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Barta Győző
Köszönti a megjelent képviselő urakat, külön tisztelettel köszönti Dr. Szemes
Gabriellát.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az 5 képviselő közül jelen van 4, a testületi ülés
határozatképes, azt megnyitja. Juhászné dr. Krecz Erzsébet Irodavezető Asszony jelezte
késését, valamint Dr. Zsirai Sándor jelezte, hogy néhány percen belül megérkezik.
Képviselőtársai a meghívóban feltüntetett napirendi anyagot írásban megkapták. Van-e
valakinek más napirendi javaslata?
18:10 órakor megérkezik a tárgyalóterembe Dr. Zsirai Sándor képviselő úr.
Szavazásra bocsátja a napirendekre tett javaslatot.
Szavazás
1.

5 igen szavazattal elfogadásra került

Előterjesztés Szarvaskő Községi Önkormányzat 2013-2016. 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:
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Megnevezés
Helyi adókból származó bevétel
Osztalékok, koncessziós díj, hozambevétel
Bírság, pótlék- és díjbevétel
Tárgyi eszközök, immateriális jószág,
részvény, részesedés, vállalat értékesítésből
vagy privatizációból származó bevétel
Önkormányzati
vagyon
és
az
önkormányzatot megillető vagyoni értékű
jogértékesítésből
és
hasznosításából
származó bevétel
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Saját bevételek összesen:

2013. év

5.000

E Ft
2016.
év
5.000

40
1.500

40
1.500

40
1.500

6.540

6.540

6.540

5.330

2014.
év
5.000

70
5.000

10.400

2015. év

Az önkormányzatnak a 2013. – 2016. közötti időszakra nincs adósságszolgálata és
kezességvállalása sem.
Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy a 2013. - 2016. években várható saját
bevételekről szóló határozati javaslatot fogadja el.
Lőrincz József
A törvény biztosan így szól, de a saját bevételnél sok minden más is lehet, mint a
megnevezettek, másra is lehet koncentrálni.
Továbbra sem támogatja a vagyon eladását, csak azért, mert egy sarokszámból hiányzik
ez a szám. Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat
értékesítésből vagy privatizációból származó bevételnél, készült valamilyen felmérés az
összegekre vonatkozóan? Ha tervezünk egy ilyennel, mi ennek az alapja? Van annyi
értéke, hogy ezeket a betervezett összegeket fedezze, vagy van-e erre fizetőképes
kereslet? Véleménye szerint ez nem életszerű. Azért ültetik a települések élére a
testületeket, hogy a vagyont megőrizzék.
Nem támogat semmiféle vagyonvesztést.
Kérdése, hogy mi történik velünk április 30. napjával? Akkor valószínűleg már akkor
Ostorossal közösen működünk, fizetve nekik még nem tudjuk mennyi pénzt, talán egy
új költségvetést kell elfogadnunk?
Barta Győző
Ha az elmúlt éveket nézzük, az Önkormányzat nem hogy vagyont vesztett, inkább
vagyont gyarapított és természetesen ez a jövőbeni szándék. Amennyiben értékesítésre
kívánunk valamit tenni, azt testületi döntéssel kell megerősíteni, elfogadni, vagyis
közös döntés lesz. Meg kell próbálni, amennyire lehet, a költségvetés bevétel-kiadási
oldalát egyensúlyba hozni.
2013. évre betervezésre került5.000 e Ft. Tárgyalás alatt van egy ingatlan értékesítése.
Ennek az értéke 3-4 millió forint között van. Vannak kisebb tételek, különösen a
nyugodó-dűlőben. Bérlemények megvásárlásának szándékát jelezték a bérlők. A
testület egyértelműen kinyilvánította, hogy egyelőre ezeket a bérleményeket nem

kívánja értékesíteni. Amennyiben hosszabb távon megmaradó fejlesztésre,
beruházáshoz szükség lesz a forrásra, akkor talán értékesítésre kerülhetnek. A
vagyonra közösen kell vigyáznunk.
Vagyonvesztés biztosan nem fogja érni az Önkormányzatot.
Benkó Dániel
Jelenleg olyan nyomott áron vannak a zártkertek és egyéb területek értéke, hogy
vagyonszerzésre kellene törekednie az Önkormányzatnak. Ezeken a részeken élni
kellene azzal, hogy szereznie kellene területeket.
Nahóczki László
A 2016. évig betervezett 9.500 e Ft valóban nagy összeg. Úgy gondolja, vagyonvesztés
nem állhat fenn, csak vagyon átkonvertálás ilyen tekintetben. Azoknál az
ingatlanoknál, ahol az Önkormányzatnak résztulajdona van, el kellene gondolkodni az
értékesítésben, hogy fejlesztésekre tudjuk fordítani.
Javasolja, hogy ezeket az ingatlanokat vegyék sorba, mérjék fel, és ott ahol vételi
szándékkal szeretnének élni a bérlők, hozzák testület elé. A döntéseket közösen kell
meghozni.
Barta Győző
Nincs akadálya az ingatlanok felmérésének, hogy melyek értékesíthetőek.
Dr. Zsirai Sándor
Tudni kellene, hogy ezek a számok azért vannak itt, hogy a költségvetési egyensúly
fenntartható legyen, vagy pedig valamilyen törvényi előírás miatt?
Barta Győző
Erre az évre, ha akarjuk, reális is lehet ez az összeg. Amennyiben szükség lesz, és van
olyan ingatlanunk, ami nem a törzsvagyon és a közvetlen működésnek nem feltétele,
nem lehetetlen, hogy megváljunk tőle.
Javasolja, hogy az Irodavezető Asszonyt várjuk meg a döntéssel, így kezdjük meg a
második napirend tárgyalását, vonjuk össze az első napirenddel.
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Szarvaskő
Községi
Önkormányzatának
…………../2013.
(…….)
önkormányzati
rendelete
az
Önkormányzat
2013.
évi
költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
Meghívott vendég: Juhászné dr. Krecz Erzsébet E.M.J.V. Gazd. Iroda
vezetője

Barta Győző
I. Szarvaskő település 2013. évi költségvetési politikájának rendező elvei, kiemelt
feladatai
A 2013. évi költségvetés irányelveit alapjaiban meghatározza az önkormányzatok
finanszírozásának teljes átalakítása, továbbá a saját bevételek alakulása, ennek mértéke
kívánalmak szerinti növelése.
Mindenképpen továbbra is alapelv kell, hogy legyen a lakosság számára nyújtott
szolgáltatások, a településüzemeltetés szinten tartása, erre fedezetet biztosítottunk a
költségvetésben.
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Az önkormányzati igazgatás megváltozása – körjegyzőség megszűnése, helyette közös
hivatal fenntartása – finanszírozási vonalon nem támogatja az eddigi szinten közös
hivatal működtetését.
Az intézményi változások tulajdonosi és finanszírozási oldalról is érintik az
önkormányzatot.
2012. december 31-i hatállyal megszűnt az Egri Kistérség Többcélú Társulás
Munkaszervezete is mint önálló intézmény, valamint a Balassi Bálint Általános Iskola
közös fenntartásban történő működtetése is.
A 2013. évi költségvetés fontos alappillére a saját bevétel. A gépjármű adó 60%-a
központosításra került.
A meglévő értékeink, ingatlanjaink hatékony működtetése, felhasználása mellett új
lehetőségek felkutatásával, főleg a mezőgazdasági területek hasznosításánál kívánunk
új forrásokat bevonni.
A 2013. évi költségvetési egyensúly megtartásának további záloga az eddig is folytatott
takarékos gazdálkodás, így biztosítható a pénzügyi stabilitás.
Tiszta, rendezett, virágos településkép megőrzése, további formálása az önkormányzat
településüzemeltetési feladat vállalása mellett a lakosság bevonásával érhető el.
A költségvetési egyensúly fenntartása érdekében az eddigieknél nagyobb mértékű
ingatlanértékesítés szükséges. Elsősorban olyan területeket vagy ingatlanokat kívánunk
értékesíteni, amelyekben az önkormányzat társtulajdonos, vagy a vagyon megtartása
nem indokolt.
A települést régóta nyomasztó közműhálózati hiányosság egyik fele megszűnt. A
második vízmű kút üzembe állásával a lakosság ivóvíz gondja megoldódott. A
szennyvíz tisztító mű 2012. év végi bővítése után 2013-ban az elkezdett
szennyvízcsatorna hálózat tervezését, engedélyezését befejezve az első szakasz
megépítése is kívánatos.
A 2012. év végén leadott pályázat – mely a turisztikai attrakciók fejlesztése címen
került kiírásra - pozitív elbírálása esetén a 2013. év kiemelt feladata lesz a megvalósítás.
Minőségi javulás következne be a településen a turizmus, idegenforgalom, de a
közösségi élet szervezésének lehetőségei területén is.
Az idei évben várhatóan lezárulnak a terület átvételi tárgyalások a MÁV és Közútkezelő
fennhatóságában lévő 25-ös út menti területek és a vasútállomás környezetének
tekintetében is.
A lakosságra, családokra történő támaszkodás mellett továbbra is szükséges a civil
mozgalom lehetőségeinek kihasználása, bevonásuk településünk életébe. Általuk
bővülhet, színesedhet a rendezvénykínálat, segíthetnek a kultúra, sport,
környezetvédelem, stb. területén. Működésükhöz, pályázati önerőkhöz támogatási
keretet terveztünk.
Továbbra is fontos feladat 2013. 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 célszerű megtartani az országos, vagy
térségi szintű rendezvényeinket, természetesen figyelembe véve a szokások és főleg az
anyagi lehetőségek változását.
Törekedni kell arra, hogy a nagyobb, főleg nem helyieknek szóló rendezvényeken az
önkormányzat anyagi szerepvállalása csökkenjen.

Az önkormányzathoz érkező szociális kérelmek, segélyek tervezésében pontos alapot
nyújtanak az elmúlt évek gyakorlati számai, reményeink szerint az előző év mértékét
nem haladja meg a 2013. évi szükséglet.
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 az
idegenforgalmi-és iparűzési adó, melyek sajnos a legsérülékenyebbek is.
II. Bevételek
1. Szarvaskő intézményi működési bevételeiből 2.500 E Ft a bérleti díjbevétel. Az
önkormányzat bankszámláján lekötött pénzeszközből 2.300 E Ft-os
kamatbevétellel számolunk. A vadásztársasággal kötött szerződés alapján a
község területén lévő vadászterület után 150 E Ft-os bevétel realizálódhat.
2. A gépjárműadóból származó bevétel 2013. évben várhatóan mindössze 800 E Ft
lesz, szemben az előző évi 2.030 E Ft-os tervezett összeggel.
3. Helyi adóbevételekből 2013. évben 5.330 E Ft-ot terveztünk, amely a 2012. évi
bevételnél 222 E Ft-tal magasabb. A helyi adóbevételek közül legnagyobb
összegű 2.000 E Ft-tal a helyi iparűzési adóbevétel. Adópótlékokból,
adóbírságokból várhatóan 60 E Ft bevétele lesz az önkormányzatnak, míg egyéb
adóbírság címén 10 E Ft-ot.
4. Telekértékesítésből 2013. évben 5.000 E Ft-os bevétellel számolunk.
5. Államháztartáson belülről származó működési célú támogatásként 9.000 E Ft
került a költségvetésbe, mely a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól
területalapú támogatásként, valamint a közmunka program támogatására adott
pénzeszközből származik.
6. A helyi önkormányzatok általános működésének támogatása címén 10.177 E Ft
összegű bevétel szerepel a költségvetésben. Az általános feladatok támogatására
8.841 E Ft-ot, míg a pénzbeli szociális feladatok ellátásához 706 E Ft-ot kap az
önkormányzat.
7. Az üdülőhelyi feladatokra 2013. évre előirányzott 1.456 E Ft-os összeg a
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a 2011. évi tényleges idegenforgalmi
adóbevétel alapján került megállapításra. A lakott külterületen élők száma
alapján Szarvaskő 10 E Ft összegű központosított támogatásban részesül 2013.
évben.
III. Kiadások
1. Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adó, az ehhez kapcsolódó létszám:
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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 személyi juttatásként, valamint a munkaadókat terhelő
járulékként és szociális hozzájárulási adóként. A polgármester havi illetménye
bruttó 270.550 Ft, költségátalánya 64.932 Ft, a 4 fős képviselő testület részére
havi 20.000 Ft-os tiszteletdíjjal számoltunk.
2. Településüzemeltetési feladatok:
2013. évben is kiemelt fontosságú a településüzemeltetés színvonalának
megőrzése, lehetőség szerinti növelése. Közterület fenntartásra 1.000 E Ft-ot,
közvilágítási kiadásokra pedig 1.800 E Ft-ot terveztünk. A település
virágosítását, parkosítását folytatni kívánjuk a lakosság minél szélesebb körű
bevonásával.
Az idegenforgalmi rendezvényekre, partnerkapcsolatokra 2.500 E Ft-ot
terveztünk, melyből megvalósulhatnak a korábbi években megrendezett
hagyományteremtő rendezvények.
3. Felhalmozási kiadások:
Csapadékárkok felújítására 500 E Ft-os, a bérbeadott ingatlannal kapcsolatos
beruházásokra 1.000 E Ft-os felhalmozási kiadással számolunk, térfigyelő
kamera-rendszer telepítésére 100 E Ft áll rendelkezésre a költségvetési kiadások
között.
4. Átadott pénzeszközök és támogatások államháztartáson belülre:
Az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött együttműködési
megállapodás alapján 2013. évben az Eger város által ellátott gazdálkodási,
illetve egyéb feladatokért a település 1.200 E Ft-ot utal át a megyei jogú
városnak. A település tagja a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási
Társulásnak, az ezzel kapcsolatban felmerülő tagdíj hozzájárulást a 2013. év
kiadásai között terveztük. A civil szervezeteket 2013. évben 400 E Ft-tal kívánjuk
támogatni, míg a lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítására 300 E Ft-os
pénzeszközátadást terveztünk. A körzeti megbízott támogatására 200 E Ft
szerepel a költségvetési kiadások között.
5. Tartalékok:
Általános és céltartalékokat képeztünk, összességében 7.861 E Ft-os összegben.
Az év közben nem tervezett bevételi többletek egy részét tartalékba kell
helyezni az előre nem látható feladatok finanszírozására.
Összegezve: a költségvetési tervezés során meg kellett valósítani a működési és
felhalmozási költségvetés egyensúlyát, a település működtetési kiadásainak minél
pontosabb meghatározását, a várható feladatok végrehajtásához szükséges forrást.
Kérdezi, hogy van e hozzászólás, észrevétel?

Nahóczki László
A területalapú támogatásból származó bevétel az idén 8 millió forinttal van betervezve.
Javasolja azon területek kitisztítását, melyek bevonhatóak lennének és a meglévő
területek felülvizsgálatát, mint például a Mod környéke, hogy ne legyen probléma vele.
Erre a feladatra egy bizonyos összeget el kellene különíteni.
Van rá lehetőség, hogy az előzőekben nem szerepeltetett területet, többlet ráfizetéssel,
kijelölésre kerül, és a parcellaazonosító alapján újonnan támogathatóvá lehet tenni. Ez
egy elég hosszú procedúra.
A területalapú támogatás mértéke valószínűleg növekedni fog.
Barta Győző
Kértem a falugazdászt, hogy vizsgálja meg, hogy új területek beadására milyen
lehetőségünk lenne. Múlt évről nincs olyan terület melyet megkifogásoltak volna. A
rókalyuk környéke mindenképpen számításba jöhetne.
Benkó Dániel
Ha ez így van, hogy új területeket lehet bevonni, akkor ez még egyszer annyi területet
jelentene, mint amely most támogatva van.
Lőrincz József
Egri Kistérség Többcélú Társulás munkaszervezete megszűnt. Nincs itt olyan eszköze,
java, mely minket megilletne?
Barta Győző
Egy közös vagyontárgy, az állati tetem lerakó sorsa eldőlt, melynek a tulajdon jogát
Eger városának, az üzemeltetés jogát a Városgondozás Kft-nek adtuk át. Volt még egy
fontos pályázat, ami már igen régi. A Kistérség munkaszervezetének az irodái, a
Kistérség által működtetett gyermekvédelmi és családvédelmi intézmények helye, a
Mocsáry úti épület sorsa rendezetlen. Annak idején pályázat útján ezt az épületet
megvásárolta a Kistérség Eger városától, pályázat útján fel lett újítva az épület. Jelen
pillanatban a családok átmeneti otthona működik még, de a felső rész le van zárva.
Annak a vagyon rendezése még hátra van.
Vannak kintlévőségek, melyet, ha befizetnek, több mint 10 millió forint készpénz
állomány is rendelkezésre áll, melyet rendezni kell.
Lőrincz József
Az iskolafenntartó mikrotársulás megszűnt. Hozzájárultunk egy bizonyos összeggel
ehhez az elmúlt évben. A törvényi változások miatt kérdése, hogy milyen hozzájárulást
és kinek kell megfizetnünk.
Barta Győző
Az Egerbe járó gyermekek után adtunk át egy bizonyos összeget Eger városának. A
pályázati önrészbe nem szállt be Szarvaskő Önkormányzata. Az iskolák állami kézbe
kerülése után az állam felé nem kell fizetni a településeknek. Azoknak az
Önkormányzatokat, és ide tartozik Eger is, ahol a fenntartások az Önkormányzatnál
maradtak, a bejáró tanulók arányában támogatás illeti meg. Ilyen irányú megkeresés az
irányunkba nem történt a város részéről eddig.
19:15 órakor megérkezik a tárgyalóterembe Juhászné dr. Krecz Erzsébet.
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Barta Győző
Tisztelettel köszönti az Irodavezető Asszonyt. Tájékoztatja, hogy a két napirend
összevonásra került. Sok kérdés felmerült, melyekre reméli, hogy válaszolni fog az
Irodavezető Asszony.
Kéri, hogy a saját bevételekkel kapcsolatban adjon tájékoztatást.
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Jogszabályi kötelesség, hogy a saját bevételek bemutatásra kerüljenek, illetve az
adósságot keletkeztető ügyletekből eredő
fizetési kötelezettségek. Miután
Szarvaskőben nincs hitel, így ez utóbbit nem kell bemutatni. Akkor is kötelező
bemutatni a 2013-2016 között várható saját bevételeknek a várható alakulását. Azért
nem lett beállítva növekvő adóbevétel a táblázatban, mert ezt indokolni kell, hogy mire
alapozzuk a növekvő adóbevételeket.
Ezt a stabilitási törvény írja elő, hogy ezt a határozatot meg kell hozni minden
önkormányzatnál, és ennek a határozatnak az elfogadása a költségvetési rendelet
jóváhagyása előtt meg kell, hogy történjen. Az itt lévő saját bevétel csoportosítás a
stabilitási törvény végrehajtási rendelete alapján készült, ugyanakkor a költségvetés az
új hatályba lépő jogszabályi környezetben készült el.
Barta Győző
Ismerteti a határozati javaslatot.
Határozati javaslat
Szarvaskő Község Önkormányzata képviselő testülete a 2013. -2016. között várható
saját bevételek összegét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Megnevezés
Helyi adókból származó bevétel
Osztalékok, koncessziós díj, hozambevétel
Bírság, pótlék- és díjbevétel
Tárgyi eszközök, immateriális jószág,
részvény, részesedés, vállalat értékesítésből
vagy privatizációból származó bevétel
Önkormányzati
vagyon
és
az
önkormányzatot megillető vagyoni értékű
jog értékesítésből és hasznosításából
származó bevétel
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Saját bevételek összesen:

2013. év

5.000

E Ft
2016.
év
5.000

40
1.500

40
1.500

40
1.500

6.540

6.540

6.540

5.330

2014.
év
5.000

70
5.000

10.400

2015. év

Az önkormányzatnak a 2013. – 2016. közötti időszakra nincs adósságszolgálata és
kezességvállalása sem.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: azonnal

Szavazás: 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra került.

10/2013.(II.19.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzata képviselő testülete a 2013. -2016. között várható
saját bevételek összegét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Megnevezés
Helyi adókból származó bevétel
Osztalékok, koncessziós díj, hozambevétel
Bírság, pótlék- és díjbevétel
Tárgyi eszközök, immateriális jószág,
részvény, részesedés, vállalat értékesítésből
vagy privatizációból származó bevétel
Önkormányzati
vagyon
és
az
önkormányzatot megillető vagyoni értékű
jog értékesítésből és hasznosításából
származó bevétel
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Saját bevételek összesen:

2013. év

5.000

E Ft
2016.
év
5.000

40
1.500

40
1.500

40
1.500

6.540

6.540

6.540

5.330

2014.
év
5.000

70
5.000

10.400

2015. év

Az önkormányzatnak a 2013. – 2016. közötti időszakra nincs adósságszolgálata és
kezességvállalása sem.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: azonnal

Barta Győző
Kéri a képviselőket, hogy a továbbiakban a 2013. évre vonatkozó költségvetési
rendelettel kapcsolatban tegyék meg észrevételeiket.
Ismerteti Irodavezető Asszonnyal, hogy Lőrinc József kérdése volt, hogy a Kistérségi
társulással kapcsolatban valamilyen elszámolásra, sor fog-e kerülni.
A másik kérdése a képviselő úrnak az volt, hogy az iskoláztatással kapcsolatban milyen
hozzájárulás megfizetésére számíthat az önkormányzat?
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
A társulás nem szűnt meg, működni fog továbbra is, hiszen vannak feladatok, melyek
térségi szinten kerülnek megoldásra. Ilyen az orvosi ügyeleti rendszer is.
Kérdés, hogy mi lesz a sorsa a Mocsáry úti ingatlannak. A beszámoló most készül,
októbertől a könyvelése a Gazdasági Irodánál van.
Az iskoláztatással kapcsolatban, ha szóba kerül térítés megfizetése, akkor az étkeztetés
kiadásaihoz történő hozzájárulás lehet. Az étkeztetésre vonatkozóan, minden
településre kötelező feladatként előírja a jogszabály, hogy a gyermekétkeztetést
biztosítani kell. Ennek emelkedett a normatívája, de ez még mindig nem finanszírozza
az étkeztetés teljes költségét. Ott elképzelhető, hogy az óvodás, általános iskolás és
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középiskolás gyermekek után hozzájárulást kell fizetni. A működtetésnél egyelőre
nem. Az idei év egy próbaév lesz.
Lőrincz József
A rendelet kiadási oldalán virágosításra be van tervezve 500 e Ft. Nem javasol ekkora
összeget erre a feladatra betervezni.
Az idei évben várhatóan lezárulnak a terület átvételi tárgyalások a MÁV és Közútkezelő
fennhatóságában lévő 25-ös út menti területek és a vasútállomás környezetének
tekintetében is. Ebbe beleértendő-e a régóta húzódó MÁV üdülő dolga is?
Barta Győző
A MÁV területeknél kértem, hogy vonják össze. A válasz az volt, hogy először a
területekre vonatkozó ügymenetek záródjanak le. Az épületek értékbecslése is
megtörtént.
Nem egy szerződés keretén belül fog rendeződni.
Lőrincz József
Működési célú támogatásnál miből jött ki a 8 millió forint?
A Közmunkaprogram támogatása bevételnél 1 millió forint szerepel. A kiadásnál hol
szerepel a másik lába.
Barta Győző
Amikor a költségvetést az elmúlt évben elfogadtunk, nem tudtuk, hogy mennyi a
támogatás mértéke, mert az igény beadása után derül ki. Két részletben kapjuk meg az
összeget. A múlt évben jóval alul lett tervezve. Ugyan azzal a területtel számolva a
várható növekedés lett beállítva, ezért van a 8 millió forint.
Ez az összeg teljesen reális.
Lőrincz József
A Közmunkaprogram támogatása bevételnél 1 millió forint szerepel. A kiadásnál hol
szerepel a másik lába?
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Az 1. címszám alatt a 9 alcím, a közfoglalkoztatás finanszírozása.
Lőrincz József
A bevételi résznél, mely továbbra is szomorú, hogy sok éve elhangzik, hogy be fog
következni a baj, legyen saját bevétele az Önkormányzatnak. Most szinte saját bevétel
tervezve sincs. Javasolja átgondolni.
Amikor a településen, a rendezvényeinken tömegek megfordulnak, akkor ott bevételt
kellene produkálni ebből. Nem látszódik, hogy a szállásadók összefognának, akarnának
bármit is tenni. Véleménye szerint a 3 millió forint bevételt teljesíteni kell.
Barta Győző
A bérleti díj 2,5 millió forinttal szerepel. Itt szerepel betervezve a rendezvények
közterület használatból beszedett díja is 1 millió forinttal.
Ha a bolt és presszó működése a megkötött szerződés szerint a csökkentett bérleti díj
összege június végéig lesz érvényben, ott is nagyobb bevétel várható.

Lőrincz József
Szerepel a szöveges részben, civil mozgalom lehetőségeinek kihasználása, bevonásuk
településünk életébe. Ezt hogyan lehet elképzelni? Pár település dolgait ismerve, civil
szervezetek képviselői rendszeresen meg vannak szólaltatva, tájékoztatva, megkeresve.
Ha a pályázatokat figyeljük, úgy lehet érezni, hogy olyan pályázatok tömege zúdul a
civil szférára, hogy az önkormányzat megváltozott struktúrájából keletkezett
vákuumokat, megpróbálják a civil szervezetekkel feltölteni. Valamit az ő kezükbe
próbálnak adni. Ennek a mondatnak igaza van, de hogyan lehet ezt megvalósítani?
Kiadásoknál, az 1/4/1/3 címszámról 200 e forint összeget javasol átcsoportosítani olyan
helyre, ahol inkább a biztonságérzetet javító dolgokat tudjuk biztosítani. Akár
útkátyúzásra vagy hídjavításra szeretné, ha kerülne.
Közkincspályázaton elnyert eszközök fenntartása, mit takar? Ezt mi nyertük? Ez kié és
miért költünk rá 300 E forintot?
Barta Győző
A Közkincs pályázaton nyert eszközök a rendezvény felszereléseket takarják, melyre
még nem költöttünk. Ennek a nyertese Egerszalók volt, de a pályázatban Szarvaskő is
benne volt.
Az önkormányzatok 25 E forintot fizetnek évente ennek a karbantartására. Ennek a
sorsáról majd dönteni kell. Ez nem kistérségi tulajdon, hanem egy mikro társulási
vagyon. Eddig nem kellett költeni rá, egy biztonsági tartalékként maradjon benne.
Lőrincz József
Az idegenforgalmi rendezvényeknél betervezésre került 2500 e forint. Elszelel ennyi
pénz a rendezvényekre. Amikor van két olyan nagy rendezvény, amely meg tudna állni
a saját lábán, akkor erre kellene törekedni, hogy ez így legyen. Hiányolja az
összefogást, mellyel pozitívan is lehetne nagyrendezvényt csinálni. Szorítsuk szűkebbre
a kiadásokat. Gondolkodni kell, hogy mit lehet hozzátenni, hogy pozitív eredményt
produkáljunk.
Azért indult el ez a folyamat, hogy alakuljon ki olyan kapcsolat az emberek között,
önkormányzatok között, hogy egymás között is tudnak szervezni, intézni. Csak
pénzzel megoldani mindent nem lehet. Szívesen vett volna egy összejövetelt a
testvértelepülés képviselőivel, tapasztalatcserére.
Temetővel kapcsolatban elmondja, hogy teljesen rendezetlen a temetkezés, ez is egy
bevételi forrás lehetne.
Nem érti a bérbe adott ingatlannal kapcsolatos beruházásnál mi az 1 millió forint?
Benkó Dániel
Kérdése, hogy a segélyeknél mit takar pontosan a foglalkozást helyettesítő támogatás,
melyre 1 millió forint van betervezve?
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Ez az a rendszeres támogatás, amelyet azok kapnak, akik a közmunkaprogramban
részt vettek, és abban az időszakban, amikor nem dolgoznak, ezt a támogatást kapják.
Benkó Dániel
A felújításoknál teljesen konkrétan meg van nevezve a csapadékárkok felújítására 500 E
forint, vagy ez még nincs konkrétan kitalálva mire lesz költve?
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Barta Győző
A felújítás nincs konkrétan kitalálva, hogy hová lesz elköltve. Ha van egy ilyen tartalék,
akkor kell elkölteni, amikor kell, vagy át lehet csoportosítani.
Lőrincz József
A szöveges részben szerepel, hogy a civil szervezeteket 2013. évben 400 E Ft-tal
kívánjuk támogatni. Ezek a szervezetek sok mindent behozhatnak a faluba, melyre az
Önkormányzatnak nem lesz lehetősége. Nyilván ők pályáznak a saját céljaikkal, saját
tagságukkal, saját anyagi felelősségükkel. Ezt reméljük arra is fordítják, hogy a falunak
jobb legyen, nyilván segíteni is kell őket. Vannak a civil szervezetek mögött egy csomó
ember és a támogatásra 400 E forint.
Be van tervezve a körzeti megbízott részére 200 E forint, miért van ekkora összeg
betervezve?
Barta Győző
Tény, hogy a költségvetéséhez egészéhez képest a rendezvényekre betervezett 2 500 E
forint sok. Ha tudjuk teljesíteni ehhez az 1 000 E forint bevételt, már jobb a helyzet.
Az NGM-től az elmúlt évben 400 E forint támogatást kaptunk, melyet egy
rendezvényre lehetett elkölteni. Reményeink szerint az idén is kapunk támogatást.
A szállásadók nagyságrendileg 1 000 E forint összeget fizetnek idegenforgalmi adó
címen, melyre a normatív támogatás 1 500 E forint.
A költségvetés tervezésekor az volt a szándék, hogy az lenne a jó, hogy akik hozzák a
pénzt, természetesen bizonyos rátartással, azoknak valamilyen szinten vissza tudjuk
adni. A 2 500 E forintot a szállásadók adják. A rendező elv az volt, hogy visszaadni,
esetleg újabb vendégeket generálva a szállásadóknak, illetve a lakosság szórakozási
lehetőségei megcsappantak, így már majdnem csak ezek a rendezvények szolgálnak
valamilyen szintű szórakozásra.
Ez úgy lenne jó, ha önjáró lenne, de valószínűleg ilyen állapotot soha nem fogunk
elérni, de törekedni kell rá.
Azt kéri, hogy a betervezett 2 500 E forintot fogadja el a testület. Ha ebből marad az
nem baj, csak túl ne lépjük.
Lőrincz József
Javasolj az idegenforgalmi rendezvényekre 1 500 E forintot betervezni. A szállásadókkal
kapcsolatban még mindig az a véleménye, hogy hiányolja a szállásadóknak az
összefogását.
Dr. Zsirai Sándor
Vendég akkor jön, ha van rendezvény, ha nincs, a vendég átszáguld. Az idegenforgalmi
adónál komoly lobbi erő van abban, hogy a 1,5 forintot nem vették el. Az
idegenforgalmi szolgáltatásban részt vevők még iparűzési adót is fizetnek. Elhangzott,
hogy a szállásadók között nincs együttműködés. Ez nem igaz, mert a
nagyrendezvények alkalmával igen is összefogás van a szállásadók között.
Hiába fog össze a szállásadók többsége, ha a település lakossága nem érzi magának a
rendezvényeket, és nem sok embert lehet mozgósítani a lebonyolításra,
megszervezésre. A civil szervezetek támogatásánál is annak megfelelően kell
megnézni, hogy a rendezvényeknél milyen aktivitásban vesznek részt. A
rendezvényeknek alapvetően az a célja, hogy a megfelelő idegenforgalmi adó és az
ehhez csapódó iparűzési adó tömeg növekedjen ez által. Nagyon széles összefogás
szükséges.

Lőrincz József
Szívesen látná, ha a civil szervezeteknél idősgondozásban, elesettek segítségében való
részvételt, információk továbbadásában segítenék a lakosságot. Jónak látná, ha ezek a
szervezetek azokat a feladatokat látnák el, melyek a lakosság mindennapi életét
segítené, könnyebbé tenné.

Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Egy kiegészítést tesz a bevételi oldalhoz. Az államtól kapott pénzek ettől az évtől
pántlikázott pénzek, tehát minden egyes feladatra kapott támogatással a feladat
alapján kell elszámolni.
Miután az üdülőhelyi feladatokra kapott támogatás, ráadásul központosított
előirányzat is, és itt a 2011-es tényszám kerülhetett a költségvetésbe, de ugyanakkor a
2013 évi ténylegessel kell elszámolni, ez a támogatás kizárólag idegenforgalomra
fordítható. Annál is inkább, miután az idegenforgalom kötelező önkormányzati feladat
lett.
A kulturális feladatok támogatása, a 438 E Ft, szintén egy ilyen pántlikázott pénz.
Gyakorlatilag az állami pénzeknél már nincs olyan, amelynél ne lenne elszámolási
kötelezettség. Az általános feladatok támogatása, mely jelenti az önkormányzati
igazgatási tevékenység kiadásait, illetve a településüzemeltetési feladatok kiadásait, ott
a kettővel együtt kell elszámolni.
Barta Győző
Elhangzott többször a civil szó. Mindig civil szervezetekről beszéltünk, azt gondolja
civilekről is lehet beszélni, akik esetleg nem tartoznak szervezetekhez. Úgy kezeljük,
hogy a civilek együttesen.
Bérbe adott ingatlanokkal kapcsolatos beruházásra 1 000 E forint van betervezve.
Van egy bérbe adott ingatlana az Önkormányzatnak. Ott szükséges bizonyos
korszerűsítés, elsősorban a fűtéssel kapcsolatban. Erre pályázat lesz kiírva, melyre az
Önkormányzat vagy a vállalkozó pályázhat.
1 000 E forintot azért javasolja, hogy szerepeljen a költségvetésben, mert az is
elképzelhető, hogy ezzel a fűtési rendszerrel nem lehet megoldani a fűtést, tehát ezzel
valamit kezdeni kell. Ez a betervezett összeg ad egy bizonyos mozgásteret.
Természetesen nem szükséges ezt az összeget elkölteni.
Lőrincz József
Ezt a problémát az előző bérlő is jelezte, ezt a mostani bérlő ennek tudatában vette át.
Abban egyet értünk, hogy valamit kell kezdeni az épülettel, felújításával. Ha pályázatra
lesz lehetőség, vagy költeni akarunk az épületre, akkor átgondolt előre tervezéssel
vegyük elő ismét.
Barta Győző
Körzeti megbízott támogatására 200 E forint van betervezve. Ebből egy számítógépet
kellene megvásárolni maximum 150 E forint értékben. Ezt átadott eszközként
használhatja, így megoldódna a kapitánysággal egyeztetett módon a térfigyelő rendszer
figyelése.
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Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Ha ez a számítógép a beszerzés után az Önkormányzat tulajdonában marad, akkor ezt
a beruházások között kellene, hogy szerepeljen.
Barta Győző
A támogatásnál maradjon 50 E forint és a beruházásoknál számítógép beszerzés
körzeti megbízott részére 150 E forint.
Kérdezi, hogy van-e még hozzászólás, észrevétel. Amennyiben nincs, kéri, hogy először
a módosító indítványokról szavazzanak.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 2013. évi
költségvetésének, Intézményi működési bevételek/Bérleti díj soron 3 000 E forint
kerüljön betervezésre.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

Szavazás

5 igen szavazattal elfogadásra került

11/2013.(II.19.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 2013. évi
költségvetésének, Intézményi működési bevételek/Bérleti díj soron 3 000 E forint
kerüljön betervezésre.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 2013. évi
költségvetésének, kiadási oldalon, virágosítás, parkosítás soron 300 E forint kerüljön
betervezésre.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

Szavazás

5 igen szavazattal elfogadásra került

12/2013.(II.19.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 2013. évi
költségvetésének, kiadási oldalon, virágosítás, parkosítás soron 300 E forint kerüljön
betervezésre.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 2013. évi
költségvetésének, kiadási oldalon, Útkátyúzás soron 500 E forint kerüljön betervezésre.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
Szavazás

5 igen szavazattal elfogadásra került

13/2013.(II.19.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 2013. évi
költségvetésének, kiadási oldalon, Útkátyúzás soron 500 E forint kerüljön betervezésre.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 2013. évi
költségvetésének, kiadási oldalon, Idegenforgalmi rendezvények soron 1 500 E forint
kerüljön betervezésre.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

Szavazás

3 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadásra került

14/2013.(II.19.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 2013. évi
költségvetésének, kiadási oldalon, Idegenforgalmi rendezvények soron 1 500 E forint
kerüljön betervezésre.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 2013. évi
költségvetésének, kiadási oldalon, Beruházás címsoron, Számítógép beszerzése körzeti
megbízott részére 150 E forint kerüljön betervezésre.

Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

Szavazás

5 igen szavazattal elfogadásra került
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15/2013.(II.19.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 2013. évi
költségvetésének, kiadási oldalon, Beruházás címsoron, Számítógép beszerzése körzeti
megbízott részére 150 E forint kerüljön betervezésre.

Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 2013. évi
költségvetésének, kiadási oldalon, Körzeti megbízott támogatása soron 50 E forint
kerüljön betervezésre.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

Szavazás

5 igen szavazattal elfogadásra került

16/2013.(II.19.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 2013. évi
költségvetésének, kiadási oldalon, Körzeti megbízott támogatása soron 50 E forint
kerüljön betervezésre.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 2013. évi
költségvetésének, kiadási oldalon, Önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó
tartaléknál 3 000 E forint kerüljön betervezésre.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

Szavazás

5 igen szavazattal elfogadásra került

17/2013.(II.19.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 2013. évi
költségvetésének, kiadási oldalon, Önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó
tartaléknál 3 000 E forint kerüljön betervezésre.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

?

Szavazás

5 igen szavazattal elfogadásra került

Szarvaskő Községi Önkormányzat 2 /2013.(II. 20.) önkormányzati rendelete az
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának
rendjéről
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a, 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
2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényre, az alábbi rendeletet
alkotja:
1.§.
A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi és
kiadási főösszegét 37.293 ezer forintban
ezen belül:

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

32.293 E Ft-ban
32.293 E Ft-ban
6.900 E Ft-ban
1.812 E Ft-ban
12.875 E Ft-ban
4.595 E Ft-ban
5.000 E Ft-ban
5.000 E Ft-ban
500 E Ft-ban
1.1250 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. §.
(1) A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeget bevételi források
szerint az alábbiak alapján hagyja jóvá:
a)
b)
c)

Intézményi működési bevételek
Közhatalmi bevételek
Felhalmozási bevételek

5.450 E Ft
6.200 E Ft
5.000 E Ft
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d)
e)

f)

Működési
célú
támogatás
államháztartáson belülről
Helyi önkormányzatok általános
működésének
és
ágazati
feladatainak támogatása
Helyi önkormányzatok által
felhasználható
központosított
előirányzatok

9.000 E Ft

10.177 E Ft
1.466 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
partnerkapcsolatok
c) Önkormányzati
igazgatással
tevékenység
d) Önkormányzati vagyonbiztosítás
e) Segélyek
f) Felújítások
g) Beruházások
h) Átadott
pénzeszközök
és
államháztartáson belülre
i) Tartalékok

rendezvények,

8.640 E Ft
1.500 E Ft

összefüggő

11.400 E Ft

támogatások

150 E Ft
2.527 E Ft
500 E Ft
1.250 E Ft
1.965 E Ft
9.361 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 2013. évre tervezett közvetett támogatásokat az 5. melléklet tartalmazza.
3. §.
(1) Az önkormányzati költségvetés 2. §-ban jóváhagyott kiadási összegéből az általános
tartalék 100 E Ft.
(2) Az önkormányzati költségvetés 2. §-ban jóváhagyott kiadásának összegéből a
céltartalék 9.261 E Ft a 9. címszám 2-4. alcímszám alapján.

(3) Az éven belüli forgatási célú értékpapír vásárlást, a szabad pénzeszközök törvényben
szabályozott betétként történő elhelyezését és visszavonását a Képviselő testület a
Polgármester hatáskörébe utalja.
4.§.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2013. évi költségvetésben előírt
bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.
5.§.
(1) A tervezés során külön kell választani a működési bevételeket és kiadásokat a
felhalmozási bevételektől és kiadásoktól. A bevételeket és kiadásokat – a feladat jellege
alapján – kötelező és önként vállalt bontásban is be kell mutatni a Képviselő testületnek.
(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 kell gondoskodnia.
(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.
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(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 2014. 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.
6.§
(1) A Képviselő Testület költségvetését jelen rendelet módosításával testületi döntéssel
megváltoztathatja.
(2) A költségvetési előirányzat-módosítások és előirányzat-átcsoportosítások nem
érinthetik az Országgyűlés és a Kormány kizárólagos hatáskörébe tartozó előirányzat
változtatásokat.
(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) Ha év közben az önkormányzat a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert
többletbevételhez jut, vagy a bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester
a Képviselő Testületet köteles tájékoztatni.
(6) A helyi előirányzat változtatások tartalmuk szerint az alábbiak lehetnek:
pótelőirányzatok, előző évi pénzmaradványok és elrendelt zárolások esetén a
költségvetés főösszegeinek módosítása,
ténylegesen elért többletbevétel esetén a költségvetés főösszegeinek növelése, a
költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén a költségvetési főösszeg
csökkentése,
a jóváhagyott kiadási, bevételi, támogatási főösszeg változatlansága mellett – fejezetek,
címek,
alcímek,
előirányzat-csoportok,
kiemelt
előirányzatok
közötti
–
átcsoportosítások.
(7) A Képviselő-testület elé kerülő rendeletmódosítási kérelmeket előzetesen a Pénzügyi
és Gazdálkodási Bizottság elé kell terjeszteni.

7. §.
(1) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok között a Képviselő Testület
hatáskörében hajtható végre átcsoportosítás.
(2) 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, vagy az általa írásban kijelölt, a Polgármesteri Hivatal
állományába tartozó köztisztviselő végezheti.
(3) A teljesítés igazolására jogosult személyeket az önkormányzati feladatok
végrehajtásához a polgármester jelöli ki írásban.
(4) Érvényesítésre Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője,
vagy az általa 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.
(7) Az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök maximum 6 hónapos futamidőre
történő kincstárjegy, államkötvény, illetve államilag garantált egyéb értékpapír
vásárlásáról, eladásáról, illetve ilyen jellegű pénzeszközök betétben történő
elhelyezéséről a polgármester saját hatáskörben dönt.
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. §
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(1) Szarvaskő Község Képviselő Testülete a kiadások készpénzben történő teljesítését az
önkormányzatnál a 2011. évi CXCV. törvény 109.§ (6) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján a következő kifizetések esetében engedélyezi:
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)
g.)
h.)
i.)

dolgozók részére kiadott előlegekre (vásárlás, utazás)
anyag, készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzésekre
kiküldetési és reprezentációs kiadásokra
kisösszegű szolgáltatásokra, reklám propaganda célokra
magánszemélytől kisösszegű vásárlások kifizetéseire
segélyek kifizetésére
állományba tartozók személyi kifizetéseire (bérlettérítés, napidíj)
állományba nem tartozók személyi kifizetéseire
közcélú dolgozók munkabérének kifizetésére, amennyiben tartozása
van
11. §

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti
Szarvaskő Önkormányzat Képviselő Testülete átmeneti gazdálkodásról szóló
13/2012.(XII. 28.) önkormányzati rendelete.
(2) A költségvetési rendelet tartalmazza az átmeneti gazdálkodás időszakának
költségvetési adatait.
Szarvaskő, 2013. február 13.

Barta Győző sk.
polgármester

3.

Dr. Kovács Luca sk.
jegyző

Ostorosi Közös Önkormányzati Hivatalhoz történő csatlakozás.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester

Barta Győző
A legutóbbi rendkívüli ülésen kifejeztük azt a szándékot, hogy Ostorosi Közös
Önkormányzati Hivatalhoz kíván csatlakozni Szarvaskő. Novaj Önkormányzat is
támogatja a csatlakozásunkat. Február 28-ig kell a tárgyalásokat lefolytatni.
A jegyző asszonnyal és a két polgármesterrel tárgyalva, alapvetően letisztultak a
dolgok. Ilyen jellegű szolgáltatást, melyet Eger város végzett eddig, sehonnan nem
kapunk. Az önkormányzatok támogatott létszámát visszavették. A saját feladataik
ellátását is nagyon nehezen tudják megszervezni. Akár önként, tárgyalások útján, akár
kijelölés útján történik meg a csatlakozás, két alapelv szerint kell működni.
Amennyiben azt mondjuk, hogy továbbiakban is így szeretnénk, mint eddig, Ostoros
azt nyilatkozta, így is elvállalják. Erre felvesznek embereket.
A közös hivatal azt jelenti, hogy a közös hivatali büdzsét összetették, azt létszám
alapján szétosztják, és mindenki végzi tovább a saját feladatát, egymás életébe nem
szólnak bele. Amennyiben ezt így vállaljuk, hogy mi is kialakítjuk a saját hivatalt és így
csatlakozunk, biztos, hogy gyors lesz a megegyezés.

Kértem az egri jegyző asszonyt, hogy készítsenek el egy kimutatás a Szarvaskőre
fordított munkaórákról egy hónapra vonatkozóan.
Dr. Zsirai Sándor
Az látszik, hogy Ostoros és Novaj a jelenlegi létszámmal nem tudja a feladatainkat
vállalni. Azok a szakfeladatok, melyek a legfontosabbak, a gazdasági és adóügyi dolgok
ellátásával kapcsolatos feladatok intézése helyben kellene, történjen. Fontos, hogy az
informatikai rendszer összhangban legyen, fontos az informatikai háttér biztosítása.
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Kérdése, hogy Ostoros-Novaj hivatalában hány fő dolgozik?
Barta Győző
Ostoroson 9 fő van, de jelen pillanatban 6-an dolgoznak, szülés miatt két kismama
nem dolgozik, egy betegség miatt hiányzik jelenleg. Novajon 4 fő dolgozik
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Jelen pillanatban akkor a központi költségvetés 11 főt finanszíroz. Figyelembe kell
venni, hogy ha itt 2 főt akarnak foglalkoztatni, akkor Szarvaskőre is jusson arányos
összeg abból a támogatásból. Ezt a 4 580 E forintot bérre, járulékra és dologi
kiadásokra adja az állam, de ha sok a középfokú végzettségű a hivatali dolgozók
között, akkor ez bőven elég ez a támogatás egy főre vetítve. Javasolja, hogy figyeljenek
arra, hogy figyelembe véve a hivatali feladatokra adott támogatási összeg a három
hivatal között kerüljön feloszlásra.
Barta Győző
Az alapelveket nekünk kell lefektetni, hogy milyen módon szeretnénk működni.
Kérdezi, hogy van-e hozzászólás észrevétel.
Mivel nem volt, így ismerteti a következő napirendi pontot.

4. Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi
rendezvény tervezete.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester

Barta Győző
Elmondja, hogy 2012. év végén már elfogadta a testület a rendezvénytervet, de két
időpontot meg kellene benne változtatni. Az egyik, hogy április 5-6-7. napjaira az Eger
Rallyt kellene szerepeltetni, valamint érkezett olyan észrevétel, hogy az október 23-ára
tervezett Csipkebogyó Fesztivált szombati napra kellene tervezni, így javasolja október
19. napjára betervezni.
Ehhez kapcsolódik, hogy készüljön-e naptár az idei évben? Részt vegyen-e a település
az idei Utazás Kiállításon? Hová tudunk becsatlakozni, ha részt kívánunk venni?
Nahóczki László
Javasolja, hogy készüljön naptár, ennek elkészítéséhez tud fényképeket adni.
Dr. Zsirai Sándor
Az Utazás Kiállítás ebben az évben február 28-án kezdődik.
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A holnapi napon megérdeklődi, hogy milyen módon tud Szarvaskő megjelenni a
kiállításon.
Barta Győző
Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy szavazzanak a rendezvénynaptár
módosításáról.
Határozati javaslat
Szarvaskő Község Önkormányzat
rendezvénynaptárt.

Képviselő-testülete

elfogadja

2013. évi rendezvénynaptár
2013. 01. 15. – 02.15. (szombat)

Szánkós Farsang (1 nap)
időjárás függvényében

2013. 03. 15. (péntek)

Nemzeti Ünnep

2013. március 30-április 01.
2013. április 05-07.

Húsvét Szarvaskőben
Eger Rally autóverseny

2013. 05. 01. (szerda)

Majális

2013. 05. 11. (szombat)

Öko-Park Teljesítménytúra

2013. 06. 04. (kedd)

Nemzeti Emléknap

2013. 06. 23. (vasárnap)

Keresztelő Szent János napi Búcsú

2013. 07. 27. (szombat)

Falunap

2013. 08. 20. (kedd)

Szent István nap

2013. 10. 19. (szombat)

Csipkebogyó Fesztivál

2013. 10. 23. (szerda)

Nemzeti Ünnep

2013. 12. 01. (vasárnap)
2013. 12. 08. (vasárnap)
2013. 12. 15. (vasárnap)
2013. 12. 22. (vasárnap)

Adventi gyertyagyújtás
Adventi gyertyagyújtás
Adventi gyertyagyújtás
Adventi gyertyagyújtás

2013. 12. 07. (szombat)

Mikulás Szarvaskőben

2013. 12. 15. (vasárnap)

Nyugdíjas és Községi Karácsony

Szavazás

5 igen szavazattal elfogadásra került

a

2013.

évi

18/2013.(II.19.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete
rendezvénynaptárt.

elfogadja

a

2013.

évi

2013. évi rendezvénynaptár
2013. 01. 15. – 02.15. (szombat)

Szánkós Farsang (1 nap)
időjárás függvényében

2013. 03. 15. (péntek)

Nemzeti Ünnep

2013. március 30-április 01.
2013. április 05-07.

Húsvét Szarvaskőben
Eger Rally autóverseny

2013. 05. 01. (szerda)

Majális

2013. 05. 11. (szombat)

Öko-Park Teljesítménytúra

2013. 06. 04. (kedd)

Nemzeti Emléknap

2013. 06. 23. (vasárnap)

Keresztelő Szent János napi Búcsú

2013. 07. 27. (szombat)

Falunap

2013. 08. 20. (kedd)

Szent István nap

2013. 10. 19. (szombat)

Csipkebogyó Fesztivál

2013. 10. 23. (szerda)

Nemzeti Ünnep

2013. 12. 01. (vasárnap)
2013. 12. 08. (vasárnap)
2013. 12. 15. (vasárnap)
2013. 12. 22. (vasárnap)

Adventi gyertyagyújtás
Adventi gyertyagyújtás
Adventi gyertyagyújtás
Adventi gyertyagyújtás

2013. 12. 07. (szombat)

Mikulás Szarvaskőben

2013. 12. 15. (vasárnap)

Nyugdíjas és Községi Karácsony
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

5. Szóbeli előterjesztések, egyéb ügyek, indítványok
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
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Barta Győző
Tájékoztatja a képviselőket, hogy március végéig be kell jelenteni mindenkinek a
tulajdonában, vagy használatában lévő termőföldeket. Az önkormányzat lejelenti az
összes bérleményt. Azt kell bejelenteni, melynek aranykorona értéke van.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a mai napon egy ügyvéddel volt találkozója. Az
elmúlt év novemberében hozott a képviselő testület egy határozatot, hogy 25 E forint
összegért eladja az Eger Vidék Kincsei Kft névértékű tulajdonunkat. Közben kértek egy
könyvvizsgálatot, mely megállapította, hogy ennek a Kft-nek az értéke nulla. Ezután
még volt tárgyalás, melyen megegyeztek, hogy a perből maradjunk ki, adjuk el 10%-os
névértéken. Javasolja, hogy a 25 E forint összegű névértékű tulajdonrészét 2.500,-Ft
összegért adja el.

Határozati javaslat
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Eger Vidék
Kincsei Nonprofit Kft munkaszervezet vezetőjének, az Önkormányzat 25 E forintos
névértékű tulajdonrészét 2.500,-Ft összegért eladja.
Felhatalmazza Barta Győző polgármester urat a szerződés aláírására.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
Szavazás

5 igen szavazattal elfogadásra került

19/2013.(II.19.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Eger Vidék
Kincsei Nonprofit Kft munkaszervezet vezetőjének, az Önkormányzat 25 E forintos
névértékű tulajdonrészét 2.500,-Ft összegért eladja.
Felhatalmazza Barta Győző polgármester urat a szerződés aláírására.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

Barta Győző
Kérdezi, hogy a szóbeli előterjesztésekhez van-e valakinek hozzászólása?
Lőrincz József
Kéri a képviselő-testületet, hogy járuljanak hozzá, hogy a Székely zászló kitűzésre
kerüljön a Községházán. Az Önkormányzat a zászló kitűzésével szolidaritást vállalna a
határainkon túli legnagyobb egységben élő honfitársainknak, Székelyföld egységéért és
a Székelyföldi magyarság jogaiért folyó küzdelmével.
Barta Győző

Azoknál az Önkormányzatoknál mindenhol kirakták, ahol testvér települési kapcsolat
van Erdélyben.
Nahóczki László
Elmondja, hogy nagyon sok barátja és ismerőse van Székelyföldön, de a zászló
kitűzését egy politikai provokációnak tartja, ezért nem támogatja.
Benkó Dániel
Egy rövidke mondat jut eszembe, „ vagyunk, akik voltunk és leszünk, akik vagyunk”.
Támogatja a Székely zászló kitűzését.
Barta Győző
Szabóné Balla Marianna jelezte, hogy szeretne hozzászólni. Kérdezi a képviselőket,
hogy hozzájárulnak-e ahhoz, hogy hozzászólhasson?
Szavazás

5 igen szavazattal elfogadásra került

Szabóné Balla Marianna
A Székely zászló kitűzésének kezdeményezése azért indult el, mert betiltották, hogy
így fogalmazzam, Székely országban a zászló használatát. A jelképeihez és azok
használatához mindenki ragaszkodik. A zászló kitűzése azt jelenti, hogy együtt érzünk
az ott élő emberekkel.
Barta Győző
Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy szavazzanak.

Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy határozatlan ideig
kitűzi a Községháza falára a Székely zászlót.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

Szavazás

3 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadásra került

20/2013.(II.19.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy határozatlan ideig
kitűzi a Községháza falára a Székely zászlót.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

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

27

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

Legközelebb 2013. március 19. napján 18:00 órakor tartanak testületi ülést.

k. m. f.

Barta Győző
polgármester

Dr. Kovács Luca
jegyző

