JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2010. szeptember 14-én megtartott
rendkívüli testületi üléséről.
Jelen vannak: Barta Győző, Lőrincz József, Mizsei Attila, Pócsi Gyuláné, Dr. Zsirai Sándor
Jegyzőkönyvvezető: Miklós Anikó
Barta Győző
Köszöntöm a képviselőtestületet.
Külön köszöntöm Juhászné Dr. Krecz Erzsébetet, Eger Város Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Iroda vezetőjét.
Tisztelettel köszöntöm a lakosság köréből megjelenteket.
A jelenléti ívből megállapítom, hogy a képviselő testületből jelen van 5 fő, tehát a testület
határozatképes.
Ismerteti az egyes napirendi pontokat:
1. Javaslat az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérő, módosításának és
végrehajtásának rendjéről szóló 4/2010. (II.17.) számú önkormányzati rendelet
módosítására
Előterjesztő: Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
2. Szarvaskő Község Önkormányzata 2010. I. félévi beszámolója
Előterjesztő: Barta Győző
3. Csipkebogyó Fesztivál előkészítése
Előterjesztő : Barta Győző polgármester
4. Egyéb ügyek, indítványok
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
5. 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.
NYÍLT ÜLÉS
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1. Naprendi pont.
Javaslat az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérő, módosításának és
végrehajtásának rendjéről szóló 4/2010. (II.17.) számú önkormányzati rendelet
módosítására
JAVASLAT
az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről,
módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló
4/2010. (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 2010. évi költségvetés főösszegét 19.393 eFt-tal növeli az alábbiak szerint:
− Az Önkormányzat 2009. évi pénzmaradványa 16.307 eFt, amellyel az előirányzatok
módosításra kerültek.
− Normatív lakásfenntartási támogatásra 197 eFt, munkanélküliek rendszeres szociális
segélyére 162 eFt, ápolási díjra 185 eFt,az önkormányzat által szervezett közcélú
foglalkoztatás támogatására 1.236 eFt, rendelkezésre állási támogatásra pedig 886 eFt
pótelőirányzatban részesült az önkormányzat 2010. I. félévében. Üdülőhelyi
feladatokra 162e Ft pórelőirányzat került átutalásra az önkormányzat részére.
− A helyi önkormányzati választásra 157 eFt-ot, a kisebbségi önkormányzati választásra
pedig 14 eFt-ot vett át az önkormányzat.
− A 2010. évi bérpolitikai intézkedések támogatására 87 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 2010. 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. augusztus 31.

Barta Győző sk.
polgármester

Dr. Estefán Géza sk.
jegyző
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Szarvaskő Községi Önkormányzat ../2010. (…) sz. rendelete az
önkormányzat 2010. évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről
1.§.
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
szóló 4/2010. (II. 17.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1.§-a az
alábbiakra módosul:

„A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének bevételi és kiadási
főösszegét az alábbiak szerint 120.011 eFt-ra módosítja:

2010. évi eredeti előirányzat
Pénzmaradvány
Pótelőirányzat
Átvett pénzeszköz
Kormányzati hatáskör
Módosításra javasolt előirányzat

100.618 eFt
16.307 eFt
2.828 eFt
171 eFt
87 eFt
120.011 eFt

ezen belül:
eFt-ban
2010. évi
PénzPótÁtvett
Polgármeste Kormányza Módosításra
eredeti
maradvá előirányzat pénzeszkö ri és Jegyzői ti hatáskör
javasolt
előirányzat
ny
z
hatáskör
előirányzat
célú
37.518
9.912
2.828
171
87
50.516

Megnevezés

- a működési
bevételt
- 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

33.468

9.912

2.828

171

6.552

517

883

92

1.402

128

389

18.224

82

162

6.783

74

1.394

507

9.111

9.618

63.100

6.395

69.495

67.150

6.395

73.545

3

87

46.466

2

69

8.115

24

1

18

1.962

55

-3

18.520
8.251

ebből:
- a felújítások,
beruházások
összegét
módosítja.

66.150

66.150

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
Megnevezés

a
)
b
)
c
)
d
)
e
)
f
)

Saját bevételek
Átengedett
központi
adók
Központi költségvetési
támogatás
Támogatásértékű
működési bevétel
Támogatásértékű
felhalmozási bevétel
Pénzmaradvány

Pénz2010. évi
eredeti
maradvá
előirányza
ny
t
11.091

PótKormányza Módosítás
Átvett
előirányz pénzeszköz ti hatáskör ra javasolt
at
előirányza
t
11.091

13.876

13.876

5.937

2.828

7.214

87
171

62.500

8.852
7.385
62.500

16.307

16.307

(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:
eFtban
Megnevezés
2010. évi
PénzPótÁtvett
Polgár- Kormányza Módosításr
eredeti
maradvá előirányz pénzeszkö mesteri és ti hatáskör a javasolt
előirányz
ny
at
z
Jegyzői
előirányzat
at
hatáskör
a) Településüzemeltet
12.246
15
1.236
13.497
és
b) Idegenforgalmi,
1.500
22
162
2
1.686
kulturális
rendezvények
c) Önkormányzati
12.130
672
171
73
87
13.133
igazgatással
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d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)

összefüggő
tevékenység
Önkormányzati
vagyonbiztosítás
Segélyek
Könyvtári könyvek
vásárlása
Felújítások
Beruházások
Átadott
pénzeszközök
és
támogatásértékű
kiadások
Tartalékok

150

150

2.200
50

92

1.430

500
65.650
4.685

1.507

3.722
50
500
65.650
4.610

-75

15.506

17.013
3.§.

Ez a rendelet 2010. június 30. napján lép hatályba.
Szarvaskő, 2010. augusztus 31.

Barta Győző sk.
polgármester

Dr. Estefán Géza sk.
jegyző

Barta Győző
Hogy a pénzmaradvány ennyi lett, annak örülni kell, a pótelőirányzatként kapott összeg
fontos, és örömteli.
Kérdezem, hogy az ismertetett, illetve a korábban megküldött anyaghoz van-e
hozzászólás, kérdés.

Szarvaskő Községi Önkormányzat /2010. (……..) sz. rendelete az
önkormányzat 2010. évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről
1.§.
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2010.
(II. 17.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1.§-a az alábbiakra módosul:
„A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét az
alábbiak szerint 120.011 eFt-ra módosítja:
2010. évi eredeti előirányzat

100.618 eFt
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Pénzmaradvány
Pótelőirányzat
Átvett pénzeszköz
Kormányzati hatáskör
Módosításra javasolt előirányzat

16.307 eFt
2.828 eFt
171 eFt
87 eFt
120.011 eFt

ezen belül:
Megnevezés
- 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 tartalékokat (működési)
- a felhalmozási célú bevételt
- a felhalmozási célú kiadást
ebből:
- a felújítások, beruházások
összegét

2010. évi
Pénzeredeti
maradvány
előirányzat
37.518
9.912
33.468
9.912

eFt-ban
Átvett
Polgármesteri
pénzeszköz
és Jegyzői
hatáskör
2.828
171
2.828
171

Pótelőirányzat

Kormányzati
hatáskör
87
87

Módosításra
javasolt
előirányzat
50.516
46.466

6.552

517

883

92

2

69

8.115

1.402

128

389

24

1

18

1.962

18.224
6.783

82
74

162
1.394

55

-3

507
63.100
67.150

9.111
6.395
6.395

18.520
8.251
9.618
69.495
73.545

66.150

66.150

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
Megnevezés
a)
b)
c)
d)

Saját bevételek
Átengedett központi adók
Központi költségvetési támogatás
Támogatásértékű
működési
bevétel
e) Támogatásértékű
felhalmozási
bevétel
f) Pénzmaradvány

2010. évi
Pénzeredeti
maradvány
előirányzat
11.091
13.876
5.937
7.214

Pótelőirányzat

2.828

Átvett
pénzeszköz

Kormányzati Módosításra
hatáskör
javasolt
előirányzat
11.091
13.876
87
8.852
171
7.385

62.500

62.500
16.307

16.307

(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:
Megnevezés

2010. évi
eredeti

Pénzmaradvány

PótÁtvett
előirányzat pénzeszköz
6

Polgármesteri és

eFt-ban
Kormányzati Módosításra
hatáskör
javasolt

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

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

Jegyzői
hatáskör

12.246
1.500

15
22

12.130

672

1.236
162

előirányzat
13.497
1.686

2
171

73

87

150
2.200
50

150
92

1.430

500
65.650
4.685
1.507

13.133

3.722
50

-75
15.506

500
65.650
4.610
17.013

3.§.
Ez a rendelet 2010. június 30. napján lép hatályba.
Szarvaskő, 2010. augusztus 31.

Dr. Estefán Géza sk.
jegyző

Barta Győző sk.
polgármester

SZAVAZÁS
Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület az önkormányzat 2010. évi
költségvetésének módosítását 6 egyhangú igen szavazattal elfogadta.
A Képviselő Testület 6 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) megalkotta az
alábbi önkormányzati rendeletet.
Szarvaskő Községi Önkormányzat 9/2010. (IX.14.) sz.
rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről,
módosításának és végrehajtásának rendjéről
(Az elfogadott rendelet mellékletei a jegyzőkönyvhöz mellékletként kerülnek csatolásra!)

Benkó Dániel képviselő megérkezett.
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2. Szarvaskő Község Önkormányzata 2010. I. félévi beszámolója

Szarvaskő Község Önkormányzata
2010. I. félévi beszámoló
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
I. Szarvaskő település 2010. évi költségvetési politikájának rendező elvei, kiemelt feladatai
Az önkormányzat 2009. I. félévi gazdálkodásának meghatározó tényezője volt, hogy biztosítani kellett az
előző években már megszokott szolgáltatásokat, lehetőség szerint javítani az egységes településképet, és
törekedni kellett a hiányosságok pótlására, az idegenforgalom nyújtotta lehetőségek minél szélesebb
kihasználására.
Szarvaskő Önkormányzata 2010. évi eredetileg tervezett költségvetési főösszege 100.618 eFt volt, amely év
közben 19.393 eFt-tal módosult elsősorban pénzmaradványból, valamint központosított előirányzatokból
és működési célú pénzeszközátvételből.
Az önkormányzati bevételekből 38.905 eFt realizálódott, amely a módosított előirányzat 32,42 %-a. Az
időarányos előirányzattól való elmaradás oka, hogy a 2009. évi pénzmaradvány igénybevételére csak kis
mértékben volt szükség, a teljesítés 8,08%. A helyi önkormányzat működési bevételeinek teljesítése
kedvező, kismértékben meghaladja az időarányos előirányzat összegét, míg a felhalmozási bevételeknél
teljesítés nem történt. A kiadások 13.912 eFt-os összegben teljesültek, amely 11,59%-os pénzügyi teljesítést
jelent. A teljesítés a működési kiadásoknál 27,68%-os, míg a felhalmozási kiadások féléves teljesítése
1,17%.
II. Bevételek alakulása
1. Szarvaskő önkormányzat működési bevételeinek 5.400 eFt-os előirányzatából az I. félévben 2.817
eFt-os bevétel realizálódott, melyből 979 eFt a bérleti díjbevétel. Az önkormányzat bankszámláján
lekötött pénzeszközből 1.705 eFt-os kamatbevétel folyt be június 30-ig, amely 216 eFt-tal
magasabb, mint az előző év azonos időszakában ilyen jogcímen kapott bevétel.
2. Telekértékesítésből 2010. évre 500 eFt-os bevételt terveztünk, az I. félévben pénzügyi teljesítés nem
történt. A vadásztársasággal kötött szerződés alapján a község területén lévő vadászterület után 100
eFt-os bevétel várható, melyből június 30-ig bevétel nem realizálódott.
3. Helyi adóbevételekből 2010. évben 5.091 eFt-ot terveztünk, melynek 44,18%-a folyt be az I. félévben.
Legjelentősebb összegű 1.057 eFt-tal a helyi iparűzési adóból származó bevétel, de kedvező a
telekadó I. félévi teljesítése is (53,04%). Az idegenforgalmi adóbevétel jelentősen elmarad az
időarányostól. A féléves adatok alapján - az előző év hasonló időszakához képest – 688 nappal
(54%-kal) kevesebb a bevallott napok száma. Az adóbevételek 71,5%-át a magánszemélyek,
28,5%-át a gazdálkodók fizették.
Az összes tartozás 74,1%-át a vállalkozások adótartozásai adják. Az önkormányzati adóhatóság
folytatja a tartozások végrehajtását. A zárásig 904,7 eFt tartozás beszedése valósult meg.
A gépjárműadóból tervezett 2010. évi 1.750 eFt-os előirányzatból június 30-ig 1.111 eFt bevétel
keletkezett.
4. Központi költségvetési támogatások, átengedett bevételek
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Az SZJA helyben maradó részének 4.805 eFt-os előirányzatából időarányosan 2.268 eFt került
utalásra, míg normatív hozzájárulásként 2.801 eFt realizálódott. A települési önkormányzatok
jövedelem-differenciálódásának mérséklésére 2010. évben 7.321 eFt-os előirányzat került megtervezésre,
melynek időarányos része megérkezett az önkormányzat számlájára.
Egyes szociális feladatokhoz történő kiegészítésként 2.666 eFt-ot, míg központosított
előirányzatként 249 eFt-ot kapott az önkormányzat.
5. Támogatásértékű működési bevételként 7.214 eFt-ot terveztünk, mely év közben 7.385 eFt-ra módosult.
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól területalapú támogatás, az Egri Kistérség
Többcélú Társulásától mozgókönyvtár támogatása, az IRM-től településőrök támogatása került
előirányzatként meghatározásra, valamint az önkormányzati, valamint a kisebbségi választásra
átvett pénzeszközök. 2010. június 30-ig ilyen címen 921 eFt-os bevétel képződött.
Szarvaskő komplex infrastruktúra fejlesztés támogatására az I. félévben 20.822 eFt-ot kapott az
önkormányzat, a teljes előirányzat felhasználása a II. félévben várható.
6. A 2009. évi jóváhagyott pénzmaradvány összege 16.307 eFt, melyből mindössze 801 eFt került
igénybevételre az I. félévben.

III. Kiadások alakulása
1. Településüzemeltetési feladatok:
2010. évben is kiemelt fontosságú a településüzemeltetés színvonalának megőrzése, lehetőség szerinti
növelése. A közterület fenntartásra tervezett 2.400 eFt-os előirányzatból 388 eFt került felhasználásra.
A közvilágítási kiadások 1.800 eFt-os előirányzata 48,50%-ban teljesült. A virágosítással, parkosítással
összefüggő kiadások 395 eFt-ot tettek ki, míg a külterületi utak karbantartására 326 eFt-ot költött az
önkormányzat június 30-ig.
Idegenforgalmi, kulturális rendezvényekre 1.686 eFt-ot tervezett az önkormányzat, melynek terhére 84
eFt-os
kiadás történt. A fennmaradó összeg a II. félévi hagyományteremtő rendezvényekre kerül
felhasználásra.
2. Önkormányzati igazgatással összefüggő tevékenység:
Az önkormányzati igazgatással összefüggő tevékenységre tervezett eredeti előirányzat 12.130 eFt volt,
amely a félév során 13.133 eFt-ra növekedett, döntően pénzmaradványból. A személyi jellegű
kiadások előirányzatának felhasználása 29,20%-os, míg a dologi kiadásokra az előirányzat 32,96%-át
fordította az önkormányzat.
3. Segélyek:
A segélyekre eredetileg tervezett 2.200 eFt-os előirányzat a félév során 3.722 eFt-ra módosult. A
június 30-i teljesítés 50,94%-os, legnagyobb összegű 991 eFt-tal a rendelkezésre állási támogatásra
kifizetett összeg.
4. Felújítási, beruházási kiadások:
A 2010-es év legjelentősebb beruházása a Szarvaskő Komplex Infrastrukturális Fejlesztése pályázat
keretében megvalósítandó Tölgyfa út, Egri út és a temető fejlesztése. A beruházás pénzügyi teljesítése
a II. félévben várható.
2010. évben a közbiztonság javítása érdekében térfigyelő rendszer kiépítése valósult meg, ezzel
kapcsolatban 750 eFt összegű kiadás történt.
5. Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások:
9

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött együttműködési megállapodás alapján 2010.
évben az ellátandó gazdálkodási, illetve egyéb feladatokért a település 3.600 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 2010. év kiadásai között terveztük, átutalás részben
történt. A lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítására összesen 252 eFt-os kiadás valósult meg.
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 1.307 eFt-os összegben céltartalékok kerültek megtervezésre. Az
önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó tartalék június 30-i módosított előirányzata 9.218 eFt.
Összegezve megállapítható, hogy az I. félévben mind a bevételek, mind pedig a kiadások az időarányos
szint alatt teljesültek. A saját bevételek féléves teljesítése kedvező, elmaradás a vagyoni bevételeknél
tapasztalható. Likviditási problémák a félév folyamán nem voltak, folyamatosan jelentős összegű
betételhelyezésre került sor a szabad pénzeszközökből. A költségvetés egyensúlya biztosított volt.
Szarvaskő, 2010. szeptember 3.

Barta Győző
Polgármester

Szarvaskő Község Önkormányzata
Polgármestere
3323 Szarvaskő, Rákóczi Ferenc u. 1.

Tel.: (36) 352-020, Fax: (36) 352-022

JAVASLAT
Szarvaskő község önkormányzati gazdálkodásának
2010. I. féléves helyzetéről készített Beszámoló elfogadására

Az államháztartási törvény alapján – figyelemmel a beszámolási és könyvvezetési kötelezettségről szóló
kormányrendeletre – elkészült Szarvaskő község önkormányzati gazdálkodásának 2010. I. féléves helyzetéről
szóló Beszámolója.
Az önkormányzati I. féléves Beszámoló magában foglalja az év első hat 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 2010. I. féléves zárással összefüggésben készített anyagot és azt fogadja
el.

Szarvaskő, 2010. szeptember 3.
Barta Győző sk.
Határozati javaslat:
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1.

Szarvaskő Község Képviselő-testülete elfogadja a Község önkormányzati gazdálkodásának 2010. I.
féléves helyzetéről készített Beszámolót.

2.

A képviselőtestület az I. félévi költségvetési folyamatok ismeretében a II. félévre vonatkozóan az alábbi
intézkedéseket hozza meg:






A működési bevételek közül a támogatásértékű működési bevételek tervezett összegének
realizálását szükséges biztosítani.
A felhalmozási bevételek 600 eFt összegű előirányzatának teljesítését telekértékesítésből és
vadászati jog értékesítésből kell megvalósítani. Az esetlegesen elmaradó felhalmozási bevételek
kiváltása a működési bevételi többletekből finanszírozandó.
A működési és felhalmozási kiadásoknál a költségvetésben tervezett előirányzaton belüli
gazdálkodást kell folytatni.
Fontos a folyamatban lévő pályázatok végrehajtása és határidőben történő szakmai és pénzügyi
elszámolása.
Kiemelten kell kezelni a 2011. évi költségvetés előkészítését a várható támogatás csökkenések és
egyéb jogszabályi változások figyelembevételével.

Felelős:

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

Barta Győző
Néhány gondolattal, adattal kiegészíteném az elhangzottakat.
A pénzügyi helyzetünk 95 %-ban ismertek a képviselő testület előtt. Az első félév lezárása
óta kifizetésre került a beruházással kapcsolatban a Colas Út Zrt, és a Borsod-Bau
számlái. Kifizetésre vár még a Kroda Kft számlája, amelyet utalunk ebben a hónapban,
amint a lekötött betétünk felszabadul.
A térfigyelő kamera-rendszerre még 539.000,- forintot fogunk kifizetni. A temetői feljáró
út 1,9 millió forint + Áfa összegbe fog kerülni.
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Látható a beszámolóból, hogy a kamatbevételek kedvezően alakultak amellett, hogy a
kamatlábak csökkentek, ezt mindenképpen pozitív dolognak kell értékelni. A helyi
adóbevételeknél a jogszabály-módosítás, mely az iparűzési adót érintette kedvezőtlen volt
az önkormányzati körre.
Látszik is a teljesítésnél, reméljük, hogy a második félévben kompenzálódni fog, és a már
beinduló vállalkozásoknál a decemberi feltöltés is jelentkezik.
Az idegenforgalmi adónál jelentős az elmaradás, elég komoly nagyságrendű csökkenés
volt a vendégéjszakákban. Ehhez még azt kell tudni, hogy amennyiben nem teljesül az
előirányzat, egy visszafizetési kötelezettség is keletkezik az év végén.
Benkó Dániel
Melyek azok a vállalkozási formák, melyek majd a második félévben adóznak?
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
A tapasztalatok azt mutatják, hogy az iparűzési adóbevételek terén a második félévben
fellendülés várható. A nagy cégek, mint pl. a Bosch és a ZF elindultak a normális
ügymenet felé, ezeknek a nagy cégeknek a beszállítói, az azokkal kapcsolatban lévő
kisebb cégek befizetései is várhatóak.
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Lőrincz József
Az adóbevételeknél maradva: 71,5 %-át magánszemélyek, 28,5 %-át gazdálkodók fizették
be. Mégis ez a 28,5 %-os rész tartozik a legtöbbel.
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Sajnos ez így van, a magánszemélyek jobban fizetnek.
Lőrincz József
Tudom, hogy az adatok nagy része adótitok, de kaphatok, kérhetek egy olyan listát, hogy
milyen vállalkozások vannak itt nálunk? Nem számadatokra lennénk kíváncsiak, de
bizonyos kötelezettségeik nekik is lennének az önkormányzat felé – pl. tábla-kifüggesztés
- , és rendezvényeinken, egyéb társadalmi összefogással készülő programjainkon jó lenne
őket megkeresni.
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Beszélni fogok az adóiroda vezetőjével, hogy milyen listát és milyen adatot tudnak
küldeni, és az önkormányzathoz átküldjük, majd itt lehet megnézni.
Barta Győző
Van még kérdés a beszámolóhoz?
Lőrincz József
Az 5-ös pontban, IRM-től településőrök támogatására kapott összegnél, mit jelent a többes
szám?
Barta Győző
A többes szám azt jelenti, hogy kettő településőrünk van. Közülük az egyik sajnos
hosszabb ideje táppénzen van, egy olyan betegség miatt melyet még az óta is kezelnek.
Lőrincz József
180 napon túli táppénzről tudok. Ennyi idő alatt már lehetett volna valamit kezdeni,
leszázalékolás, vagy bármi, mert így csak foglalja a státuszt! Már a háziorvosnak is
kötelessége lett volna lépni!
Barta Győző
Utána kell nézni, hogy mit tegyünk, tehetünk, pontos adatokat nem tudok erre
vonatkozóan.
Lőrincz József
A vadászterület után 160 ezerre emlékeztem, ez miért ennyi?
Barta Győző
Ez a bevétel úgy alakul, van a vadásztársaság által fizetett területbér, amit megkap a
földtulajdonosi közösség és annak a működési költségek levonása utáni valamennyi (x)
százalékát -melynek mértékéről minden évben a földtulajdonosi taggyűlés dönt- kapja az
önkormányzat.
Ez egységes mindenkinél, a hektáronkénti összeg bizonyos százaléka. Lehet, hogy tavaly
160 ezer volt.
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Barta Győző
Ha nincs a képviselőtestületnek több hozzáfűzni valója, mondanám a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja
Szarvaskő 2010. I. féléves helyzetéről készített Beszámolót
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

SZAVAZÁS
Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület az önkormányzati adók 2010. I. féléves
beszámolóját 6 igen szavazattal elfogadta.
A Képviselő Testület 6 egyhangú igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül)
meghozta az alábbi határozatot:
27/2010.(IX.14). sz. Képviselő Testületi határozat
Szarvaskő Község Képviselő-testülete elfogadta a Község önkormányzati
gazdálkodásának 2010. I. féléves helyzetéről készített Beszámolót.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

Barta Győző
A közelgő választásokkal kapcsolatban el kell mondjam, hogy kötelezővé tették annak a
tájékoztatásnak a megtételét, hogy 30 nappal a választások előtt nyilvánosságra kell hozni
az önkormányzat elmúlt négy évi és az idei év első félévi gazdálkodásának adatait.
Ennek a kötelezettségemnek eleget tettem, a honlapunkon minden erre vonatkozó adat
megtalálható.
Köszönöm szépen Juhászné Dr. Krecz Erzsébet segítségét és munkáját.
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet távozik az ülésről.
Barta Győző
Javaslatom az lenne, hogy a Csipkebogyó fesztivállal kapcsolatos megbeszélést hagyjuk a
végére és előbb az Egyebek napirendet nézzük át. Kérem, jelezzétek, hogy elfogadható-e.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a napirend módosításra tett javaslatot 6 egyhangú
igen szavazattal elfogadta.
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3. Egyéb ügyek, indítványok
Barta Győző
Az előző testületi üléseken már tárgyaltuk, de az azóta bekövetkezett változások miatt újra
napirendre kell, hogy kerüljön a Bérci út sármentesítése és az ahhoz kapcsolódó munkák.
Mindenkihez eljuttattam egy anyagot, remélem volt idő átnézni. Nagy része már ismert.
Újdonság az a levél lehet, melyet megírtam a Colas Út Zrt vezetésének, illetve a Colas
második ajánlata, ami annyiban tér el az előzőtől, hogy a vállalkozási díjban nettó 2,4
millió helyett nettó 2 millió forint szerepel.
Én egyelőre kiegészítést nem tudok tenni az írásban megkapott anyaghoz, inkább vitára
bocsátom és kérem a véleményeket az írásos anyaggal kapcsolatban.
Ez a viszonylag kedvező pozíció elég kedvező-e már ahhoz, hogy elfogadjuk, vagy nem.
Benkó Dániel
Az én megítélésem, mint képviselő, hogy tudom, milyen állapotban van az az út, és ennek
az útnak el kell készülnie! Azt kell figyelembe venni, hogy most az önkormányzat anyagi
helyzete megengedi, és az utat használók is megérdemlik!
Amennyire az én erőmből tellett, minden tavasszal megigazítottam az utat egészen a
Szérűskert-ig, de ez a megoldás már nem elég.
Dr. Zsirai Sándor
A kimenő forgalom a mi házunk előtt megy el, lényegesnek tartom, hogy még a
kedvezőtlenebb időjárás előtt elkészüljön az út! Fontos lenne forgalmi szabályozásokat
hozni, egyrészt a tengelysúlyokra, másrészt a különböző tehergépjárművekre
vonatkozóan. Fizikai korlátozást tudnék elképzelni.
Javaslom az út megépítését, mert az időjárás sürget minket, és a Colas Út Zrt-től
kedvezőbb ajánlatot kaptunk.
Mizsei Attila
A felújítással én is egyet értettem, de a holnapi napra kaptam ígéretet még egy árajánlat
bemutatására, ezt meg kellene várni. Holnap reggel jönnek megnézni. Legkésőbb
holnapután beérkezik az ajánlatuk.
Barta Győző
Javaslatom, hogy hozzunk most egy döntést, amit a másik ajánlat csak módosíthat. Annál
is inkább, mert a Colas-szal megbeszéltük, hogy ha elfogadjuk az ajánlatot, a jövő héten
kezdik a munkát.
Tovább ne húzzuk az időt, én már több ajánlatot is szereztem, de akik csak szóban adtak
jobb ajánlatot, később nem adták írásba.
Lőrincz József
Örvendetes, ha jobb ajánlat érkezik, de fontos, hogy eltűnjön a szemét mindenhonnan.
Erre nem látom az írást.
Barta Győző
Ez az ajánlattal összefügg, ide le van írva, hogy mi kerül beépítésre, felmértük részletesen.
Ez az anyag beépítésre kerül. Erre külön szerződés nem kell. Minden héten csütörtökön –
amíg a beruházás tartott- találkoztunk a kivitelezővel. Arról, ami azokon a
megbeszéléseken elhangzott, soha, semmilyen szerződés nem készült, mégis mindig,
minden megvalósul, amit megbeszéltünk. De vagy egy jegyzőkönyvbe, vagy egy levél
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formájában, vagy egy feljegyzésben, vagy a munkanaplóba bejegyzésre került. Ez a levél
annak a szerződésnek a tartalma.

Dr. Zsirai Sándor
A biztosíték az az, hogy akkor fogjuk kifizetni a számlát, ha a szerződésben lévő dolgok
maradéktalanul megvalósulnak.
Mizsei Attila
Ezzel azért tudjuk megfogni őket, mert ha nem fizetjük ki a számlát, utána kénytelen lesz
elvinni.
Barta Győző
Ez csak a levélnek egy része, ha végigolvastátok, ebben sok minden benne van.
Mára kértek egy döntést.
Lőrincz József
Még mindig nem értem, hogy mi köze a Bérci útnak a Tölgyfa úthoz.
Barta Győző
Ennek az anyagnak a nagy része oda kell, hogy kerüljön, ez az összefüggés.
Ebbe az útba szükség van az anyagra.
Megpróbálom összegezni: holnapi napon természetesen ott leszek, megvárjuk az ajánlatot.
28/2010. (IX. 14.) sz Határozati javaslat
Szeretném, ha most döntenénk arról, hogy az utolsó ajánlatot megvárjuk, amennyiben
nem érkezik be 2010.09.17.-ig, vagy a beérkezendő ajánlatnál a Colas Út Zrt ajánlata
kedvezőbb -ebben a részletesebb formában, a levélben foglaltak beépítésével-, úgy a
Colas Út Zrt nettó 2 millió forintról szóló ajánlatát fogadjuk el.

Szavazás nem történt.
(Szavazás írásban 2010.09.17.-én)

Barta Győző
A Dobogóbérc Erdőbirtokossági Társulat és Szarvaskő község Önkormányzata között
előkészítésre került egy szerződéstervezet, mely a Szarvaskő külterület 06 helyrajzi számon
nyilvántartott, a közhiteles ingatlan-nyilvántartás adatai szerint kivett, saját használatú út
Szarvaskő község Önkormányzata részére térítésmentes átadásáról szól.
A szerződést a jogi iroda készítette elő.
A legutóbbi testületi ülésen elhangzott, hogy erre az útra rá kell fordítanunk, de az
Erdőbirtokosság és a lakosság részéről is érkeztek felajánlások. Erdőbirtokosság 200.000,forintot ajánlott fel erre az útra. Mányoki üdülőtársunk azt mondta, hogy igérvénye van kb.
200.000,- Ft-ra a telektulajdonosoktól. Közvilágítást terveztünk erre a területre, ez az összeg
is rendelkezésünkre áll 400.000,- Ft.
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A teljes rendbetételre több millió forintra lesz szükség. Most a legfontosabb az árok és a
padka rendbetétele. Ebben az évben 1.000.000,- forintot fordítanánk erre az útra, úgy hogy
600.000,- forint az önkormányzaté, 200-200 ezer pedig a felajánlásokból.
Ha továbbra is úgy gondolja a testület, hogy ilyen feltételekkel vegyük át, és megbíznak a
térítésmentes átadásról szóló szerződés aláírásával, kérem jelezzék.
Lőrincz József
Ez az ügy nem először van előttünk. De arról is volt szó, hogy az árkot is adják át.
Barta Győző
Azt nem fogják átadni. Ez benne van a szerződésben.
Lőrincz József
Az idén csak addig kell elmenni, ameddig a pénzünkből futja. Pályázat nélkül, nekimenni a
télnek, most nem szabad. Ha majd a miénk lesz az út, akkor beszéljünk a többi dologról,
szerintem vegyük át.

Barta Győző
Köszönöm szépen, akkor ismertetem a határozati javaslatot:

Határozati javaslat:
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Szarvaskő
06. hrsz.-on nyilvántartott út térítésmentes átvételét.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

SZAVAZÁS

Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület egyhangú igen szavazattal megszavazta
a 06 hrsz.-on nyilvántartott út térítésmentes átvételét.
A Képviselő Testület 6 egyhangú igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül)
meghozta az alábbi határozatot:

29 /2010.(IX.14.) sz. Képviselő Testületi határozata
Szarvaskő község Önkormányzata a Dobogóbérc Erdőbirtokossági Társulat kizárólagos
tulajdonát képező a Szarvaskő külterület 06 helyrajzi számon nyilvántartott, a közhiteles
ingatlan-nyilvántartás adatai szerint kivett, saját használatú út megnevezésű, 1 ha 7958 m2
térmértékű ingatlan térítésmentesen átveszi.

Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

16

(Az elfogadott határozat kiegészítései a jegyzőkönyvhöz mellékletként kerülnek csatolásra!)
Barta Győző
A Temető, ravatalozó munkálatainak műszaki átadására szeptember 16-án 10 órakor kerül
sor. A beruházás munkálatai készen vannak, egyéb kiegészítő munkák folynak.
A temető kapu és a Teréz út között készül egy parkoló, ahol akár 4 autó is elférhet, illetve
lehetőség van a gépkocsiknak megfordulni.
A kaputól lefelé gyephézagos kő kerül lerakásra, valamint lesz egy árok kialakítva a hegy
felől folyó csapadékvíz továbbítására.
Szarvaskő Komplex Infrastrukturális beruházása lezárásaképpen szeptember 28.-án kedden
kerül sor egy ünnepélyes átadásra, mind a három helyszínen. kérem a képviselő testületet,
jöjjenek el az ünnepségre.

Barta Győző
Sipos Kázmérné szarvaskői lakótársunktól érkezett egy kérelem, melyet ismeretek a képviselő
testülettel.
Tisztelt Képviselő - testület!
Sipos Kázmérné Szarvaskő, Vasút út 4. szám alatti lakos 2003. január 01–től 2005.
december 31-ig tartó bérleti jogviszony alapján bérelte a Szarvaskő, Fő út 29. szám alatti
ingatlanban található italboltot Szarvaskő Község Önkormányzatától. A 2004. szeptember 27.
napján egységes szerkezetbe foglalt helyiségbérleti szerződés értelmében a bérlő 2003.
január 1-től 2004. szeptember 30-ig terjedő időre esedékes bérleti díjat, összesen
1.184.511,- Ft-ot utólag 2004. október 1-től havi részletekben vállalta megfizetni, az utolsó
havi részlet 78.511,- Ft 2005. decemberében volt esedékes.
Az önkormányzat 2009. november 13-án kelt hátralékos kimutatása szerint Sipos
Kázmérnénak 136.106,- Ft összegű helyiségbérleti díj és 156.507,- Ft összegű
továbbszámlázott telefondíj tartozása állt fenn.
A bérlőt 2010. január 14.-én majd április 22-én felszólítottuk tartozása rendezésére, a
felszólítás átvételét követően személyesen megjelent EMJV Polgármesteri Hivatal Jogi és
Szervezési Irodáján és vitatta tartozása mértékét, majd jogi képviselője útján küldött levelében
annak jogalapját is. Ezt követően felülvizsgálatra kerültek a bérlő által teljesített befizetések,
melynek eredményeként megállapítást nyert, hogy a jelenleg fennálló bérleti díj tartozás:
- a korábbi bérleti díjtartozás utolsó havi törlesztő részlete 78.511,- Ft és
- a 2005. évi december havi bérleti díj 57.595,- Ft,
melynek összege: 136.106,- Ft, tehát az megegyezik az eredeti hátralékos kimutatás
összegével.
A telefon díj tekintetében korrekciót hajtottunk végre, így a tartozás jelenlegi összege:
78.021,- Ft.
A felülvizsgálatot követően ismételten felszólítottuk Sipos Kázmérnét a módosított tartozás
rendezésére.
A fizetésre megadott határidőn belül, 2010. augusztus 09. napján Sipos Kázmérné
személyesen megjelent és jegyzőkönyvbe foglaltan kérte fennálló tartozása, összesen:
214.127,- Ft részbeni, legalább 50 %-ának elengedését, a bérleti jogviszony megszűnése óta
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eltelt hosszú időre, illetőleg a számlázási ellentmondásokra tekintettel, illetőleg kérte szociális
helyzetére figyelemmel a fennmaradó összeg havi egyenlő, legfeljebb 10.000,- Ft-os
részletekben történő visszafizetésének engedélyezését.
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2004. (IV.06.) sz.
rendelet 19. § (1)-(2) bek. alapján az önkormányzat követeléséről a mindenkor hatályos
költségvetési törvényben meghatározott kisösszegű követelés értékhatáráig (ez jelenleg
100.000,- Ft) – a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság soron következő ülésén történő
tájékoztatása mellett - a polgármester, egyéb esetekben a Képviselő-testület mondhat le. A
bérleti díj tartozás részletekben történő megfizetését a polgármester saját hatáskörben a
költségvetési éven belül engedélyezheti.
Tekintettel arra, hogy a volt bérlő tartozása legalább 50 %-át kérte elengedni, amely
összegszerűen meghaladja a polgármesteri hatáskörben történő döntés értékhatárát, továbbá
tartozása (a követelés egy részéről történő lemondás esetén a csökkentett összegű tartozása)
részletekben történő megfizetésének határideje meghaladná a költségvetési évet, kérem, hogy
a kérelemről a Képviselő-testület döntsön.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Sipos Kázmérné fennálló tartozásának részbeni
elengedésére, illetőleg részletfizetés engedélyezésére irányuló kérelmét megtárgyalni
szíveskedjen.
Szarvaskő, 2010. augusztus 28.
…………………….
Barta Győző
Polgármester

Határozati javaslat (egyszerű szavazattöbbség):
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Sipos
Kázmérné (3323 Szarvaskő, Vasút út 4.) fennálló tartozásának részbeni elengedésére,
illetőleg részletfizetés engedélyezésére irányuló kérelmét és az alábbiak szerint
határozott:
-

-

a fennálló 214.127,- Ft összegű tőketartozásából …………..,- Ft összegű
tartozásról lemond VAGY a fennálló tartozásának részbeni elengedésére
irányuló kérelmet elutasítja;
engedélyezi VAGY nem engedélyezi a tartozás (a követelés egy részéről
történő lemondás esetén a csökkentett összegű tartozás) összegének
…………,- Ft összegű havi részletekben történő kamatmentes megfizetését
azzal, hogy a törlesztő részlet megfizetésének elmulasztása a kamatmentes
részletfizetési kedvezmény elvesztésével jár.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: a
kérelmező
kiértesítéséért és
a
részletfizetési megállapodás megkötésére
2010. . hó napjáig
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SZAVAZÁS
Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület 6 igen szavazattal elfogadta Sipos
Kázmérné kérelmét.
A Képviselő Testület 6 egyhangú igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül)
meghozta az alábbi határozatot:
30/2010. (IX. 14.) sz. Képviselő Testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta
Sipos Kázmérné (3323 Szarvaskő, Vasút út 4.) fennálló tartozásának 50 % -ra
csökkentését, illetve a fennmaradó összeg havi egyenlő, legfeljebb 10.000,- Ft-os részletekben
történő visszafizetésének engedélyezését.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: a kérelmező kiértesítéséért és a részletfizetési
megállapodás megkötésére 2010.12 hó 15
napjáig

Barta Győző
Következő az Ép-Top ügye. Eddig egyszerűen nem vették át a leveleket, számlákat, de most
személyesen átadtuk nekik a felszólítást. Ma érkezett meg a levélre a válasz. Kérelmét
méltányoljuk, adjunk még neki 2 hetet. De utána nagyon gyorsan kell lépni. Fel kell mondani
a szerződést.
Barta Győző
A testületi ülés előtt is tapasztalhattuk, hogy rengeteg kutya van az utcákon. Ezek nem kóbor,
gazdátlan kutyák, hanem helyi lakosoké.
Holnaptól kéthetes ebzárlatot rendelünk el.
Dr. Zsirai Sándor
Több észrevétel is érkezett hozzám, a hétvégéken történő fűnyírással kapcsolatban. Már nem
elviselhető tovább hajnal 6 órától késő estig tartó zajkeltés. Erre kellene valamilyen megoldás.
Barta Győző
A két rendezvényünk közül a Várfelfutó verseny október 2-ára van tervezve. Kérdés, hogy
kell-e most ezt megszervezni, vagy a választások miatt halasszuk el. Amikor a
rendezvénynaptárt összeállítottuk, nem tudtuk még, hogy mikor lesznek a választások.
A másik kérdés a Csipkebogyó Fesztivál, az, hogy lesz-e mit árulni.
Tavaly másfél hónapon keresztül 15-20 ember dolgozott azon, hogy annyi árúnk legyen
amennyi volt.. Kinek van most annyi ideje, hogy majdnem az összes idejét erre fordítsa.
Tavaly én csak ezt csináltam, embereket fuvaroztam, hazahoztam, cukorért, üvegért menni,
stb. Emellett itt van a beruházás hajrája, van annyi feladat, ha itt lenne 10 tagú apparátusa a
hivatalnak, talán az is kevés lenne. Ezt most felelősségteljesen bevállalni nem tudom. Vagy
várjuk meg a 3-át, akkor kezdjünk neki, lesz még 3 hét.
200 üveg lekvárral nem lehet nekimenni a fesztiválnak.
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Lőrincz József
A kérdés az, hogy mi legyen az idei fesztivál koncepciója.
Mizsei Attila
Csipkebogyó
Lőrincz József
Csináljuk azt, amit tavaly, vagy segítsük az embereket, önálló munkavégzésben oldják meg,
természetesen a mi segítségünkkel. A lekvár és a szörp főzése az ő munkájuk, és hasznuk is és
mi tesszük mellé azt, amiből nekünk is van hasznunk, egységes arculat, műsor, stb.
Barta Győző
Javaslatom, hogy lezárnám az ülést, a szervezési munkát kötetlen formában meg tudjuk
beszélni.
Kérdezem a képviselőtestületet, van-e az egyebek között még hozzászólás, észrevétel?
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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