JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Jelen vannak:

Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének
2013. február 28-án megtartott rendkívüli n y í l t testületi
üléséről.
Barta Győző, Benkó Dániel, Lőrincz József, Nahóczki László,

Tanácskozási joggal:

Jegyzőkönyvvezető: Kiss Marianna
Barta Győző
Köszönti a megjelent képviselő urakat. Elmondja, Dr. Zsirai Sándor jelezte, hogy
elutazott, nem tud a testületi ülésen részt venni.
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

4 igen szavazattal elfogadásra került

1. Javaslat Szarvaskő Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről,
módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2012.(II.15.)
számú önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
Meghívott vendég: Juhászné dr. Krecz Erzsébet E.M.J.V. Gazd. Iroda
vezetője
Barta Győző
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXXV. törvény 34. § (5) bekezdése előírja, hogy a
képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti
időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének
határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év
közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon hozzájárulások,
támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését
követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési
rendelet módosítását.
A módosítás a 2012. évi költségvetés főösszegét 2.634 E Ft-tal növeli az alábbiak szerint:
 Közmunka program támogatására 269 E Ft, turisztikai támogatás címén 307 E
Ft, közterület használati díjként pedig 268 E Ft összegű támogatást kapott az
önkormányzat.
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 Az Erzsébet utalvánnyal összefüggésben 70 E Ft pótelőirányzattal módosult a
költségvetési főösszeg.
 Normatív ápolási díjjal összefüggésben 102 E Ft, a normatív lakásfenntartási
támogatással kapcsolatban pedig 1 E Ft pótelőirányzatban részesült a település.
 A képviselő testület a 2.500 E Ft összegű felhalmozási pénzmaradvánnyal,
valamint a költségvetésben történő átcsoportosításokkal összességében 1.618 E
Ft-tal növelte e költségvetési előirányzatot.
 Az önkormányzat az államháztartás felé történő előző évi befizetéseire
pénzmaradványból 6 E Ft-tal növelte a költségvetési előirányzatot.
A rendeletmódosítás 1. melléklete a módosított bevételi előirányzatokat, 2. melléklete a
módosított kiadási előirányzatokat tartalmazza címenkénti, alcímenkénti és kiemelt
előirányzatonkénti bontásban, az előirányzat változások részletezésével.
A 3. melléklet mérlegszerűen mutatja be a 2012. 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.
Szarvaskő, 2013. február 27.

Barta Győző sk.
Dr. Kovács Luca sk.
jegyző

polgármester
Szavazás

4 igen szavazattal elfogadásra került
Szarvaskő Községi Önkormányzat 3/2013. (III.01.)
rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről, módosításának
és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2012. (II. 15.)
önkormányzati rendelet módosítására
1.§.

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának
rendjéről szóló 3/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1.§-a
az alábbiakra módosul:

„A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi és
kiadási főösszegét az alábbiak szerint 51.363 E Ft-ra módosítja:

2012. szeptember 30-i módosított előirányzat
Pénzmaradvány
Pótelőirányzat
Átvett pénzeszköz
Képviselő testületi hatáskör
Kormányzati hatáskör
Módosításra javasolt előirányzat

48.729 E Ft
6 E Ft
173 E Ft
774 E Ft
1.618 E Ft
63 E Ft
51.363 E Ft

ezen belül:
E Ft-ban
Megnevezés

-

-

2012.
Pénzszeptemb maradván
er 30-i
y
módosíto
tt
előirányz
at
a működési célú
44.771
6
bevételt
a működési célú
44.771
6
kiadásokat
ebből:
- a személyi
9.132
jellegű
kiadásokat
a
2.490
munkaadókat
terhelő
járulékokat,
- a dologi jellegű
16.214
6
kiadásokat
- a speciális célú
9.527
támogatásokat
- a tartalékokat
7.408
(működési)
a felhalmozási
3.958
célú bevételt
a felhalmozási
3.958
célú kiadást
ebből:
- a felújítások,
3.250
beruházások
összegét
- a tartalékokat
208
(felhalmozási)

Pótelőirányzat

Átvett
pénzeszk
öz

Képviselő Kormá Módosítás
testületi
ny-zati ra javasolt
hatáskör hatáskö előirányza
r
t

173

774

-882

63

44.905

173

774

-882

63

44.905

173

218

9.350

110

2.600

516

16.736

-70

-882

8.748
63

7.471

2.500

6.458

2.500

6.458

2.500

5.750

208

módosítja.
Az önkormányzatnál 1 fő köztisztviselő és 1 fő Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó
létszám, valamint a közfoglalkoztatottakra 3 fő létszám 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 Saját bevételek
)
b Központi
) költségvetési
támogatás
c Támogatásértékű
) működési bevétel

2012.
Pótelőirá Átvett
Képvise Kormán Módosítá
szeptembe ny-zat
pénzeszk
lő
y-zati
sra
r 30-i
öz
testület hatáskö javasolt
módosítot
i
r
előirányz
t
hatáskö
at
előirányza
r
t
25.630
25.630
9.218

7.031

173

-882

63

774

8.572

7.805

(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
Megnevezés

a) Településüzem
eltetés
b) Idegenforgalmi,
kulturális
rendezvények
c) Önkormányzat
i igazgatással
összefüggő
tevékenység
d) Önkormányzat
i

2012. évi
PénzPótÁtvett
Képviselő Kormány Módosításr
szeptembe maradvá előirányz pénzeszk testületi
-zati
a javasolt
r 30-i
ny
at
öz
hatáskör hatáskör előirányzat
módosítot
t
előirányza
t
9.344
269
-415
9.198
3.500

307

300

4.107

14.860

268

75

15.203

185

185

e)
f)
g)
h)

i)
j)

vagyonbiztosít
ás
Segélyek
Felújítások
Beruházások
Átadott
pénzeszközök
és
támogatásérték
ű kiadások
Tartalékok
Önkormányzat
előző
évről
származó
befizetései

3.954
500
3.250
5.520

173

-70

-842

3.215
500
5.750
5.520

2.500

7.616

63

7.679
6

6

3.§.

Ez a rendelet 2012. december 31. napján lép hatályba.
Szarvaskő, 2013. február 27.

Barta Győző sk.
polgármester

Dr. Kovács Luca sk.
jegyző

2. Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata előirányzat módosításáról.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
Meghívott vendég: Juhászné dr. Krecz Erzsébet E.M.J.V. Gazd. Iroda
vezetője

Barta Győző
A képviselő urak az előterjesztést írásban megkapták. Kérdezi, hogy van-e hozzászólás,
észrevétel?
Mivel hozzászólás nincs, kéri, hogy szavazzanak.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község 2012. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló
3/2012.(II. 15.) sz. rendelet 7. §-ban biztosított jogkörénél fogva a Képviselőtestület az alábbi
előirányzat módosítást rendeli el:

5

Címszám
111201

Címszám
megnevezése
Beruházások/
Turisztikai attrakciók/
Felhalmozási kiadások/
Beruházási kiadások

Összeg
(Ft)
+1.300.000

Címszám

Címszám megnevezése

041207

Beruházások/
Szarvaskő -1.000.000
komplex
infrastrukturális
beruházás/
Felhalmozási
kiadások/
Beruházási
kiadások
-300.000
Beruházások/
Szennyvízhálózat
és
ivóvízhálózat
tervezési
költség/
Felhalmozási
kiadások/
Beruházási
kiadások

041205

Összeg (Ft)

02003

Településüzemeltetés/
+300.000
Idegenforgalmi és
kulturális rendezvények/
Működési költségvetés/
Dologi kiadások

01023

Településüzemeltetés/
Mezőgazdasági területek
gondozása/ Működési
költségvetés/ Dologi
kiadások

-300.000

03013

Településüzemeltetés/
Önkormányzati
igazgatással összefüggő
tevékenység/
Működési költségvetés/
Dologi kiadások
Beruházások/
Felhalmozási kiadások/
Tölgyfa úti vízelvezető
árok
burkolása/Beruházási
kiadások

+200.000

01023

Településüzemeltetés/
Mezőgazdasági területek
gondozása/ Működési
költségvetés/ Dologi
kiadások

-200.000

+500.000

041205

Beruházások/
-500.000
Szennyvízhálózat
és
ivóvízhálózat
tervezési
költség/
Felhalmozási
kiadások/
Beruházási
kiadások
Beruházások

Segélyek/ Ápolási díj normatív/Működési
költségvetés/ Speciális
célú támogatások

+200.000

05095

Segélyek/ Foglalkozást hely.
támogatás/Működési
költségvetés/ Speciális célú
támogatások

-135.000

05025

Segélyek/ Átmeneti
segély/Működési
költségvetés/ Speciális célú
támogatások

-50.000

121201

01091

05015

-15.000
Segélyek/
Közgyógyellátás/Működési
költségvetés/ Speciális célú
támogatások

05075

Segélyek/ Rendszeres
szociális
segély/Működési
költségvetés/ Speciális
célú támogatások

+40.000

11003

Önkormányzat előző
évről származó
befizetései /Működési
költségvetés/ Dologi
kiadások

+5.800

03015

Településüzemeltetés/
Önkormányzati igazgatással
összefüggő
tevékenység/Működési
költségvetés/ Speciális célú
támogatások
Működési célú
pénzmaradvány 2011. év

- 40.000

+ 5.800

Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: azonnal

Szavazás

4 igen szavazattal elfogadásra került

23/2013.(II. 28.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község 2012. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló
3/2012.(II. 15.) sz. rendelet 7. §-ban biztosított jogkörénél fogva a Képviselőtestület az alábbi
előirányzat módosítást rendeli el:

Címszám
111201

Címszám
megnevezése
Beruházások/
Turisztikai attrakciók/
Felhalmozási kiadások/
Beruházási kiadások

Összeg
(Ft)
+1.300.000

Címszám

Címszám megnevezése

041207

Beruházások/
Szarvaskő -1.000.000
komplex
infrastrukturális
beruházás/
Felhalmozási
kiadások/
Beruházási
kiadások
-300.000
Beruházások/
Szennyvízhálózat
és
ivóvízhálózat
tervezési
költség/
Felhalmozási
kiadások/
Beruházási
kiadások

041205

02003

Településüzemeltetés/
+300.000
Idegenforgalmi és
kulturális rendezvények/
Működési költségvetés/
Dologi kiadások

01023

Településüzemeltetés/
Mezőgazdasági területek
gondozása/ Működési
költségvetés/ Dologi
kiadások

Összeg (Ft)

-300.000
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03013

121201

01091

Településüzemeltetés/
Önkormányzati
igazgatással összefüggő
tevékenység/
Működési költségvetés/
Dologi kiadások
Beruházások/
Felhalmozási kiadások/
Tölgyfa úti vízelvezető
árok
burkolása/Beruházási
kiadások

+200.000

01023

Településüzemeltetés/
Mezőgazdasági területek
gondozása/ Működési
költségvetés/ Dologi
kiadások

+500.000

041205

Beruházások/
-500.000
Szennyvízhálózat
és
ivóvízhálózat
tervezési
költség/
Felhalmozási
kiadások/
Beruházási
kiadások
Beruházások

Segélyek/ Ápolási díj normatív/Működési
költségvetés/ Speciális
célú támogatások

+200.000

05095

Segélyek/ Foglalkozást hely.
támogatás/Működési
költségvetés/ Speciális célú
támogatások

-135.000

05025

Segélyek/ Átmeneti
segély/Működési
költségvetés/ Speciális célú
támogatások

-50.000

05015

-200.000

-15.000
Segélyek/
Közgyógyellátás/Működési
költségvetés/ Speciális célú
támogatások

05075

Segélyek/ Rendszeres
szociális
segély/Működési
költségvetés/ Speciális
célú támogatások

+40.000

11003

Önkormányzat előző
évről származó
befizetései /Működési
költségvetés/ Dologi
kiadások

+5.800

03015

Településüzemeltetés/
Önkormányzati igazgatással
összefüggő
tevékenység/Működési
költségvetés/ Speciális célú
támogatások
Működési célú
pénzmaradvány 2011. év

- 40.000

+ 5.800

Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: azonnal

3. Előterjesztés a 9/2009.(V.12.) önkormányzati rendeletre érkezett
törvényességi felhívásról.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester

Barta Győző
A Heves Megyei Kormányhivatal 2013. január 23-án kelt HEB/TOR/269/2013. számú
törvényességi felhívásában kezdeményezte Szarvaskő Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló 9/2009. (V. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, valamint
a 14/2012. (XII. 28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését az alábbi
indokok alapján:
1./ A felhívás szerint a 2013. január 1-jén hatályba lépett hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény (Htv.) 108. §-a hatályon kívül helyezte a hulladékgazdálkodásról
szóló 2000. évi XLIII. törvényt (továbbiakban: Hgtv.). A Hgtv. 23. § f) pontja adott
felhatalmazást a települési önkormányzatok képviselő-testülete részére a
szemétszállítási díj mértékének a megállapítására. A Htv. főszabály szerint már nem ad
felhatalmazást a szemétszállítás díjának önkormányzati rendeletben való
megállapítására, azt a miniszter hatáskörébe utalja.
2./ A Htv. 91. § (2) szerint: „A 88. § (3) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás
alapján megalkotott rendelet hatálybalépéséig a közszolgáltató – a (3), (4) és (6)
bekezdésben meghatározott kivétellel – a 2012. december 31-én alkalmazott bruttó
díjhoz képest legfeljebb 4,2%-kal megemelt mértékű díjat alkalmazhat.”
A jogszabály 89. § (1) értelmében: „Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt
kivétellel – 2013. január 1-jén lép hatályba.”
A fentiekben hivatkozott rendelet hatályba lépéséig a 2012. december 31-én alkalmazott
bruttó díjhoz képest legfeljebb 4.2%-kal megemelt mértékű díj alkalmazható.
3./ A Kormányhivatal álláspontja szerint a települési hulladékkezelési közszolgáltatási
díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm.
rendelet alapján a közszolgáltatási díjat legalább 1 éves díjfizetési időszakra kell
alkalmazni, és ezen követelmény a Kormányhivatal álláspontja szerint nem teljesül a
14/2012. (XII. 28.) önkormányzati rendelettel megállapított díjtételeink tekintetében.
4./ A Kormányhivatal jogértelmezése szerint a 2013-as évre már nem is lehetne
jogszerűen hatályban önkormányzati szemétszállítási díjmegállapítás, mivel a Htv.
közvetlenül a szolgáltatót jogosítja fel emelésre.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 134. § (1)
bekezdése szerint: „Ha a kormányhivatal jogszabálysértést észlel, a törvényességi
felügyelet körében legalább harminc napos határidő tűzésével felhívja az érintettet annak
megszüntetésére. Az érintett a felhívásban foglaltakat köteles megvizsgálni és a
megadott határidőn belül az annak alapján tett intézkedéséről vagy egyet nem
értéséről a kormányhivatalt írásban tájékoztatni.”
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A Kormányhivatal törvényességi felhívásában foglaltakra vonatkozó álláspontját a T.
Képviselő-testületnek 2013. február 28-ig kell közölnie.
A fenti jogszabályhelyeket összevetve, mivel 2012. december 31-én még nem volt
hatályban a Htv., így annak a 91. §-ban foglalt korlátozó rendelkezéseit nem kellett
alkalmazni a díjmegállapítás során, és az önkormányzatok legkésőbb 2012. december
31. napjáig jogszerűen voltak abban a helyzetben, hogy megállapítsák a
hulladékgazdálkodási díj mértékét a fentebb már hivatkozott 64/2008. (III. 28.) Korm.
rendelet és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. előírásai szerint.
A 14/2012. (XII. 28.) önkormányzati rendelet szerint a rendeletben meghatározott díjat
2013. január 1. napjától kell alkalmazni, így bár az önkormányzati rendelet
megalkotására a jogszabálynak megfelelően került sor, a rendelet és a magasabb szintű
jogszabályok között a díjtételek alkalmazásának idejét előíró rendelkezései folytán
kollízió jött létre.
A Htv. kimondja, hogy ameddig a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj
megállapításáért felelős miniszter rendeletében nem állapítja meg a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjait, addig a díjmegállapítás alapját a 2012.
december 31-én alkalmazott díjtétel kell, hogy képezze.
Erre tekintettel a fent hivatkozott miniszteri rendelet hatálybalépéséig a közszolgáltató
11/2011.(XII.14.) önkormányzati rendelettel megállapított 2012. december 31-én
alkalmazott bruttó díjakhoz képest legfeljebb 4,2%-kal megemelt mértékű díjakat
alkalmazhat.
A fentiek alapján a 9/2009. (V. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, továbbá a
14/2012. (XII. 28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére teszek javaslatot,
kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadni
szíveskedjen.
Kérdezi, hogy van-e hozzászólás, észrevétel?
Mivel nincs, kéri, hogy szavazzanak.

Szavazás

4 igen szavazattal elfogadásra került

Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2013 (III.01.) önkormányzati rendelete
Egyes, szemétszállítási díjmegállapítást tartalmazó önkormányzati
rendelkezések hatályon kívül helyezéséről

Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikkének (2) bekezdése alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1.§ (1) Hatályát veszti Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról,
valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
9/2009. (V. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete.
(2) Hatályát veszti Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról,
valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
9/2009. (V. 12.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 14/2012. (XII. 28.)
önkormányzati rendelete.
2.§ Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatálya lépését követő
napon hatályát veszti.

Barta Győző
polgármester

Dr. Kovács Luca
jegyző

4. Közös
Önkormányzati
hivatallal
kapcsolatos
lehetőségek
megvitatása és a Kormányhivatalhoz a kijelöléssel kapcsolatos
kérés elfogadása.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
Barta Győző
A közös önkormányzati hivatal kialakításával kapcsolatos tárgyalásaink Ostoros és
Novaj község önkormányzatával megszakadtak, ugyanis képviselő-testületünk 2013.
február 26-i rendkívüli ülésén elutasította az Ostoros önkormányzata által készített
finanszírozási tervezetet, mely a normatív támogatásokon felül 9,5 millió forint plusz
terhet rakna Szarvaskő költségvetésére.
A javaslat elfogadása esetén Szarvaskő jövőbeni létezése is veszélybe kerülhetne, mert
elképzelhető, hogy így is el tudtuk volna látni a település kötelező üzemeltetési
feladatait, de sem fejlesztésre, sem pályázatra egyetlen forint sem marad, illetve a
tartalékképzés lehetőségét is eleve kizártuk volna.
Megkeresés érkezett hozzánk a Balatoni Közös Hivatalhoz tartozó települések
polgármesterei részéről, melyben jelezték szívesen fogadnának bennünket a közös
hivatalukba. A tőlük kapott levelet továbbítottam a Kormányhivatal Törvényességi
Felügyeleti Főosztályához, melyre Dr. Ungvári Tamás főosztályvezető úrtól tegnap
választ kaptunk, mely alapján azt a tájékoztatást adta, nincs lehetőség, hogy egy
település másik járásban lévő településekkel alkosson közös hivatalt, ez az akadály a
Kormánymegbízott engedélyével sem feloldható.
2013. február 27-én 21:30 órakor kelt elektronikus levél érkezett Lőrincz József képviselő
társamtól, melyben a Kormánymegbízott úrtól a Balatoni Közös Hivatalhoz való
csatlakozás kijelölésének a kérelme szerepel.
A levélben képviselő úr érvel azon okokról, amik az Egerbaktai Közös Hivatalhoz
történő csatlakozásnak nehézségei lehetnek, illetve érvel a Balatoni Közös Hivatalhoz
történő csatlakozás előnyeiről.
Az utolsó mondatát szó szerint idézem:
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„Tekintettel arra, hogy szem előtt tartjuk településünk gazdasági és egyéb
érdekeit, amennyiben eddig elért eredményeinket fel kell áldozni
kikényszerített megoldások miatt, tartalékainkat rossz döntések miatt fel kell
élni, úgy, hogy ez ellen, minden erőfeszítésünk ellenére sem tudunk tenni
semmit, úgy az egyetlen erkölcsös lépésnek azt tartjuk, ha fontolóra vesszük a
testület feloszlatásának kezdeményezését. „
Tájékoztatom Tisztelt Képviselő-testületet, hogy nem is tárgyalási szinten, de
folyamatosan informálódtunk egyéb lehetőségekről. A tapasztalat az, gondolom a
törvénynek is az alapgondolata volt, hogy a közös hivatalok működtetése legalább a
kötelező feladatok erejéig a normatív támogatásból biztosítható legyen. Szarvaskő
Képviselő-testületének is egyhangú szándéka – és ezért merült fel a Balatoni Közös
Hivatalhoz való csatlakozás igénye is – a csatlakozás anyagi vonzata ne legyen több,
mint a belépésünkkel a közös hivatalnak járó plusz állami normatíva.
A törvény adta lehetőségek keretei között eddig ilyen irányú lehetőség Egerbakta
Közös Hivatalához történő csatlakozás.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a
határozati javaslatot fogadja el.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete kéri a Tisztelt Kormánymegbízott
urat, hogy a közös önkormányzati hivatalhoz történő kijelölésben az alábbi
szempontok alapján döntsön.
1. Amennyiben az egri megtagadó döntés okai jelen pillanatban már nem állnak
fenn, vagy megszüntethetők, úgy Eger Megyei Jogú Város önkormányzati
hivatalát jelölje ki.
2. Amennyiben lát lehetőséget arra, hogy a csatlakozási időszak alatt a járási határ
tilalma törvénymódosítással feloldható, úgy Balaton- Bekölce-Mikófalva
önkormányzatok közös hivatalát jelölje ki.
3. Amennyiben az első két pontban leírt kérésünk nem teljesíthető, úgy
kijelölésben az alábbi szempontok is szerepeljenek:
- a közös hivatalt alkotó önkormányzatok részéről legyen fogadókészség
- a plusz normatívából biztosított legyen mind a személyi, mind a dologi
kiadások rendezése
- belépésünkkel megerősített hivatal alkalmas legyen a közfeladatok jó
szintű ellátására
- a közös hivatal székhelye, valamint a helyi kirendeltség 10-20 km-en
belül legyen
- lehetőség legyen az önkormányzati feladatellátás egyéb területein is az
együttműködésre.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: azonnal

Tájékoztatja a képviselőket, az előterjesztés megküldésre került véleményezésre,
melyre az alábbi észrevételt tették.
„A határozati javaslat 2. pontja álláspontunk szerint nem felel meg az Mötv. hatályos
rendelkezéseinek.”
Mi csak próbáltuk úgy megfogalmazni, hogy a Kormányhivatal vezetője lássa, hogy
amennyiben ő lehetőséget lát arra, hogy ez a törvényi tiltás feloldható, akkor erre
irányuló kérésünk a 2. pont.
Fontos, hogy lehetőség legyen az önkormányzati feladatellátás egyéb területén is
együtt működni a csatlakozás során.
Nahóczki László
Amennyiben ezt a határozati javaslatot elfogadjuk, akkor ez a Kormánymegbízott
úrnak megküldhető?
Barta Győző
Igen, azonnal megküldjük, határidőn belül.
Lőrincz József
A történtek után Egert abszolút nem erőltetné. Ez így, ahogyan most van, az egyenes
út Egerbaktára. Szükségesnek látná az indoklást, hogy miért vegyen komolyan a
Kormányhivatal a Balatoni vonallal kapcsolatban. Talán 2014. évben lehet járáshatárt
módosítani, talán van lehetőség interpellációra a parlamentben.
Nahóczki László
Ebben az előterjesztésben az szerepel benne, hogy a település érdeke az, hogy a
normatívából ki kell jönni, bárhová csatolnak.
Mivel a törvény úgy rendelkezik, hogy csak járáson belül lehet csatlakozni. Arra nem
lát lehetőséget, hogy a törvényt egy település érdeke miatt módosítsák.
Benkó Dániel
Szarvaskő kezdeményezte a közös hivatal kialakítását Eger városával, amire egy olyan
arrogáns közgyűlés elé tett határozat született, melyet nem illett volna előre
terjeszteni. Előre úgy volt megfogalmazva, hogy azt tagadja meg. A törvény szerint
elméletileg fogadni kellene.
Nahóczki László
Két lehetőség van. Valamit leteszünk az asztalra, valamit kérünk. Ha nem kérünk,
akkor teljes mértékben a Kormánymegbízott úr döntésére bízzuk.
Barta Győző
A finanszírozási megállapodás megkötésére nem kötelez a törvény. Ebben mindenki a
saját érdekét próbálja érvényre juttatni.
A település érdeke az, hogy ezeket az alapelveket, melyet a határozati javaslat
tartalmaz, be tudjuk tartatni.
Az előző önkéntes megállapodásban egy olyan terhet raktunk volna magunkra, mely
teljesíthetetlen. Van szűk két év, hogy a tapasztalatok alapján változtassunk. Akár
kérjük a járáshatárok változtatását, vagy a törvény módosítását.
A legjobban megfogalmazott szerződésből is eredhet konfliktus, ha a felek nem akarják
jól működtetni.
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Amit lehet, itt helyben kell elintézni. Itt állandóan legyen egy ember. Ha olyan ügyet
kell intézni, mely helyben nem elintézhető, akkor az ügyintéző jöjjön, ne az ügyfél
utazzon.
Nahóczki László
Heves megyében nem sok település van, aki ilyen gonddal küzd. Ennek az országban is
visszhangja lesz.
Lőrincz József
Az előzetes egyeztetés az volt, hogy megkeressük a szóba kerülhető
önkormányzatokat, majd a Balatoni polgármesterrel együtt megkeressük a
Kormányhivatalt. De ez nem történt meg, nem ismerik az indokainkat.
Barta Győző
Felsőtárkány polgármestere azt mondat, hogy ha őket jelölik ki, ellátják a kötelező
feladatokat.
Az Ungvári úrtól érdeklődtem, hogy a Balatoni csatlakozásnak részünkről van-e
lehetősége.
Lőrincz József
A törvényalkotók célja, hogy az egyforma gondokkal, elképzelésekkel működő
települések csatlakozzanak, közös megoldásokat keressenek, fogjanak össze és pont ez
a törvény ez, ami minket megakadályoz.
Barta Győző
Kérdezi, hogy van-e módosító indítvány?
Lőrincz József
Igen van. Szilárd meggyőződése, hogy a 2. pont azért van benne, hogy egy-egy száj be
legyen tömve. A harmadik pont azért van benne, hogy olyan helyre kerüljünk, amit
egyébként nem akarunk.
Az első pontot javasolja változatlanul benne hagyni. A 2. pontot javasolja kiegészíteni
az alábbiak szerint:
„Amennyiben lát lehetőséget arra, hogy a csatlakozási időszak alatt a járási határ
tilalma törvénymódosítással feloldható a négy érintett (Balaton-Bekölce- MikófalvaSzarvaskő) település önkormányzati vezetőinek a döntés előtt legyen lehetőségük a
Kormányhivatalnál személyes indokaik kifejtésére, úgy Balaton- Bekölce-Mikófalva
önkormányzatok közös hivatalát jelölje ki. „
Barta Győző
Ismerteti a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztés
második pontját az alábbiak szerint módosítja:
2. Amennyiben lát lehetőséget arra, hogy a csatlakozási időszak alatt a járási határ
tilalma törvénymódosítással feloldható a négy érintett (Balaton-Bekölce- MikófalvaSzarvaskő) település önkormányzati vezetőinek a döntés előtt legyen lehetőségük a

Kormányhivatalnál személyes indokaik kifejtésére, úgy Balaton- Bekölce-Mikófalva
önkormányzatok közös hivatalát jelölje ki.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: azonnal
Szavazás

4 igen szavazattal elfogadásra került

24/2013.(II. 28.) képviselő-testületi határozat

Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztés
második pontját az alábbiak szerint módosítja:
2. Amennyiben lát lehetőséget arra, hogy a csatlakozási időszak alatt a járási határ
tilalma törvénymódosítással feloldható a négy érintett (Balaton-Bekölce- MikófalvaSzarvaskő) település önkormányzati vezetőinek a döntés előtt legyen lehetőségük a
Kormányhivatalnál személyes indokaik kifejtésére, úgy Balaton- Bekölce-Mikófalva
önkormányzatok közös hivatalát jelölje ki.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: azonnal
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete kéri a Tisztelt Kormánymegbízott
urat, hogy a közös önkormányzati hivatalhoz történő kijelölésben az alábbi
szempontok alapján döntsön.
1. Amennyiben az egri megtagadó döntés okai jelen pillanatban már nem állnak
fenn, vagy megszüntethetők, úgy Eger Megyei Jogú Város önkormányzati
hivatalát jelölje ki.
2. Amennyiben lát lehetőséget arra, hogy a csatlakozási időszak alatt a járási határ
tilalma törvénymódosítással feloldható a négy érintett (Balaton-BekölceMikófalva- Szarvaskő) település önkormányzati vezetőinek a döntés előtt legyen
lehetőségük a Kormányhivatalnál személyes indokaik kifejtésére, úgy BalatonBekölce-Mikófalva önkormányzatok közös hivatalát jelölje ki.
3. Amennyiben az első két pontban leírt kérésünk nem teljesíthető, úgy
kijelölésben az alábbi szempontok is szerepeljenek:
- a közös hivatalt alkotó önkormányzatok részéről legyen fogadókészség
- a plusz normatívából biztosított legyen mind a személyi, mind a dologi
kiadások rendezése
- belépésünkkel megerősített hivatal alkalmas legyen a közfeladatok jó
szintű ellátására
- a közös hivatal székhelye, valamint a helyi kirendeltség 10-20 km-en
belül legyen
- lehetőség legyen az önkormányzati feladatellátás egyéb területein is az
együttműködésre.
Felelős:
Határidő:

Barta Győző polgármester
azonnal
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Szavazás

4 igen szavazattal elfogadásra került

25/2013.(II. 28.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete kéri a Tisztelt Kormánymegbízott
urat, hogy a közös önkormányzati hivatalhoz történő kijelölésben az alábbi
szempontok alapján döntsön.
4. Amennyiben az egri megtagadó döntés okai jelen pillanatban már nem állnak
fenn, vagy megszüntethetők, úgy Eger Megyei Jogú Város önkormányzati
hivatalát jelölje ki.
5. Amennyiben lát lehetőséget arra, hogy a csatlakozási időszak alatt a járási határ
tilalma törvénymódosítással feloldható a négy érintett (Balaton-BekölceMikófalva- Szarvaskő) település önkormányzati vezetőinek a döntés előtt legyen
lehetőségük a Kormányhivatalnál személyes indokaik kifejtésére, úgy BalatonBekölce-Mikófalva önkormányzatok közös hivatalát jelölje ki.
6. Amennyiben az első két pontban leírt kérésünk nem teljesíthető, úgy
kijelölésben az alábbi szempontok is szerepeljenek:
- a közös hivatalt alkotó önkormányzatok részéről legyen fogadókészség
- a plusz normatívából biztosított legyen mind a személyi, mind a dologi
kiadások rendezése
- belépésünkkel megerősített hivatal alkalmas legyen a közfeladatok jó
szintű ellátására
- a közös hivatal székhelye, valamint a helyi kirendeltség 10-20 km-en
belül legyen
- lehetőség legyen az önkormányzati feladatellátás egyéb területein is az
együttműködésre.
Felelős:
Határidő:

Barta Győző polgármester
azonnal

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

