JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2010. december 28-án megtartott
testületi üléséről.
Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Lőrincz József, Nahóczki László, Dr. Zsirai
Sándor
Jegyzőkönyvvezető: Kiss Marianna

Barta Győző
Köszöntöm a megjelent képviselő urakat. Külön tisztelettel köszöntöm Dr. Vincze István urat,
valamint a lakosság köréből megjelenteket.

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a 5 képviselő közül jelen van 5,a testületi ülés
határozatképes, azt megnyitom.
Ismerteti az egyes napirendi pontokat:
1. Előterjesztés a Szarvaskő Község Önkormányzata 2011. évi költségvetési gazdálkodás
átmeneti szabályairól.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
2. Szarvaskő Község Képviselő Testületének …../2010. (XII……) számú rendelete a
14/2009. (XI.24.) a helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosításáról.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
3. Szóbeli előterjesztések, egyéb ügyek, indítványok
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
4. Szarvaskő Község Önkormányzatához beérkezett szociális kérelmek elbírálása.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
(zárt ülés)

Kéri, hogy amennyiben a napirendekre vonatkozóan nincs más javaslat, szavazzanak annak
elfogadásáról.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 5 egyhangú igen
szavazattal elfogadta.

NYÍLT ÜLÉS

1. Előterjesztés a Szarvaskő Község Önkormányzata 2011. évi költségvetési
gazdálkodás átmeneti szabályairól.

Szarvaskő Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetét az
államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 71. §
(1) bekezdésének megfelelően a polgármesternek 2011. február 15-ig, illetve a költségvetési
törvény kihirdetését követő 45 napon belül kell benyújtania a képviselőtestületnek.
Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotására a 2011. évi
költségvetési törvény elfogadását követően kerül sor, melynek végszavazására 2010.
december 23-án kerül sor.
A gazdálkodás folyamatosságának biztosítása érdekében az Áht. 76. § (1) bekezdése szerint
az átmeneti gazdálkodásról az önkormányzat rendeletet alkothat. Az előterjesztéshez
kapcsolódó rendelet-tervezet ezt az átmeneti helyzetet hivatott szabályozni.
A rendeletben a képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmeneti időszakban
– 2011. január 1-től a 2011. évi költségvetési rendelet hatályba lépésének napjáig – az
önkormányzat költségvetési gazdálkodásának folyamatosságát biztosítsa.
E tevékenysége során köteles figyelembe venni a jogszabályokban és az önkormányzat
hatályos rendeleteiben, határozataiban foglaltakat, időarányosan teljesítve a 2010. évi
költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatoknak megfelelő keretet.
Az Áht. 76. § (2) bekezdése szerint az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt beszedett
bevételeket és a teljesített kiadásokat a 2011. évi költségvetési rendeletbe be kell építeni.
Kérem a képviselőtestületet, hogy a 2011. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályait a
rendelet-tervezet szerint fogadja el.

Szarvaskő, 2010. december 28.

Barta Győző
polgármester

Szarvaskő Önkormányzata........../2010. (
rendelete

) számú

a 2011. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól
(tervezet)

Szarvaskő Község Önkormányzata az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII.
törvény 76. § (1) bekezdése alapján a következő rendeletet alkotja:

1. §
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat gazdálkodására.
2. §
(1) Az Önkormányzat képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 2011. január
1-jétől a 2011. évi költségvetési rendelet hatályba lépéséig az önkormányzat 2011. évi
gazdálkodásának folyamatosságát a Szarvaskő Község Önkormányzat 2010. évi
költségvetéséről szóló rendelet módosított előirányzatainak 80%-os szintjén,
időarányosan biztosítsa. Kivételt képeznek a 2010. évi áthúzódó kötelezettségvállalások,
továbbá a szerződéses kötelezettségek alapján fizetendő összegek (tiszteletdíjak,
közüzemi számlák, tagdíjak, stb.), melyeknél a fizetési kötelezettség időpontjában kell
teljesíteni.
(2) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmeneti gazdálkodás
időszakában a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvénynek, az
egyéb jogszabályoknak és az önkormányzat rendeleteinek megfelelően a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
(3) Az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodási tevékenység a 2011. évi költségvetés
részét képezi, a beszedett bevételek és teljesített kiadások beépítésre kerülnek a 2011. évi
költségvetésbe.
3. §
A rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit Szarvaskő Község Önkormányzata
2011. évi költségvetéséről szóló rendelet hatályba lépéséig kell alkalmazni. Ezen rendelet a
2011. évi költségvetési rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti.

Szarvaskő, 2010. december 28.

Dr. Estefán Géza
jegyző

Barta Győző
polgármester

Barta Győző
Kérdezem a képviselőtestület kíván e hozzászólni?
Szóbeli kiegészítés, kérdés nincs. Kérem, aki az előterjesztéssel egyetért, kézfelemeléssel
jelezze.

S Z A V A Z Á S

Barta Győző polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 egyhangú igen
szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) a rendelet-tervezetet elfogadta és megalkotta
az alábbi rendeletet:

Szarvaskő Önkormányzata 13/2010. (XII. 28.) számú
rendelete
a 2011. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól

Szarvaskő Község Önkormányzata az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII.
törvény 76. § (1) bekezdése alapján a következő rendeletet alkotja:

1. §
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat gazdálkodására.
2. §
(1) Az Önkormányzat képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 2011. január 1jétől a 2011. évi költségvetési rendelet hatályba lépéséig az önkormányzat 2011. évi
gazdálkodásának folyamatosságát a Szarvaskő Község Önkormányzat 2010. évi
költségvetéséről szóló rendelet módosított előirányzatainak 80%-os szintjén, időarányosan
biztosítsa. Kivételt képeznek a 2010. évi áthúzódó kötelezettségvállalások, továbbá a
szerződéses kötelezettségek alapján fizetendő összegek (tiszteletdíjak, közüzemi számlák,
tagdíjak, stb.), melyeknél a fizetési kötelezettség időpontjában kell teljesíteni.
(2) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmeneti gazdálkodás
időszakában a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvénynek, az egyéb
jogszabályoknak és az önkormányzat rendeleteinek megfelelően a szükséges intézkedéseket
tegye meg.

(3) Az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodási tevékenység a 2011. évi költségvetés
részét képezi, a beszedett bevételek és teljesített kiadások beépítésre kerülnek a 2011. évi
költségvetésbe.
3. §
A rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit Szarvaskő Község Önkormányzata
2011. évi költségvetéséről szóló rendelet hatályba lépéséig kell alkalmazni. Ezen rendelet a
2011. évi költségvetési rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti.

Szarvaskő, 2010. december 28.

Dr. Estefán Géza
jegyző

Barta Győző
polgármester

Barta Győző
Ismerteti a következő napirendi pontot.
Szarvaskő Község Képviselő Testületének …../2010. (XII……) számú rendelete a
14/2009. (XI.24.) a helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosításáról.

Tisztelt Képviselőtestület!
A Htv-ben szabályozott ideiglenes jellegű iparűzési adókötelezettség jelenleg három
tényállási elemet foglalt magában: a piaci és vásározó kiskereskedelmi tevékenységet; az
építőipari tevékenység-végzést, ha annak időtartama adóéven belül 30 napnál több, de 181
napnál kevesebb; a Magyarországon székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó
egyéb tevékenység végzését. A hatályos szabályozás szerint, ha az építőipari
tevékenységvégzés 180 napnál hosszabb, akkor az építkezés helye telephellyé válik. Az
adóévben megfizetett ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni adót pedig le lehet vonni
a székhely, telephely szerinti település számára fizetendő adóból.
Szarvaskő Község Képviselőtestülete a 14/2009. (XI. 24.) számú rendeletével a piaci
vásározó tevékenységet már az idén sem vonta adó alá, tekintettel arra, hogy az
adókötelezettség-teljesítése (bejelentkezés, bevallás-benyújtás, adófizetés) és annak
feldolgozása a bevételhez képest aránytalanul magas költséget jelent mind az adózók mind az
adóhatóságok számára. A másik két kategóriába tartozó tevékenységeket azonban adó alá
vonta, visszahivatkozva a Htv. megfelelő 37.§ (2) bekezdésének b.) és c.) pontjaira.
Figyelemmel arra, hogy a Htv. szabályozása változott, így szükséges az önkormányzati
rendelet pontosítása.
Az országgyűlés elfogadta az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a
könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs
kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010.

évi CXXIII. Törvényt. Ennek kapcsán, 2011. január 1-jétől {120.§} módosul a helyi
adókról szóló 1990. évi C. törvény ideiglenes iparűzési adókötelezettséggel (HIPA)
kapcsolatos szabályozása is.
A Htv. módosítás 2011. évtől megszüntette a piaci-vásározó kiskereskedelmi tevékenység
utáni adókötelezettséget, ám az átszámozás kapcsán, ehhez a változáshoz elmulasztották a
mértékeket hozzáigazítani. Így fordulhatott elő, hogy a kihirdetett, de még hatályba nem lépett
jogszabályban, az eddigi ideiglenes építőipari tevékenységet folytatók adómaximuma, naptári
naponként 5.000Ft-ról, 1.000Ft-ra csökken, ami egyébként egyértelműen nem volt
előterjesztői és jogalkotói szándék. Vélhetően a költségvetési törvény tárgyalásakor az
„előírást” orvosolják.
Javasoljuk, hogy az átalány mértéket 1.500Ft-ról 2.000Ft-ra emeljük. Az ideiglenes
tevékenység után megfizetett adó a székhely, illetve telephely(ek) szerinti
önkormányzatokhoz fizetendő állandó jellegű HIPA-ból levonható.
Kérem a T. Képviselőtestületet, hogy a rendelet tervezetet szíveskedjék megtárgyalni és
elfogadni.

Barta Győző
Kérdezem, a képviselőtestület kíván e valaki hozzászólni?
Dr. Zsirai Sándor
Milyen módon történik a figyelése, annak, aki egyéb tevékenységet végez? Ez önbevallás
alapján történik e? Ha egy telephellyel itt nem rendelkező vállalkozó egyéb tevékenységet
végez, annak az iparűzési adó vonzatát milyen módon lehet érvényesíteni?
Dr. Vincze István
Egerben az a gyakorlat, hogy kiadunk egy építési engedélyt. Be kell jelentenie, hogy mikor
kezdi az építkezést, ki lesz a kivitelező és a felelős műszaki vezető, és így látjuk, hogy ki a
vállalkozó. Valószínűleg itt helyben is ezt lehet tenni, mert az engedélyeket mi adjuk ki.
Lőrincz József
Kérdezem, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy azok az emberek, akik az év nagy
részét Szarvaskőben élik, ide adózzanak.

Barta Győző
Javaslom, hogy az Adóiroda vezetőjével vegyük fel ez ügyben a kapcsolatot.
Szóbeli kiegészítés, kérdés nincs. Kérem, aki az előterjesztéssel egyetért, kézfelemeléssel
jelezze.

S Z A V A Z Á S

Barta Győző polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 egyhangú igen
szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) a rendelet-tervezetet elfogadta és megalkotta
az alábbi rendeletet:

Szarvaskő Község Képviselőtestületének
14/2010. (XII. 28.) számú rendelete
a 14/2009. (XI. 24.) a helyi iparűzési adóról szóló rendelet
módosításáról

1.§
Szarvaskő Község Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 14/2009. (XI. 24.)
számú rendeletének 6.§-a az alábbiakra változik:

(6.§) Ideiglenes jelleggel végezett iparűzési tevékenység esetén naptári naponként az
adó mértéke 2000 Ft.

2.§

Ez a rendelet 2011. január 1. napjával lép hatályba.

Szarvaskő, 2010. december 28.

Barta Győző s.k.
Polgármester

Dr. Estefán Géza s.k.
Jegyző

Barta Győző
Ismerteti a következő napirendi pontot.
2011. évi rendezvénynaptár tervezet

2011.02.05
vagy 02.12.

Szánkós
Farsang

2011.04.30 szombat

Majális

2011.05.14

Öko-Park
Teljesítménytúra

2011.06.26

Keresztelő Szent János napi búcsú

2011.07.23 szombat

Falunap

2011.08.20 szombat

Szent István nap

2011.10.01

Várfelfutó
verseny

2011.10.22 szombat

Csipkebogyó Fesztivál

2011.12.03

Mikulás
ünnepség

2011.12.17

Nyugdíjas karácsony

2011.12.18

Karácsonyi Betlehemes játék és Adventi gyertyagyújtás

Kérdezem, hogy van e hozzászólás, észrevétel?
Dr.Zsirai Sándor
Költségvetési forrást természetesen mindegyik rendezvényhez rendelni kell.
Minden rendezvénynél meg kell nevezni a felelőst. Fontos rögzíteni, hogy ezt minden féle
fórumon kommunikálni tudjuk.
Benkó Dániel
Javaslom a nemzeti ünnepeket is szerepeltetni a naptárban.

Lőrincz József
Készülőben van egy dolog, mely olyan jellegű, mint a Magyarok Vására. Ezt a községbe
tudnánk hozni. Kérdés, hogy Szarvaskő ezt hajlandó e befogadni. Ez húsvét vasárnapján
kerülne megrendezésre. Az önkormányzatnak ez kiadásába nem kerülne, inkább bevétele
lenne belőle. Javaslom a húsvét idejére szerepeltetni a rendezvénynaptárba, amennyiben a
képviselő testület ezt támogatja.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2011. évi
Rendezvénytervet.
2011. év rendezvényterv:
2011. 02. 05. (szombat)
vagy 02.12. (szombat)

Szánkós Farsang

2011. 03.15.(kedd)

Nemzeti Ünnep

2011. 04.24.(vasárnap)

Több mint a Magyarok Vására

2011. 04.30. (szombat)

Majális

2011. 05.14. (szombat)

Öko-Park Teljesítménytúra

2011. 06.04. (szombat)

Nemzeti Emléknap

2011. 06.26. (vasárnap)

Keresztelő Szent János napi Búcsú

2011. 07.23. (szombat)

Falunap

2011. 08.20. (szombat)

Szent István nap

2011. 10.01. (szombat)

Várfelfutó verseny

2011. 10.22. (szombat)

Csipkebogyó Fesztivál

2011. 10.23. (vasárnap)

Nemzeti Ünnep

2011. 12.03. (szombat)

Mikulás Ünnepség

2011. 12. 17. (szombat)

Nyugdíjas Karácsony

2011. 12.18. (vasárnap)

Karácsonyi Betlehemes játék és
Adventi gyertyagyújtás

Felelős: Barta Győző
Határidő: értelem szerint

SZAVAZÁS

Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület 5 igen szavazattal, elfogadta a
határozati javaslatot.
A Képviselő Testület 5 egyhangú igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül)
meghozta az alábbi határozatot:
58/2010.(XII. 28.) sz. Képviselő Testületi határozat
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2011. évi
Rendezvénytervet.
2011. év rendezvényterv:
2011. 02. 05. (szombat)
vagy 02.12. (szombat)

Szánkós Farsang

2011. 03.15.(kedd)

Nemzeti Ünnep

2011. 04.24.(vasárnap)

Több mint a Magyarok Vására

2011. 04.30. (szombat)

Majális

2011. 05.14. (szombat)

Öko-Park Teljesítménytúra

2011. 06.04. (szombat)

Nemzeti Emléknap

2011. 06.26. (vasárnap)

Keresztelő Szent János napi Búcsú

2011. 07.23. (szombat)

Falunap

2011. 08.20. (szombat)

Szent István nap

2011. 10.01. (szombat)

Várfelfutó verseny

2011. 10.22. (szombat)

Csipkebogyó Fesztivál

2011. 10.23. (vasárnap)

Nemzeti Ünnep

2011. 12.03. (szombat)

Mikulás Ünnepség

2011. 12. 17. (szombat)

Nyugdíjas Karácsony

2011. 12.18. (vasárnap)

Karácsonyi Betlehemes játék és
Adventi gyertyagyújtás

Felelős: Barta Győző
Határidő: értelem szerint

Barta Győző
Az Iskola bérlőjének a felmondó levelet átadtuk. Bármelyik pillanatban ki tudjuk tenni a
bérleményből. Ez visszavonásig, vagy a végrehajtásig érvényes. Emellett 780 e Ft –os
engedményezési szerződést aláírtunk.
Következő testületi ülésünk 2011. január 11. napján lesz, melyen a jövő évi munkarendet is el
kellene fogadnunk.

Dr.Zsirai Sándor
A január 11-i ülésnek kérem, legyen egy napirendje. Át kellene tekinteni az
idegenforgalommal kapcsolatos stratégiát, az ez évi tevékenységeket, meghívni a helyi
szolgáltatókat. Ennek egy jelentősebb napirendet szeretnék javasolni. Megalakult a térségi
TDM. Javaslom a vezetőjét, Pataki Sándor urat meghívni a következő testületi ülésre.

Lőrincz József
Településőreink szerződése év végén lejár. Kérdésem, hogy a szabadságaik ki lettek e adva?
Amennyiben nem, azt az önkormányzatnak kell kifizetnie.
Barta Győző
Kérdezem, hogy van e több hozzászólás, észrevétel?
Mivel több napirendi pont, hozzászólás, észrevétel nincs, a testületi ülést berekesztem.

K.m.f.

Dr. Estefán Géza
Jegyző

Barta Győző
Polgármester

