetkezendő évek
településpolitikai elképzeléseit, javaslatként a 2010-ben megválasztandó új testület részére.
Szarvaskő, 2009. november 16.
Barta Győző
polgármester
Barta Győző
A jövő évi költségvetési koncepciót a képviselőtestület együtt alakította ki, mely nagy
mértékben támaszkodik az előző években meghatározott célokra. Természetesen a jövő évi
költségvetés elfogadásakor kell pontosítanunk, de ha van olyan dolog, amivel szeretnétek
kiegészíteni a koncepciót, várom a javaslatokat.
Dr. Zsirai Sándor
Alapjában a megfogalmazott célokat helyesnek tartom. Szeretnék javaslatot tenni, hogy a
településen élő vállalkozókkal még a 2010 évi költségvetés elfogadása előtt egy közös
együttgondolkodás keretében, beszélhetnénk arról, hogy tudnánk a településen az
idegenforgalmat élénkíteni. A másik javaslatom, hogy a 2010 évi pályázatokat jobban ki kellene
használnunk. Javasolnám, hogy oldjuk meg az önkormányzat, a helyi civilszervezetek,
vállalkozások jobb informálását a pályázati lehetőségekről. Meglátásom szerint nem használjuk
ki maximálisan a lehetőségeket.
Barta Győző
Fontosnak tartom, hogy az önkormányzat, a helyi vállalkozók, és civil szervezetek között
megfelelő összhang legyen. Nem biztos, hogy a költségvetési koncepció, vagy a költségvetés
kapcsán, de a gondolatot helyesnek tartom.
Lőrincz József
Az Alpolgármester úr valószínűleg így fejezte ki nem tetszését a helyi polgárőrség pályázatból
való kimaradására, amivel jelentős támogatási összeget megtakaríthattak volna az
önkormányzatnak. Viszont a Szarvaskőért Alapítvány aktívan kivette a részét a pályázatírásból.
Próbáljuk figyelemmel kísérni a lehetőségeket, a kiírt pályázatok közül nehéz kiválasztani azt,
amire érdemes pályázni. A következő évben célul tűztük ki, hogy keressük a pályázati
lehetőséget az 50 éves községháza felújítására, korszerűsítésére, esetleg kibővítésére, a település
központ kiépítésére.
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Barta Győző
Természetesen várjuk a kistelepülések szennyvíz hálózatának kiépítését támogató pályázati
lehetőséget is, hiszen azt önerőből nem tudjuk megvalósítani.
Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem szavazzunk a költségvetési koncepció
elfogadásáról.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő testülete megtárgyalta elfogadta a 2010. évi
költségvetési koncepciót.
Felelős: Barta Győző
Határidő: értelem szerint
SZAVAZÁS
Barta Győző polgármester megállapítja, hogy a képviselő testület 6 egyhangú igen szavazattal
elfogadta a határozati javaslatot.
A Képviselő Testület 6 egyhangú igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül)
meghozta az alábbi határozatot:

62/2009.(XI. 24.) Képviselő Testületi Határozat
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő testülete megtárgyalta és elfogadta a 2010. évi
költségvetési koncepciót.
Felelős: Barta Győző
Határidő: értelem szerint
Barta Győző
Ismerteti a következő napirendi pontot.
4. Önkormányzati adók 2009. III. negyedévi beszámolója.
Barta Győző
Idézet a beszámolóból
(Az önkormányzati adók szöveges beszámolója a jegyzőkönyvhöz mellékletként kerül
csatolásra!)
Barta Győző
A beszámoló elején halhattuk, hogy a helyi rendeletben szabályozott számított 2009. évi
szarvaskői adómértékek (önkormányzati adókedvezményekkel még nem csökkentetten)
építményadóban: 17,1%-ban, telekadóban: 19,3%-ban, magánszemélyek kommunális adójában:
76,9%-ban, idegenforgalmi adóban: 64%-ban, helyi iparűzési adóban 75%-ban használják ki a
törvényi maximumot. 2009. évben adóemelése nem került sor.
A mostani gazdasági helyzetet tekintve nem alakult rosszul az adóbevételeink teljesülése, hiszen
a költségvetés eredeti előirányzata az összes adónemre 6.432.000 Ft, melyből a III. negyedévi
teljesítés 6.198.810 Ft, ami 96,37%, tehát valószínűleg az év végére jóval túlteljesül az eredeti
előirányzat. Az adónemenkénti bontásból jól látható az egyes adónemek teljesülésének
alakulása. A hátralék állomány alakulása előző negyedévhez képest 30%-kal 589.000 Ft-tal
emelkedett. Az összes tartozás 80,73%-át a vállalkozások adótartozásai adják. 12 vállalkozás
1.804.000 Ft-os tartozást halmozott fel.
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Kérdezem Korsós Lászlót az Adó Iroda vezetőjét, hogy a háromnegyed éves zárás óta javultak e
a hátralékállomány?
Korsós László
Egészen friss, mai délután öt órás adatok szerint, jóval kedvezőbben alakult a hátralékállomány.
A mostani állapot szerint a tényleges adóbevétel 7.590.000 Ft, vagyis 1.400.000 Ft-tal több mint
a háromnegyed éves teljesülés. Hozzáteszem, hogy a háromnegyed éves beszámoló soha nem
mutat reális képet a befizetési határidő miatt. Meglepően jól alakult az év, különösen az
iparűzési adó tekintetében. Gazdasági válság van, de az adóbevételek alakulását véleményem
szerint ez a 2010. évben fogja befolyásolni. Egerben nagyon komoly előlegkérelmek érkeztek
be. Az idegenforgalmi adó az üdülőhelyi normatívával együtt 4.200.000 Ft nagyon szép összeg,
amely sajnos a jövő évtől csökken. Bár szóba került az idegenforgalmi adó mértékének emelése.
Jövő évtől a normatíva 1 Ft beszedett adóra csak 1 Ft lesz, szemben a mostani 2 Ft-tal, tehát a
tervezett 20%-os adóemelés ellenére is bázis adattal számolva durván 900.000 Ft adóbevétel
csökkenésre kell számítanunk. A település adószerkezete egészséges az adók megoszlása 1/31/3-1/3 körül van.
Barta Győző
Esetleg kérhetünk e pontos adatot, az iparűzési adót tekintve?
Korsós László
Az iparűzési adó jelen állás szerint 2.343.000 Ft, a beszedett idegenforgalmi adó 1.400.000 Ft,
amire minden hónap 15-ig még érkeznek befizetések.
Barta Győző
A háromnegyed éves beszámolóhoz képest, ami 1.349.800 Ft volt az iparűzési adó majdnem 1
millió forinttal emelkedett. A költségvetési eredeti előirányzatként tervezett 6.432.000 Ft-ból a
mostani állapot szerint 7.590.000 Ft jött be.
Korsós László
A plusz bevételek főként a hátralékok beszedésével keletkeztek.
Lőrincz József
Szeretném megkérdezni az Irodavezető úrtól, hogy a most készülő pályázatunkhoz tudna e az
Adó Iroda egy táblázatot készíteni, a 2005-2008-as évekről, amelyből látható lenne az
adóbevételeink emelkedése.
Korsós László
Az említett időszak tekintetében csak egyszer volt adómérték emelkedés. Az IFA emelkedett
200-ről 250-Ftra. Tehát az adóbevételek növekedését a többi adónem tekintetében nem az
adóemelés okozta.
Dr. Zsirai Sándor
Vannak adónemek, mégpedig a két legnagyobb, amire van hatásunk. Azokkal a
tevékenységekkel, melyek ezt befolyásolják, kellene behatóbban, körültekintőbben
foglalkoznunk. Az iparűzési adónk 1,5%, ami igen kedvező. Vonzóvá kellene tenni a
vállalkozások számára a székhelyáthelyezést. Mint már említettünk, a válság még nem érte el a
mélypontját. A következő évben az üdülési csekk kikerül az adómentes juttatások közül, már a
vállalkozások több mint 30%-a jelezte, hogy nem fog dolgozóinak üdülési csekket adni. Az
üdülőhelyi normatíva csökkentésé a vendégek számának visszaesésével együtt, én úgy
gondolom, több mint 900.000 Ft-os adóbevétel kiesést fog okozni a következő évben.
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Erősítenünk kell a településmarketing tevékenységünket, és mielőbb meg kell beszélni a jövő
évi rendezvény tervünket, hogy egyeztetni lehessen a környező településekével.
Korsós László
Szeretnék annyit hozzáfűzni, hogy a vendégéjszakák tekintetében országos szinten 15%-os
visszaesés tapasztalható. Egerben ez 12% körüli. Ennek ellenére Szarvaskőben az előző évhez
képest a vendégéjszakák számának emelkedése tapasztalható.
Barta Győző
Az elmúlt években az idegenforgalomból származó bevételeinket mindig vissza is fordítottuk az
idegenforgalomba, talán ennek köszönhető, hogy nem csökkent, hanem nőtt a vendégéjszakák
száma. Reméljük a válság hatása bennünket úgy fog érinteni, hogy növelni fogja az olcsóbb
vidéki szállások iránti keresletet. Természetesen nekünk ezért sokat kell majd tennünk az
elkövetkező években.
Ha nincs több észrevétel, mondanám a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja az
Önkormányzati adók 2009. III. negyedévi beszámolóját.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
SZAVAZÁS
Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület 6 igen szavazattal, elfogadta a határozati
javaslatot.
A Képviselő Testület 6 egyhangú igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül)
meghozta az alábbi határozatot:
63/2009.(XI. 24.) sz. Képviselő Testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja az
Önkormányzati adók 2009. III. negyedévi beszámolóját.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
5. Szarvaskő Község Önkormányzat helyi adórendeletének módosítása.
Barta Győző
A napirendi ponttal kapcsolatban átadnám a szót az irodavezető úrnak.
Korsós László
Röviden összefoglalnám a lényeget, hiszen minimális változtatásra került sor. Eddig egységes
szerkezetű volt a helyi adórendelet, tehát magában foglalta az iparűzési az idegenforgalmi, és az
ingatlanokat terhelő adókat, a kommunális, építmény és telekadót.
Jövőre az iparűzési adó bizonyos feladatai átkerülnek az APEH-hez. Elég érdekes módon
kívánják ezt megoldani, mert az első féléves előleg és a bevallások még hozzánk érkeznek, de a
második féléves előleg és az új vállalkozások már az APEH-hez kerülnek. Ez okból kell
szétszedni az egységes szerkezetű rendeletünket. Lényegét tekintve az iparűzési adó nem
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változik, mértéke 1,5 % marad, mely törvényi lehetőség szerint 2% is lehetne. Az ideiglenesen
végzett tevékenység utáni, ami most 1500Ft/nap, főleg építőipari tevékenységre gondolhatunk
itt, tehát ha egy cég telephely, székhely nélkül végez Szarvaskőben munkát, akkor 1500 Ft adót
kellene a településnek fizetnie minden munkanap után. Ezzel kapcsolatban azon változtattunk
egyeztetve a pénzügyminisztériummal, hogy az ideiglenes jelleggel nem építőipari
tevékenységet végzők, gondolok itt a kereskedelmi tevékenységet végzőkre, eddig 0%-os
adókulcs alá estek. Ami adófizetési kötelezettséget nem jelentett számukra, de a 0%-os kulcs
miatt bejelentési kötelezettségük volt. Most ezt kivettük a rendeletből így nem követnek el
mulasztást, ha nem jelentik be a tevékenység végzését, hiszen adót e tevékenység után
eddigiekben sem kellet fizetniük. Az iparűzési adórendelet tehát, gyakorlatilag alig változik.
Változik viszont az idegenforgalmi adó 2010. január 1.-től az eddigi 250 Ft - 300 Ft/
vendégéjszakára emelkedik. Ez egy 20%-os emelkedést jelent, ami a törvényi mérték 72%-a,
tehát a törvény adta lehetőség szerint az adó mértéke maximum 413 Ft is lehetne. A rendelet
tartalmazza a 2011-re vonatkozó emelési mértéket is, ami egy 20 Ft-os emelést jelent, tehát 320
Ft/éjszakát.
A vendégnyilvántartás is változott, egy Eu-s jogszabályváltozás miatt a magánszálláshelyek
vendégkönyv vezetési kötelezettség megszűnt. Csak azokat kell nyilvántartani, aki az Eu-s
országokon kívülről érkeznek. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy az adóalap
megállapításához szükséges nyilvántartásokat nem kell vezetniük, de erre már nem a
vendégkönyv szolgál. Ez okból tartalmaz a rendelet IV. pontja némi módosítást.
A vagyoni típusú adókat tekintve a rendelet nem tartalmaz mértékemelést, tehát nem kell a
Szarvaskőieknek többet fizetnie a következő évben. Nem módosítottuk az adónemek tartalmán
és az adómértékeken.
Lőrincz József
Egy kérdésem lenne az iparűzési adót tekintve. Tavasszal remélhetőleg megvalósulnak a régóta
várt beruházásaink, amik ideiglenesen végzett iparűzési tevékenységet fog eredményezni a
településen. Szeretném megkérdezni az Irodavezető urat, hogy kellene nekünk arra
odafigyelnünk, hogy ez a 1500 Ft/nap bevallásra és befizetésre is kerüljön?
Korsós László
Törvényben van meghatározva, hogy 30 napig adómentes a tevékenység végzése, és az is
szabályozva van, hogy mennyi nap után válik telephelyszerűvé a tevékenység, amikor már az
állandó jelleggel végzett utáni szabályoknak megfelelően adózik. Tehát nem ilyen egyszerű a
dolog, hogy az itt végzett napot felszorozzuk 1500 Ft-tal.
Dr. Zsirai Sándor
Gondolom, hogy az esetleg nekünk fizetett iparűzési adót levonja a saját telephelyén végzett
adóból, tehát nem kell egyszerre két helyen fizetnie. Hogy történik ennek a kiszámítása és a
bevallása?
Korsós László
Eddig úgy volt, hogy a befizetett általánnyal csökkenthette az adóját. 2010-től ez úgy fog
működni, hogy amikor itt befejezi a tevékenységét önadózás formájában bevallást ad most már
az APEH felé, és ezzel a nappal az adót is meg kell befizetnie. Megjegyzem, az adóköteles
tevékenység megkezdését is jeleznie kell az APEH felé. Nekünk csak adatszolgáltatási
kötelezettségünk van, de maga az adózás önadózás formájában fog megvalósulni. Nyilván ez
nem csak itt fog így működni, hanem az ország más területén is.
Dr. Zsirai Sándor
Még arra lennék kíváncsi, hogy ez a pénz majd, hogy is jut el Szarvaskőhöz.
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Korsós László
Az állami adóhatóság a bevallások alapján külön számlán fogja kezelni a Szarvaskőnek járó
adót, bírságot, pótlékot, ami valószínűleg a kezdeti időszakban nem lesz egyszerű feladat
tekintve, hogy 2600 önkormányzatét kell kezelnie. Bízzunk a jóindulatukban, mert egyet nem
mondhatunk, majd erre az összegre, azt hogy sok, vagy hogy kevés, csak hogy köszönjük,
elfogadjuk.
Mizsei Attila
A befizetett iparűzési adó hány százalékát kapja vissza az önkormányzat?
Korsós László
Elvileg 100 %-át.
Barta Győző
Csak nyilvántartások hiányában azt nem fogjuk tudni, hogy mennyinek a 100 %-át.
Korsós László
Minden adóforintot visszautal az APEH elvileg, viszont egyúttal el is számoltatja az
önkormányzatot. Egyszerű példával élve, ha egy helyi vállalkozónak fizetési halasztást adunk,
addig azt a pénzt vissza kell utalnunk az APEH-nak, amire kedvezményt adtunk, majd ha letelt a
halasztás, és a vállalkozó megfizeti az adót, akkor utóbb megkapjuk a pénzt. Elég bonyolult a
szabályozás, biztos fog sok fejtörést okozni. Amit nagyon megnehezít, az a tervezés. Pontos
adatok nélkül elég nehéz lesz tervezni.
Barta Győző
Nem örülünk a változásnak, nem igazán látható, hogy mitől is lesz majd ez így jobb. Nem derül
ki számunkra az, hogy hogyan szerettek volna ezzel a változtatással egyszerűsíteni az adózáson.
Az első rendelet elfogadásával az egységes szerkezetű rendeletünket hatályon kívül helyezzük,
és elfogadjuk az új iparűzési adó rendeletünket.

Előterjesztés I.
Szarvaskő Község Képviselőtestületének rendelet tervezete a helyi adókról szóló 3/2002.
(XII. 03.) számú rendeletének hatályon kívül helyezéséről és
egyidejűleg, az adóztatás folytonosságának biztosítása érdekében
Szarvaskő Község Képviselőtestületének __/2009. (XI. __.) számú rendelete a 2010. január 1.
napjától hatályos helyi iparűzési adóról.

Tisztelt Képviselőtestület!
Az eddig egységes szerkezetű helyi adó rendeletet - a könnyebb kezelhetőség érdekében –
2010. évtől külön-külön a helyi iparűzési adóról szóló rendelet, az idegenforgalmi adóról szóló
rendelet és az ingatlanok adóztatását célzó - három féle, vagyoni típusú helyi adóról szóló rendelet váltja fel.
A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. Törvény jelenleg érvényes
szabályai szerint a helyi iparűzési adót érintő adóztatási feladatok a 2010-től kezdődő adóévek
vonatozásában átkerülnek az állami adóhatóság hatáskörébe. E szerint az adózók az állami
adóhatósághoz nyújtják be az iparűzési adó bevallásaikat, illetőleg az állami adóhatósághoz
18

teljesítik a befizetéseiket. Tekintettel arra, hogy a helyi iparűzési adó továbbra is az azt bevezető
önkormányzat bevételét képezi, ezért a bevallásban feltüntetett telephellyel érintett települési
önkormányzatok részére, az állami adóhatóság utalja át a befizetéseket a bevallásban megjelölt
arányok szerint felosztva.
A helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok átadása, átvétele szempontjából a 2010. adóév
azonban még átmeneti időszak lesz. A 2009-es adóévet még az önkormányzati adóhatóságoknál
kell lezárni, így a 2009-es évről (2010. május 31-éig) még az önkormányzati adóhatósághoz kell
a bevallást benyújtani. Ezen kívül a 2010-ben teljesítendő első előleget is még az önkormányzati
adóhatósághoz kell megfizetni. Ebből következik az is, hogy a 2010-es adóévet megelőző
adóévekkel kapcsolatos adóhatósági feladatok (ellenőrzés, végrehajtás, méltányossági kérelmek
elbírálása stb.) szintén maradnak az önkormányzati adóhatóságnál.
Annak érdekében, hogy az állami adóhatóság a helyi iparűzési adóval kapcsolatos adóztatási
feladatait el tudja látni (nyilvántartás, ellenőrzés, végrehajtás, stb.), az Art. rendelkezései több
ponton kiegészülnek a helyi iparűzési adóra, illetőleg magára az ezzel összefüggő
adókötelezettségekre, illetőleg az állami adóhatóság és az önkormányzati adóhatóság eljárására
vonatkozó speciális szabályokkal. Így pl. bejelentési, adatszolgáltatási, illetve a megfizetett
adóval kapcsolatos sajátos elszámolási szabályokkal.
Az elfogadott törvény semmiféle garanciát és utólagos ellenőrzést nem ad az
önkormányzatok kezébe, azaz az APEH által átadott összeg nagysága, számítása,
paramétereinek helyessége nem vitatható. Ez nem vonható utólagos ellenőrzés, felülvizsgálat
alá. Figyelemmel arra, hogy meglehetősen bonyolult a megérkező tőke és egyéb pótlék és bírság
összegek arányos megosztása, ezért ez sérti az önkormányzati törvényt és az önkormányzatok
gazdálkodását, érdekeit. Az utólagos elszámolás szükségessé teszi, hogy az önkormányzatok
viszonylag magas tartalékolási arányt tartsanak fent.
Elemi érdeke lenne az önkormányzatnak, hogy úgy és olyan formában hozzon rendelet,
amelynek modellezése, hatástanulmánya van, azaz a döntés számszerűsíthető. Figyelemmel arra,
hogy jelenleg az adatbázisból minden további nélkül kinyerhetőek az ilyen jellegű információk,
a rendelet megalapozottan készülhet el, de vélhetően 2010. évet követően már ilyen adatok nem
lesznek a helyi jogalkotók kezében. A jövőben az önkormányzatok úgy kényszerülnek rendelet
alkotásra, hogy megalapozott modellezhető számítások, hatástanulmányok nem állnak majd
rendelkezésükre.
A Htv. 40. § (1) bekezdés c) pontja alapján az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység
esetén az adó évi mértékének felső határa az adóalap 2%-a lehet. Az adó mértékének helyi,
rendeleti szabályozása továbbra is testületi hatáskörben marad.
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény {továbbiakban: Htv.} továbbra is lehetőséget biztosít
a képviselőtestületnek azáltal, hogy a helyi gazdasági viszonyokat és a vállalkozások teherviselő
képességét mérlegelve a mértéket csökkentett összegben (pl.: 1,5%) határozza meg.
Kérem a T. Képviselőtestületet, hogy a rendelet tervezetet szíveskedjék megtárgyalni és
elfogadni.
Eger, 2009-11-16.
Dr Estefán Géza s.k.
Eger MJV. Címzetes Főjegyzője
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SZAVAZÁS

Barta Győző megállapítja, hogy a képviselőtestület az önkormányzat helyi adókról szóló
3/2002. (XII. 03.) számú rendeletének hatályon kívül helyezéséről és egyidejűleg, az
adóztatás folytonosságának biztosítása érdekében Szarvaskő Község Képviselőtestületének
2010. január 1. napjától hatályos helyi iparűzési adóról szóló rendeletét 6 egyhangú igen
szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) elfogadta.

Szarvaskő Község Képviselőtestületének
14/2009. (XI. 24.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról
I.
Általános rendelkezések
1.§

A helyi közszolgáltatások biztosítása érdekében Szarvaskő Község Képviselőtestülete a
helyi adókról szóló 1990. évi C. Törvény (továbbiakban: Htv.) felhatalmazása alapján, a
közigazgatási területen folytatott gazdasági tevékenység adóztatására helyi iparűzési
adókötelezettséget (továbbiakban: HIPA) állapít meg.

2.§

2010. január 1. napjától Szarvaskő Község illetékességi területén továbbra is adóköteles
az állandó és ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység.

3.§

Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben más magasabb szintű anyagi és
eljárásjogi jogszabályokban foglaltak az irányadóak.
II.
A helyi iparűzési adóra vonatkozó különös rendelkezések.
Adókötelezettség

4.§

Adóköteles az állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység.

Az adó mértéke
5.§

Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap
1,5%-a.

6.§

A Htv. 37. § (2) bekezdésének b) és c) pontja szerinti ideiglenes jelleggel végezett
iparűzési tevékenység esetén naptári naponként az adó mértéke: 1500 Ft.
III.
Befizetésre vonatkozó rendelkezések

7.§

Szarvaskő Község illetékességi területén folytatott vállalkozási tevékenység után
fizetendő HIPA-t, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény által meghatározott
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módon és határidőben Szarvaskő Községi Önkormányzata Helyi Iparűzési Adó
Számlájára {12033007-00103165-00700009} kell teljesíteni.
IV.
Hatályba léptető, záró rendelkezések
8.§

(1)
Ez a rendelet 2010. január 1. napjával lép hatályba, egyidejűleg 2009. december
31-i nappal Szarvaskő Község Képviselőtestületének 3/2002. (XII. 03.) számú többször
módosított rendelete a helyi adókról hatályát veszíti.
(2)
Egyúttal az (1) bekezdésben foglalt alaprendeletet módosító 7/2003. (XII.22.)
önkormányzati rendelet, a 12/2005 (XI.22.) önkormányzati rendelet, a 11/2007 (XII.13.)
önkormányzati rendelet, a 38/2008. (X.21.) önkormányzati rendelet is hatályon kívül
kerülnek.

Barta Győző s.k.
Polgármester

Dr. Estefán Géza s.k.
Jegyző

Előterjesztés II.

Szarvaskő Község Képviselőtestületének __/2009. (XI. __.) számú rendelete a 2010. január
1. napjától hatályos idegenforgalmi adóról.

Tisztelt Képviselőtestület!

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény {továbbiakban: Htv.} továbbra is lehetőséget biztosít
a képviselőtestületnek, hogy a magánszemélyek teherviselő képességét mérlegelve, a Htv. 6.§ c)
pontja és a 33.§-a alapján a beszedett idegenforgalmi adó ({továbbiakban: IFA} mértékét
megállapítsa.
A Htv. az idegenforgalom növekedésével együtt járó igények kielégítéséhez szükséges anyagi
eszközök biztosítását azzal kívánta elősegíteni, hogy lehetőséget teremtett az idegenforgalmi
adónem adóztatására. E fizetési kötelezettség sajátossága, hogy alanyai kizárólag
magánszemélyek lehetnek.
Idegenforgalmi adó állapítható meg annak a magánszemélynek a terhére, aki egyfelől az
önkormányzat illetékességi területén egy vendégéjszakát nem állandó lakosként eltölt, másfelől
aki az említett területen üdülővel - nem állandó lakás céljára használt épülettel - rendelkezik.
Egert igen hátrányosan érinti, hogy 2010. évtől az üdülőhelyi normatíva feleződik, immár
csak a beszedett IFA-val egyező mértékű állami támogatás illeti majd meg a települést.
A tartózkodás alapján fennálló adókötelezettség alóli mentesség életkorhoz (18 év alattiak, 70 év
felettiek), speciális egészségügyi, oktatási, munkavégzési, vállalkozási jogviszonyhoz, illetőleg
21

meghatározott rokonsági kapcsolathoz kötődik. Ez lényegében azt eredményezi, hogy a
településen jellemzően csak idegenforgalmi célzattal tartózkodó magánszemélyt terhelheti az
idegenforgalmi adó. Az adó alapja - a településen való tartózkodásra épülő adókötelezettség
esetén - a megkezdett napok száma; mértéke naponként és személyenként idén legfeljebb
389Ft, jövőre 413Ft lehetne.
A Htv. biztosítja az önkormányzat adó megállapítási jogát, amely alapján szuverén módon
dönthet arról, hogy gazdálkodási feladatai és az ehhez szükséges forrásképzés érdekében él-e és
milyen mértékben - törvényi keretek között - a helyi adóztatás eszközével.
Az alkotmányos mozgástér és a helyben maradó bevételek bővítése érdekében, a Htv. lehetővé
teszi, hogy a vendégéjszakák száma alapján működtetendő tartózkodási idő utáni idegenforgalmi
adóban, hogy a rögzített felső mértéktől az önkormányzat az infláció követésével eltérjen. A
KSH által közzétett adatok alapján a fogyasztói árszínvonal változás (infláció) a 2003. évben 4,7
%, a 2004. évben 6,8 %, 2005. évben 3,6 %, 2006. évben 3,9%, 2007. évben 8%, 2008. évben
6,1% volt.
A Htv. hivatkozott rendelkezése szerint, tehát az IFA-ban (a törvényi felső adómérték szorozva
1,047-tel, 1,068-cal, 1,036-tal, 1,039-el, 1,08-al, 1,061-gyel) 2010. évtől a megkezdett
vendégéjszakánként személyenként 413 Ft/fő/éjszaka lehetne az adó maximális mértéke.
Javaslatunkban - 2010. évre – 300 Ft-ra tervezzük emelni az IFA eddigi mértékét, azaz a
törvényi mérték 60,5%-át használnánk ki.
2011. évtől további 20Ft-tal megnövelve, 320 Ft-ra javasoljuk emelni az adó mértékét, ám
még ekkor is 93 Ft-tal alatta maradunk az idei maximális mértéknek.
A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009.(X. 20.) Kormány rendelet hatályba
lépése szükségessé tette a rendelet egyidejű aktualizálását is.
Kérem a T. Képviselőtestületet, hogy a rendelet tervezetet megtárgyalni és elfogadni
szíveskedjék.
Eger, 2009-11-16.
Dr Estefán Géza s.k.
Eger MJV. Címzetes Főjegyzője

SZAVAZÁS

Barta Győző megállapítja, hogy a képviselőtestület az önkormányzat idegenforgalmi adóról
szóló rendeletét 6 egyhangú igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) elfogadta.
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Szarvaskő Község Képviselőtestületének
15/2009. (XI. 24.) számú rendelete az idegenforgalmi adóról
I.
Általános rendelkezések
1.§

A helyi közszolgáltatások biztosítása és az idegenforgalomi feladatok ellátása érdekében
Szarvaskő Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. Törvény
(továbbiakban: Htv.) felhatalmazása alapján, a közigazgatási területen nem állandó
lakosként való tartózkodás adóztatására 2010. január 1. napjától idegenforgalmi
adókötelezettséget (továbbiakban: IFA) állapít meg.

2.§

Szarvaskő Község Képviselőtestülete az idegenforgalmi adóból befolyó adóbevételt és
az ezzel összefüggésben kapott állami támogatást elsődlegesen idegenforgalmi,
üdülőhelyi többletfeladatok céljára használhatja fel.

3.§

Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben más magasabb szintű anyagi és
eljárásjogi jogszabályokban foglaltak az irányadóak.
II.
Az idegenforgalmi adóra vonatkozó különös rendelkezések.
Adókötelezettség

4.§

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki - a Htv. szabályai szerint - nem
állandó lakosként Szarvaskő Község közigazgatási területén legalább egy vendégéjszakát
eltölt.
Az adó alapja

5.§

Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.
Az adó mértéke

6.§

Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként:
(1)
(2)

2010. január 1-jétől: 300 Ft/fő,
2011. január 1-jétől: 320 Ft/fő.
Adóbejelentkezés, adóbevallás

7.§

(1)
Az adóbeszedésre kötelezett adózó az önkormányzati adóhatóság által
rendszeresített nyomtatványon az adómentes és adóköteles vendégéjszakákról a
tárgyhónapot követő hó 15-ig bevallást készít.
(2)
Az adóbeszedésre kötelezett adózó, az adóköteles bevételszerző tevékenységet,
annak keletkezésétől számított 15 napon belül az önkormányzati adóhatóság felé köteles
az előírt nyomtatványon bejelenteni.

8.§

III.
Befizetésre vonatkozó rendelkezések
Szarvaskő Község illetékességi területén való tartózkodás után fizetendő IFA-t, az
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény által meghatározott módon és határidőben
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Szarvaskő Községi Önkormányzata Tartózkodási Idő Utáni Idegenforgalmi Adó
Számlájára {12033007-00103165-00600002} kell teljesíteni.
IV.
Nyilvántartás vezetési kötelezettség
9.§

(1)
Az adóbeszedésre kötelezett szálláshely az általa beszedett adóról, az adó
alapjának, a mentesség jogcímének és jogosultságának, valamint az adó összegének
utólagos megállapítására is alkalmas nyilvántartás vezetésére kötelezett.
(2)

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a szálláshelyet igénybevevő személy adatait,

megérkezésének és távozásának idejét, a szálláshelyen eltöltött vendégéjszakák számát,
az adómentességre jogosító tartózkodás pontos megjelölését, valamint a beszedett
idegenforgalmi adó összegét. Amennyiben az adó beszedését az adó beszedésére
kötelezett elmulasztja vagy átvállalja, úgy ennek tényét is rögzíteni kell.

(3)
Az adó beszedésére kötelezett szállásadónak az adómentességre,
adókedvezményre jogosító tartózkodást igazolnia kell, ennek hiányában az adót minden
esetben meg kell fizetnie.
V.
Hatósági adatszolgáltatás
10.§

(1)
A szálláshely üzemeltetési engedély kiadását, megszűnését, módosítását a
szakhatóság a negyedévet követő hó 15-ig az önkormányzati adóhatság részére átadja.
Egyben az adóév első napja alapján fennálló állapotról tételes adatszolgáltatást is teljesít.
Az adatszolgáltatás a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes
feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló
239/2009.(X.20.) Kormány rendelet 6.§ (1) bekezdésében, valamint a 12.§ (1)
bekezdésben részletezett adattartalomnak megfelelően készül.
(2)
Az egyéb szálláshelyet üzemeltető szálláshelyek hatósági nyilvántartását vezető
szakhatóság, az adóévet követő év február 20-ig az önkormányzati adóhatóság részére
adatot szolgáltat a szálláshelyek által - a jegyző felé jelentett - fogadott vendégek és az
általuk eltöltött vendégéjszakák összesített számáról (magyarországi lakhellyel
rendelkező és magyarországi lakhellyel nem rendelkező bontásban), valamint a szobák,
ágyak, férőhelyek kapacitás adatairól.
VI.
Hatályba léptető, záró rendelkezések

11.§

Ez a rendelet 2010. január 1. napjával lép hatályba.

Barta Győző s.k.
Polgármester

Dr. Estefán Géza s.k.
Jegyző
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Előterjesztés III.

Szarvaskő Község Képviselőtestületének __/2009. (XI. __.) számú rendelete a 2010. január 1.
napjától hatályos ingatanokat terhelő magánszemélyek kommunális adójáról, az
építményadóról és a telekadóról.
Tisztelt Képviselőtestület!

A Helyi adókról szóló 1990. évi C. Törvény (Htv.) biztosítja az önkormányzat adó megállapítási
jogát, amely alapján szuverén módon dönthet arról, hogy gazdálkodási feladatai és az ehhez
szükséges forrásképzés érdekében él-e és milyen mértékben - törvényi keretek között - a helyi
adóztatás eszközével.
Az alkotmányos mozgástér és a helyben maradó bevételek bővítése érdekében a
magánszemélyek kommunális adójában, építményadóban és telekadóban, azaz a tételes
adóösszegben meghatározott adónemek esetén a Htv. lehetővé tette, hogy a rögzített felső
mértéktől az önkormányzat az infláció követésével eltérjen. A KSH által közzétett adatok
alapján a fogyasztói árszínvonal változás (infláció) a 2003. évben 4,7 %, a 2004. évben 6,8 %,
2005. évben 3,6 %, 2006. évben 3,9%, 2007. évben 8%, 2008. évben 6,1% volt.
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény {továbbiakban: Htv.} továbbra is lehetőséget biztosít
a képviselőtestületnek, hogy a vállalkozások és magánszemélyek teherviselő képességét
mérlegelve, a Htv. 6.§ c) pontja, a 16.§. a) pontja, valamint a 22.§ a) pontja alapján a
magánszemélyek kommunális adó, az építményadó és telekadó mértékét megállapítsa.
2010. évtől adómérték emelést nem javasolunk.
A Htv. hivatkozott rendelkezése szerint tehát, (a törvényi felső adómérték szorozva 1,047-tel,
1,068-cal, 1,036-tal, 1,039-el, 1,08-al, 1,061-gyel) 2010. évtől a magánszemélyek kommunális
adójában 16.550 Ft/ingatlan(adótárgy), az építményadónál a négyzetméterben számított
alapterülete után 1.241 Ft/m2/év, a telekadóban a négyzetméterben számított alapterülete után
275 Ft/m2/év lehetne az adó maximális mértéke.
Helyi adórendszerünkben a vagyonarányos adóztatást a vagyoni és kommunális típusú adók –
konkrétan a lakóingatlanokat terhelő kommunális adó, az egyéb épületeket terhelő építményadó
és a belterületi földrészletre kivethető telekadó – hivatottak megteremteni.
A magánszemélyek kommunális adója részben az építményadó kötelezettséghez kapcsolódik,
ugyanis az kötelezhető e jogcímen adófizetésre, aki egyébként az építményadó alanya lehetne.
Az adótöbbszörözés tilalma következtében azonban egy adott adótárgy után csak egyféle adó
állapítható meg, tehát egy lakás után építményadó vagy, magánszemélyek kommunális adója.

Szarvaskőben jövőben is javasoljuk, hogy a lakások és azzal szerkezetileg egybeépült egyéb
építmények után kommunális jellegű adót kelljen fizetni. A törvény alapján az ingatlan
tulajdonosa, vagyoni értékű jog jogosultja mellett adóalany az a magánszemély is, aki az
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önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával
rendelkezik.
Az adó 2010. évi mértékének maximuma tételes
építményenként/lakásonként (bérleményenként) 16.550 Ft.

összegben

meghatározott:

Szarvaskő községben a kommunális adó egyfajta, a lakás vagyonhoz szervesen kapcsolódó –
alapterület nagyságához is igazodó – „ingatlanadóként” működik. Szarvaskő Község
Képviselőtestülete – a törvényben biztosított jogkörével élve – a kommunális adóztatásban a
12.000 Ft-os általános adótételből viszonylag magas adókedvezményeket (20-40-60-7080%) léptetett életbe, elsősorban a kis alapterületű lakásokra és az állandó szarvaskői lakosok
részére.
Az építményadó alapjának meghatározása tekintetében választási lehetősége van az
önkormányzatoknak. Ennek megfelelően az adó alapja lehet: az építmény m2-ben megállapított
ún. hasznos alapterülete is. 2010. évtől a maximált törvényi mérték 1.241 Ft/év/m2 lehetne.
Szarvaskőben a helyi adók bevezetése óta, a hasznos alapterülethez szorosan kapcsolódó
négyzetméter alapú adóalap megállapítás történik. A képviselőtestület a hasznos alapterület
alapján működtetett építményadóban az adómértéket az adótárgy fajtája alapján differenciáltan
határozta meg.
A Htv. felhatalmazása alapján, az önkormányzatok telekadót vezethetnek be az illetékességi
területükön levő beépítetlen belterületi földrészletek után. Az adó alanya - az építményadónál
már bemutatott rendező elveket követve - a telek tulajdonosa, illetőleg az ingatlannyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog jogosultja.
Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére vonatkozó szabályok - a telekadó
sajátosságainak megfelelően - megegyeznek az építményadóra vonatkozó hasonló
rendelkezésekkel. Az adó alapja - ugyancsak az építményadónál részletesen ismertetett
konstrukcióval egyezően - állapítható meg. A községben kizárólag a beépítetlen építési telkek
után keletkezik tényleges adófizetési kötelezettség, hiszen az egyéb beépítetlen belterületi
földrészletek „0” Ft-os adókulccsal adóznak.
Az adó mértékének 2010. évi felső határa 275 Ft/m2-ben van maximálva. A telekadó és
építményadó közötti szoros összefüggés miatt azonban az önkormányzat csak azonos adóalap
(pl.: alapterület m2-e) alkalmazását állapíthatja meg.
Kérem a T. Képviselőtestületet, hogy a rendelet tervezetet szíveskedjék megtárgyalni és
elfogadni.
Eger, 2009-11-16.
Dr Estefán Géza s.k.
Eger MJV. Címzetes Főjegyzője

SZAVAZÁS
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Barta Győző megállapítja, hogy a képviselőtestület az önkormányzat kommunális adóról,
építményadóról és telekadóról szóló rendeletét 6 egyhangú igen szavazattal (tartózkodás és
ellenszavazat nélkül) elfogadta.

Szarvaskő Község Képviselőtestületének
16/2009. (XI. 24.) számú rendelete az ingatlanokat terhelő
magánszemélyek kommunális adójáról, építményadóról és telekadóról
I.
Általános rendelkezések
1.§

A helyi közszolgáltatások biztosítása érdekében Szarvaskő Község Képviselőtestülete a
helyi adókról szóló 1990. évi C. Törvény (továbbiakban: Htv.) felhatalmazása alapján, a
közigazgatási területen található ingatlantulajdonra, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni
értékű jogra 2010. január 1. napjától folytatólagosan vagyoni típusú adókötelezettséget
állapít meg.

2.§

Szarvaskő Község közigazgatási területén a lakóingatlan céljára szolgáló épületek,
épületrészek magánszemélyek kommunális adójában, a nem lakás céljára szolgáló
épületek, épületrészek építményadóban, a beépítetlen belterületi földrészletek
telekadóban adóznak.

3.§

Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben más magasabb szintű anyagi és
eljárásjogi jogszabályokban foglaltak az irányadóak.

II.
A magánszemélyek kommunális adójára vonatkozó különös rendelkezések.
Adókötelezettség
4.§

Magánszemélyek kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki a
naptári év első napján az önkormányzat illetékességi területén lévő lakás és a lakással
közvetlenül szerkezetileg is egybeépült, azzal szerves egységet képező, nem lakás
céljára szolgáló helyiség /továbbiakban: lakóingatlan/ tulajdonosa vagy az ingatlannyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog jogosultja.

5.§

Több tulajdonos esetén az adókedvezmény számítása az egész lakóingatlan (1/1)
alapterülete után történik és a számított adóból a tulajdonosokat a tulajdoni hányadaik
arányában terheli az adókedvezménnyel csökkentett adófizetési kötelezettség.
Az adó alapja és mértéke

6.§

Az adó mértéke lakóingatlanonként: 12.000 Ft/év.

Adókedvezmény
7.§

(1)
A lakóingatlan után – a tényleges
négyzetméterének függvényében - az évi adóból:

szintenkénti

hasznos

alapterület
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60 m2-ig terjedő alapterületig:

80 %,

61 m2-től

-

100 m2-ig terjedő alapterület után: 70 %,

101 m2-től

-

120 m2-ig terjedő alapterület után: 60 %,

121 m2-től

-

150 m2-ig terjedő alapterület után: 40 %,

151 m2-től

-

200 m2-ig terjedő alapterület után: 20 %

adókedvezmény jár.
(2)
Az (1) bekezdésben szereplő adókedvezményen túl, további 50%-os kedvezmény
illeti meg a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkező /pl.:
szolgálati lakás, önkormányzati lakás/ magánszemélyt.
(3)
A 65. életévet betöltött egyedül élő nyugdíjas tulajdonos, - adóbevallási
kötelezettség mellett- egy lakás után 100%-os adókedvezményre jogosult.
(4)
Amennyiben, a lakásban más nyugdíjas tulajdonos személy is él és közülük
bármelyik a 70. életévet betöltötte, - adóbevallási kötelezettség mellett- jogosult egy
lakás után a 100%-os adókedvezményre.
(5)
A (3-4) bekezdésben foglalt adókedvezmény (adómentesség) a 65. illetve a 70.
életév betöltését követő év január 1. napjától jár.
(6)
A (3-4) bekezdésekben foglalt adókedvezményekre nem jogosult az a nyugdíjas,
aki nem rendelkezik az adott lakásingatlan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett
tulajdonjogával, vagy a bejegyzett tulajdoni hányada kevesebb, mint 50%.
(7)
Az adóalanyok, a (2-3-4) bekezdésekben meghatározott 100%-os
adókedvezményre való jogosultságot az önkormányzati adóhatóság által előírt
adóbevallásban illetve nyilatkozatban kérelmezhetik.
(8)
Az (1-2-3-4) és (9) bekezdésekben foglalt adókedvezmény igénybevételének
további feltétele, hogy a tulajdonos/bérlő állandó bejelentett lakóhelye az adóév első
napján Szarvaskő község közigazgatási területén legyen.
(9)
A társadalombiztosítási ellátásban részesülő fogyatékos, vagy súlyosan
mozgáskorlátozott személy – tulajdoni hányadától függetlenül- teljes adómentességet
élvez.
Adókötelezettség bevallása
8.§

Az adózó az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon teljesíti a
magánszemélyek
kommunális
adókötelezettségének
keletkezését,
változását,
megszűnését, melynek a változást követő év január 15-ig tesz eleget.
Befizetésre vonatkozó rendelkezések

9.§

Szarvaskő Község illetékességi területén lévő adótárgyak után a magánszemélyek
kommunális adóját, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény által
meghatározott módon és határidőben Szarvaskő Község Önkormányzata
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Magánszemélyek Kommunális Adó Számlájára {12033007-00103165-00500005} kell
teljesíteni.

III.
Az építményadóra vonatkozó különös rendelkezések.
Adókötelezettség
10.§

(1)
Adóköteles – a Htv. szabályai szerint - az önkormányzat illetékességi területén
lévő építmények közül valamennyi lakóingatlannak nem minősülő nem lakás céljára
szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény).
(2) Adóköteles a nem magánszemélyek tulajdonában vagy vagyoni értékű jogában lévő
lakóingatlan.

Az adó alapja és mértéke
11.§

Az adó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.

12.§

(1)

Az adó évi általános mértéke: 200 Ft/m2/év.

(2)

A pince ingatlanok után fizetendő adó mértéke: 30 Ft/m2/év.
Adómentesség

13.§

Mentesek az adókötelezettség alól, a magánszemélyek kommunális adókötelezettsége /R.
4.§/ alá tartozó lakóingatlan (lakás, illetve a lakással egybeépült nem lakás céljára
szolgáló épületrészek).
Adókötelezettség bevallása

14.§

Az adózó az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon teljesíti az
építményadó kötelezettségének keletkezését, változását, megszűnését, melynek a változást
követő év január 15-ig tesz eleget.
Befizetésre vonatkozó rendelkezések

15.§

Szarvaskő Község illetékességi területén lévő adótárgyak után az építményadót, az
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény által meghatározott módon és határidőben
Szarvaskő Községi Önkormányzata Építményadó Számlára {12033007-00103300700300001} kell teljesíteni.
IV.
A telekadóra vonatkozó különös rendelkezések.
Adókötelezettség

16.§

Adóköteles – a Htv. szabályai szerint - az önkormányzat illetékességi területén lévő
beépítetlen belterületi földrészlet (továbbiakban: telek).
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Az adó alapja és mértéke
17.§

Az adó alapja a telek négyzetméterben számított területe.

18.§

Az adó évi mértéke:
(1)
(2)

Beépítetlen építési teleknek nem minősülő belterületi földrészlet után bel-, és
külterületen: 0 Ft/m2/év;
Beépítetlen építési teleknek minősülő belterületi földrészlet után 50 Ft/m2/év,
Adókedvezmény

19.§

(1)
A fizetendő éves adóból /alapadóból/ a belterületi beépítetlen telek után 70%-os
kedvezményre jogosult az a tulajdonos, aki az ingatlant, a vételt követő 4 éven belül
lakóházzal beépíti és a felépített lakóházban a lakás(ok) hasznos alapterülete eléri a
településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetőség legalább 10%-át.

(2)
Amennyiben az adózó több telekre is igénybe vett beépítési kedvezményt és
mindegyik esetében vállalta lakóház felépítését, majd a telkeket utóbb egyesíttette, az
adót az adóhatóság akkor törli, ha az új telek esetén a felépített lakóházban a lakás(ok)
hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális
beépíthetőség legalább 10%-át. Ellenkező esetben valamennyi telek után meg kell fizetni
az adót és a késedelmi pótlék összegét is. Ha az adózó a megszerzett telket utóbb
megosztja, az adóhatóság a telekadóból csak azt az adórészt törli, amely arra a megosztás
során létrejött telekre esik, amelyen a lakóház felépült, feltéve, hogy a felépített
lakóházban a lakás(ok) hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben
meghatározott maximális beépíthetőség legalább 10%-át. A telekadó fennmaradó részét
késedelmi pótlékkal növelt összegben kell megfizetni. Ha a maximális beépíthetőség a
telekadó kötelezettség keletkezésének időpontjában és a használatbavételi engedély
kiadásának időpontjában eltérő, a kettő közül az adózóra összességében kedvezőbbet kell
figyelembe venni.
(3)
A vállalkozónak (Htv. 52.§ 26. pontja) minősülő adóalany az (1-2) bekezdésben
foglalt adókedvezményre – a Htv. tilalma miatt - nem jogosult.
20.§

(1)
A tulajdonos a lakóház építési szándékáról a bevallásban tesz nyilatkozatot. A
kedvezményezett köteles a vételt /szerzést/ követő 4 év elteltével a lakóház építés
befejezését az önkormányzati adóhatóságnál használatbavételi engedély bemutatásával
igazolni.
(2)
A vállalt beépítés elmaradása, vagy befejezésének hiánya miatt, a jogosulatlanul
igénybevett kedvezményt az eredeti esedékességtől számítottan késedelmi pótlékkal
növelten kell megfizetni. Erről az önkormányzati adóhatóság – az adózó igazolásának
hiányában - határozattal rendelkezik.

30

Adókötelezettség bevallása
21.§

Az adózó az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon teljesíti a
telekadó kötelezettségének keletkezését, változását, megszűnését, melynek a változást
követő év január 15-ig tesz eleget.
Befizetésre vonatkozó rendelkezések

22.§

Szarvaskő Község illetékességi területén lévő adótárgyak után a telekadót, az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény által meghatározott módon és határidőben
Szarvaskő Község Önkormányzata Telekadó Számlájára {12033007-0010316500400008} kell teljesíteni.
V.
Hatósági adatszolgáltatás

23.§

(1)
Az építésügyi hatóság az általa kiadott használatbavételi engedély, építési
engedély, bontási engedély egy példányát a negyedévet követő hó 15-ig az
önkormányzati adóhatóság részére megküldi. A használatba vételi engedély mellé
másolatban csatolja a lakások és üdülők végleges használatbavételéről szóló részletező
adatokat is.
(2)
A szakiroda az elhunyt szarvaskői lakosok adatairól havonta, a halálesetet követő
hó 15-ig tájékoztatja az önkormányzati adóhatóságot.

VI.
Értelmező rendelkezések
24.§

1.
Építési telek: beépítésre szánt területen fekvő, az építési szabályoknak /országos
településrendezési és építési követelményeknek/ szabályozási terveknek, helyi építési
szabályzatnak megfelelően kialakított és közútról vagy önálló helyrajzi számon útként
nyilvántartott magánútról gépjárművel közvetlenül megközelíthető telek.
2.
Pince: olyan szerkezetileg önálló helyiség, helyiségcsoport amelynek
padlófelülete több mint 0,70 m-rel kerül a terepcsatlakozás alá és amely földdel fedve is
legfeljebb 1,0 m-rel emelkedik ki a környező és a csatlakozó terepszintből, és legfeljebb
bejárati és tereplejtő felőli homlokzatfelülete van.
VII.
Hatályba léptető, záró rendelkezések

24.§

Ez a rendelet 2010. január 1. napjával lép hatályba.

Barta Győző s.k.
Polgármester

Dr. Estefán Géza s.k.
Jegyző
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6. Szóbeli előterjesztések, egyéb ügyek, indítványok
Barta Győző
I. Tájékoztató az Egri Kistérség Többcélú Társulás aktuális ügyeiről
Mai napon volt a Kistérség mindhárom fórumának, a Többcélú Társulásnak, a Területfejlesztési
Önkormányzati Társulásnak és a Fejlesztési Tanácsnak az ülése. Szeretném kiemelni a
Területfejlesztési Társulás napirendjei közül a társaság csatlakozását a megalakuló TDM térségi
szervezethez. A társulás elfogadta, hogy a kistérség csatlakozik a hónap végén alakuló egri
térségi TDM-hez. Ennek magyarázata, hogy alakult egri TDM, három falu Egerszalók –
Egerszólát - Demjén összefogásával egy TDM, Mezőkövesd alapított egy TDM-et, ők lesznek a
térségi TDM alapítói is. Eger környékén nagyon sok kis település van, ahol nem túl jelentős az
idegenforgalom, de a lehetőségek közül senkit sem szerettünk volna kizárni, és mivel egy
egyesület megalapítása viszonylag hosszú időt vesz igénybe, úgy döntött az Területfejlesztési
Önkormányzati Társulás, hogy maga a Kistérség lép be a térségi TDM-be, és később a
települések vállalkozói, civilszervezetei is csatlakozhatnak.
Az egyebek között tárgyaltuk a Közkincs Kerekasztal munkáját, melynek keretében Fehérné
Eszter közművelődési referens számolt be az eddig elvégzett feladatokról és a jövőbeni
tervekről, mely szerint, hogy céljuk minél jobban összehangolni a kistérség közművelődési
feladatait, a tagönkormányzatok rendezvényeit.
A Fejlesztési tanácsülés legfontosabb témája a Kistérségi Fejlesztési Tanácsok
munkaszervezeteinek 2009 évi támogatásáról, a Támogatási Szerződésről szóló tájékoztatás,
valamint a beszámoló a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009 III. negyedévi pénzügyi és szakmai
eredményeiről.
A Kistérség Többcélú Társulásának ülésén a fontosabb napirendi pontok között szerepelt a
lejárt határidejű határozatokról készített beszámoló, a Társulás 2009. I-III. negyedévi
költségvetési beszámolója, az Elnök saját hatáskörben hozott döntéseiről készített beszámoló, a
Társulás szervezet-fejlesztési koncepciója, a Társulás 2010. évi költségvetési koncepciója, a
munkaszervezet vezető megbízatásának felülvizsgálata és javaslat hangzott el a Heves Megyei
Hulladékgazdálkodási Társulás szervezeti struktúrájának módosítására. Ostoros polgármestere
Kisari Zoltán készíti elő a módosításokat, mely főleg a döntéshozatal módosítására irányul.
Közös fellépéssel talán nagyobb hatással tudunk a szolgáltatókra is lenni.
Talán a legfontosabb napirendi pont volt, amit az elnök úr terjesztett elő, hogy a mostani
formában megszűnne a Kistérségi Iroda működése, helyette a munkát a Kistérségi Csoport
venné át Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalán belül. Az elnök úr maximális
segítséget ígért a hivatalon belül működő irodák részéről, gondolok itt főként a Szociális, a
Közoktatási, a Jogi, és a Gazdasági Iroda munkájára. Nagyon sokan hozzászóltak az
előterjesztéshez. A költségek csökkentése szempontjából mindenképpen célszerű lenne az
átszervezés, nem beszélve az egri irodák szakértelméről, a mostani Kistérségi irodával
szemben, ahol elég jelentős a személyek cseréje. A könyvvizsgáló is támogatja az átszervezést,
elképzelhető, hogy a tagönkormányzatok befizetései is mérséklődnének ezzel a lépéssel. A
hozzászólások fele azonban nem támogatta a javaslatot, mivel a Kistérségi Csoport a hivatalon
belül működik majd, így maga a csoport a közgyűlés döntéshozatala alá tartozik, annak
ellenére, hogy a Kistérség eddigi döntéshozatali mechanizmusa megmarad. Ez egy érdekes
kettősség, mely sokakban azt a kétséget tetette fel, nem e fogja a közgyűlés politikai színezete
befolyásolni a döntéshozatalt, illetve annak végrehajtást. Mi már hét éve dolgozunk együtt
Eger városával, négy évig szocialista vezetéssel, most már három éve polgári frakció által
vezetett hivatallal működünk együtt. Mi a hivatal munkájában nem vettünk észre változást,
ugyan olyan színvonalon látták el a munkájukat, mind két politikai vezetés alatt, ha ezt tartani
tudják továbbra is, akkor nekem nincs félelmem. Az átszervezés a mostani döntéshozatali rend
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szerint akkor valósul meg, ha az összes tagönkormányzat képviselőtestülete elfogadja, egyetlen
egy képviselőtestület is megvétózhatja a döntést. A munkaszervezet átszervezéséről szóló
előterjesztést a város el fogja készíteni, valószínűleg a decemberi testületi ülésünkön, már
napirendi pontként tárgyaljuk az átszervezést.

II.

Szarvaskő komplex infrastrukturális fejlesztése.

A beadott nagy pályázatunk második közbeszerzési eljárásának ma volt a borítékbontása. Én
sajnos a Kistérségi ülés miatt nem tudtam jelen lenni, de Alpolgármester úr és Lőrincz József
képviselő úr képviselte az önkormányzatot. Kérlek benneteket, számoljatok be a bontásról.
Dr. Zsirai Sándor
Ma 10 órakor a bizottság jelentétében megtörtént a második közbeszerzési eljárásra beadott
pályázatok hivatalos bontása. A formai ellenőrzések után a pályázatok tartalmi, illetve pályázati
kiírásban és a közbeszerzési eljárásban kiírt feltételeknek a megfelelősségét vizsgáltuk.
Örömmel mondhatom, hogy a kiírt feltételeknek valamennyi pályázat megfelelt. Három
pályázat érkezett be, melyek közül kettő a Tölgyfa út - Fő út járda, egy pályázat pedig a temetőravatalozó felújítási munkáira. Az ajánlatok sokkal kedvezőbbek voltak, mint a korábbi eljárásra
benyújtottak. Így nyilvánvalóvá vált, hogy jó döntést hoztunk, amikor a második közbeszerzési
eljárás kiírásáról döntöttük. Kevesebb önerőre lesz szükségünk, mint azt az első eljárás után
gondoltuk. Nekünk és a beszerzést lebonyolító cégnek át kell vizsgálnunk az anyagot és
december 8.-áig kell meghoznunk a döntést az eljárásról.
Lőrincz József
Nagyságrendileg szeretném egy kicsit összehasonlítani a két eljárást, ami azt jelenti, hogy a
most kapott árajánlatok közül a rosszabb is jobb, mint az előző eljárásban kapott legjobb ajánlat.
Dr. Zsirai Sándor
Összegeket a végleges döntés előtt nem mondhatunk, de az biztos, hogy jelentős önerő
megtakarítást sikerült elérnünk a második eljárás kiírásával. Valószínűleg ez azért lehetséges,
mert az első eljárás nyár elején volt, amikor az ajánlatot adó cégeknek rengeteg munkájuk volt,
most viszont a következő év elején nagyon jól jöhet az ajánlatot adó cégeknek ez a munka, ami
az árajánlatokon is látszik. Számítottunk erre, és természetesen örülünk, hogy kedvezőbb
ajánlatokat kaptunk.
Barta Győző
A jó híreknek mindannyian örülünk, természetesen még így is igen jelentős összeggel ki kell
egészítenünk a kapott támogatást.
III.

A település aktuális feladatai, munkái.

Az idei évben is felmerült a gondolat, hogy a téli időszakban is széppé tegyük a településünket.
A nyári virágosítást szeretnénk télen is folytatni és a legfrekventáltabb területetekre a téli
hideget is bíró árvácskát ültetni.
A háromszögnél lévő fészer hátát felújítottuk, és terveink között szerepel, hogy mint a régi
pincénél három óriás fotóval díszítjük a falat.
Szarvaskő nyáron virágos, télen világos jelszavát idézve, idén is szeretnénk az adventi időszakra
a közterületet karácsonyi díszkivilágításba öltöztetni. Az elmúlt időszak egyik nagyon szép
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ötlete volt a Betlehemi jászol építése a régi pincénél. Kérdezem az egyik ötletgazdát, Lőrincz
József képviselő urat idén is tervezik e a jászol felépítését?

Lőrincz József
Az elmúlt évhez hasonlóan szeretnénk a tavaly oly sikeres Betlehemi jászol-t felépíteni.
Szeretném kérni, hogy kérjük fel a lakosságot, aki tud szombaton vegyen részt az építésben és
egyúttal hívjuk meg a lakosságot a vásárnapi gyertyagyújtásra.
Barta Győző
A nyári mederkotrás következményeként megnehezedett az átjárás a Csurgón. A hétvégén a
lakosság összefogásával a templomnál megmaradt betongyűrű földdel kaviccsal behelyezésre
került. Ivacs Gábor vállalkozó felajánlásával két négy méteres gerendát kapunk, pallót szívesen
adok hozzá én. Szeretném, ha egyenlőre ezzel a megoldással könnyítenénk meg az átjárást a
templomba, a temetőbe, az orvosi rendelőbe járó idős lakóink számára.
Érkezett egy kérés az Iskola utca lakóitól a csapadékvíz elvezető felújítására és a régi
iskolaépület mellett egy vízelnyelő építésére. A vállalkozó szerint 300.000 Ft lesz a teljes
költség, javaslatom szerint felezzük meg a lakossággal a költségeket és 150.000 Ft-tal
támogassuk a felújítást. A Petőfi út csapadékvíz elvezetése is lakossági összefogással és
önkormányzati támogatással valósult meg. Véleményem szerint támogassuk az Iskola utca
lakóit is.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja, hogy az
Iskola utca csapadékvíz elvezetésének és vízelnyelőjének anyagköltségéhez 150.000 Ft, azaz
százötvenezer forinttal hozzájárul.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

SZAVAZÁS

Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület 6 igen szavazattal, elfogadta a határozati
javaslatot.
A Képviselő Testület 6 egyhangú igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül)
meghozta az alábbi határozatot:

64/2009.(XI. 24.) sz. Képviselő Testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja, hogy
az Iskola utca csapadékvíz elvezetésének és vízelnyelőjének anyagköltségéhez 150.000 Ft,
azaz százötvenezer forinttal hozzájárul.

Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
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IV.

„Szarvaskőért” Alapítvány LEADER pályázata

Az önkormányzat a „Szarvaskőért” Alapítvánnyal készített és beadott az MVH- hoz egy
pályázatot a jövő évi Csipkebogyó Fesztiválra, mellyel 2.560.000 Ft támogatást lehet nyerni.
Nagyon rövid határidővel, gyors munkával sikerült beadni a pályázatot, reméljük, hogy
támogatásra érdemesnek találnak minket.
Nehezményezzük, hogy ezt az erőfeszítést a Szarvaskői Polgárőr Egyesület nem tette meg,
holott felhívtuk a figyelmüket a pályázati lehetőségre, felajánlottuk a segítségünket, ők viszont
nem éltek a lehetőséggel. Egy egyszerű pályázati űrlap kitöltésével 200.000 Ft támogatáshoz
juthattak volna.
Dr. Zsirai Sándor
A támogatás összege az ő esetükben 500.000 Ft lett volna.
Lőrincz József
Önerő nélkül, 100%-ban támogatva.
Barta Győző
Felmerül a gondolat, hogy valószínűleg egyszerűbbnek tartják az önkormányzat támogatását
kérni, mint pályázni, de ez most egy szinte kihagyhatatlan lehetőség volt. Reméljük a jövőben
nem csak az önkormányzat támogatására fognak támaszkodni, és élnek a pályázati
lehetőségekkel.
V.

Térfigyelő kamerák kihelyezése

Barta Győző
Kaptunk egy térképet a település informatikai kábelhálózatáról, be kellene jelölni a térfigyelő
kamerák helyét. Egyenlőre három helyre gondoltuk kamerát kihelyezni, a faluközpontba, a
hivatal elé, és az újtelepi feljáróhoz. Három-négy kamerás rendszer rögzítővel, saját
áramellátással, internetes kapcsolattal. Csak esemény esetén szükséges visszanézni, és csak a
rendőrség fér hozzá a felvételekhez, tehát nem sértünk vele személyiségi jogokat. Szeretnénk
mintaértékű rendszert kiépíteni, melynek kiépítési költsége alacsony, az üzemeltetése egy
internet előfizetéssel lesz egyenértékű, és állandó felügyeletet nem igényel. A végső cél 12
kamera lesz, reményeim szerint a rendszerkiépítése egy maximum két millió forinttól nem kerül
többe. Példaként állítva emellé a Bélapátfalvai Kistérség rendszerkiépítésére kapott ajánlatot,
ahol, 32 kamerát 30 millió forintból építenének ki, ami településenként 2,5 millió forintot jelent
és 2-3 kamerát.
VI.

Tájékoztató a TDM csatlakozásról

A helyi TDM-et Szarvaskő Bükkszentkereszttel, Répáshutával, és Felsőtárkánnyal közösen
hozta létre. Ez egy nonprofit egyesület, melynek célja az idegenforgalom, turizmus élénkítése.
Egy nyílt egyesület, amihez a későbbiekben bárki csatlakozhat. Helyi TDM-ként nem
pályáztunk, mert úgy ítéltük meg, hogy túl nagy kötöttségeket jelentett volna az egyes
tagönkormányzatok számára. Két helyi TDM szükséges egy térségi TDM megalakításához. A
közép-bükki, miskolci térségi TDM-hez csatlakoztunk. Így, sokkal kisebb kötöttségekkel
juthatunk a térségi TDM-en keresztül olyan támogatásokhoz, melyet infrastrukturális
fejlesztésekre fordíthatunk. Gondolok itt, például a már említett településközpont kialakítására.
Kapcsolatunk az egri TDM-el az egri kistérségen keresztül valósul meg, ezt ma fogadtuk el. Az
idei évben még csak plusz pontot jelent a pályázatok elbírálásánál a TDM tagság, de az
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elkövetkező időszaktól már alapfeltétele lesz a rendezvények, turisztikai attrakciók
pályázatainak.
Mivel több napirendi pont, hozzászólás, észrevétel nincs, a testületi ülést berekesztem.

K.m.f.

Dr. Estefán Géza
Jegyző

Barta Győző
Polgármester
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