JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének
2012. február 14-én megtartott n y í l t testületi
üléséről.

Jelen vannak:

Barta Győző, Benkó Dániel, Lőrincz József, Nahóczki László,
Dr. Zsirai Sándor

Meghívott vendég:

Kolenics Mónika
E.M.J.V. Gazdasági Iroda Közgazdász
Véghné Szerencsi Zsuzsanna
E.M.J.V. Gazdasági Iroda Üzemgazdász

Jegyzőkönyvvezető: Kiss Marianna

Barta Győző
Köszönti a megjelent képviselő urakat és a megjelent kedves vendégeket.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az 5 képviselő közül jelen van, 4 a testületi ülés
határozatképes, azt megnyitja. Dr. Zsirai Sándor képviselő úr jelezte késését.
Képviselő társai a meghívóban feltüntetett napirendi anyagot írásban megkapták. A
javasolja
a
megküldött
napirendek
változtatását.
következőkben
1.
Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet-tervezete a 2011.
évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2011.(II.22.)
önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
Meghívott vendég: Juhászné dr. Krecz Erzsébet E.M.J.V. Gazd. Iroda vezetője
2.
Előterjesztés Szarvaskő Község Önkormányzat 2012-2015. közötti saját bevételeinek várható
összegéről.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
Meghívott vendég: Juhászné dr. Krecz Erzsébet E.M.J.V. Gazd. Iroda vezetője
3.
Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött mikro társulási
megállapodás alapján Szarvaskő Község Önkormányzatának a 2012. évi költségvetésében
működési célú támogatás értékű kiadás betervezésére.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
Meghívott vendég: Juhászné dr. Krecz Erzsébet E.M.J.V. Gazd. Iroda vezetője
4.
Szarvaskő Községi Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet-tervezete az
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
Meghívott vendég: Juhászné dr. Krecz Erzsébet E.M.J.V. Gazd. Iroda vezetője
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5.
Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet-tervezete a
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2002.(XI.20.) önkormányzati rendelet
módosítására.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
6.
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata az Eger Körzete
Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulásának Szarvaskő község által fizetendő
2012. évi tagdíjról.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
7.
Szöveges beszámoló, 2011. év,
kapcsolatban.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester

Szarvaskő

Önkormányzati

adóbevételekkel

8.
Szóbeli előterjesztések, egyéb ügyek, indítványok
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
Van-e valakinek más napirendi javaslata?
Szavazásra bocsátja a napirendekre tett javaslatot.
Szavazás:

4 igen szavazattal elfogadásra került.

1. Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet-tervezete a
2011. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló
2/2011.(II. 22.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
Meghívott vendég: Juhászné dr. Krecz Erzsébet E.M.J.V. Gazd. Iroda vezetője
Barta Győző
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (3) bekezdése előírja, hogy a
képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló
elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
A módosítás a 2011. évi költségvetés főösszegét 2.038 E Ft-tal növeli az alábbiak szerint:
− A képviselő-testület az egyes szociális feladatokhoz biztosított kiegészítő támogatások
előirányzatát 114 E Ft-tal csökkentette.
− Előző évek pénzmaradványából 2.171 E Ft-os előirányzat módosítás történt.
− Az önkormányzatok egyéb költségvetési támogatásának előirányzata kormányzati
hatáskörben 19 E Ft-tal csökkent.
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 2011. évi költségvetés módosított
előirányzatait.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslat alapján az előirányzatokra vonatkozó
módosítási javaslatokat vitassa meg és a rendelet-módosítást fogadja el.
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Szavazás:

4 igen szavazattal elfogadásra került.
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2012. (II. 15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi
költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának
rendjéről
1.§.

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló
2/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1.§-a az alábbiakra módosul:

„A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét
az alábbiak szerint 115.736 E Ft-ra módosítja:
2011. szeptember 30-i módosított előirányzat
Képviselő testületi hatáskör
Kormányzati hatáskör
Módosításra javasolt előirányzat

113.698 E Ft
2.057 E Ft
-19 E Ft
115.736 E Ft

ezen belül:
E Ftban
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
- a tartalékokat (felhalmozási)
- Önkormányzat
előző
évről
származó befizetései

2011.
szeptember 30-i
előirányzat
51.453
51.453
9.749
2.649
18.880
8.207
11.933
62.245
62.245

Átvett
pénzeszköz

Képviselő
testületi
hatáskör
2.057
2.057

Kormányzati
hatáskör
-19
-19

9.749
2.648

-1
2.171
-113

Módosításra
javasolt
előirányzat
53.491
53.491

-11
-8

21.051
8.083
11.925
62.245
62.245

61.951

61.951

294
35

294
35

módosítja.

Az önkormányzatnál 1 fő köztisztviselő és 1 fő Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó létszám,
valamint a közfoglalkoztatottakra 4 fő létszámkeret kerül megállapításra.
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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:
E Ftban
Megnevezés

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

Saját bevételek
Átengedett központi adók
Központi költségvetési támogatás
Támogatásértékű működési bevétel
Működési célú pénzeszköz átvétel
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
Pénzmaradvány

2011.
szeptember
30-i
előirányzat
10.015
13.233
9.947
5.500
30
38.668
36.305

Átvett
pénzeszköz

Képviselő
testületi
hatáskör

Polgármesteri
és Jegyzői
hatáskör

Kormányzati
hatáskör

-114

Módosításra
javasolt
előirányzat
10.015
13.233
9.686
5.628
30
38.668
38.476

-147
128

2.171

(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:

E

Ft-

ban
2011.
szeptember
30-i
előirányzat

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
Önkormányzat
előző
évről
származó befizetései

Átvett
pénzeszköz

Képviselő
testületi
hatáskör

Polgármesteri és
Jegyzői
hatáskör

Kormányzati
hatáskör

Módosításra
javasolt
előirányzat

12.301
2.592

1.676
639

13.977
3.231

16.067

-145

15.922

184
3.819
50
500
61.451
4.472

-58

-11

-55

12.227
35

-8

184
3.750
50
500
61.451
4.417
12.219
35

3.§.
Ez a rendelet 2011. december 31. napján lép hatályba.
Szarvaskő, 2012. február 6.
Barta Győző sk.
polgármester

Dr. Kovács Luca sk.
jegyző
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2. Előterjesztés Szarvaskő Község Önkormányzat 2012-2015. közötti saját
bevételeinek várható összegéről.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
Meghívott vendég: Juhászné dr. Krecz Erzsébet E.M.J.V. Gazd. Iroda vezetője

Barta Győző
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése alapján a helyi
önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja
meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban
meghatározottak szerinti saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható
összegét.
A fentiek alapján az önkormányzat saját bevételeinek várható összege az alábbi:
E Ft
Megnevezés
Helyi adók
Osztalékok, koncessziós díjak
Díjak, pótlékok, bírságok
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni
értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból
származó bevétel
Részvények, részesedések értékesítése
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó
bevételek
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Saját bevételek összesen:

2012. év 2013. év
5.068
5.000

2014. év 2015. év
5.000
5.000

40
3.958

40
1.500

40
1.500

40
1.500

9.066

6.540

6.540

6.540

Az önkormányzatnak a 2012. – 2015. közötti időszakra nincs adósságszolgálata és
kezességvállalása sem.
Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy a 2012. - 2015. években várható saját bevételekről
szóló határozati javaslatot fogadja el.

HATÁROZATI JAVASLAT
Szarvaskő Község Önkormányzata képviselő testülete a 2012-2015. között várható saját
bevételek összegét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
E Ft

5

Megnevezés
Helyi adók
Osztalékok, koncessziós díjak
Díjak, pótlékok, bírságok
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni
értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból
származó bevétel
Részvények, részesedések értékesítése
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó
bevételek
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Saját bevételek összesen:

2012. év 2013. év
5.068
5.000

2014. év 2015. év
5.000
5.000

40
3.958

40
1.500

40
1.500

40
1.500

9.066

6.540

6.540

6.540

Az önkormányzatnak a 2012. – 2015. közötti időszakra nincs adósságszolgálata és
kezességvállalása sem.

Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: azonnal

Kérdezi a képviselőket, hogy van e észrevétel, hozzászólás?
Lőrincz József
Kérdése, hogy mit jelentenek ezek a címszámok kibontva, például a 3.958 e forint esetében?
Kolenics Mónika
Részletesen a 2012. évi költségvetési rendelet tartalmazza. Felhalmozási és tőke jellegű
bevételeknél telekértékesítés 3.808 e forint, vadászati jogértékesítés 150 e forint.
Lőrincz József
Mi szűnik meg 2013. évtől?
Kolenics Mónika
Ez csak egy várható alakulás. Nyilvánvalóan azzal lett kalkulálva, hogy nem lesz évről-évre
az önkormányzatnak olyan értékesíthető vagyona, amiből minden évben ilyen mértékű
bevételt képez. Természetesen, ha egyes években látható hogy még is van olyan mobilizálható
vagyon, akkor ezt évről-évre lehet módosítani. Jelen állás szerint nem látható arra lehetőség,
hogy nagyobb összeg kerüljön beállításra.
Megszűnt ez évtől a gördülő tervezési kötelezettsége az Önkormányzatnak. Ez azt jelenti,
hogy nem kell a költségvetési évet plusz két évre tervezni. Ennek az előterjesztésnek annyi a
jelentősége, hogy a Stabilitási törvény szerint a saját bevétel 50%-ig lehet adósságszolgálata
egy önkormányzatnak. Ez arra szolgál, hogy azt kell bemutatni, hogy az 50%-át nem haladja a
saját bevételeknek az adott évben az adósságszolgálat. Szarvaskő esetében erről nincs szó.
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Barta Győző
Ez azt jelenti, hogy ha hitelt szeretne felvenni az önkormányzat, akkor a saját bevétel 50%-ig
teheti meg?
Kolenics Mónika
Kötelezettségvállalás, kezességvállalás is beletartozik, illetve a hitelfelvétel aktuális törlesztő
részletei a saját bevétel 50%-át nem haladhatja meg. Ott van jelentősége ahol van
hitelfelvétel.
Nahóczki László
A kiinduló állapot mindig a bázis év?
Kolenics Mónika
Igazából a tervhez viszonyítják. Viszonyítanak egy tervet és egy teljesítést is. Jelenleg a terv
szerinti állapotot kell bemutatni. Még nem lehet látni, hogy amikor a beszámolási
kötelezettség lesz, a teljesítés alapján is vizsgálják e.
Szavazás: 4 igen szavazattal elfogadásra került.
2/2012. (II. 14.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzata képviselő testülete a 2012-2015. között várható saját
bevételek összegét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
E Ft
Megnevezés
2012. év 2013. év 2014. év 2015. év
Helyi adók
5.068
5.000
5.000
5.000
Osztalékok, koncessziós díjak
Díjak, pótlékok, bírságok
40
40
40
40
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni
3.958
1.500
1.500
1.500
értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból
származó bevétel
Részvények, részesedések értékesítése
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó
bevételek
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Saját bevételek összesen:
9.066
6.540
6.540
6.540
Az önkormányzatnak a 2012. – 2015. közötti időszakra nincs adósságszolgálata és
kezességvállalása sem.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: azonnal

3. Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött mikro
társulási megállapodás alapján Szarvaskő Község Önkormányzatának a 2012. évi
költségvetésében működési célú támogatás értékű kiadás betervezésére.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
Meghívott vendég: Juhászné dr. Krecz Erzsébet E.M.J.V. Gazd. Iroda vezetője
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Barta Győző
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött mikro társulási megállapodás alapján
Szarvaskő Község Önkormányzatának a 2012. évi költségvetésben az alábbi működési célú
támogatás értékű kiadást javasoljuk elfogadni.
Adott társulás iskolájába bejáró gyermekek után 424 e Ft
Adott társuláson kívüli Eger irányítása alatti iskoláiba bejáró gyermekek után 414 e Ft
A 2011. évi tényadatok csak a 2011. évi beszámoló elkészítését követően válnak ismertté, így
a tervezésnél a 2010. évi adatokkal számoltak a bejáró gyermekek utáni kiegészítés
tekintetében. A 2012. évi elszámolásnál lehet az adatokat korrigálni.
Kérdezi a képviselőket, hogy van e hozzászólás, észrevétel?
Lőrincz József
Előzetes számításokat végeztünk néhány testületi üléssel ezelőtt. Ennek az összegére nem
emlékszik pontosan. A költségvetésben be van tervezve 838 E. Ft. Kéri, hogy nézzenek utána,
hogy mennyi volt a korábbi számítások összege.
Barta Győző
Javasolja, hogy a határozati javaslatot a képviselő testület fogadja el. A képviselőknek pedig a
holnapi napon megküldik az előzőekben tett számítások adatait.

Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2012. évi költségvetésben az alábbi
működési célú támogatás értékű kiadást fogadja el.
Adott társulás iskolájába bejáró gyermekek után
Adott társuláson kívüli Eger irányítása alatti iskoláiba bejáró gyermekek után

424 e Ft
414 e Ft

Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
Szavazás: 4 igen szavazattal elfogadásra került.
3/2012. (II. 14.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2012. évi költségvetésben az alábbi
működési célú támogatás értékű kiadást fogadja el.
Adott társulás iskolájába bejáró gyermekek után
Adott társuláson kívüli Eger irányítása alatti iskoláiba bejáró gyermekek után

424 e Ft
414 e Ft

Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
Szavazás: 4 igen szavazattal elfogadásra került.
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4/2012. (II. 14.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a Balassi Bálint Általános
Iskola és Előkészítő Szakiskola 2012. évi tervezett költségvetésének kiemelt adatait.

Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
4.

Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelet-tervezete az
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának
rendjéről
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
Meghívott vendég: Juhászné dr. Krecz Erzsébet E.M.J.V. Gazd. Ir. Vezetője

I. Szarvaskő település 2012. évi költségvetési politikájának rendező elvei, kiemelt
feladatai
A 2012. évi költségvetés tervezése során kiemelt prioritást kapott a lakosság számára nyújtott
szolgáltatások, a településüzemeltetés, fenntartás szinten tartása, erre fedezetet biztosítottunk
a költségvetésben.
A költségvetés egyensúlyát a saját bevételek biztosítják. Ezt 2012. évben is úgy terveztük,
hogy a lakosság adóterhelését ne emeljük.
A meglévő értékeink, ingatlanjaink hatékony működtetése, felhasználása mellett új
lehetőségek felkutatásával, főleg a mezőgazdasági területek hasznosításával lehet új források
bevonásával számolni.
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A 2011. évben megvalósult nagyberuházás önrész kiegészítésére elköltött közel 25 millió
forint a takarékos gazdálkodásunk következtében visszatöltődött, így a 45 millió Ft-os
készpénz állomány - melynek jelentős része lekötött tartalék - nyugodt hátteret biztosított a
tervezéshez.
A költségvetési egyensúly megtartásának további záloga az eddig is folytatott takarékos
gazdálkodás, így 2012. évben is biztosítható a pénzügyi stabilitás.
Az önkormányzat kötelező feladatai és az önkéntes vállalások mellett ösztönözni kell a
település szolgáltatásainak fejlesztését, pl. hírközlés, idősek ellátása területeken. Törekedni
kell arra, hogy lehetőség szerint ezek a feladatok kistérségi, vagy mikrotársulási formában
valósuljanak meg, könnyítve a finanszírozást.
A tiszta, rendezett, virágos településkép megőrzése, további formálása az önkormányzat
településüzemeltetési feladatvállalása mellett a lakosság bevonásával érhető el.
2012. évben maximálisan ki kell használnunk a közmunkaprogram nyújtotta lehetőségeket.
Amellett, hogy munkát, pénzszerzési lehetőséget biztosítunk a rászorulók számára, a
belterület mellett lehetőség kínálkozik a külterületi utak, turistautak, kirándulóhelyek
gondozására is. Összehangolva a környezetünkben gazdálkodó szervezetekkel (pl.
É.K.Ö.V.Izig, Erdőgazdaság, MÁV stb) segíteni kívánjuk a település közigazgatási
területének nem önkormányzati érdekeltségű részeinek (patakmeder, erdőszélek,
vasútállomás,
stb)
karbantartását,
tisztítását.
A vagyongazdálkodás eddigi gyakorlatát folytatva eladni csak korlátozott mértékben célszerű,
főleg olyan területeket, ahol társtulajdonosként töredék, vagy kisebbségi résszel
rendelkezünk, vagy számunkra megtartásra nem indokolt.
Terület átvételi igénnyel kívánunk élni a MÁV és a Közútkezelő felé a vasútállomás és a 25ös főút egyes részeit illetően.
A lakosságra, családokra történő támaszkodás mellett továbbra is szükséges a civil mozgalom
lehetőségeinek kihasználása, bevonásuk a településünk életébe. Általuk bővülhet, színesedhet
a rendezvénykínálat, segíthetnek a kultúra, sport, környezetvédelem, stb. területén. Segíthetik
testvértelepülésünkkel, Balatonedericcsel kialakult kapcsolat elmélyítését, szorosabbá fűzve
az önkormányzatok meglévő együttműködését. Továbbra is fontos feladat 2012. évben a helyi
rendezvények szervezése, lebonyolítása. A szűkebb kört érintő, főleg az itt élő embereknek
szóló programok, az állami és egyházi ünnepek szervezése, támogatása mellett meg kívánjuk
tartani az országos, vagy térségi szintű rendezvényeinket, természetesen figyelembe véve a
szokások és főleg az anyagi lehetőségek változását. A rendezvényekhez, közösségi élethez
szorosan kapcsolódó feladat az Állomáskert MÁV-val történő rendezése után az építmény és
terület megújítása.
Meg kell vizsgálni, hogy pályázati forrás bevonásával megvalósítható-e a községháza
felújítása, funkciójának bővítése. Az Önkormányzat működéséhez biztosított részen kívül
szolgálhatna közösségi rendezvénytérként, továbbra is helyet adna a könyvtárnak, kialakításra
kerülhetne idősek napközbeni ellátását szolgáló, illetve fiatalok, civil szervezetek
működéséhez szükséges helyiség.
A 2012. év feladata az iskolaépület további hasznosítása az után, hogy rendeződött minden
kérdés és megnyugtató állapotban visszavételre került az előző bérlőtől.
A települést régóta nyomasztó közműhálózati hiányosság, a nem megfelelő szennyvíztisztítómű és csatornahálózat kiépítettségének 20 %-os aránya megvalósításáig nem kerülhet le
napirendről, de a Szarvaskői- és Almári vízbázis összekapcsolása sem.
Legnagyobb turisztikai attrakciónk, a várrom elképzeléseinkben szereplő feltárása, állag
rögzítése és biztonságos látogathatóságára irányuló pályázati elképzelések alapjául szolgáló
terület tulajdon-vagy kezelői jogának megszerzése a jelenlegi állami területek kezelésében
iránymutató gyakorlat miatt nehezen elképzelhető, de megvalósítását véglegesen elvetni nem
szabad.
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A legértékesebb műemlékünk (Római Katolikus Templom) felújítására kínálkozó pályázati
lehetőség kihasználására ösztönözni kell a tulajdonos egyházközösséget, az önrész
előteremtéséhez ajánlott év közben forrást teremteni a tartalékok között.
Az önkormányzathoz érkező szociális kérelmek, segélyek tervezésében pontos alapot
nyújtottak az elmúlt évek gyakorlati számai, reményeink szerint az előző év mértékét nem
haladja meg a 2012. évi igény.
A január 01-től bevezetésre kerülő átalakított szociális foglalkoztatás lehetőségeit
maximálisan ki kell használni, a település üzemeltetés és minden önkormányzati és lakossági
igényt kielégítő feladatok végrehajtásához.
Az önkormányzat a helyi adóztatás területén folytatni kívánja az előző évek gyakorlatát,
fokozottan figyelve a kintlévőségekre. A lehetőségekhez mérten növelni kell a település – az
eddig is elfogadható mértékű – adóerő képességét és figyelni a lakosság adóterhelhetőségi
határát. Továbbra is legfontosabb adónemünk lesz az idegenforgalmi-és iparűzési adó, melyek
sajnos a legsérülékenyebbek is.

II. Bevételek
1. Szarvaskő önkormányzat működési bevételeiből 2.000 E Ft a bérleti díjbevétel. Az
önkormányzat bankszámláján lekötött pénzeszközből 2.000 E Ft-os kamatbevétellel
számolunk.
2. Telekértékesítésből 2012. évben 3.808 E Ft-os bevételt terveztünk. A vadásztársasággal
kötött szerződés alapján a község területén lévő vadászterület után 150 E Ft-os bevétel
realizálódhat.
3. Helyi adóbevételekből 2012. évben 5.108 E Ft-ot terveztünk, amely a 2011. évi
bevételnél 233 E Ft-tal magasabb. A helyi adóbevételek közül legnagyobb összegű
2.073 E Ft-tal a helyi iparűzési adóbevétel.
4. Átengedett bevételek:
A személyi jövedelemadó helyben maradó része 2012. évben 4.703 E Ft,
gépjárműadóra pedig 2.030 E Ft-ot terveztünk. A települési önkormányzatok
jövedelem-differenciálódásának mérséklésére Szarvaskő 5.831 E Ft támogatásban
részesül 2012. évben.
5. Támogatásértékű működési bevételként 6.992 E Ft került a költségvetésbe, mely a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól területalapú támogatásként, az Egri
Kistérség Többcélú Társulásától mozgókönyvtár működtetésére, az egyszeri
gyermekvédelmi kedvezményként, valamint a közmunka támogatására adott
pénzeszközből származik.
6. Központi költségvetési támogatások:
A központi költségvetési támogatás 2012. évi összege 8.988 E Ft.
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III. Kiadások
1. Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, 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. A polgármester foglalkoztatása is
napi 8 órában történik, az ezzel kapcsolatos kiadásokat terveztük a személyi juttatások,
valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó között. A
polgármester havi illetménye bruttó 270.550 Ft, költségátalánya 64.932 Ft, a 4 fős
képviselő testületi részére havi 20.000 Ft-os tiszteletdíjat terveztünk.
2. Településüzemeltetési feladatok:
2012. évben is kiemelt fontosságú a településüzemeltetés színvonalának megőrzése,
lehetőség szerinti növelése. A közterület fenntartásra 1.000 E Ft-ot, a közvilágítási
kiadásokra pedig 1.800 E Ft-ot terveztünk. A település virágosítását, parkosítását folytatni
kívánjuk a lakosság minél szélesebb körű bevonásával.
Az idegenforgalmi, kulturális rendezvényekre, partnerkapcsolatokra 3.500 E Ft-ot
terveztünk, melyből megvalósulhatnak a korábbi években megrendezett
hagyományteremtő rendezvények.
3. Felhalmozási kiadások:
Csapadékárkok felújítására 500 E Ft-os, a szennyvízhálózat és ivóvízhálózat tervezési
költségére 1.000 E Ft-os felhalmozási kiadással számolunk. A Várfelújítási terv
elkészítésére 1.000 E Ft, a térfigyelő kamera-rendszer telepítésére 100 E Ft áll
rendelkezésre a költségvetési kiadások között.
4. Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások:
Az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött együttműködési megállapodás
alapján 2012. évben az Eger város által ellátott gazdálkodási, illetve egyéb feladatokért a
település 3.600 E Ft-ot, a mikrotársulás működtetésre 838 E Ft-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 2012. év kiadásai között terveztük. A civil szervezeteket 2011.
évben 500 E Ft-tal kívánjuk támogatni, míg a lakossági folyékony hulladék
ártalmatlanítására 300 E Ft-os pénzeszközátadást terveztünk.

5. Tartalékok:
Általános és céltartalékokat képeztünk, összességében 1.108 E Ft-os összegben. Az év
közben nem tervezett bevételi többletek egy részét tartalékba kell helyezni az előre nem
látható feladatok finanszírozására.
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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.
Barta Győző
Elmondja, hogy a mezőgazdasági területek gondozásánál megemelt összeg van tervezve, mert
van három olyan terület, mellyel mindenképpen lépni kell valamit. Költeni kell rá, mert a
gazosodás mértéke olyan, melyet, ha nem tisztítunk ki, akkor a büntetés, amit kiszabnak, az a
terület után kapott támogatás összegével egyezik meg.
Kérdezi a meghívott vendégeket, hogy van e szóbeli kiegészítés?
Kolenics Mónika
Elmondja, hogy a rendelet a tavalyihoz képest módosult. Az államháztartási törvény
kötelezettségvállalásra és előirányzat átcsoportosításra vonatkozóan új szabályokat tartalmaz.
Egyelőre polgármesteri hatáskörben semmilyen átcsoportosítást nem lehet végrehajtani. Ez
kimaradt a törvény szövegéből. Elképzelhető, hogy év közben lesz módosítás. Most minden
módosítást képviselő testületi határozattal lehet megtenni.
Nahóczki László
Kérdezi, hogy a 2011. költségvetéshez képest a 2012. évi költségvetésben milyen olyan
összefoglaló dolgok történtek, melyek arra utalnak, hogy a bevételt próbáljuk maximalizálni,
akár a mezőgazdasági területek igénybevételével? Látszik, hogy a költségvetés egyensúlyban
van, de arra kell törekedni, hogy stabil vagyont tudjunk megtartani.
Barta Győző
A mezőgazdasági területeknél a költségvetésben a területalapú támogatás, illetve a
földterületek bérbeadásából van bevétel tervezve.
A terület rendbetételére szükséges anyagi forrást próbáljuk biztosítani. A terület egyéb
hasznosítása, mint megművelése, legeltetés céljára történő bérbeadása, a rendeletünk alapján
lehetőség van rá. Meg kell vizsgálni, hogy melyek azok a területrészek, amelyeket érdemes
visszaalakítani gyep- legelő-vagy szántó minőségébe, és az innen kitermelendő famennyiség
bevétellel szolgálhat. Igazi bevételt az jelenthetne, ha művelve lenne a terület.
Nahóczki László
Van e olyan rész, amelynek kitisztításával több lenne a támogatható terület, melye több
bevételt jelentene?
Barta Győző
Vannak olyan területei a határnak, melyet nem biztos, hogy érdemes lenne, mint például az
Almár – völgy területe. Számottevő területet a Rókalyuk területén lehetne visszafoglalni.
Lőrincz József
Minden terv annyit ér, amennyit megvalósítanak belőle. Mindig terveztünk a különféle
rendezvényeink, vagy általunk szervezett eseményekből bevételt. Ez az idei évben nem
látható.
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Barta Győző
A bérleti díj bevételi sor tartalmazza ezt a jellegű bevételt.
Mivel nincs több hozzászólás, kéri szavazzanak.
Szavazás:

4 igen szavazattal elfogadásra került.

(az elfogadott rendelet 1-5 sz. mellékletei a jegyzőkönyvhöz mellékletként kerülnek
csatolásra)

Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012.(II. 15.)
önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. 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 2011. évi CXCV. törvény 24.
§ (2) bekezdése, az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.)
Kormányrendelet 27. §-a alapján, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2012. évi
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényre, az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási
főösszegét 41.610 ezer forintban
ezen belül:

- a működési célú bevételt
- a működési célú kiadásokat
ebből:
- a személyi juttatásokat
- a munkaadókat terhelő járulékokat
és a szociális hozzájárulási adót
- a dologi kiadásokat
az
egyéb
működési
célú
támogatásokat
- a felhalmozási célú bevételt
- a felhalmozási célú kiadást
ebből:
- a felújítások összegét
- a beruházások összegét
állapítja meg.

37.652 E Ft-ban
37.652 E Ft-ban
8.868 E Ft-ban
2.407 E Ft-ban
16.176 E Ft-ban
9.301 E Ft-ban
3.958 E Ft-ban
3.958 E Ft-ban
500 E Ft-ban
3.250 E Ft-ban

Az önkormányzatnál 1 fő köztisztviselő és 1 fő Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó
létszám, valamint a közfoglalkoztatottakra 3 fő létszám kerül megállapításra.
2. §.
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(1) A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeget bevételi források szerint
az alábbiak alapján hagyja jóvá:
a)
b)
c)

Saját bevételek
Központi költségvetési támogatás
Támogatásértékű működési bevétel

25.630 E Ft
8.988 E Ft
6.992 E Ft

(2) A bevételi főösszeg címek, előirányzati csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti
megoszlását az 1. melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeget kiadási előirányzatok
szerint az alábbiak alapján hagyja jóvá:

a) Településüzemeltetés
b) Idegenforgalmi,
kulturális
rendezvények,
partnerkapcsolatok
c) Önkormányzati igazgatással összefüggő tevékenység
d) Önkormányzati vagyonbiztosítás
e) Segélyek
f) Felújítások
g) Beruházások
h) Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások
i) Tartalékok

9.303 E Ft
3.500 E Ft
14.576 E Ft
150 E Ft
3.720 E Ft
500 E Ft
3.250 E Ft
5.503 E Ft
1.108 E Ft

(5) A kiadási főösszeg címek, alcímek, előirányzati csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti
megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat költségvetésének mérlegét bevételi források és kiadási tételek szerinti
bontásban a 3. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő testület.
(7) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat
felhasználási ütemtervet a 4. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
(8) A 2012. évre tervezett közvetett támogatásokat az 5. melléklet tartalmazza.
3. §.
(1) Az önkormányzati költségvetés 2. §-ban jóváhagyott kiadási összegéből az általános
tartalék 200 E Ft.
(2) Az önkormányzati költségvetés 2. §-ban jóváhagyott kiadásának összegéből a céltartalék
908 E Ft a 9. címszám 2-4. alcímszám alapján.
4.§.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2012. évi költségvetésben előírt
bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.
15

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.
(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.
(5) A költségvetés végrehajtásakor kiemelt figyelmet kell fordítani az előirányzott bevételek
beszedésére. A kötelezettségvállalások megtörténte előtt meg kell győződni arról, hogy az
időarányos működési és felhalmozási bevételek realizálódtak-e. Amennyiben a kiadások
halaszthatók, csak későbbi időpontban - a bevételek teljesülése után – vállalható
kötelezettség. A közüzemi számlák határidőben teljesítendők. A szigorú takarékos
gazdálkodásról a polgármesternek gondoskodnia kell.
(6) Megkülönböztetett figyelemmel kell az év folyamán az adóbevételek beszedését
biztosítani. Az adóbevételek teljesülését folyamatosan figyelemmel kell kísérni, az esetleges
adóbevételi elmaradások miatt szükségessé válhat a működési kiadások zárolása, a tervezett
előirányzat csökkentése.
(7) Tárgyéven túli fizetési kötelezettség a tárgyévi kiadások legfeljebb inflációt követő
mértékéig vállalható, ettől eltérő tárgyévet követő éveket terhelő fizetési kötelezettségről
kizárólag a képviselő testület dönt.
(8) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési
kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem
haladhatja meg az adott évi saját bevétel 50%-át. Saját bevétel: helyi adók, osztalékok,
koncessziós díjak, tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,
vagyonhasznosításból származó bevétel, részvények, részesedések értékesítése, vállalat
értékesítésből, privatizációból származó bevétel, kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.
(9) A 249/2000. (XII. 24.) többször módosított kormányrendelet 37.§ (1) és (7) bekezdése
alapján Szarvaskő Község Képviselő testülete kétévenkénti leltározás elvégzését rendeli el az
önkormányzatnál, mivel az eszközökről és az azok állományában történő változásokról
folyamatos részletező nyilvántartás készül mennyiségben és értékben. A kétévenkénti
leltározás nem alkalmazható átszervezés, illetve jogutód nélküli végleges megszűnés esetén a
kormányrendelet 13/A §-a szerint. A soron következő leltározást 2012. év végén kell
elvégezni. Az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott
eszközökről az üzemeltetést, kezelést végző szerv által a december 31-i fordulónapra
vonatkozó évenkénti leltározással elkészített, hitelesített és a megállapodásban meghatározott
időpontig megküldött leltárt kell összeállítani.
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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 Költségvetési törvényben jóváhagyott hozzájárulások,
támogatásait zárolja, csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a
Képviselő testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A képviselő testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a
költségvetési rendeletet.
(5) A helyi előirányzat változtatások tartalmuk szerint az alábbiak lehetnek:
a) pótelőirányzatok, előző évi pénzmaradványok és elrendelt zárolások esetén
költségvetés főösszegeinek módosítása,
b) ténylegesen elért többletbevétel esetén a költségvetés főösszegeinek módosítása,
c) a jóváhagyott kiadási, bevételi, támogatási főösszeg változatlansága mellett
fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok közötti
átcsoportosítások.
(6) A Képviselő-testület elé kerülő rendeletmódosítási kérelmeket előzetesen a Pénzügyi
Gazdálkodási Bizottság elé kell terjeszteni.

a

–
–
és

7. §.
(1) A polgármester köteles a képviselő testületet tájékoztatni, ha év közben az önkormányzat a
költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a
tervezettől elmaradnak.
(2) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok között a Képviselő testület hatáskörében
hajtható végre átcsoportosítás.
(3) Rendkívüli helyzetben a polgármester kötelezettséget vállalhat, kifizetést eszközölhet,
döntéséről a soron következő Képviselő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
8. §.
(1) Az önkormányzat kiadási előirányzatai terhére a polgármester vagy az által írásban
felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget. Nem szükséges előzetes írásheli
kötelezettségvállalás a gazdasági eseményenként 100.000 forintot el nem érő tételek, a
pénzügyi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó kifizetések esetében, valamint a
jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági
döntésen, vagy más, a fizetési kötelezettség összegét vagy az összeg megállapításának módját,
továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét megállapító kötelező előíráson alapuló
fizetési kötelezettség esetében.
(2) A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzését Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal gazdasági vezetője, ennek hiányában a jegyző által írásban kijelölt, Eger Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatal állományába tartozó köztisztviselő végezheti.
(3) A teljesítés igazolására jogosult személyeket az önkormányzati feladatok végrehajtásához
a jegyző jelöli ki írásban.
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(4) Érvényesítésre Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője, ennek
hiányában a jegyző által írásban kijelölt, Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
állományába tartozó köztisztviselő jogosult.
(5) Utalványozást a polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy végezhet.
(6) A kötelezettségvállaló és a pénzügy ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény
tekintetében nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet
azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.
Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés
igazolására irányuló feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységét a Ptk.
szerinti közeli hozzátartozója vagy maga javára látná el.
9. §.
(1) A 3. §-ban jóváhagyott tartalék felhasználása az alábbi:
a) az általános tartalék felhasználása a féléves beszámoló elfogadását követően
történhet.
b) a céltartalékok felhasználása képviselő testületi határozattal, a képviselő testület
kizárólagos hatáskörében történhet meg.
10. §
(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 01-től
kell alkalmazni.
(2) A költségvetési rendelet tartalmazza az átmeneti gazdálkodás időszakának költségvetési
adatait.
Szarvaskő, 2012. február 8.

Barta Győző sk.
polgármester

5.

Dr. Kovács Luca sk.
jegyző

Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet-tervezete a
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2002.(XI.20.) önkormányzati
rendelet módosítására.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester

Barta Győző
Elmondja, hogy a 3. sz. függelék módosítására van szükség, mert megváltoztak fogalmak,
illetve megváltoztak az ezeket jelző kódszámok.
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, fogadja el a rendelet függelékének módosítását.
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.

Szavazás: 4 igen szavazattal elfogadásra került.
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Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2012.(II. 15.) rendelete
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2002.(XI.20.) önkormányzati rendelet módosítására
A rendelet 3. Függeléke az alábbiak szerint módosul:
Alaptevékenység
010000 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások
360000 Víztermelés, kezelés, ellátás
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
412000 Lakó és nem lakóépület építése
421100 Út, autópálya építése
522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
811000 Építményüzemeltetés
812000 Takarítás
813000 Zöldterület kezelés
841112 Önkormányzati jogalkotás
841114 Országgyűlési képviselői választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
841117 Európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841154 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
841191 Nemzeti ünnepek programjai
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
841352 Mezőgazdasági támogatások
841358 Turizmus-fejlesztési támogatások és tevékenységek
841383 Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok
841402 Közvilágítás
841403 Város-, községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
841902 Központi költségvetési befizetések
841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása
842155 Önkormányzatok máshová nem sorolt nemzetközi kapcsolatai
842421 Közterület rendjének fenntartása
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1.- 4. évfolyam)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5.- 8. évfolyam)
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
882111 Aktív korúak ellátása
882112 Időskorúak járadéka
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
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882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119 Óvodáztatási támogatás
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
889967 Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és átalakítási támogatása
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882202 Közgyógyellátás
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkozást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
960302 Köztemető - fenntartás és működtetés

2. §
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a kihirdetését követő második
napon hatályát veszti.
Záradék: A Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú Függelékét Szarvaskő
Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010.január 5-i ülésen a 2/2010.(I.06.)
számú KT rendeletével hagyta jóvá és azt a 2010. június 15-i ülésén a 7/2010.(VI.16.)
sz., 2011. június 21-i ülésén a 7/2011.(VI.22) sz. , 2012. február 14-i ülésén a
4/2012.(II.15.) rendeletével egészítette ki.

B a r t a Győző
Polgármester

6.

Dr. Kovács Luca
Jegyző

Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő testületének határozata az Eger
Körzete Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulásának Szarvaskő
község által fizetendő 2012. évi tagdíjról.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester

Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Eger Körzete Kistérségi
Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása alapján, jelen
határozatában kötelezettséget vállal arra, hogy a Társulás 2012. évi elfogadott költségvetési
határozatában megállapított
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2012. évi tagdíj jogcímeken megfizet a Társulásnak:
-

általános célú tagdíj címén:

37.700,- Ft-ot,

-

működési célú tagdíj címén:

52.780,- Ft-ot,

az összes jogcím tekintetében, mindösszesen:

90.480,- Ft-ot.

Szarvaskő Község Képviselőtestülete kötelezettséget vállal arra, hogy az Eger Körzete
Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás 2/2012.(II.01.) számú költségvetési
határozata alapján a fent nevesített tagdíjakat két egyenlő részben fizeti meg a Társulásnak az
Eger Körzete Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Raiffeisen Banknál
vezetett 12033007-00102647-00100005 számú bankszámlára történő utalással, az alábbi
ütemezés szerint:
− általános célú tagdíj címén nevesített pénzösszegek első félévi részletét 2012. év június hó
30. napjáig, második félévi részletét 2012. év november hó 30. napjáig fizeti meg,
− működési célú tagdíj címén nevesített pénzösszegek első félévi részletét 2012. év június
hó 30. napjáig, második félévi részletét 2012. év november hó 30. napjáig fizeti meg.
Szavazás: 4 igen szavazattal elfogadásra került
5/2012. (II. 14.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja, hogy az Eger Körzete
Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása alapján,
jelen határozatában kötelezettséget vállal arra, hogy a Társulás 2012. évi elfogadott
költségvetési határozatában megállapított
2012. évi tagdíj jogcímeken megfizet a Társulásnak:
-

általános célú tagdíj címén:

37.700,- Ft-ot,

-

működési célú tagdíj címén:

52.780,- Ft-ot,

az összes jogcím tekintetében, mindösszesen:

90.480,- Ft-ot.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

7.

Szöveges beszámoló, 2011. év, Szarvaskő Önkormányzati adóbevételekkel
kapcsolatban.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester

Az ország, illetve a szűkebb régió gazdasági helyzet továbbra is kihat az önkormányzati
adóbevételekre. Az egyik jelentős adóbevételi részt képviselő helyi iparűzési adót
meghatározza a vállalkozások piacképessége, forgalma, bevétele, az idegenforgalmi adót a
magánszemélyek fizetőképes kereslete, az ingatlanokat és a járműveket terhelők adók pedig
szintén összefüggnek a vállalkozások és a magánszemélyek fizetőképességével.
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Bizakodásra adhat okot, hogy az előző évhez képest nőtt a realizált bevételek nagysága.
Különösen az iparűzési adóbevételek nőttek jelentősen (1 231 ezer Ft). 2010. évhez képest
több mint 1 131 ezer forinttal emelkedett a befolyt adó- és adójellegű bevételek összege. Az
adóbevétel nagysága a gazdasági válság első évét követően folyamatosan emelkedő
tendenciát mutat.
Összességében 2011. évben az adóbevételek 8 643 343 Ft összegben realizálódtak, százalékos
arányban az eredeti előírás 125,2%-ban teljesült. Az adóbevétel pénzforgalmi alakulására
kihatott a meg nem fizetett tartozások ügyében tett végrehajtási intézkedések eredményessége,
a felszámolási eljárásokban érintett adótartozás nagysága, valamint a jelentős iparűzési
adóbefizetés emelkedése.
A helyi adózás struktúrája továbbra is három fő rendszerelemre épül, nevezetesen:
- a vagyoni típusú adókra (építményadó, telekadó),
- a kommunális adókra (magánszemélyek kommunális adója, idegenforgalmi adó) és
- a helyi iparűzési adóra.
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) és ennek felhatalmazása alapján elfogadott
önkormányzati rendeletek biztosították az adóztatás kereteit és feltételeit. Az önkormányzat
kizárólagos joga, hogy a törvényben meghatározott adóalanyok és adótárgyak tekintetében a
helyi adókat vagy – azok közül választva - valamelyiket bevezesse, a már bevezetett adót a
következő évre módosítsa, vagy hatályon kívül helyezze. A Htv. garanciákkal övezett döntési
autonómiájából eredően, az önkormányzat határozza meg az adó bevezetésének időpontját,
időtartamát és mértékét is. 2011. évben is meghatározó az ingatlanadókból és az iparűzési
adóból befolyó helyi adóbevételek.
A község helyi adóit (tőke) három fő szempont szerint lehetett csoportosítani:
- az ingatlanokat terhelő helyi adók (31,73%),
- a vállalkozási tevékenység végzése után fizetendő adó (52,96%), valamint
- a „tartózkodás” ideje után beszedett adó (15,31%).
Szarvaskő község önkormányzata az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, a gazdálkodási
követelményekhez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan állapította meg.
2011. évre helyi rendeletben mértékemelés nem következett be. A mértékek megállapítása
során figyelemmel volt a Htv.-ben meghatározott felső (adómaximum) határokra is.
A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi adók fajtáit és mértékét nem eredeti
jogalkotói hatáskörben, hanem felhatalmazás alapján megalkotott önkormányzati rendeletben
állapíthatta meg. A helyi jogalkotás, azaz az önkormányzatok képviselő-testülete, a helyi adók
szabályozása során nem léphet túl a törvényi kereteken, az önkormányzat a Htv.-ben
meghatározott esetekben és mértékig volt jogosult szabályokat alkotni.
A rendeletek megalkotása során a helyi adópolitika alapvető célja az volt, hogy a helyi adók
az önkormányzat folyamatos, állandó, stabilan előre tervezhető, biztos bevételi forrását
jelentsék, ugyanakkor az adózói kört illetően méltányos, igazságos és megfizethető legyen.
A községben az átlagokat tekintve, alacsony mértékben kerülnek a törvényi lehetőségek
kihasználásra. Különösen igaz ez az ingatlanokat terhelő adónemek (építményadó,
magánszemélyek kommunális adója, telekadó) esetében, hiszen itt a törvényi maximumokhoz
képest 11%-17,4%-31,5%-ig terjednek a helyi adómértékek átlagos nagyságai.
Helyi iparűzési adóban konstans az adóalapra vetített 2 százalékos mérték, ám annak 75%-át
„használta ki” a település, hiszen 1,5%-ban van elfogadva az iparűzési adó mértéke.
Az idegenforgalmi adóban a törvényi mérték 74,2%-ával történik az adók beszedése és
minden beszedett forint mellé 1,50 Ft normatív támogatás is lehívhatóvá vált. A beszedett adó
okán 2011. évre 1 455 ezer forint üdülőhelyi normatíva lehívására lesz lehetőség.
2012. évben indokoltnak látszik a helyi adóknál a mértékek valorizálása.
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A pénzforgalmi bevétel túlnyomó része a háztartások befizetéséből származott, összegszerűen
4879,7 ezer forint értékben, százalékosan 56,46%-os arányban. 2011. évben a gazdálkodók az
adók 43,54%-át fizették, összegszerűen ez 3763,6 ezer forintot tett ki.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24. § (4) bek. c.) pontja alapján a
közvetett támogatásokat - így különösen önkormányzati rendelet által biztosított
adóelengedéseket, adókedvezményeket – be kell mutatni az éves értékelés során. A helyi
adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) szerint az önkormányzat adó-megállapítási joga arra
terjed ki, hogy: az e törvény második részében meghatározott mentességeket,
kedvezményeket további mentességekkel, kedvezményekkel kibővítse.
Az önkormányzat adó-megállapítási jogát korlátozza az, hogy a vállalkozó üzleti célt szolgáló
épülete, épületrésze utáni építményadó, telke utáni telekadó és a helyi iparűzési adó
megállapítása során - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - a 6. § d) pontja nem
alkalmazható. A Htv. törvény hatálya egyébként – az idegenforgalmi adó kivételével - nem
terjed ki a Magyar Államra, a helyi önkormányzatra, az országos és helyi kisebbségi
önkormányzatra, a költségvetési szervre.
Egyébként a Htv. alapján adómentes valamennyi helyi adó alól az egyesület, az alapítvány, a
közszolgáltató szervezet, a köztestület, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a
magánnyugdíjpénztár és - kizárólag a helyi iparűzési adó vonatkozásában - a közhasznú
szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság. A jelzett mentesség abban az adóévben
illeti meg az adóalanyt, amelyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből
származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem
keletkezett. Az építmény- és telekadóban a mentesség - az ott felsorolt adóalanyok számára az alapító okiratban, alapszabályban meghatározott alaptevékenység kifejtésére szolgáló
épület és telek után jár. E feltételek meglétéről az adóalany írásban köteles nyilatkozni az
adóhatóságnak. A külföldi magánszemély és szervezet akkor lehet adómentes, ha az
adómentességét nemzetközi szerződés vagy viszonosság biztosítja.
Szarvaskőben, építményadóban, telekadóban, idegenforgalmi adóban, helyi iparűzési adóban
önkormányzati rendelet adókedvezményt, mentességet 2011. évre nem tartalmazott.
A gépjármű-adóztatás országosan egységes elvek, mértékek, kedvezmények és mentességek
alapján történik, ebben önkormányzati szabályozási kompetencia nincs. A gépjárműadóról
szóló 1991. évi LXXXII. Törvény (Gjt.) hatálya nem terjed ki a magyar hatósági
rendszámtáblával ellátott mezőgazdasági vontatóra, a lassú járműre és a lassú jármű
pótkocsijára, a négykerekű segédmotoros kerékpárra, a külön jogszabály szerinti
„méhesházas” gépjárműre, a munkagépre, a CD, a CK, a DT, az OT és a Z betűjelű
rendszámtáblával ellátott gépjárműre, valamint a külföldön nyilvántartott tehergépjárművek
közül azokra, amelyek az Európai Unió valamely tagállamában vannak nyilvántartva.
A Gjt 5. §-a alapján mentes az adó alól a költségvetési szerv, az egyesület, az alapítvány a
tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési
kötelezettsége nem keletkezett, az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért
számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi
menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott. A feltétel teljesüléséről
az adóalanynak nyilatkoznia kell. Az egyház tulajdonában lévő gépjármű, a létesítményi
tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő
gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve a műszaki
mentésben, a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a
cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott
nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő - ideértve
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a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is - egy darab, 100 kW teljesítményt el nem
érő, nem személy taxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint erejéig.
Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több
személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű
személygépkocsi után jár, a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsi, az a
gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság biztosítja.
A Gjt 8. §-a szerint 20%-os kedvezmény illeti meg - azon autóbuszt, tehergépjárművet - a
nyerges vontató kivételével, amely után 30%-os kedvezmény jár -, amely a közúti járművek
forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV.
12.) KöHÉM rendelet (e § alkalmazásában KöHÉM rendelet) 5. számú melléklete II. alpontja
szerinti „5”, „6”, „7” vagy „8” környezetvédelmi osztályjelzéssel (kóddal) ellátott.
- 30%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet - a nyerges-vontató
kivételével, amely után 50%-os kedvezmény jár -, amely a KöHÉM rendelet 5. számú
melléklete II. alpontja szerint legalább „9”, „10”, „11”, „12” környezetvédelmi osztályjelzéssel (kóddal) ellátott.
Az összes tartozás állomány 78,5%-át a vállalkozások adótartozásai adják. 14 személy illetve
társaság tartozik 50 ezer forintot meghaladó adóösszeggel, ez adja a tartozás állomány 51%át.
Továbbra is kedvezőtlenül hat, hogy magas a felszámolásban érintett vállalkozások „bedőlt”
adótartozásának aránya, ami folyamatosan emelkedő trendet mutat. Az összes hátralék
állomány 44%-a, ilyen jellegű követelés. A felszámolási eljárás megindulását követően az
önkormányzati adóhatóságnak már semmiféle ráhatása nincs a tartozások megtérülésére, így
nagy valószínűséggel, ezekről az összegekről majd le kell mondania az önkormányzatnak. A
felszámolás során kimutatott követelésállomány egy év alatt 10%-kal nőtt.
Míg az ingatlanokra kiterjedő helyi adók tekintetében csökkentek a kintlévőségek, addig
iparűzési adóban és gépjárműadóban növekedtek a be nem fizetett adók összegei.
Követeléskezelés és végrehajtási cselekmények következtében 1 779 ezer forint tartozás
beszedése valósult meg, azaz az adóbevételek 20,6%-a valamilyen kényszercselekmény, vagy
felszólítás hatására rendeződött.
Barta Győző
Kérdezi, hogy van e hozzászólás, észrevétel?
Mivel nincs, kéri, hogy szavazzanak.

Szavazás: 4 igen szavazattal elfogadásra került
6/2012. (II. 14.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja a 2011. évi, Szarvaskő
önkormányzati adóbevételekkel kapcsolatos szöveges beszámolóját.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
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8.
Szóbeli előterjesztések, egyéb ügyek, indítványok
Előterjesztő: Barta Győző polgármester

Barta Győző
Tájékoztatja a képviselőket, hogy az önkormányzati vagyonbiztosítás évfordulója április
hónap. Az Optimális Kft elkészített egy kockázatkezelési szakvéleményt. Jelenleg a biztosítás
az MKB-nél van megkötve.
Jelenleg csak vagyonbiztosításra szól a szerződés, nem szerepel benne felelősségbiztosítás. A
jelenlegi számítás szerint nincs önrész, és felelősségbiztosítással is kiegészítették, és
153.740,-Ft összeget kellene megfizetni egy évre vonatkozóan. Három évre szól a szerződés.
Lőrincz József
Kérdése, hogy a három év alatt milyen emelkedés várható a megfizetendő díjra vonatkozóan?
Barta Győző
Ezt külön nem tartalmazza az ajánlat, így valószínűleg az elkövetkezendő évekre is ezt a
tarifát kínálják. A szerződés aláírása előtt ezt pontosítjuk az ajánlat készítővel.
Barta Győző
Tájékoztatja a képviselőket, az Iskola épülettel kapcsolatban 2012. február 01-én
birtokbavételi eljárás folyamán, leltár készült az ott lévő ingóságokról. A bejáratok pecséttel
ellátva lezárásra kerültek. A birtokba vétel megtörtént, a több már első lépésben a végrehajtó
feladata, és a megbízott ügyvédi irodáé.
(20:25 órakor megérkezik Dr. Zsirai Sándor képviselő úr.)
Kérdezi, hogy van e még a képviselőknek a szóbeli előterjesztésekhez hozzászólásuk?
Benkó Dániel
Polgármester úr levelet írt nemrégiben Kovács Ferenc, Rózsa u. 43. szám alatti lakosnak a
legeltetéssel, és károkozással kapcsolatban. Ebben a levélben utalás történt a bérleti
szerződésük felmondására. Tudomása szerint az idei év elején megkapták a bérleti díjra
vonatkozó számlát, melyet be is fizettek. Kérdése, hogy mit tud polgármester úr ezzel
kapcsolatban, hogyan lehet ezt orvosolni?
Barta Győző
A levélre nem reagált a címzett. Az nem lenne jó, ha a lakóingatlanához vinné vissza az
állatait. Megkeresi a bérlőt, és megkérdezi a további elképzeléséről.

Dr. Zsirai Sándor
Információi szerint az a terve az említett bérlőnek, hogy el fog költözni, ezért tartja furcsának,
hogy ilyen gyorsan befizette a bérleti díj számlát.
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Barta Győző
Kérdezi, hogy van e még a képviselőknek a szóbeli előterjesztésekhez hozzászólásuk?

Több nyílt ülésű napirend és hozzászólás nem lévén az ülést berekeszti.

Legközelebb 2012. március 20. napján 18:00 órakor tartanak testületi ülést.

k. m. f.

Barta Győző
polgármester

Dr. Kovács Luca
jegyző
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