JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének
2012. december 27-én megtartott n y í l t testületi
üléséről.

Jelen vannak:

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

Meghívott vendég: Mihálkovics Péter körzeti megbízott
Jegyzőkönyvvezető: Kiss Marianna
Barta Győző
Köszönti a megjelent képviselő urakat, külön tisztelettel köszönti Mihálkovics Péter
urat.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az 5 képviselő közül jelen van 4, a testületi ülés
határozatképes, azt megnyitja. Képviselőtársai a meghívóban feltüntetett napirendi
anyagot írásban megkapták. Van-e valakinek más napirendi javaslata?
Szavazásra bocsátja a napirendekre tett javaslatot.
Szavazás
1.

4 igen szavazattal elfogadásra került

Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet tervezete
az önkormányzat 2013. évi átmeneti gazdálkodásáról
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
Meghívott vendég: Juhászné dr. Krecz Erzsébet E.M.J.V. Gazdasági Iroda
vezetője

Barta Győző
Szarvaskő Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetét az
államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 25. §
(1) bekezdésének megfelelően a polgármesternek a Költségvetési törvény kihirdetését
követő 45 napon belül be kell nyújtania a képviselőtestületnek.
Az Országgyűlés a 2013. évi költségvetési törvényt 2011. december első felében
elfogadta, azonban még nem került kihirdetésre. Szarvaskő Község Önkormányzata
2013. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotására a képviselőtestület 2013.
januári, vagy 2013. február eleji ülésén kerülhet sor. A költségvetési év kezdetétől az
önkormányzati költségvetés elfogadásáig terjedő időszakot az Államháztartásról szóló
törvény az átmeneti gazdálkodás időszakának minősíti.
A gazdálkodás folyamatossága érdekében az Áht. 25. § (1) bekezdése szerint az
önkormányzat az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkothat, amelyben
felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy a helyi önkormányzat bevételeit
folytatólagosan beszedhesse, és kiadásait fedezhesse, illetve meghatározza, milyen
intézkedéseket tehet a rendelet keretein belül.
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A polgármester az átmeneti gazdálkodás időszaka alatti tevékenysége során köteles
figyelembe venni a jogszabályokban és a képviselőtestület hatályos rendeleteiben,
határozataiban foglaltakat.
Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás
időtartamát. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján
megszűnik. A felhatalmazás időtartama alatt beszedett bevételeket és teljesített
kiadásokat a 2013. évi költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.
Az előterjesztéshez kapcsolódó rendelet-tervezet ezt az átmeneti helyzetet hivatott
szabályozni.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy fogadja el a 2013. évi költségvetési
gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló rendelet-tervezetet.
Barta Győző
Kéri, hogy szavazzanak.
Szavazás: 4 igen szavazattal elfogadásra került

Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2012.(XII. 28.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól
Szarvaskő Község Önkormányzata az államháztartásról szóló módosított 2011. évi
CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 25. § (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 2013.
január 1-jétől a 2013. évi költségvetési rendelet hatályba lépéséig az önkormányzat
2013. évi gazdálkodásának folyamatosságát a Szarvaskő Község Önkormányzata
2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosított előirányzatainak 80%-os
szintjén, időarányosan biztosítsa. Kivételt képeznek a 2012. 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 Magyarország 2013. 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 2013. évi
költségvetés részét képezi, a beszedett bevételek és teljesített kiadások beépítésre
kerülnek a 2013. évi költségvetésbe.
3. §
A rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit Szarvaskő Község
Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet hatályba lépéséig kell
alkalmazni. Ezen rendelet a 2013. évi költségvetési rendelet hatályba lépésével
egyidejűleg hatályát veszti.
Szarvaskő, 2012 december 28.

Dr. Kovács Luca
jegyző

Barta Győző
polgármester

2. Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet tervezete a
települési
szilárd
hulladékkal
kapcsolatos
hulladékkezelési
helyi
közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás
kötelező igénybevételéről szóló 9/2009. (V.12.) önkormányzati rendelet
módosítására.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
Meghívott vendég: Jakab Zoltán Városgondozás Eger Kft. ügyvezető
igazgatója

Barta Győző
A Városgondozás Eger Kft. a 2013.évre vonatkozó szemétszállítási díjjavaslatát - a
2012.évi CLXXXV. törvény a hulladékról, valamint a 64/2008. (III.28.) Korm. rendeletet,
és az Önkormányzat vonatkozó és az alábbi lényeges körülményeket is figyelembe véve
- terjeszti elő:
•

Az átrakó állomás üzemeltetőjének fizetendő ártalmatlanítási díj a 2012. évi
10 500,- Ft/tonnás nettó árról a 2013. évben (A Heves Megyei
Hulladékgazdálkodási Társulástól kapott információ alapján) 13 230,- Ft/tonna
+ Áfa árra emelkedik, azaz a 2012. évi ártalmatlanítási díj 26 %-al nő a 2013.
évben.

•

Az üzemanyag ára, a NAV portáljának adatai alapján, a 2011. év októberét és a
2012. év októberét vizsgálva a gázolaj vonatkozásában 19 %-ot emelkedett, ezért
a folyamatokat figyelembe véve a 2013. évre további jelentős növekedés
prognosztizálható.
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•

A minimálbér összege 93 000,- forintról a 2013. évben előzetes információk
alapján 97 000-100 000,- forintra változik (a díjjavaslatnál 98 500,-Ft-os
összeggel számoltunk).

•

Megvizsgálva a megyei jogú városok (23 db város között a 16. helyezés, a
csökkenő árak sorrendjében) és más települések hulladékdíj rendszerét,
megállapítható, hogy a cég szolgáltatási területén a tarifa országosan is
alacsonynak mondható.

•

A KSH jelentése alapján a szakági infláció 8,1 %-os mértékű volt.

•

A KSH legfrissebb adatai szerint 2012. első félévében az átlagos magyar
„kukaár” (110-120 literes) nettó 376,- Ft/ürítés volt.

•

A díj megállapítási javaslat megalapozásához társaságunk elkészítette a 2012.
évre vonatkozó részletes költségkimutatást az I-IX. havi tényadatok, valamint az
ebből kalkulált éves várható költségek vonatkozásában. A 2013. évi díj esetében
egy változatot terjesztünk elő:
1. a nettó 12,1 %-os áremelés, mely az ártalmatlanítási díj emeléséből
származó díjnövekményt, az 5 %-os inflációt és a minimálbér 5,9 %-os
emelését tartalmazza

A 2013. január 01-től életbe lépő törvényi változások alapján a fizetendő díjnál a
megállapított járulékok (100,- Ft / lakos / év és 3 000,- Ft / tonna) arányos részeit is
kénytelenek voltunk figyelembe venni.
Ez a mértékű emelés a 2013. évben bruttó 226,- forinttal növeli a háztartások kiadásait
havonta.
A szolgáltatás színvonalának megtartása érdekében a nettó 12,1 %-os díjemelést a
megnövekedett költségek finanszírozhatósága miatt és a település és a cég érdekeit
szolgáló fejlesztések, beruházások érdekében javasoljuk.
Javasolt nettó díjtételek, egyszeri ürítés vonatkozásában a 2013. évre:
110-120 literes edényzet

380,-Ft

60 literes edényzet

290,-Ft

~80 literes jelölt zsák (zsák+szolgáltatás)

300,-Ft

4 m3-es konténer

13 630,-Ft

Dr. Zsirai Sándor
Kérdése, hogy milyen jogszabályi változások várhatóak a következő évben?
Barta Győző
Az új díjat célszerű lenne 2012. december 31. napján életbe léptetni, mert ebben az
esetben még a jelenlegi jogszabályok alapján történhet a megállapítása. 2013. évben a
közszolgáltató a 2012. december 31. napján alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb
4,2 %-kal megemelt mértékű díjat alkalmazhat.
A képviselő-testület az adott ajánlatot elfogadhatja, vagy más árat ajánlhat és fogadhat
el. Egyeztetve a Városgondozás Igazgatójával alacsonyabb díj elfogadását javasolja, mit
a Városgondozás Kft által megadott árak.
Barta Győző
Kéri, hogy szavazzanak.
Szavazás: 4 igen szavazattal elfogadásra került

SZARVASKŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2012. (XII. 28.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás
kötelező igénybevételéről szóló
9/2009. (V. 12.) önkormányzati rendeletének módosítására

2. számú melléklet
Hulladékkezelési közszolgálati díjak

Tárolóedény típusa

120 literes kukaedény
60 literes kukaedény

Ürítési díjak
Félévre
Egy évre
(1 ürítés)
számítva
számítva
(26 ürítés)
(52 ürítés)
nettó
bruttó
nettó
bruttó nettó bruttó
12.324 19.396
24.648
373Ft
474 Ft 9.698 Ft
Ft
Ft
Ft
9.438 14.872
18.876
286 Ft
363 Ft 7.436 Ft
Ft
Ft
Ft
heti 2 db * 26

heti 2 db * 52 hét
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80 literes zsák
Konténer (4 m3)

280 Ft

356 Ft

hét
14.560 18.512
Ft
Ft

29.120
Ft

37.024
Ft

13.375Ft 16.986Ft
2013. január 01.-től - 2013. december 31.-ig

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
A rendeletben meghatározott díjat 2013. január 01. napjától kell alkalmazni.

Barta Győző
Polgármester

Dr. Kovács Luca
jegyző

3. Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet-tervezete az
a helyi állattartásról szóló 4/2006 (05.17.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Barta Győző polgármester

Barta Győző
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 6. § (2) bekezdésének a), b) és c) pontja
részben, a 8-9. és 10. §-a pedig teljes egészében a kedvtelésből tartott állatok tartására
vonatkozó szabályokat tartalmaz. A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és
forgalmazásáról szóló Korm. rendelet részletesen szabályozza a kedvtelésből tartott
állatok tartásának feltételeit.
Az Alkotmánybíróság 146/2011. (XII.02.) AB határozatában megállapította, hogy az
említett Korm. rendelet megalkotásával a jogi helyzet alapvetően megváltozott, mivel
addig nem volt a kedvtelésből tartott állatok tartásáról országos szintű jogi
szabályozás, amelyhez az önkormányzatoknak igazodniuk kellett volna.
2010. óta már van ilyen szabály, így a továbbiakban a kedvtelésből tartott állatok
tartásának szabályozása nem lehet a helyi önkormányzatok képviselőtestületének
biztosított jogalkotási tárgy. Az önkormányzati rendelet a Korm. rendeletben
meghatározott tartási szabályokon túl nem állapíthat meg eltérő szabályokat.
2012. október 1-jén lépett hatályba az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló
2008. évi XLVI. törvény módosítása (továbbiakban: Éltv.), melynek 6. § (6) bekezdése
szerint „Mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem
korlátozható.”
A fentiek alapján a helyi állattartásról szóló 4/2006 (05.17.) önkormányzati rendeletnek
a kis és nagytestű haszonállatok tartásának szabályaira vonatkozó rendelkezései is
törvénysértővé váltak.

Megyénkben a Heves Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti
Főosztálya körlevélben kért tájékoztatást a jegyzőktől az állattartási rendeletekkel
kapcsolatos intézkedéseikről.
A fentiek értelmében a helyi állattartásról szóló 4/2006 (05.17.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezésére teszek javaslatot.
II.
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.)
Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) 36. § (5) bekezdése alapján:
„Az állattartás céljára szolgáló épületek, helyiségek és melléképítmények építési telken
való elhelyezésénél irányadó védőtávolságokat és más építési feltételeket - a
közegészségügyi és az állategészségügyi, továbbá a környezetvédelmi követelmények
meghatározásával - az állattartásról szóló helyi önkormányzati rendeletben kell
megállapítani.”
A kialakult jogi helyzetben az állattartás rendjéről szóló rendelet kizárólag az
állattartási létesítmények elhelyezésére vonatkozó építésügyi előírások tekintetében
tartalmazhat olyan előírásokat, melyek nem ellentétesek magasabb szintű
jogszabállyal.
A mellékelt rendelet-tervezet elfogadásával a Képviselő-testület biztosítaná a
helyi állattartási rendelet magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelését.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezet elfogadására.

Szavazás: 4 igen szavazattal elfogadásra került

Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2012 (XII. 28.) önkormányzati rendelete
az állattartás rendjéről
Szarvaskő
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
országos
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet
36. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1.§
(1)
A rendelet hatálya kiterjed Szarvaskő Község bel- és külterületén az állatok
elhelyezésére szolgáló építmények követelményeire.
(2)
A rendelet alkalmazása tekintetében:
a) nagytestű haszonállat: ló, szamár, öszvér, szarvasmarha,
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b) kistestű haszonállat: sertés, juh, kecske, baromfi: tyúk, pulyka, gyöngyös, liba, kacsa,
nyúl, húsgalamb, róka, nutria, pézsma, nyérc, görény és méh.
Az állattartás általános szabályai
2. §.
(1) Az állattartó köteles az állattartás alatt folyamatosan betartani az állatvédelmi és
állattartási, a közegészségügyi és a környezetvédelmi előírásokat. Az állattartó köteles
a jó gazda gondosságával eljárni.
(2) Az állattartó köteles az állatok tartására szolgáló létesítmények tisztaságát
biztosítani, szükség szerint takarítani, fertőtleníteni, a káros rovarok és rágcsálók
irtásáról rendszeresen gondoskodni.
(3) Az állattartó köteles állatai egészségének megóvása érdekében az
állategészségügyi rendelkezéseket megtartani és az állatok megbetegedése esetén
állatorvos igénybevételéről gondoskodni.
(4) Ha az állattartó felhagy az állattartással, köteles gondoskodni azok elhelyezéséről.
Az állatok elhelyezésére szolgáló építményekre vonatkozó előírások
3. §
(1)
Haszonállat elhelyezésre szolgáló helyiség istálló, ól ketrec, egyéb
építményektől, műtárgyaktól, létesítményektől való távolsága:
a)
nagytestű haszonállat istállója és sertésól a lakóépület legközelebb levő
nyílászárójától 10 m-re, fúrt kúttól 10 m-re, ásott kúttól 15 m-re, szomszéd
lakóépülettől 15 m-re,
b)
kistestű haszonállat és egyéb állat ólja, ketrece a lakóépület legközelebb
levő nyílászárójától 10 m-re, fúrt kúttól 5 m-re, ásott kúttól 10 m-re, szomszéd
lakóépülettől 10 m-re,
c)
trágya- és trágyalétároló a lakóépület legközelebb levő nyílászárójától,
közterülettől 10 m-re, fúrt kúttól 10 m-re, ásott kúttól 15 m-re, szomszéd
lakóépülettől 15 m-re,
helyezhető el.
(2)
Haszonállatot tartani csak jól tisztítható, hézagmentes padozatú, szilárd
burkolatú létesítményben szabad. Nagytestű haszonállat esetében a trágyalét zárt,
szivárgásmentes trágyalé-gyűjtőbe kell elvezetni. A trágyát csak fedett,
szivárgásmentes, szükségszerűen kezelt és fertőtlenített trágyagödörben, illetve
trágyagyűjtőben lehet tárolni.
Záró rendelkezések
4. §
Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi az állattartásról szóló
4/2006. (05.17.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

5. §
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Barta Győző
polgármester

Dr. Kovács Luca
jegyző

4. Szóbeli előterjesztése, egyéb ügyek indítványok
Előterjesztő: Barta Győző polgármester

Barta Győző
Ismerteti, hogy testületi határozat alapján feljelentést tett az önkormányzat Mizsei
Attila szérűskerti lakos ellen a 782 és 783 hrsz-ú ingatlanokon történt fakivágás miatt.
2012. november 15. napján megkaptuk a határozatot a rendőrségtől, melyben leírják,
hogy a feljelentést elutasítják, mert a cselekmény nem bűncselekmény.
A feljelentés elutasításában szerepel a Be 174.§ (1) bekezdés a) pontja, mely alapján
elutasították a feljelentést. Ez szerepel az indoklásban is. Továbbá a határozat magába
foglalja a Be. 175. § (1) bekezdés, figyelemmel a (2) bekezdés rendelkezéseire. Ezt a
hétköznapokban vádalkuként ismerjük.
Kérdése, hogy miért került be az elutasításba ez a paragrafus?
Mihálkovics Péter
Általánosságban elmondja, hogy a gép a jogszabályi hátteret beemeli a határozat
készítésénél és az indoklás részben tér ki részletesen, hogy melyik jogi rendelkezés
alapján lett elutasítva.
Barta Győző
Tájékoztatja a képviselőket, hogy 2012. december 27-én 10:15 órakor Dr. Kovács Luca
Eger Megyei Jogú Város jegyzőjével történt telefonbeszélgetés során szerzett tudomást
arról, hogy Eger Megyei Jogú Város nem kíván közös hivatalt fenntartani Szarvaskő
Község Önkormányzatával.
A közös hivatal fenntartása miatt Eger Polgármesteri Hivatal elnevezés változása miatt
olyan mértékű adminisztrációs feladat hárulna rájuk, amit nem kívánnak felvállalni. A
törvény értelmében, ha Szarvaskő Község Önkormányzat képviselő-testülete
ragaszkodik az Egerrel történő közös hivatal felállításához, Eger város részére, a
Kormánymegbízott adhat felmentést, mellyel szükség esetén élni kívánnak.
Összegezve Eger város számára nem kívánatosak vagyunk a jövőben. Január- Február
hónapok állnak a rendelkezésre önkéntes közös hivatal felállítására, melyben
lehetőségeink Egercsehi, Felsőtárkány, Egerbaktai közös hivatalokhoz való csatlakozás.
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Ősz folyamán többször rákérdeztem Jegyző Asszonynál a közös hivatal létrehozására.
Azt a választ kaptam, hogy megbeszéli a főnökével, rendben lesz minden. Elmondja,
hogy személyesen fog beszélni Eger Város polgármesterével. Kéri a képviselőket, hogy
együtt próbáljanak meg ez ügyben valamit tenni. Több évszázados hová tartozásunkat
akarják most megváltoztatni.
Kéri a képviselők véleményét.
Nahóczki László
Nem érti, hogy ezt miért ennyire későn, december 27-én és miért telefonon kell
közölni. Nem érti, hogy miért nem akar Eger a községünkkel közös hivatalt
működtetni, amikor eddig egy teljes mértékben jól működő dolog volt.
Dr. Zsirai Sándor
Teljesen meg van döbbenve a hallottakon. Javasolja polgármester úrral tisztázni az
okokat. Ezt a jól működő rendszert mindenképpen fent kellene tartani. Ha kell,
minden szálat meg kell mozgatni annak érdekében, hogy ezt a jól működő rendszert
fenntartsuk.

Barta Győző
Kérdezi, hogy van-e még a képviselőknek hozzászólásuk?

Több nyílt ülésű napirend és hozzászólás nem lévén az ülést berekeszti.
Legközelebb 2013. január 15. napján 18:00 órakor tartanak testületi ülést.

k. m. f.

Barta Győző
polgármester

Dr. Kovács Luca
jegyző

