JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2010. február 16-án megtartott testületi
üléséről.
Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Lőrincz József, Mizsei Attila, Dr. Zsirai Sándor,
Pócsi Gyuláné
Tanácskozási joggal: Dr. Vincze István Eger M. J. V. Aljegyzője
Meghívott vendég: Juhászné dr. Krecz Erzsébet Eger M. J. V. Gazdasági Iroda vezetője
Bóta Tamás Eger M.J.V. Adóiroda csoportvezetője
Jegyzőkönyvvezető: Miklós Anikó
Barta Győző
Köszöntöm a képviselőasszony, és a képviselő urakat. Külön tisztelettel köszöntöm Juhászné
Dr. Krecz Erzsébetet Eger M. J. V. Gazdasági Iroda vezetőjét, Dr. Vincze István aljegyző urat,
Bóta Tamást Eger M.J.V. Adóiroda csoportvezetőjét és a helyi választási bizottság megjelent
tagjait.
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. Szarvaskő Község Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjának megválasztása, a
tagok eskütétele
2. Javaslat az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának
rendjéről szóló 4/2009. (II.17.) számú önkormányzati rendelet módosítására
3. Szarvaskő Község Önkormányzat 2010. évi költségvetése
4. Önkormányzati adók éves beszámolója, 2009. év
5. Tájékoztató” Szarvaskő Község Komplex Infrastrukturális Fejlesztése” beruházásról.
6. Szóbeli előterjesztések, egyéb ügyek, indítványok
7. Szarvaskő Község Önkormányzatához beérkezett szociális kérelmek elbírálása (zárt ülés)

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.
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Barta Győző
1. Javaslat Szarvaskő Helyi Választási Bizottsága tagjaira és póttagjaira
Javaslat Szarvaskő Helyi Választási Bizottsága
tagjaira és póttagjaira
Tisztelt Képviselőtestület!

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 26. § (1) bekezdése értelmében a választási
bizottságok tagjainak megbízatása lejár, ezért fenti törvény 23. § (2) bekezdésének rendelkezése
alapján javaslatot teszek T. Képviselőtestületnek a következő ciklusra megválasztandó – az 1.
sz. mellékletben szereplő - Szarvaskő Helyi Választási Bizottsága tagjaira és póttagjaira.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 31. § (2) bekezdése értelmében az egy
szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság tagjai ellátják a
szavazatszámláló bizottság feladatait is.
A jelöltek kitöltötték és aláírták a 2. sz. mellékletként csatolt „Nyilatkozat”- ot.
Eger, 2010. február 11.

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző
Választási Iroda Vezető
1.sz. melléklet
Helyi Választási Bizottsági Tagok:
Juhász András
Pusztai Tibor
Punyi Imréné
Hadobás István
Pálinkás Józsefné

Szarvaskő, Tölgyfa u 2.
Szarvaskő, Tölgyfa u 7.
Szarvaskő, Rákóczi u. 18.
Szarvaskő, Borsod u. 2/a.
Szarvaskő, Petőfi u.4.

Póttagok:
Pusztai Tiborné
Lengyel Mária

Szarvaskő, Tölgyfa u 7.
Szarvaskő, Teréz u. 2.

Barta Győző: Megállapítja, hogy a Választási Bizottság tagjai és póttagjai a Nyilatkozatot
előzetesen aláírták.
Kérdezi a képviselőket van e az elhangzottakhoz hozzászólásuk, ellenvetésük?
Nincs kifogás.
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Kérdezi a Választási bizottság tagjait, hogy fenntartják-e az akaratukat?
Egyhangúan fenntartják.

Határozati javaslat:
Szarvaskő Képviselőtestülete megválasztotta Szarvaskő Község Helyi Választási Bizottsága
tagjait és póttagjait.
Nevek:
Juhász András, Pusztai Tibor, Punyi Imréné, Hadobás István, Pálinkás Józsefné, Pusztai
Tiborné, Lengyel Mária
Felelős:

Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző
Barta Győző polgármester

Határidő: értelem szerint
Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

SZAVAZÁS

Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület 6 egyhangú igen szavazattal elfogadta és
megválasztotta a helyi választási bizottság tagjait és póttagjait.
4/2010.(II.16.) sz. határozat
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megválasztotta Szarvaskő Helyi
Választási Bizottság tagjait és póttagjait
Megkérem a Tisztelt Képviselőtestületet, a megjelenteket, a bizottság tagjait és póttagjait, hogy
álljanak fel, ünnepélyes eskütétel következik.
„Én…….esküszöm, hogy az Alkotmány és a választásra, népszavazásra és népi
kezdeményezésre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit megtartom és megtartatom. Tisztemet
és megbízatásomat Hazám javára, legjobb tudásom szerint, lelkiismeretesen teljesítem.
(Az eskütevő meggyőződése szerin)
Isten engem úgy segélyjen!”
Barta Győző
Gratulálok a választási bizottság tagjainak és póttagjainak és megkérem, hogy írják alá az eskü
jegyzőkönyvét.
Megkérem a választási bizottságot, hogy első ülését tartsa meg, és válasszák meg Szarvaskő
Helyi Választási Bizottságának elnökét és elnökhelyettesét.
Jó munkát kívánok!
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2. Javaslat az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának
rendjéről szóló 4/2009. (II. 17.) számú önkormányzati rendelet módosítására
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 Képviselőtestületnek 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 1.443 eFt-tal növeli az alábbiak szerint:
− Tanösvény felújítására 250 eFt-ot, közkincs pályázat kapcsán 150 eFt-ot, míg egyszeri
gyermekvédelmi támogatásra 12 eFt-ot vett át az önkormányzat.
− Normatív lakásfenntartási támogatásra 43 eFt, munkanélküliek rendszeres szociális
segélyére és rendelkezésreállási támogatásra 318 eFt, ápolási díjra 64 eFt, az
önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatására 600 eFt
pótelőirányzatban részesült az önkormányzat 2009. IV. 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, 2010. február 4.

Barta Győző sk.
polgármester

Dr. Estefán Géza sk.
jegyző
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Döntési Javaslat:
Szarvaskő Község Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2009. évi költségvetés
módosítását.
Felelős: Barta Győző
Határidő: azonnal

Kérdezem a képviselőket van e az elhangzottakhoz hozzászólásuk?
Szarvaskő Község Képviselő-testülete megtárgyalta a 2009. évi költségvetés módosítását. Aki
elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
SZAVAZÁS

Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület az önkormányzat 2009. évi
költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2009.
(II.17.) sz. önkormányzati rendeletet módosító rendeletét 6 egyhangú igen
szavazattal elfogadta.
(Az elfogadott rendelet mellékletei a jegyzőkönyvhöz mellékletként kerülnek csatolásra!)

Szarvaskő Községi Önkormányzat 3/2010. (II.17.) sz. rendelete
az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről
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 53.774 eFt-ra módosítja:
2009. szeptember 30-i módosított előirányzat
Pótelőirányzat
Átvett pénzeszköz
Kormányzati hatáskör
Módosításra javasolt előirányzat

52.331 eFt
1.025 eFt
412 eFt
6 eFt
53.774 eFt

ezen belül:
eFt-ban
Megnevezés

- a működési célú bevételt

2009. évi
módosított
előirányzat

51.231

PótÁtvett
előirányz pénzeszköz
at

1.025

162

Képviselő
testületi
hatáskör

-6.880

Polgármesteri
és Jegyzői
hatáskör

Kormányzati
hatáskör

Módosításra
javasolt
előirányzat
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45.544
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- a működési célú kiadásokat
ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat
- a munkaadókat terhelő
járulékokat,
- a dologi jellegű kiadásokat
a
speciális
célú
támogatásokat
- a tartalékokat (működési)
- a felhalmozási célú bevételt
- a felhalmozási célú kiadást
ebből:
- a felújítások, beruházások
összegét

47.531

1.025

5.517
1.764

497
115

19.358
7.415

413

162

-6.880
32
-19

6

41.844

10
-4

6.056
1.856

-210
197

12

19.148
8.037

13.477
1.100
4.800

150
250
250

-6.880
6.880
6.880

6.747
8.230
11.930

4.800

250

6.880

11.930

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:
eFtban
Megnevezés
a)
b)
c)
d)

Saját bevételek
Átengedett központi adók
Központi költségvetési támogatás
Támogatásértékű működési bevétel

2009. évi
PótÁtvett
módosított
előirányzat pénzeszköz
előirányzat
10.632
250
13.755
10.266
1.025
5.762
162

Képviselő
testületi
hatáskör

Kormányzati
hatáskör

-58
58

Módosításra
javasolt
előirányzat
10.882
13.755
6
11.239
5.982

(2) A rendelet 2. §. (4) bekezdése a következők szerint módosul:
„(4) A Képviselő-testület az 1.§--ban megállapított kiadási főösszeget kiadási előirányzatok
szerint az alábbi összegekre módosítja:
eFt-an
Megnevezés

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Településüzemeltetés
Idegenforgalmi,
kulturális
rendezvények
Önkormányzati igazgatással
összefüggő tevékenység
Önkormányzati
vagyonbiztosítás
Segélyek
Könyvtári könyvek vásárlása
Felújítások
Beruházások
Átadott pénzeszközök és
támogatásértékű kiadások
Tartalékok
Önkormányzatok előző évről
származó befizetései

2009. évi
módosított
előirányzat
10.374
2.679

PótÁtvett
előirányzat pénzeszköz

Képviselő
testületi
hatáskör

Polgármesteri és
Jegyzői
hatáskör

Kormányzati
hatáskör

Módosításra
javasolt
előirányzat

600

10.974
2.829

150

13.234

-386

6

12.854

150
2.330
50
1.200
3.600
5.185
13.477
52

150
425

12

236

250
6.880
150

3.003
50
1.913
10.017
5.185

463
-463

-6.880

6.747
52
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3.§.
Ez a rendelet 2009. december 31. napján lép hatályba.
Szarvaskő, 2010. február 4.

Barta Győző sk.
polgármester

Dr. Estefán Géza sk.
jegyző

3. Szarvaskő Község Önkormányzata rendelet-tervezete az Önkormányzat 2010. évi
költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
Szarvaskő Község Önkormányzata
2010. évi költségvetés

I. Szarvaskő település 2010. évi költségvetési politikájának rendező elvei, kiemelt feladatai
A 2010. év költségvetésének tervezésekor hasonlóan az elmúlt évekhez, alapelvként került
megfogalmazásra a településüzemeltetés színvonalának megőrzése.
2010. évben a településen bejegyzett civilszervezetek rendszeres és hatékony működésére az
önkormányzat az előző évhez hasonlóan fokozottan igényt tart, a működés költségeihez az
önkormányzat 2010. évben is hozzájárul. További fontos feladat az egységes településkép
javítása, pl. üdvözlő táblák, virágos falu táblák, tájékoztató táblák kihelyezésével.
2010. évben a közbiztonság javítása érdekében térfigyelő rendszer kiépítése válik szükségessé.
Biztosítani kívánjuk az eddig megszokott szolgáltatásokat és törekszünk a hiányosságok
pótlására. Folytatjuk a virágosítást a kihelyezett ládákkal és szabad közterületeken, amelyek
virágos parkként funkcionálnak. 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
törekszünk. Az éves rendszerességgel megtartott rendezvényekre biztosítottuk a költségvetési
forrásokat. 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.
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.
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
7

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 lehetőségek pályázati forrásait, 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.
II. Bevételek
1. Szarvaskő önkormányzat működési bevételeiből 3.000 eFt a bérleti díjbevétel.
Könyvértékesítésből 50 eFt-os árbevételt terveztünk. Az önkormányzat bankszámláján
lekötött pénzeszközből 2.000 eFt-os kamatbevétellel számolunk.
2. Telekértékesítésből 2010. évben 500 eFt-os bevétel várható. A vadásztársasággal kötött
szerződés alapján a község területén lévő vadászterület után 100 eFt-os bevétel
realizálódhat.
3. Helyi adóbevételekből 2010. évben 5.091 eFt-ot terveztünk, amely a 2009. évre tervezett
bevételnél 459 eFt-tal magasabb összegű. A helyi adóbevételek közül legnagyobb
összegű 2.100 eFt-tal a helyi iparűzési adóbevétel.
4. Átengedett bevételek:
A személyi jövedelemadó helyben maradó része 2010. évben 4.805 eFt, gépjárműadóra
pedig 1.750 eFt-ot terveztünk. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklésére Szarvaskő 7.321 eFt támogatásban részesül 2010.
évben.
5. Támogatásértékű működési bevételként 7.214 eFt került a költségvetésbe, mely a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól területalapú támogatásként, az Egri
Kistérség Többcélú Társulásától mozgókönyvtár működtetésére adott pénzeszközből,
valamint a településőrök támogatására átvett pénzeszközökből realizálódik 2010. évben.
6. Központi költségvetési támogatások:
Központi költségvetési támogatásként 5.937 eFt került tervezésre.
III. Kiadások
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.
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A képviselők 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:
2010. évben is kiemelt fontosságú a településüzemeltetés színvonalának megőrzése,
lehetőség szerinti növelése. A közterület fenntartásra 2.400 eFt-ot, a közvilágítási kiadásokra
pedig 1.800 eFt-ot terveztünk. A település virágosítását, parkosítását folytatni kívánjuk a
lakosság minél szélesebb körű bevonásával.
Az idegenforgalmi, kulturális rendezvényekre 1.500 eFt-ot terveztünk, melyből
megvalósulhatnak a korábbi években megrendezett hagyományteremtő rendezvények.
3. Felhalmozási kiadások:
Támfalak felújítására, valamint a szennyvízhálózat és ivóvízhálózat tervezési költségére 500500 eFt-os felhalmozási kiadással számolunk. A Várfelújítási terv elkészítésére 1.000 eFt, a
térfigyelő kamera-rendszer telepítésére 1.500 eFt áll rendelkezésre a költségvetési kiadások
között. Pályázati forrásból megvalósul a település komplex infrastrukturális fejlesztése.

4. Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások:
Az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött együttműködési megállapodás
alapján 2010. évben az Eger város által ellátott gazdálkodási, illetve egyéb feladatokért a
település 3.600 eFt-ot utal át a megyei jogú városnak. A település tagja az Egri Kistérség
Többcélú Társulásának, valamint a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási
Társulásnak. Az ezzel kapcsolatban felmerülő tagdíj hozzájárulásokat a 2010. év kiadásai
között terveztük. A civil szervezeteket 2010. évben 500 eFt-tal kívánjuk támogatni, míg a
lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítására 300 eFt-os pénzeszközátadást terveztünk.
5. Tartalékok:
Általános és céltartalékokat képeztünk, összességében 1.507 eFt-os összegben. Az év közben
nem tervezett bevételi többletek egy részét tartalékba kell helyezni az előre nem látható
feladatok finanszírozására.
Összegezve: a költségvetési tervezés során meg kellett valósítani a működési és felhalmozási
költségvetés egyensúlyát, a település működtetési kiadásainak minél pontosabb meghatározását,
a várható feladatok végrehajtásához szükséges forrást.
Szarvaskő, 2010. február 8.
Barta Győző
Polgármester
Barta Győző
A költségvetés áttanulmányozására mindannyiunk volt ideje. Az előkészületeket, a költségvetés
tervezetét együtt állítottunk össze. Nézzük át még egyszer a főösszegeket.
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Rendelet-tervezet

Szarvaskő Községi Önkormányzat …. /2010.(…...) sz. rendelete az önkormányzat 2010. évi
költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 91. §. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a, az
államháztartásról szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 29. §-a alapján, figyelemmel a Magyar
Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvényre, az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének bevételi és kiadási
főösszegét 100.617 eFt-ban
ezen belül:
- a működési célú bevételt
- a működési célú kiadásokat
ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat
- a munkaadókat terhelő járulékokat
- a dologi jellegű kiadásokat
- a speciális célú támogatásokat
- a felhalmozási célú bevételt
- a felhalmozási célú kiadást
ebből:
- a felújítások összegét
- a beruházások összegét

37.517 eFt-ban
34.467 eFt-ban
6.552 eFt-ban
1.402 eFt-ban
18.724 eFt-ban
7.283 eFt-ban
63.100 eFt-ban
66.150 eFt-ban
500 eFt-ban
65.650 eFt-ban

állapítja meg.
Az önkormányzatnál 1 fő Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó létszám kerül megállapításra. A
közfoglalkoztatottak létszámkeretét 2 főben hagyja jóvá a Képviselő-testület.
2. §.
(1) Az önkormányzat költségvetésének címrendjét az 5. sz. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeget bevételi források szerint az alábbiak
alapján hagyja jóvá:
a)
b)
c)
d)

Saját bevételek
Központi költségvetési támogatás
Támogatásértékű működési bevétel
Támogatásértékű felhalmozási bevétel

24.967 eFt
5.936 eFt
7.214 eFt
62.500 eFt

(3) A bevételi főösszeg címek, előirányzati csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását az 1. sz.
melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeget kiadási előirányzatok szerint az
alábbiak alapján hagyja jóvá:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Településüzemeltetés
Idegenforgalmi, kulturális rendezvények
Önkormányzati igazgatással összefüggő tevékenység
Önkormányzati vagyonbiztosítás
Könyvtári könyvek vásárlása
Segélyek
Felújítások
Beruházások
Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások
Tartalékok

12.246 eFt
2.000 eFt
12.130 eFt
150 eFt
50 eFt
2.200 eFt
500 eFt
65.650 eFt
5.185 eFt
506 eFt

(5) A kiadási főösszeg címek, alcímek, előirányzati csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását
a 2. sz. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat költségvetésének mérlegét bevételi források és kiadási tételek szerinti bontásban a 3.
sz. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő testület.
(7) A gördülő tervezés keretében az Önkormányzat 2010-2012. évekre vonatkozó várható előirányzatait
a 4. sz. melléklet tartalmazza.
(8) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet
a 6. sz. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
(9) A 2010. évre tervezett közvetett támogatásokat a 7. sz. melléklet tartalmazza.
3. §.
(1) Az önkormányzati költségvetés 2. §-ban jóváhagyott kiadási összegéből az általános tartalék 200 eFt.
(2) Az önkormányzati költségvetés 2. §-ban jóváhagyott kiadásának összegéből a céltartalék 306 eFt a
10. címszám 2-3. alcímszám alapján.
4.§.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2010. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és
a kiadások teljesítésére.
5.§.
(1) A tervezés során külön kell választani a működési bevételeket és kiadásokat a felhalmozási bevételektől
és kiadásoktól.
(2) Az éves költségvetés végrehajtását
a) Az alapító okiratban előírt és a szervezeti működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és
kötelezettségek mellett,
b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek
érvényesítésével,
c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával
kell biztosítani.
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(3) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási
előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában.
(4) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok
mértékéig – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig
rendelhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló
kötelezettségeket és járandóságokat, valamint ha törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra,
ellátásra vonatkozó jogosultság eredményezhet előirányzatot meghaladó kiadást.
(5) Tárgyéven túli kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában
ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül
finanszírozható, kivéve a jogszabályon, jogerős bírósági, illetve közigazgatási döntésen alapuló
kötelezettségeket.
(6) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és
járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának, garancia- és kezességvállalásának, lízingjének) felső határa
a korrigált saját bevétel.
(7) A korrigált saját bevétel: a rövid lejáratú kötelezettségek (tőke- és kamattörlesztés, lízingdíj) adott évre
eső részével csökkentett saját bevétel éves előirányzatának 70%-, és a megszűnt víziközmű-társulattól
átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel.
(8) Az Áht. 14. §-a alapján tartozást átvállalni, elengedni, visszatérítendő támogatást vissza nem
térítendővé átalakítani a költségvetési előirányzattal megtervezve és költségvetési kiadásként elszámolva
lehet. Tartozásátvállalást jelent az elengedés időpontjáig terhelő kamat és egyéb kiadás összege is.
Bevételként és bevételi előirányzatként a kiadással azonos összeg kerül elszámolásra. Jogszabályon, illetve
önkormányzati rendeleten alapuló követelés, illetve kisösszegű követelés elengedése is hasonlóan kezelendő.
Kivételt képez a szállítói tartozások, egyéb rövid és hosszú lejáratú kötelezettség átvállalása, mely csak folyó
kiadásként tervezendő és számolandó el.
6.§.
(1) A képviselő-testület költségvetését jelen rendelet módosításával testületi döntéssel megváltoztathatja.
(2) A költségvetési előirányzat-módosítások nem érinthetik az Országgyűlés kizárólagos –
költségvetési törvényben felsorolt -, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe
tartozó előirányzatokat.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami
pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet
tájékoztatja. A képviselő testület negyedévenként (kivéve az I. negyedévet), de legkésőbb a költségvetési
szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban
meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő
módosításáról. A képviselőtestület legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló
felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i
hatállyal módosítja emiatt a költségvetési rendeletet.
(4) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál, annak
kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési
rendelet módosítását.
(5) A helyi előirányzat-módosítások tartalmuk szerint az alábbiak lehetnek:
a) pótelőirányzatok, előző évi pénzmaradványok és elrendelt zárolások esetén a költségvetés
főösszegeinek módosítása,
b) ténylegesen elért többletbevétel esetén a költségvetés főösszegeinek módosítása,
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c) a jóváhagyott kiadási főösszeg keretén belüli – címek, alcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt
előirányzatok közötti – módosítások.
(6) A Képviselő-testület elé kerülő rendeletmódosítási kérelmeket előzetesen a Pénzügyi és Gazdálkodási
Bizottság elé kell terjeszteni.
7. §.
(1) A polgármester előirányzat-módosítási jogkörében
a) átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott előirányzatok között esetenként 1.000 ezer Ft
összeghatárig
b) rendelkezik a céltartalékok felhasználásáról előirányzat átcsoportosításokkal
c) az előző évek céltartalékait kibonthatja összeghatárra való tekintet nélkül
d) megemelheti többletbevétel elérése nélkül a Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatát e
rendelet 5. § (8) bekezdése alapján, figyelemmel a hatályos jogszabályi és önkormányzati
előírásokra. A többletbevétel elmaradása azonban év végén szükségessé teszi más bevételi többletek
vagy a kiadások közötti előirányzat rendezéseket polgármesteri vagy közgyűlési hatáskörben.
(2) A polgármester átruházott hatáskörben dönt az átmenetileg szabad pénzeszközök betétkénti
lekötéséről, értékpapírban történő elhelyezéséről összeghatártól függetlenül.
(3) Az önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester vagy az általa írásban megbízott személy
vállalhat.
(4) A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult.
(5) Utalványozásra a polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult.
8. §.
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 01-től kell
alkalmazni.
(2) Az átmeneti gazdálkodás adatait a költségvetési rendelet tartalmazza.
Szarvaskő, 2010. február 8.
Barta Győző sk.
polgármester

Dr. Estefán Géza sk.
jegyző

Barta Győző
Köszönöm a figyelmet, kérdezem a képviselőket van e az elhangzottakhoz hozzászólásuk?
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
A bevételi oldal 2010. január 01-től életbe lépő jogszabályi változások miatt módosult. Az
átengedett központi adók a saját bevételek közé kerültek, az önkormányzatok saját bevételét
növelik.
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Magasabb a költségvetési főösszeg, mert az infrastrukturális fejlesztésben szereplő állami
támogatási részt, és a kiadást is be kellett írni. A költségvetési mérleg egyensúlyban van, a
működési bevételi többletek finanszíroznak felhalmozási kiadásokat is, ami kedvező pozíciónak
mondható. A gördülőtervben szolid inflációs rátát vettünk figyelembe az adatok kalkulálásánál.
Az Egernek adott önkormányzati támogatás értékű kiadásról szólva, a körjegyzőségi normatívakiesés beépítésre került, ami miatt emelésre került ez az összeg. A normatívák vonatkozásában
jelentős csökkenés volt, ezt a csökkenést hozzák vissza a 3,6 MM forintos támogatásban.
Barta Győző
Az infrastrukturális fejlesztés, pályázaton elnyert pénz 62,5 MM forinttal szerepel. Az eredetileg
kapott összeg 59,5 MM forint volt, ez annyiban módosult, hogy az időközi ÁFA- emelésnek
támogatásra jutó részét megkaptuk, így keletkezett a 62,5 MM forint, Az önrész tartalékból,
pénzmaradványból kívánjuk finanszírozni. A mostani 100 MM forint helyett, az év végén a 130
MM forinthoz lesz közel. A választások további módosítást hozhatnak, további bevételek
várhatóak.
Ha az év közbeni helyzet úgy hozza, a tervezettekhez képest a II. félév elején meglátjuk, hogy
milyen további módosítási lehetőségek adódnak.
Mizsei Attila
Véleményem szerint a kulturális rendezvények és a civil szervezetek támogatására alacsonyabb
összeget kellene fordítanunk. Javaslom helyette a folyékonyhulladék-szállításának magasabb
összegű támogatását, illetve a környezetvédelem támogatására kellene valamilyen módon többet
fordítani.
Barta Győző
A rendezvények támogatása fontos, de pályázunk is, most is beadtunk pályázatot az őszi
rendezvényre. Reméljük, hogy nyerünk. Viszont a fedezetben szerepelnie kell az erre a célra
elkülönített összegnek. Természetesen minden forrást megpróbálunk megkeresni, hogy a
rendezvények rentábilisak legyenek. Negyedévente újból átnézzük és megtárgyaljuk az ezzel
kapcsolatos kérdéseket is. A szennyvízszállításról a 6. pontban részletesen beszélünk majd.
Dr. Zsirai Sándor
A honlap-kérdés most is felvetném, ha hatékonyabbak szeretnénk lenni, elengedhetetlen a
fejlesztés ezen a csatornán is. MÁV-üdülő: meg kell keresni a lehetőségét, hogy összefogva
megvalósulhasson a vételi szándékunk.
Mizsei Attila
A MÁV üdülővel kapcsolatban újabb levelet kell írnunk!
Dr. Zsirai Sándor
A kiadásokkal kapcsolatban: az infrastrukturális fejlesztés nagyon jó, kellett már, és ha pályázni
szeretnénk másra is az idén, minél hamarabb készítsük elő. A Vár felújítását is jó lenne
megsürgetni valahogy.
Szennyvíz: pályázat nem tette lehetővé a mi elképzeléseink szerint, de jó ez így, mert a
későbbiekben a magas költségek ránk hárultak volna.
A KEOP-ra 43 milliárd forint adott, nézzük meg, hogy milyen pályázatok várhatóak, melyek a
mi helyzetünket előremozdítanák. A civil szervezetek támogatásával kapcsolatban javaslom,
hogy vizsgáljuk meg, hogy mire adjuk a pénzt. A településőrök foglalkoztatásának pályázatban
elnyert lehetősége nagyon jó, a foglalkoztatással kapcsolatos további lehetőségeket is keressük!
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Barta Győző
Az észrevételekkel egyetértek, de a telekértékesítéssel kapcsolatban elmondanám, hogy nem
kívánjuk a vagyonunkat értékesíteni. Az elmúlt években településünk vagyona gyarapodott,
fontos vagyontárgyat nem kellett eladnunk. Az esetlegesen első célterület a Nyugodó, de az
ebből beérkező összegeket az ottani beruházásokra kellene fordítani.
A MÁV-üdülő megvétele nagyon jó lenne, de az idei évben kevés esély van ez ügyben az
előrejutásra.
Javaslom, hogy a civil szervezeteket továbbra is támogassuk, de olyan célfeladatokra adjunk
pénzt, amelyek a település érdekeit is szolgálja.
Benkó Dániel
Szarvaskő Község támogatja a szennyvízszállítást – szemben sok más önkormányzattal-, de
kevesen élnek ezzel a lehetőséggel. A hulladékgazdálkodás szempontjait figyelemben véve
bírságolással is lehetne élni.
Barta Győző
A környezetterhelési díjon el lehet gondolkodni, amit azokon a területeken, ahol egyéb
lehetőség nincs be lehetne vezetni. 1993-ban elkészült egy terv a szennyvíz kezelésére, ezt át
lehetne nézni, viszont a pályázati lehetőségek mindig változnak, egyéb megoldást is kell keresni.
Lőrincz József
2013-ban a területalapú támogatás megszűnik, erre is gondolnunk kell! A kiadási oldalon lévő
tételekhez szinte mindegyikhez lehet pályázatot találni. A helyi adottságokat figyelembe véve,
az idegenforgalom fejlesztését kellene segíteni.
Barta Győző
Szarvaskő az 1950-60-as években ipari központ volt 400 munkahellyel, az önállóvá válás után
az idegenforgalmat próbálták erősíteni. Sok támogatást, normatívát elvettek, az állami támogatás
kb. 2005-2006-os szinten van. Meg kell teremteni 2013-ra azt a gazdasági alapot, ami bármilyen
állami szerepvállalás mellett is eltartja a falut.
A pályázatokra figyelni kell, de egyre összetettebbek, bonyolultabbak a pályázatok.
Dr. Zsirai Sándor
Komoly, nagy pályázatokhoz meg kell bízni szakembert, mint a mostanihoz is, erre esetleg el
kellene különíteni anyagi forrást.
Barta Győző
Kérdezem a képviselő testületet, van-e a napirendi ponthoz módosító indítvány?
Mizsei Attila
A civil szervezetek támogatását le kellene csökkenteni 500 eft-tal, a kulturális rendezvényekre
fordítottakat is csökkenteni kellene.

Dr. Zsirai Sándor
Készítsünk egy pályázati tartalékot 500 eFt-tal.
Barta Győző
Civil szervezetektől 500 eft-ot csoportosítsunk át pályázati tartalékra, amennyiben a
rendezvényekre fordítható összeget is 500 eFt-tal csökkentjük ezt is pályázati tartalékban
kellene tenni.
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Kérdésem, hogy van-e még módosító indítvány?
Az elhangzott módosító indítványokról kérem szavazzunk:
A rendezvények támogatását csökkentjük 2 MM Ft-ról 1,5 MM Ft-ra, aki támogatja, kérem,
jelezze, a civil szervezetek 1 MM Ft-ról 500.000 Ft-ra csökken, aki támogatja, kérem ezt is
jelezze.
Pályázati tartalék 1 MM Ft-tal bekerül a költségvetésbe. Aki támogatja, kérem, jelezze.
Kérném, hogy a 2010. évi költségvetés elfogadásáról szavazzunk.
SZAVAZÁS

Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület az önkormányzat 2010. évi
költségvetését 6 egyhangú igen szavazattal elfogadta.
A Képviselő Testület 6 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) megalkotta az
alábbi önkormányzati rendeletet.
(Az elfogadott rendelet mellékletei a jegyzőkönyvhöz mellékletként kerülnek csatolásra!)

Szarvaskő Községi Önkormányzat 4 /2010.(II.17.) sz. rendelete az önkormányzat
2010. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 91. §. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a, az
államháztartásról szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 29. §-a alapján, figyelemmel a Magyar
Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvényre, az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének bevételi és kiadási
főösszegét 100.617 eFt-ban
ezen belül:
- a működési célú bevételt
- a működési célú kiadásokat
ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat
- a munkaadókat terhelő járulékokat
- a dologi jellegű kiadásokat
- a speciális célú támogatásokat
- a felhalmozási célú bevételt
- a felhalmozási célú kiadást
ebből:
- a felújítások összegét
- a beruházások összegét

37.518 eFt-ban
34.468 eFt-ban
6.552 eFt-ban
1.402 eFt-ban
18.224 eFt-ban
6.783 eFt-ban
63.100 eFt-ban
66.150 eFt-ban
500 eFt-ban
65.650 eFt-ban

állapítja meg.
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Az önkormányzatnál 1 fő Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó létszám kerül megállapításra. A
közfoglalkoztatottak létszámkeretét 2 főben hagyja jóvá a Képviselő-testület.
2. §.
(1) Az önkormányzat költségvetésének címrendjét az 5. sz. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeget bevételi források szerint az alábbiak
alapján hagyja jóvá:
a)
b)
c)
d)

Saját bevételek
Központi költségvetési támogatás
Támogatásértékű működési bevétel
Támogatásértékű felhalmozási bevétel

24.967 eFt
5.937 eFt
7.214 eFt
62.500 eFt

(3) A bevételi főösszeg címek, előirányzati csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását az 1. sz.
melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeget kiadási előirányzatok szerint az
alábbiak alapján hagyja jóvá:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Településüzemeltetés
Idegenforgalmi, kulturális rendezvények
Önkormányzati igazgatással összefüggő tevékenység
Önkormányzati vagyonbiztosítás
Könyvtári könyvek vásárlása
Segélyek
Felújítások
Beruházások
Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások
Tartalékok

12.246 eFt
1.500 eFt
12.130 eFt
150 eFt
50 eFt
2.200 eFt
500 eFt
65.650 eFt
4.685 eFt
1.507 eFt

(5) A kiadási főösszeg címek, alcímek, előirányzati csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását
a 2. sz. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat költségvetésének mérlegét bevételi források és kiadási tételek szerinti bontásban a 3.
sz. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő testület.
(7) A gördülő tervezés keretében az Önkormányzat 2010-2012. évekre vonatkozó várható előirányzatait
a 4. sz. melléklet tartalmazza.
(8) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet
a 6. sz. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
(9) A 2010. évre tervezett közvetett támogatásokat a 7. sz. melléklet tartalmazza.
3. §.
(1) Az önkormányzati költségvetés 2. §-ban jóváhagyott kiadási összegéből az általános tartalék 200 eFt.
(2) Az önkormányzati költségvetés 2. §-ban jóváhagyott kiadásának összegéből a céltartalék 1.307 eFt a
10. címszám 2-4. alcímszám alapján.
4.§.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2010. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és
a kiadások teljesítésére.
5.§.
(1) A tervezés során külön kell választani a működési bevételeket és kiadásokat a felhalmozási bevételektől
és kiadásoktól.
(2) Az éves költségvetés végrehajtását
d) Az alapító okiratban előírt és a szervezeti működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és
kötelezettségek mellett,
e) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek
érvényesítésével,
f) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával
kell biztosítani.
(3) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási
előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában.
(4) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok
mértékéig – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig
rendelhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló
kötelezettségeket és járandóságokat, valamint ha törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra,
ellátásra vonatkozó jogosultság eredményezhet előirányzatot meghaladó kiadást.
(5) Tárgyéven túli kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában
ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül
finanszírozható, kivéve a jogszabályon, jogerős bírósági, illetve közigazgatási döntésen alapuló
kötelezettségeket.
(6) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és
járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának, garancia- és kezességvállalásának, lízingjének) felső határa
a korrigált saját bevétel.
(7) A korrigált saját bevétel: a rövid lejáratú kötelezettségek (tőke- és kamattörlesztés, lízingdíj) adott évre
eső részével csökkentett saját bevétel éves előirányzatának 70%-, és a megszűnt víziközmű-társulattól
átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel.
(8) Az Áht. 14. §-a alapján tartozást átvállalni, elengedni, visszatérítendő támogatást vissza nem
térítendővé átalakítani a költségvetési előirányzattal megtervezve és költségvetési kiadásként elszámolva
lehet. Tartozásátvállalást jelent az elengedés időpontjáig terhelő kamat és egyéb kiadás összege is.
Bevételként és bevételi előirányzatként a kiadással azonos összeg kerül elszámolásra. Jogszabályon, illetve
önkormányzati rendeleten alapuló követelés, illetve kisösszegű követelés elengedése is hasonlóan kezelendő.
Kivételt képez a szállítói tartozások, egyéb rövid és hosszú lejáratú kötelezettség átvállalása, mely csak folyó
kiadásként tervezendő és számolandó el.
6.§.
(1) A képviselő-testület költségvetését jelen rendelet módosításával testületi döntéssel megváltoztathatja.
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(2) A költségvetési előirányzat-módosítások nem érinthetik az Országgyűlés kizárólagos –
költségvetési törvényben felsorolt -, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe
tartozó előirányzatokat.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami
pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet
tájékoztatja. A képviselő testület negyedévenként (kivéve az I. negyedévet), de legkésőbb a költségvetési
szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban
meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő
módosításáról. A képviselőtestület legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló
felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i
hatállyal módosítja emiatt a költségvetési rendeletet.
(4) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál, annak
kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési
rendelet módosítását.
(5) A helyi előirányzat-módosítások tartalmuk szerint az alábbiak lehetnek:
d) pótelőirányzatok, előző évi pénzmaradványok és elrendelt zárolások esetén a költségvetés
főösszegeinek módosítása,
e) ténylegesen elért többletbevétel esetén a költségvetés főösszegeinek módosítása,
f) a jóváhagyott kiadási főösszeg keretén belüli – címek, alcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt
előirányzatok közötti – módosítások.
(6) A Képviselő-testület elé kerülő rendeletmódosítási kérelmeket előzetesen a Pénzügyi és Gazdálkodási
Bizottság elé kell terjeszteni.
7. §.
(1) A polgármester előirányzat-módosítási jogkörében
e) átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott előirányzatok között esetenként 1.000 ezer Ft
összeghatárig
f) rendelkezik a céltartalékok felhasználásáról előirányzat átcsoportosításokkal
g) az előző évek céltartalékait kibonthatja összeghatárra való tekintet nélkül
h) megemelheti többletbevétel elérése nélkül a Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatát e
rendelet 5. § (8) bekezdése alapján, figyelemmel a hatályos jogszabályi és önkormányzati
előírásokra. A többletbevétel elmaradása azonban év végén szükségessé teszi más bevételi többletek
vagy a kiadások közötti előirányzat rendezéseket polgármesteri vagy közgyűlési hatáskörben.
(2) A polgármester átruházott hatáskörben dönt az átmenetileg szabad pénzeszközök betétkénti
lekötéséről, értékpapírban történő elhelyezéséről összeghatártól függetlenül.
(3) Az önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester vagy az általa írásban megbízott személy
vállalhat.
(4) A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult.
(5) Utalványozásra a polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult.
8. §.
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 01-től kell
alkalmazni.
(2) Az átmeneti gazdálkodás adatait a költségvetési rendelet tartalmazza.
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Szarvaskő, 2010. február 8.
Dr. Estefán Géza sk.
jegyző

Barta Győző sk.
polgármester
4. Önkormányzati adók 2009. évi beszámolója

Barta Győző
Ismerteti a beszámoló tartalmát.
(Az Önkormányzati adók 2009. évi szöveges beszámolója a jegyzőkönyvhöz mellékletként kerül
csatolásra!)
Barta Győző
A beszámoló jól összeállított, kellően részletezett, jól látható az adóbevételek alakulása. Az
adóbevételek mértéke a tervezettet meghaladja, de a tartozások 70%-a a vállalkozások
tartozásából adódik.
Bóta Tamás
Az adótartozások jelentős része a vállalkozások tartozásából adódik. Esetleges felszámolás
során szinte semmi adóhátralék nem folyik be, de a behajtást folyamatosan, kiemelten kezeljük
az adóirodánál. Az adótartozások emelkedése az elmúlt évben a kedvezőtlen gazdasági
események hatására nőttek.
Az iparűzési adók befizetésének rendje megváltozik. Az I. félévben a helyi önkormányzati
adóhatósághoz kell megfizetni az helyi iparűzési adóelőleget, ezt követően az önkormányzati
adóhatóság át fogja adni a beérkezett adatokat, a bevallást május 31-ig szintén az önkormányzati
adóhatósághoz kell benyújtani, majd július 1-ével a központi adóhatóság felé átadja a
bevallásban szereplő adatokat. A II. féléves adóelőleget kell az APEH felé önadózás formájában
megfizetni.
Barta Győző
Ha nincs a képviselőtestületnek több hozzáfűzni valója, mondanám a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja, az
Önkormányzati adók 2009. évi beszámolóját.

Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

SZAVAZÁS

20

Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület az önkormányzati adók 2009. évi
beszámolóját 6 igen szavazattal elfogadta.
A Képviselő Testület 6 egyhangú igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül)
meghozta az alábbi határozatot:

9/2010. (II. 17.) sz. Képviselő Testületi határozat
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az
Önkormányzati adók 2009. évi beszámolóját.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

5. Tájékoztató „Szarvaskő Komplex Infrastrukturális Fejlesztése” beruházásról
Barta Győző
Szarvaskő Komplex Infrastrukturális Fejlesztése beruházással kapcsolatban az alábbiakról
szeretném tájékoztatni a képviselő testületet:
Eljutottunk a beruházás tényleges indulásához. A munkaterület átadása a Borsod-Bau Kft-nek
január 26-án, a Colas részére január 27-én megtörtént. A számlánkra az előleg (20.821.457,- Ft)
megérkezett. A január 26-i munkaterület-átadáson kértük, hogy február 20-i dátumig készítsék
el a részletes anyag-felhasználási listát, és először a képviselőtestülettel, utána egy lakossági
fórum alakalmával üljünk le, és tárgyaljunk róla, még a beruházás indulása előtt.
A január 27-i munkaterület bejárása alkalmával Dr. Zsirai Sándor és Lőrincz József beszélt a
kivitelező cég képviselőivel. Kérdezem, hogy milyen konkrét dolgok történtek a munkaterületátadáson.
Dr. Zsirai Sándor
A munkaterületet bejártuk, a tervek alapján a tisztázandó kérdések megbeszélésre kerültek. A
problémát a villanyoszlopok áthelyezése jelenti, ez a Bíró István kompetenciája, ennek a
problémának a megoldása rá hárul. Az imént elhangzott falu-fórum után pedig tisztázni kell az
egyéb felmerült kérdéseket. Ismét megerősítésre került, hogy a vállat határidőhöz ragaszkodunk,
a kivitelezők pedig fenntartják vállalásukat.
Fontos, hogy a munka a tervek szerint, pontosan történjen, mert a pályázatban foglaltaknak csak
így tudunk eleget tenni.
Lőricz József
Az Egri úton problémássá vált villanyoszlopok áthelyezését lehet, hogy nekünk kellene intézni,
felügyelni, hogy minden rendben legyen. A lakossági fórum előtt nekünk is le kell ülni, és
tisztáznunk kell, hogy a kérdéses gépkocsi-bejárókat hogyan lenne célszerű megoldani a
lakosság bevonásával. Jó lenne, ha egységes képet mutatna majd az utca, ehhez elengedhetetlen
a lakossággal történő egyeztetés.
Barta Győző
Azt gondolom, hogy ezekkel a témákkal még ebben a hónapban mindenképpen foglalkoznunk
kell, tisztázni az esetlegesen felmerülő kérdéseket, hogy a lakossági fórumon korrekt
tájékoztatást tudjunk adni.

21

6.Szóbeli előterjesztések, egyéb ügyek, indítványok

Barta Győző
A korábbiakban már elhangzott szennyvízelvezetéssel kapcsolatban elmondanám, hogy a Vízmű
most is, minden évben megküldi nekünk az elmúlt év adatait a település aktuális
vízfogyasztásáról, ugyanígy a falu szennyvízszállítója is az elszállított mennyiségről. Mindkét
jelentés összegzésének figyelembe vételével a következők:
A közületi fogyasztók kimutatásaik alapján átlagosnak mondhatóak, a lakosság 9840 M3
ivóvizet fogyasztott.
Elkészítették a kimutatást az elszállított folyékony kommunális hulladékról is. a tavaly évben
1238 m3-t szállítottak el – a tavalyi évben megkapott jelentésben ez alig volt 600 m3-tól több-.
Ha összeadjuk a csatornázott területeket kb. 13 e m3 az ivóvízfogyasztás, ha levonjuk belőle az
általánosan elfogadott 20%-os - háztartásokban főzésre, locsolásra, stb. használt – csökkenést, és
a kimutatásokban elszállított és megtisztított mennyiséget, elmondhatjuk, hogy 7100 m3
szennyvíz tűnt el nyomtalanul.
A keletkezett szennyvíz 1/3-a került tisztítóműbe. Ha ezt a mennyiséget elszállítatják, a tavalyi
áron számolva közel 6,5 MM forintba került volna a lakosságnak és az önkormányzatnak. Az
önkormányzatra eső rész kb. 1,2 MM, míg a lakosságra eső rész több mint 5 MM forint lett
volna.
Jelenleg kedvező helyzetben van a falu, a szennyvíztisztítás díja az országos átlaghoz képest
jóval alacsonyabb.
Egyeztetünk a Vízmű Zrt-vel, a jövőbeni saját tisztítás megoldásának lehetőségeiről, a költségek
nagyságrendjéről, és figyeljük a pályázatokat is, hogy a szennyvíz és csatorna problémákra
megoldást találjunk.
A korábban képviselő úr által említett talajterhelési díjjal kapcsolatban, utána kell néznünk, hogy
milyen adóztatási feladatok vannak. Egyszer már erről részletesen beszéltünk, és arra a
következtetésre jutottunk, hogy mivel itt zárt szennyvíztárolók vannak, ezért a talajterhelési díj
bevezetése nem indokolt. Az adatokból egyértelműen bebizonyítható, és a nyilvántartásból
könnyen nyomon követhető a szállított és a természetbe kiengedett szennyvizek aránya, és
mindenképpen meg kell tudni a lakosságtól, hogy mit csináltak a szennyvizükkel!
Barta Győző
Az Egri Rendőrkapitányság vezetőjétől kaptunk egy levelet, melyben a tavalyi évhez hasonlóan
hozzájárulást kérnek a járőrszolgálatot teljesítő rendőrök üzemanyag-költségéhez.
Javaslom, hogy idén is szavazzunk meg 120 eFt-ot erre a célra.
Dr. Zsirai Sándor
A kapitány úrnak írhatnánk egy levelet, melyben kérjük, hogy próbáljanak erőfeszítéseket tenni
annak érdekében, hogy a körzeti megbízotti pozíció betöltésre kerüljön.
Barta Győző
Kérem, a tisztelet képviselő-testületet a következő határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja, hogy körzeti
megbízottunk munkáját a költségvetésben erre a célra elkülönített 120.000 Ft-tal támogatja.
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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:

10/2010. (II. 16.) sz. Képviselő Testületi határozat
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja, hogy
körzeti megbízottunk munkáját a költségvetésben erre a célra elkülönített 120.000 Ft-tal
támogatja.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

Barta Győző
A tavalyi évben az Igazságügyi és Rendészeti minisztérium felhívást intézett a közterületfelügyelőket nem foglalkoztató önkormányzatok részére. Támogatásban részesülhet az a
közterület-felügyelettel vagy közterület-felügyelővel nem rendelkező községi, városi, fővárosi
és kerületi önkormányzat, valamint települési önkormányzatok társulása, amely a helyi
közbiztonságot ún. településőrrel kívánja megerősíteni.
Benyújtottuk a pályázatot és örömmel mondhatom el, hogy két fő településőr foglalkoztatásához
nyertük el a támogatást. Támogatási megállapodás keretében megkötöttük a szerződést.
A településőrök felszereléséhez egyszeri támogatásként fejenként 80 eFt-ot nyertünk el,
valamint településőr munkabéréből havi 71.500Ft és annak járulékai (27%) rendszeres
támogatást nyújt a minisztérium. Mind a munkabért és mind a járulékait a Minisztérium
megtéríti az önkormányzatnak egy részletes elszámolás után.
A településőrök személyéről majd a zárt ülés keretén belül fogunk tárgyalni.
Barta Győző
Megkaptuk a végleges ajánlatot a térfigyelő-kamera rendszerre. Ez az ajánlat már olyan
minőségű eszközöket tartalmaz, melyek teljes sötétségben is alkalmasak megfelelő minőségű
képek rögzítésére. Az üzemeltetéshez szükség lesz még 3 db internet-előfizetésre, és
számítógépes tárhelyre, memóriára a rögzített képek hosszabb időn keresztüli tárolására is. Ezek
idei költségei és az eszközök végleges ára sem haladja meg a költségvetésben erre a célra
elkülönített összeget.
Azt hiszem, hogy a rendőrség támogatásával, a két településőr alkalmazásával és a
kamerarendszer kiépítésével Szarvaskő olyan település lehet a közbiztonsági szempontjából,
amely kevés van az országban.
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Kérdezem a képviselőtestületet, van-e az egyebek között még hozzászólás?
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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