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Barta Győző
Köszönti a megjelent képviselő urakat.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az 5 képviselő közül jelen van 5, a testületi ülés
határozatképes, azt megnyitja. Képviselőtársai a meghívóban feltüntetett napirendi
anyagot írásban megkapták. Van-e valakinek más napirendi javaslata?
Lőrincz József
Ha esetleg most kerül olyan anyag a testület elé, melyet jobban át kellene
tanulmányozni a csatlakozással kapcsolatban, akkor azt azután tegyék meg, miután
megismerték.
Barta Győző
Elmondja, hogy a polgármester kollégákkal egyeztetve jövő hét kedden egy közös
testületi ülés keretében kellene az alapító okiratról és a megállapodásról szavazni.
Előtte a képviselők megkapják a tervezetet. Döntés egy dologról szükséges a 2
napirendi pontban, hogy törvényességi felülvizsgálatot kér-e a testület, amennyiben
erre okot lát.
Szavazásra bocsátja a napirendekre tett javaslatot.
Szavazás
1.

5 igen szavazattal elfogadásra került

Önkormányzati adók beszámolója 2012. évről.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
Meghívott vendég: Korsós László E.M.J.V. Adó Iroda vezetője

Szarvaskő községben a helyi adózás struktúrája továbbra is három fő rendszerelemre
épül, nevezetesen: a vagyoni típusú adókra, a kommunális adókra és a helyi iparűzési
adóra. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) és ennek
felhatalmazása alapján elfogadott önkormányzati rendeletek biztosították az adóztatás
kereteit és feltételeit. Az önkormányzat kizárólagos - törvény szabályozásával
szinkronban másra át nem ruházható - joga, hogy a Htv-ben meghatározott
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adóalanyok és adótárgyak tekintetében a helyi adókat vagy azok valamelyikét
bevezesse, a már bevezetett adót a következő évre módosítsa, avagy hatályon kívül
helyezze. A Htv. garanciákkal övezett döntési autonómiájából eredően, az
önkormányzat határozza meg az adó bevezetésének időpontját és időtartamát is. A
szarvaskői önkormányzat az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, a gazdálkodási
követelményekhez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan állapította
meg a törvényben meghatározott felső (adómaximum) határokra figyelemmel.
A községben a helyi adó mértékei alacsonyak. Építményadó mértékek 10,4 %-ban, a
kommunális adó mértéke 21,2 %-ban használja ki a törvényi maximum lehetőségeket.
Helyi iparűzési adóban konstans az adóalapra vetített 2 százalékos mérték, ám annak
75%-át használja ki a település, hiszen 1,5%-ban van elfogadva az iparűzési adó
mértéke. Az idegenforgalmi adóban a törvényi mérték 70,8%-ával történik az adók
beszedése. Erre az idén is minden beszedett forint mellé 1,50 Ft normatív támogatás is
igényelhető.
A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi adók fajtáit és mértékét nem eredeti
jogalkotói hatáskörben, hanem felhatalmazás alapján megalkotott önkormányzati
rendeletben állapíthatja meg. A helyi jogalkotás, azaz az önkormányzatok képviselőtestülete a helyi adók szabályozása során nem léphet túl a törvényi kereteken, az
önkormányzat csak a Htv-ben meghatározott esetekben és mértékig jogosult önálló
szabályokat alkotni. Az önkormányzatok adóbevételeit a gazdasági válság, a jogszabályi
környezet, a kormányzati adópolitika változása, a hátralékok alakulása egyaránt
befolyásolták. A helyi rendeletek 2012. évre nem változtak. A rendeletek megalkotása
során a helyi adópolitika alapvető célja az volt, hogy a helyi adók az önkormányzat
folyamatos, állandó, stabilan előre tervezhető, biztos bevételi forrását jelentsék,
ugyanakkor az adózói kört illetően méltányos, igazságos és megfizethető legyen.
A gazdasági helyzet továbbra is kihat az önkormányzati adóbevételekre. Az egyik
jelentős adóbevételi részt képviselő helyi iparűzési adót meghatározza a vállalkozások
bevétele, az idegenforgalmi adót a magánszemélyek fizetőképes kereslete, az
ingatlanokat és a járműveket terhelők adók pedig szintén összefüggnek a vállalkozások
és a magánszemélyek fizetőképességével.
Bizakodásra adhat okot, hogy az előző évhez képest nőtt a realizált bevételek nagysága.
2011. évhez képest több mint 367 ezer forinttal emelkedett a befolyt adó- és adójellegű
bevételek összege. Az adóbevétel nagysága - a gazdasági válság első évét követően folyamatosan emelkedő tendenciát mutat.
Összességében 2012. évben az adóbevételek 9 010 388 Ft összegben realizálódtak,
százalékos arányban az eredeti előírás 130,49%-ban teljesült. Az adóbevétel
pénzforgalmi alakulására kihatott a meg nem fizetett tartozások ügyében tett
végrehajtási intézkedések eredményessége, a felszámolási eljárásokban érintett
adótartozás nagysága, valamint a jelentős gépjárműadó befizetés emelkedése.
A háztartásoktól folyt be az adók túlnyomó többsége összegszerűen 5 293,7 ezer forint
értékben, százalékosan 58,8%-os arányban. 2012. évben a vállalkozások az adók 41,2%át fizették, összegszerűen ez 3 716,6 ezer forintot tett ki.
A helyi adózás struktúrája továbbra is három fő rendszerelemre épül, nevezetesen:
- a vagyoni típusú adókra (építményadó, telekadó),
- a kommunális adókra (magánszemélyek kommunális adója, idegenforgalmi adó) és
- a helyi iparűzési adóra.
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A Htv. és ennek felhatalmazása alapján elfogadott önkormányzati rendeletek
biztosították az adóztatás kereteit és feltételeit. Az önkormányzat kizárólagos joga,
hogy a törvényben meghatározott adóalanyok és adótárgyak tekintetében a helyi
adókat vagy - azok közül választva - valamelyiket bevezesse, a már bevezetett adót a
következő évre módosítsa, vagy hatályon kívül helyezze. A Htv. garanciákkal övezett
döntési autonómiájából eredően, az önkormányzat határozza meg az adó
bevezetésének időpontját, időtartamát és mértékét is.
A község helyi adóinak összetétele az alábbi arányban jelent meg a bevételek között:
- a vagyoni típusú adókra (építményadó, telekadó) 17,41%,
- a kommunális adókra (magánszemélyek kommunális adója, idegenforgalmi adó)
30,48% és
- a helyi iparűzési adóra 52,11%.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24. § (4) bek. c.) pontja alapján a
közvetett támogatásokat - így különösen önkormányzati rendelet által biztosított
adóelengedéseket, adókedvezményeket – be kell mutatni az éves értékelés során.
Az összes tartozás állomány 78,3%-át a vállalkozások adótartozásai adják. Továbbra is
kedvezőtlenül hat, hogy magas a felszámolásban érintett vállalkozások „bedőlt”
adótartozásának aránya, ami folyamatosan emelkedő trendet mutat. Az összes hátralék
állomány 55,2%-a, ilyen jellegű követelés. A felszámolási eljárás megindulását követően
az önkormányzati adóhatóságnak már semmiféle ráhatása nincs a tartozások
megtérülésére, így nagy valószínűséggel, ezekről az összegekről majd le kell mondania
az önkormányzatnak.
Követeléskezelés és végrehajtási cselekmények következtében 2 003 ezer forint tartozás
beszedése valósult meg, azaz az adóbevételek 13,7%-a valamilyen kényszercselekmény,
vagy felszólítás hatására rendeződött.
Átadja a szót Bóta Tamás úrnak.
Bóta Tamás
Elmondja, hogy pozitív, hogy sikerült a nehéz gazdasági helyzet ellenére is évek óta
növekvő adóbevételeket produkálni. Ebben igen nagy szerepe van a helyi iparűzési
adónak, mely a tervezett felett sikerült.
Az ingatlan adók is nagy arányt képviselnek. Az idegenforgalmi adó teljesülése 88%. A
bevételek szempontjából az állami kiegészítés miatt az idegenforgalmi adó bevétel
fontos szerepet tölt be a bevételek között.
Háztartások helyi iparűzési adóra vonatkozó teljesítése a következő miatt van.
Lehetnek olyan magánszemélyek, akik időközben vállalkozók lettek, vagy fordítva. Itt a
vállalkozásokhoz köthető ez a teljesítés.
Egy kis magyarázatra szorul a beszámoló 5. oldalán lévő telekadóra vonatkozó adat.
Kérdés lehet, hogy a 7 227 050 alapadóból, hogyan lesz 121 250 fizetendő adó. Ez a rendelet
adta mentessége a telkeknek. Szarvaskőben külön a telkeket nem adóztatják meg. De az
alapadóban az szerepel, ahol az adóalanyok adótárgyai alapján a kivetett adó lehetséges lenne.
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Barta Győző
Kérdezi, hogy a gépjármű adónál a 3 160 205 forintból levont 175 562 kedvezménnyel,
hogyan lesz 2 675 863?
Bóta Tamás
Egyeztetni fog az irodavezető úrral és erre írásban kap választ a képviselő testület.
Méltányosságra vonatkozóan elmondja, hogy ez az a tétel, amikor valaki azzal fordul
az önkormányzati adóhatósághoz, hogy nem képes megfizetni az előírt adóját, mert
olyan anyagi helyzetbe került. Akkor van arra törvény adta lehetőség, hogy ha indokolt
és a jövedelmi viszonyai megfelelnek a törvényi előírásoknak, akkor elengedésre vagy
csökkentésre kerülhet az adó összege.
Az elévüléssel, behajthatatlansággal kapcsolatban elmondja, hogy a törvény által
meghatározott elévülési idő bekövetkeztével, akinél az adótartozását az
önkormányzati adóhatóság nem tudta ezen időszak alatt behajtani, kötelessége
elévülés címén eltörölni a tartozást.
A felszámolással érintett vállalkozók aránya továbbra is nagy. Ez valószínűleg az
elkövetkezendő években nem fog csökkenni. Sajnos a felszámolásban érintett
tartozások szinte behajthatatlanok.
Barta Győző
Mivel elfogadni nem kell, így kéri a képviselőket, hogy vegyék tudomásul a beszámolót.
2.

Javaslat az Egerbaktai Közös Önkormányzati Hivatal
bővítésére, Alapító Okiratának módosítására.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester

Barta Győző
A szükséges anyag nem készült el a mai napra. Kérése szerint, csütörtökre itt kell, hogy
legyen. Mindenki megkapta a Kormánymegbízott úr kijelölő határozatát. Kérdezi a
képviselőket, hogy van-e valakinek arról tudomása, hogy jogszabálysértés történt.
Amennyiben nincs, erről döntés nem szükséges.
Lőrincz József képviselő úr a kijelölő határozattal kapcsolatban észrevételt tett, melyre
Dr. Ungvári Tamás a Heves Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti
Főosztályának vezetője a következőekben válaszolt.
„A kijelölés indokolásában valóban szerencsésebb lett volna úgy fogalmazni, hogy az
érintett egyes polgármesterek közötti előzetes szóbeli egyeztetés, illetve az erről szerzett
információk voltak azok, melyek alapján igyekeztünk olyan döntést hozni, hogy
Szarvaskő ne kerüljön olyan településekhez, akik eleve elutasító hozzáállást tanúsítanak.
A kijelölés által megszűnt Szarvaskő partner-választási lehetősége: a Mötv. 85. § (3)
bekezdése alapján köteles a kijelölt önkormányzatokkal megállapodást kötni. A kijelölés
ugyanígy kötelezi a másik három települést is arra, hogy megállapodást kössön (illetve
módosítson) Szarvaskővel. Igaz, hogy fennáll a bírósághoz fordulás lehetősége, azonban
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nincs olyan jogszabálysértés, amire hivatkozni lehetne. Egyébként a keresetindításnak
nem lenne halasztó hatálya a kijelölés végrehajtására.
Amennyiben bármilyen okból nem születik meg a megállapodás, a kormányhivatalnak
bírságolási lehetősége van az önkormányzattal szemben.
Tájékoztatom továbbá Polgármester Urat arról, hogy Eger Megyei Jogú Város jegyzőjét
levélben kértem arra, hogy ez év április 1-ig, de szükség szerint esetlegesen tovább is lássa
el Szarvaskő számára a hivatali teendőket mindaddig, amíg az ügyiratok teljes körű
átadása meg nem történik.”
A kijelölő határozatnak ugyanis volt egy olyan mondata mely előzetes tárgyalásokra
utalt. Tárgyalást, Ostoros kivételével, senki mással nem folytattunk.
Fontos lenne elfogadni a Társulási Megállapodást és Alapító Okiratot. Rövid időn belül
rendkívüli ülésen kellene ezt megtenni. Szükséges lenne még az SzMSz elfogadása, a
másik pedig a finanszírozási megállapodás, mely erre az évre kellene, hogy szóljon.
Szükséges lenne azokat az alapelveket lefektetni, amit szeretnénk a közös hivatallal
kapcsolatban kérni.
Átadja a szót a képviselőknek.
Lőrincz József
Az első mondat a válaszlevélből mindent elárul. A megfontolás, az nem igazán
megfontolás volt. Az, hogy nem szerencsés, az azt is elárulja, hogy leplezni próbál
valamit, és nem azt nézték, hogy mik Szarvaskő település érdekei. A kijelölés napjával
lép életbe, az hogy oda kell tartozni, de hivatalosan addig kell ellátnia Egernek a
feladatot, amíg a megállapodás meg nem köttetik az önkormányzatok között. Kérdés
az is, hogy mit és hogy vállal be Eger, vagy onnan kezdve egy hónapig mind a két
helyre fizetni kell?
Barta Győző
Az lenne a természetes, ha Eger április végéig látná el a feladatokat, mivel az átmeneti
finanszírozás is az első négy hónapra szól. Az, hogy a kijelölés április 01. napján lép
hatályba, az tudni kell, hogy senki nem képes arra, hogy egy-két nap alatt átvegyék a
település ügyeit.
Eger megtagadó döntésével kapcsolatban, ész érvekkel alátámasztott levelet küldött a
Kormánymegbízott úrnak, melyből semmi nem köszönt vissza a megtagadó döntés
elfogadó határozatában. Egernek pedig az általuk megfogalmazott magyarázat benne
volt, valószínűleg ez egy korábbi egyezségnek az egyeztetett szövegtartalma volt. Tény,
hogy a kijelölés esetében nem lett ilyen hosszú megkeresés beküldve. Azt az
információt kaptam, hogy a kijelölés előzetes tárgyalások után fog megtörténni. Az,
hogy milyen tárgyalások folytak le, milyen anyag került a Kormánymegbízott úr elé,
sajnos nem ismeretes számomra.
Nahóczki László
Úgy tűnik, az önkormányzat feje fölött döntik el a dolgokat. Ebből kell a lehető
legjobbat kihozni Szarvaskő részére. Jó lenne látni a másik három település
költségvetését, hogy ki, hogyan tervezett.
5

Barta Győző
Sokszor elmondta már és el is fogja, hogy Eger városával egy nagyon jól működő
rendszer lett kialakítva. Egy jól működő formát, változások miatt meg kellett szüntetni.
A kijelölés után, ha a felek jól akarják azt működtetni, akkor ez jól fog működni. Az
érintett polgármester urakkal személyes megbeszélés volt. Az Egerbaktai Közös
Hivatalnál sok munka lesz, de egy igen jól működő Hivatal lehet, ha azt mindegyik fél
úgy akarja. Javasolja, hogy a kirendeltség működjön napi 8 órában Szarvaskőben. A
közös költségvetésből finanszírozva legyen a kirendeltség dologi kiadása is. Javaslata,
hogy közös gazdasági és adós ügyintéző legyen Bátornak és Szarvaskőnek. Szükség
lenne egy aljegyzőre, aki segítené a jegyző asszony munkáját. Ellátná a
kirendeltségeken a helyi ügyintézést, mint testületi ülés, falugyűlés, szerződéseket
előkészít, valamint ha olyan végzettsége van, akkor a jogi képviseletet.
A közös hivatal normatíván felüli finanszírozása, amennyiben szükséges lakosság
arányos, ezt írja a törvény. Javasolja az SzMSz-be beemelni, hogy ettől el lehessen térni,
gondolva olyan esetekre, hogy ha speciális feladatra vesz föl egy önkormányzat embert,
akkor annak a finanszírozása az adott önkormányzatot terhelje, ne a közös hivatalt.
Fontos, hogy minden lakossági ügyintézés helyben történjen. A működési
szabályzatban fontos, hogy szabályozva legyen a helyettesítés. A finanszírozással
kapcsolatban elmondja, hogy 7,86 fő az alapfinanszírozás. Minden településen
módosítani kell a költségvetést és a közös költségvetést elfogadni.
Egerbaktán jelenleg dolgozik egy jegyző, egy gazdasági ügyintéző, egy szociális, egy
adós ügyintéző és egy titkárságvezető.
Hevesaranyoson egy gazdasági és egy adó ügyintéző dolgozik, Bátorban 1 fő dolgozik.
Lőrincz József
Van egy döntés, mely odarendelt Egerbaktai Közös Önkormányzati hivatalhoz.
Egerbakta elvállalja-e a finanszírozás összegéért a hivatal feladatainak ellátását? Ha ez
a kérdés megválaszolásra kerül, akkor tudunk tovább lépni. Ha azt mondja, hogy igen,
ezért elvállalja, akkor nincs miről tovább gondolkodni, mert a törvény ezt így adja.
Sorba kell haladni és tudni, hogy milyen feladatokat látnak el és ez Szarvaskőnek
mennyibe kerül.
Barta Győző
Ez már a társulási megállapodásba kerüljön bele?
Lőrincz József
Valahol ez legyen lefektetve.
Dr. Zsirai Sándor
Kijelöltek, ezen változtatni már nem lehet jelenleg. Ezt a normatívából kell megoldani.
Mi történik, ha azt mondja a másik fél, hogy ezt nem lehet, akkor kell tovább
gondolkodni. Senki nem kötelezhet arra, hogy ehhez a feladathoz a normatíván kívül, a
saját költségvetés terhére plusz pénz legyen betéve. Fontos az SzMSz ben szabályozni a
működést. A cél, hogy a lehető legjobban jöjjünk ki a dologból. Kellene egy
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forgatókönyvet elkészíteni az átadásokkal kapcsolatban, mely jegyzői feladat.
Ragaszkodjunk a május 1-i átadási határidőhöz.

Barta Győző
Jelen lévő szarvaskői lakos Szabóné Balla Marianna jelezte, hogy hozzá kíván szólni a
napirendhez, kéri a képviselőket, hogy járuljanak hozzá.
Szavazás: 5 igen szavazattal elfogadásra került
Szabóné Balla Marianna
A megállapodásban kell rögzíteni a feltételeket, mert a törvény azt mondja ki, hogy ha
nincs a megállapodásban rögzítve, akkor lép életbe a lakosságarány-szám.
A kijelölés után a testületek döntik el, hogy megállapodnak-e. Ha nem születik
megállapodás, akkor a Kormányhivatal törvényességi felügyeletet gyakorol az
Önkormányzatok felett. Bírságolhat, ha törvényellenes dolgot talál, vagy
kezdeményezheti a testületek feloszlatását.
Barta Győző
A négy település önkormányzata önálló költségvetési szerv. Hevesaranyoson van egy
cigánykisebbségi önkormányzat, egy óvoda. Egerbaktán van egy cigány kisebbségi
önkormányzat, egy óvoda és a közös önkormányzati hivatal. Szarvaskő nagyon sok
pluszt gazdasági feladatban nem visz be. Ha itt lesz egy adós és gazdasági ügyintéző,
két települést el kell, hogy lássa.
Az fel sem vetődött a polgármesterekben, hogy a feladatokat ne a normatívából lássák
el.
Szükség lenne tudni, hogy mennyi munkaórát dolgozott Eger, Szarvaskő ügyeivel.
Dr. Zsirai Sándor
Valamiféle kompromisszumra kell mindig törekedni és a lehető legjobb működést
kialakítani. Az érdekeinket maximálisan kell tudni érvényesíteni. Fontos a társulási
megállapodás pontos szövegezése, tárgyalás előtt véleményeztetni.
Az informatikai dolgok átállását nagyon fontosnak tartja, hogy ez folyamatos legyen.
Nahóczki László
Nincs teljesen tisztában azzal, hogy ha egy településen van egy kisebbségi
önkormányzat, az hogyan működik?
Barta Győző
A korrekciós tényező ott alkalmazható, ahol kisebbségi önkormányzat működik. Külön
költségvetéssel rendelkeznek ezek az önkormányzatok. Valamilyen szinten
finanszírozzák.
Amennyiben nincs több kérdés, lezárja a napirendet, szavazni nem kell.
3.

Szóbeli előterjesztése, egyéb ügyek indítványok
Előterjesztő: Barta Győző polgármester

7

Barta Győző
Ismerteti Kaló Imréné, Szarvaskő, Rózsa u. 15. sz. alatti lakos kérelmét.
„Megkaptam az S-13-25 sorszámú számlájukat, mellyel kapcsolatban reklamációval
szeretnék élni.
Férjem Kaló Imre 2012. késő őszén elhunyt, így a nevére érkező számlát kifizetni nem
tudja, így az ő nevére kötött haszonbérleti szerződés is újra megkötésre kellene, kerüljön.
Az általunk használt földterületet továbbra is művelni kívánom. Kérem az új
haszonbérleti szerződés az én nevemre kötessék. Az elmúlt évben is jeleztem és a régi
szerződések becsatolásával igazolom, hogy az általam használt terület és a bérleti
szerződésben leírt terület nagysága lényegesen eltér egymástól. A szerződésben szereplő
6829 m2-ből csak 3729 m2 nagyságot használtunk, és a jövőben sem kívánom a többi
részét használni. Amennyiben lehetőség van az új szerződés már erre a területnagyságra
köttessék, továbbá kérném, hogy az általam eddig sem használt területre befizetett
haszonbérleti díjat jóváírni szíveskedjenek.
Szerencsés lenne, ha erre a területre más bérlőt találnának, aki hajlandó művelni a földet,
ugyanis így a vadkár veszélye a saját bérleményemre is fokozott.”
A kérelmében megfogalmazta, hogy az eddig sem használt területre befizetett
haszonbérleti díjat írja jóvá az Önkormányzat. Erre sajnos nincs lehetőség.
Ehhez kapcsolódóan érkezett be egy másik kérelem Kiss Marianna Szarvaskő, Borsod
u. 4. sz. alatti lakos részéről, melyben a kérelmező leírja, hogy az említett ingatlan
fennmaradó, nem használt részét szeretné bérbe venni.
Így ténylegesen mindenki a használt terület után fizetné meg a bérleti díjat.

Határozati javaslat:
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonában
lévő, a Szarvaskő Bérc-dűlőben fekvő, 648 hrsz területet haszonbérbe adja az alábbi
megosztással.
A 648 hrsz 6829 m2 területéből 3729 m2 nagyságú területet haszonbérbe adja Kaló
Imréné, Szarvaskő, Rózsa u. 15. sz. alatti lakos részére 2013. január 01. napjától
2017. december 31. napjáig 7.458,-Ft/év, azaz Hétezer-négyszázötvennyolc forint/év
bérleti díj ellenében.
A 648 hrsz 6829 m2 területéből 3100 m2 nagyságú területet haszonbérbe adja Kiss
Marianna, Szarvaskő, Borsod u. 4. sz. alatti lakos részére 2013. január 01. napjától
2017. december 31. napjáig 6.200,-Ft/év, azaz Hatezer-kettőszáz forint/év bérleti díj
ellenében.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
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Szavazás: 5 igen szavazattal elfogadásra került.

26/2013.(III. 19.) képviselő-testületi határozat

Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonában
lévő, a Szarvaskő Bérc-dűlőben fekvő, 648 hrsz területet haszonbérbe adja az alábbi
megosztással.
A 648 hrsz 6829 m2 területéből 3729 m2 nagyságú területet haszonbérbe adja Kaló
Imréné, Szarvaskő, Rózsa u. 15. sz. alatti lakos részére 2013. január 01. napjától
2017. december 31. napjáig 7.458,-Ft/év, azaz Hétezer-négyszázötvennyolc forint/év
bérleti díj ellenében.
A 648 hrsz 6829 m2 területéből 3100 m2 nagyságú területet haszonbérbe adja Kiss
Marianna, Szarvaskő, Borsod u. 4. sz. alatti lakos részére 2013. január 01. napjától
2017. december 31. napjáig 6.200,-Ft/év, azaz Hatezer-kettőszáz forint/év bérleti díj
ellenében.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

Barta Győző
Ismerteti, hogy Dr. Zsirai Sándor közreműködésével árajánlat lett kérve fénymásolóra
vonatkozóan. Olyan multifunkcionális gépekre kaptunk ajánlatot, mely alkalmas
fénymásolásra, szkennelésre, nyomtatásra. Három gépet ajánlottak. Egy kisebb asztali,
és két nagyobb gép. Kéri a képviselőket, hogy tanulmányozzák át az ajánlatot, most
ebben dönteni nem szükséges.
Kérdezi, hogy van-e még a képviselőknek hozzászólásuk?
Több nyílt ülésű napirend és hozzászólás nem lévén az ülést berekeszti.
Legközelebb 2013. április 23. napján 18:00 órakor tartanak testületi ülést.

k. m. f.

Barta Győző
polgármester

Dr. Kovács Luca
jegyző
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