JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének
2013. december 20-án megtartott n y í l t testületi üléséről.

Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Lőrincz József,
Dr.Zsirai Sándor
Jegyzőkönyvvezető: Molnárné Lukács Andrea
Barta Győző polgármester
Köszönti a megjelent képviselő urakat.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az 5 képviselő közül jelen van 4, a testületi ülés
határozatképes, azt megnyitja. Nahóczki László képviselő úr jelezte, hogy nem tud részt
venni a mai ülésen.
Ismerteti a napirendi pontokat.
1.

Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő Testületének 2014. évi
ülésterve.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester

2.

Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő Testületének 2014. évi
rendezvény tervezete.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester

3.

Előterjesztés az Egri Kistérség Többcélú
módosításáról
Előterjesztő: Barta Győző polgármester

4.

Előterjesztés Szarvaskő Község Önkormányzatának 2014. évi
költségvetési koncepciójáról.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester

5.

Előterjesztés Szarvaskő Község Önkormányzatának 2014. évi ellenőrzési
tervének megállapításáról.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester

6.

Előterjesztés Szarvaskő Község Önkormányzata valamint Heves Megyei
Vízmű Zrt. között létrejött bérleti díj fizetéséről.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester

7.

Előterjesztés Szarvaskő Község Szennyvízcsatorna hálózatának bővítésének
hozzájárulása.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
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Társulás

megállapodás

8.

Előterjesztés haszonbérleti szerződés megkötésére valamint tulajdonjog
átruházási kérelem elbírálására.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester

9.

Szarvaskő Község Önkormányzatához beérkezett szociális tűzifa
kérelmének elbírálása.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester

10.

Szóbeli előterjesztések, egyéb ügyek, indítványok
Előterjesztő: Barta Győző polgármester

Képviselőtársai a meghívóban feltüntetett napirendi anyagot megismerték, írásban
megkapták. Van-e valakinek más napirendi javaslata?
Szavazásra bocsátja a napirendekre tett javaslatot.
Szavazás: 4 igen szavazattal elfogadásra került

1.

Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő Testületének
2014. évi ülésterve.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester

Barta Győző polgármester
Előadja, hogy összeállítottuk a 2014. évi üléstervet a választások miatt 2014. szeptemberi
hónapig valamint a tervezett napirendi pontokat.
2014. 01. 14. (kedd)

Képviselő testületi ülés

2014. 02. 18. (kedd)

Képviselő testületi ülés

2014. 03. 18. (kedd)

Képviselő testületi ülés

2014. 04. 22. (kedd)

Képviselő testületi ülés

2014. 05. 09. (péntek)

Falugyűlés
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2014. 05. 20. (kedd)

Képviselő testületi ülés

2014. 06. 17. (kedd)

Képviselő testületi ülés

2014. 07. 15. (kedd)

Képviselő testületi ülés

2014. 09. 16. (kedd)

Képviselő testületi ülés

TERVEZETT NAPIRENDI PONTOK
Szarvaskő Községi Önkormányzat …./2014. (………) sz. rendelete az önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről.
(február 18-ig)
2015. évi költségvetési koncepció tárgyalása és elfogadása

(november 30-ig)

Szarvaskő község önkormányzati gazdálkodásának 2014. I negyedéves helyzetéről készített
Beszámoló tárgyalása és elfogadása.
(május 31-ig)
Szarvaskő község önkormányzati gazdálkodásának 2014. I-II. negyedéves helyzetéről készített
Beszámoló tárgyalása és elfogadása.
(szept.15-ig)
Szarvaskő község önkormányzati gazdálkodásának 2014. I-III. negyedéves helyzetéről készített
Beszámoló tárgyalása és elfogadása.
(december 15-ig)
2014. évi költségvetési beszámoló

(május 31-ig)

2014. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló …./2014(……)
számú önkormányzati rendelet negyedévenkénti szükség szerinti módosítása
2015. évi átmeneti gazdálkodás szabályozása

(december 31-ig)

Civil szervezetek beszámolója

(május 31-ig)

2015. évi rendezvénytervezet elfogadása

(december 31-ig)

Közbiztonsági beszámoló 2013. évről

(március 31-ig)
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Adórendelet szükség szerinti módosítása

(november 30-ig)

Adóhatósági beszámolók (éves, negyedéves) vitája
Folyékony kommunális hulladék 2014. évi díjváltozása

(február 15-ig)

Ivóvíz, csatornadíj és szilárd kommunális hulladék 2015. éves díjának elfogadása
(december 31-ig)
Beszámoló a 2013. évi rendezvényekről

(február 28-ig)

Kéri a képviselő testületet, hogy a fenti üléstervet hagyja jóvá.

Szavazás: 4 igen szavazattal elfogadásra került.

88/2013. (XII.20.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi munkarendje.
2014. 01. 14. (kedd)

Képviselő testületi ülés

2014. 02. 18. (kedd)

Képviselő testületi ülés

2014. 03. 18. (kedd)

Képviselő testületi ülés

2014. 04. 22. (kedd)

Képviselő testületi ülés

2014. 05. 09. (péntek)

Falugyűlés

2014. 05. 20. (kedd)

Képviselő testületi ülés

2014. 06. 17. (kedd)

Képviselő testületi ülés

2014. 07. 15. (kedd)

Képviselő testületi ülés

2014. 09. 16. (kedd)

Képviselő testületi ülés

4

TERVEZETT NAPIRENDI PONTOK
Szarvaskő Községi Önkormányzat …./2014. (………) sz. rendelete az önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről.
(február 18-ig)
2015. évi költségvetési koncepció tárgyalása és elfogadása

(november 30-ig)

Szarvaskő község önkormányzati gazdálkodásának 2014. I negyedéves helyzetéről készített
Beszámoló tárgyalása és elfogadása.
(május 31-ig)
Szarvaskő község önkormányzati gazdálkodásának 2014. I-II. negyedéves helyzetéről készített
Beszámoló tárgyalása és elfogadása.
(szept.15-ig)
Szarvaskő község önkormányzati gazdálkodásának 2014. I-III. negyedéves helyzetéről készített
Beszámoló tárgyalása és elfogadása.
(december 15-ig)
2014. évi költségvetési beszámoló

(május 31-ig)

2014. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló …./2014(……)
számú önkormányzati rendelet negyedévenkénti szükség szerinti módosítása
2015. évi átmeneti gazdálkodás szabályozása

(december 31-ig)

Civil szervezetek beszámolója

(május 31-ig)

2015. évi rendezvénytervezet elfogadása

(december 31-ig)

Közbiztonsági beszámoló 2013. évről

(március 31-ig)

Adórendelet szükség szerinti módosítása

(november 30-ig)

Adóhatósági beszámolók (éves, negyedéves) vitája
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Folyékony kommunális hulladék 2014. évi díjváltozása

(február 15-ig)

Ivóvíz, csatornadíj és szilárd kommunális hulladék 2015. éves díjának elfogadása
(december 31-ig)
Beszámoló a 2013. évi rendezvényekről

(február 28-ig)

Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

2.

Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő Testületének
2014. évi rendezvény tervezete.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester

Barta Győző polgármester
Ismerteti a 2014. évi rendezvénytervet.
2014. január (szombat)

Szánkós szombat

2014. március 15. (szombat)

Nemzeti Ünnep

2014. április

Eger Rally

2014. május 1. (csütörtök)

Majális

2014. május

Öko-Park Teljesítménytúra

2014. június

Keresztelő Szent János napi Búcsú

2014. július 26. (szombat)

Falunap

2014. augusztus 20. (szerda)

Szent István nap

2014. október 23. (csütörtök)

Nemzeti Ünnep

2014. október 25. (szombat)

Csipkebogyó Fesztivál

2014. november 30. (vasárnap)

Adventi gyertyagyújtás

2014. december 7. (vasárnap)

Adventi gyertyagyújtás

2014. december 14. (vasárnap)

Adventi gyertyagyújtás

2014. december 21. (vasárnap)

Adventi gyertyagyújtás
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Nyugdíjas Karácsony

2014. december 20.

Kérem a Képviselő Testületet, hogy a fenti Rendezvénytervet hagyja jóvá.
Kérdezi, hogy van e hozzászólás, észrevétel?
Lőrincz József képviselő
Előadja, hogy a rendezvénytervből kimaradt a június 4.-i trianoni emléknap, valamint a
szánkós szombatot februári hónapra módosítsák. Továbbá kéri, hogy a rendezvényterv
végleges elfogadását kössék a költségek mellérendelésével.
Dr. Zsirai Sándor képviselő
Előadja, hogy a december 6-i mikulás ünnepség is kimaradt belőle.
Barta Győző polgármester
Elmondja, hogy az előzetes terv végleges elfogadása a költségek mellérendelésével
történik.
Szavazás: 4 igen szavazattal elfogadásra került.

89/2013. (XII.20.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Községi Önkormányzatának rendezvény terve.

2014. február (szombat)

Szánkós szombat

2014. március 15. (szombat)

Nemzeti Ünnep

2014. április

Eger Rally

2014. május 1. (csütörtök)

Majális

2014. május

Öko-Park Teljesítménytúra

2014. június 4. (szerda)

Trianoni emléknap

2014. június

Keresztelő Szent János napi Búcsú

2014. július 26. (szombat)

Falunap

2014. augusztus 20. (szerda)

Szent István nap

2014. október 23. (csütörtök)

Nemzeti Ünnep

2014. október 25. (szombat)

Csipkebogyó Fesztivál
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2014. november 30. (vasárnap)

Adventi gyertyagyújtás

2014. december 7. (vasárnap)

Adventi gyertyagyújtás

2014. december 14. (vasárnap)

Adventi gyertyagyújtás

2014. december 21. (vasárnap)

Adventi gyertyagyújtás

2014. december 6.

Mikulás Szarvaskőben

2014. december 20.

Nyugdíjas Karácsony

Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

3. Előterjesztés
az
Egri
Kistérség
megállapodás módosításáról

Többcélú

Társulás

Előterjesztő: Habis László Elnök

Barta Győző polgármester
Előadja, hogy a Heves Megyei Kormányhivatal 2013. október 29. napján kelt, HEB/TOR/23562/2013 iktatószámú törvényességi felhívásban kezdeményezte a Társulási Megállapodás
módosítását, mert az álláspontja szerint nem felel meg az Mötv. IV. fejezetésben foglalt
szabályoknak, az alábbi indokok alapján:
-

-

a Társulási Megállapodásból a képviselő megjelölése hiányzik;
a Társulásból történő kiválás tagi döntéshez kötésének szabályozása pontosításra szorul;
a Társulásból kizárás hatályára vonatkozó rendelkezések ellentmondanak egymásnak;
a tagság megszűnésének eseteit pontosítani szükséges;
a Társulási Tanácsnak kizárólag 1 elnöke és 1 alelnöke lehet az Mötv. szerint, így a
Társulási Megállapodás elnökhelyettesekre vonatkozó rendelkezéseit módosítani
szükséges;
az önálló munkaszervezet megszűnésével a Társulási Megállapodás munkaszervezetre
vonatkozó rendelkezései helytelenek.

A fentieken túlmenően szükségessé vált a „682000 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása,
üzemeltetése” tevékenység felvétele is a Társulás Alapító Okiratában rögzített
alaptevékenységek közé.
A Kormányhivatal törvényességi felhívásában kifogásoltak és fent megjelöltek alapján
módosított és egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást terjesztem elfogadásra a
képviselő-testület elé.
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Határozati javaslat
Az Egri Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa előzetesen véleményezte a módosított
és egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást az előterjesztés mellékletét képező
megállapodás-tervezet szerinti tartalommal és azt a Társulásban részt vevő önkormányzatok
képviselő-testületeinek elfogadásra javasolja.
Felelős:Habis László Elnök
Határidő:azonnal
Szavazás: 4 igen szavazattal elfogadásra került

90/2013. (XII.20.) képviselő-testületi határozat
A Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta
az Egri Kistérség Többcélú Társulás módosított és egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodását az előterjesztés mellékletét képező megállapodás-tervezet szerinti
tartalommal.
Felelős: Habis László Elnök
Határidő: azonnal
4. Előterjesztés Szarvaskő Község Önkormányzatának 2014. évi
költségvetési koncepciójáról.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
Barta Győző polgármester
1. Az államháztartás számvitelének beszámolási és könyvvezetési kötelezettsége
2014-től megváltozik
Az Áhsz. új előírásainak célja, hatálya
-az államháztartás valamennyi szereplőjénél (költségvetési szervek, önkormányzatok,
nemzetgazdasági elszámolások, tulajdonosi gyakorlók) egységes számviteli szabályok,
egységes elszámolás a vagyonváltozásoknál, az államháztartáson belül jelentkező
bevételeknél és a kiadásoknál, egységes vagyonértékelés kerüljön bevezetésre,
-egységes kimutatások készüljenek
-a költségvetési és a vagyon tételek konszolidálhatóságának biztosítása
-egyes tevékenységek teljesítményének, eredményességének, önköltségének mérésére
szolgáló eszközök biztosítása
-középtávú szempontok érvényesítése a követelésekések és kötelezettségek mérése során
-az új számviteli szabályok a jelenleginél hatékonyabb eszközöket kínáljanak a
költségvetési tervezésre elősegítve az évközi, a helyben meghozandó döntések és
zárszámadások alátámasztására. A hangsúly a tervezés során a közgazdasági osztályozás
felé tolódik, kötelező tagolását az Áhsz. 15. melléklete rögzíti. Ennek részletes
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megismerése, az eddigi gyakorlattól való eltéréseinek tudatos alkalmazása az egyik
legelső feladat a jövő évi teendőkre való felkészülés során, a funkcionális osztályozás
szerinti információk pénzforgalmi szemléletű mérése háttérbe szorul.
A közfeladatok szerinti információk tervezésének kötelezettsége kikerült az
államháztartási jogszabályokból. Az új jogi szabályozás még kialakítás alatt van.
Az új szabályozás erősíti az eredményszemléletet.
A tervezési feladatok segítésére és könnyebb megértése miatt szeretném néhány
fontosabb eltérésre felhívni a figyelmet:

1. A működési költségvetés dologi kiadásaiból át kell tenni a kisértékű inmateriális
javakra, tárgyi eszközökre tervezett kiadási előirányzatok összegeit.
Figyelembe véve hogy az Áhsz. 1. § 4. pontja értékhatárát 100 ezer Ft-ról felemelte
200 ezer Ft-ra és nem választható az egyedi sajátosságok figyelembe vétele mellett
az értékhatár kisebb mértékű alkalmazása, hanem kötelezővé vált.
2. A felhalmozási költségvetés kiadási előirányzataiból szintén átkerül a dologi
kiadások közé az állami részletek, tartalékok vásárlásához tartozó kiadások
összege.
3. Várhatóan a dologi kiadások közé kell tervezni a beruházások tervezési,
előkészítési, lebonyolítási díjait is. Oka hogy a számviteli törvény bekerülési értékre
vonatkozó ezen előírásai, melyek felhatalmazást adnak a figyelembe vételre
tételesen nem jelennek meg az új Áhsz. szabályozása során.
4. A működési költségvetési részen belül 2014-re meg kell növelni a személyi
juttatások kiadási előirányzatait a reprezentációra fordított kiadásokkal a dologi
kiadások terhére.
5. Változik a fordított előzetes áfás tételek hatásának megjelenítése. A kiadási
oldalon a dologi kiadások között nem tervezhető. Ugyanígy a bevételi oldalon sem a
működési bevételek között.
6. Működési bevételek között kell szerepeltetni a követelés ellenében átvett
eszközöket.
2. Központi, és pályázati bevételek
Központi állami támogatások tekintetében a 2014. évben az idei év előirányzataival
számolunk. Továbbra is számítunk a települési önkormányzatok üzemeltetési, és
igazgatási feladataihoz nyújtott támogatásra.
A 2014. évben is kiemelt figyelmet kívánunk fordítani az európai uniós, illetve hazai
pályázati lehetőségekre. Ennek kapcsán igyekszünk hatékonyabbá tenni mind a
pályázatfigyelési, mind a pályázatkészítési, mind a pályázat monitoringozási
tevékenységünket, kapacitás hiányában olykor külső szakemberek bevonásával. Az
elnyert pályázati forrásainkat – természetesen a pályázati kiírásnak megfelelően –
elsősorban infrastrukturális beruházások, illetve informatikai fejlesztések irányába
kívánjuk fordítani.
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3. Helyi adóbevételek
A 2014. évre tervezett helyi adóbevételeinket a 2013. évi terv, valamint a 2012. évi
tényadatok ismeretében számolunk.
A helyi adó bevételeink esetében – hasonlóan a tavalyi és az idei évhez - továbbra is nagy
gondot fordítunk a behajtásokra. Sajnos az állampolgárok adófizetési morálja egyre
rosszabb, ezért az adóhatóság kénytelen hatósági átutalási megbízásokat benyújtani,
munkabért letiltani, és gépjárműveket kivonatni a forgalomból. Ezen lépések hatására
azonban már 2013-ben is érzékelhetően növekedett az önkormányzatunk helyi
adóbevétele, és ezt a tendenciát az idei, és a jövő évben is tartani szeretnénk.
Úgy gondoljuk, hogy ezen a területen bevételi tartalékai vannak még az
önkormányzatunknak, így ezen a területen is szeretnénk a hatékonyságunkat növelni.
4. Személyi juttatások, humánpolitika
A 2014. évben a köztisztviselők, valamint a közalkalmazottak esetében a jogszabályban
meghatározott illetményekkel számolunk. Figyelembe kell vennünk a soros
előrelépéseket, illetve az esedékes jubileumi jutalmakat. Közalkalmazottak esetében
tervezni kívánjuk a kötelező pótlékokat, és a helyettesítési díjakat is.
Továbbra is fontosnak tartjuk, a közalkalmazottak és köztisztviselők esetében a
költségvetési törvény alapján biztosított cafetéria juttatás biztosítását, így a 2014. évi
költségvetés tervezésekor ezen az előirányzaton a törvény által meghatározott összeget
kívánjuk megtervezni.
Ugyancsak fontosnak tartjuk, a köztisztviselők, és közalkalmazottak szakmai
továbbképzését is, amely az önkormányzat sikeres, és hatékony szakmai működésének
egyik záloga lehet.

5. Dologi kiadások
A dologi kiadások tervezésénél a 2014. évben a 2013. évi tény adatok ismeretében tudunk
tervezni.
A közüzemi szerződések esetében a jogszabályi díjemelések mértékét kívánjuk tervezni,
ezzel egyidejűleg igyekszünk kiaknázni az energia korszerűsítési pályázatok adta
lehetőségeket, amelyek révén a fenti kiadásaink csökkenthetők lehetnek.
A 2014. évi költségvetés tervezésekor tételesen elemezni kívánjuk a felmerülő dologi
kiadásainkat, és át kívánjuk világítani azon kiadási előirányzatainkat, ahol
költséghatékonyabb működéssel csökkenteni tudjuk a kiadásainkat.
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6. Felhalmozási kiadások
A 2014. évben az önkormányzat alapvetően az önkormányzat valamint a lakosság részéről
felmerült beruházási, és felújítási igények figyelembevételével tervezünk nagyobb
volumenű beruházásokat a következő évben.
Természetesen a beruházások, és fejlesztések az önkormányzat 2014. évi konkrét
bevételeinek ismeretében, még nagymértékben változhatnak.
7. Rendezvények és községi könyvtár
Önkormányzatunk a 2014. évben is fontos feladatának tartja a település kulturális
értékeinek ápolását, a kultúra és a zene támogatását. Ugyancsak fontosnak tartjuk, hogy
olyan kiemelt rendezvények mint pl. a Falunap, Csipkebogyó fesztivál, Mikulás és
karácsonyi ünnepség is biztosítva legyenek, hiszen ezen rendezvények nemcsak a
településünk jó hírnevét öregbítik, hanem a lakosság együvé tartozásának az érzését is
elősegítik.
8. Civil szervezetek támogatása
Önkormányzatunk számára továbbra is kiemelt cél a településen a civil szervezetek, ezen
belül elsősorban a közbiztonság, a sport, és a fiatalok támogatása. Az első a
településünkön élők nyugalmát, a második pedig az egészségét szolgálja. Ezen túlmenően
fontosnak tartjuk olyan civil szervezetek támogatását is, amelyek a Község kulturális, és
szellemi életének fontos alapkövei lehetnek.
Civil szervezetek támogatására forrás elkülönítést 2014. évre is tervez az önkormányzat.
Barta Győző polgármester
Kérdezi, hogy van- e valakinek hozzászólása.
Lőrincz József képviselő
Későn kaptuk meg az anyagot. Kevés idő volt az áttanulmányozására.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
2014. évi költségvetés tervezetét a koncepcióban megfogalmazott célkitűzések szerint, az
alábbiak szerint állítsa össze.
1. A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly
megteremtése.
2. Az önkormányzat hitelt 2014. évben nem vesz fel.
3. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok
prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha
annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből megteremthető. Az önként
vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem
veszélyeztetheti.
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4. A helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködés és azok támogatása, melyek
általában kulturális, polgári védelmi, sport területekre terjed ki. Kiemelt jelentőséggel bír
azon szervezetek támogatása, melyek a kötelező önkormányzati feladatok ellátásában az
önkormányzattal kötött megállapodás szerint részt vesznek.
5. A pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése, és kihasználása. A költségvetésben
jelentkező többletbevételből meg kell teremteni a pályázati önrészeket.
6. A felújításokra és felhalmozási kiadásokra tervezett összegek működési kiadásra nem
csoportosíthatók át.
7. A szolgáltatások bevételeinek felülvizsgálata. (étkeztetés, bérleti díjak stb.)
8. A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében általános
tartalékot kell képezni. Ennek mértéke a működési költségvetés összegének 0,5 %-a.
Felelős:
Határidő:

Barta Győző polgármester
Zelei-Petró Mónika jegyző
2014. évi költségvetés készítése

Szavazás: 3 igen, 1 tartózkodás szavazattal elfogadásra került

91/2013. (XII.20.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert,
hogy a 2014. évi költségvetés tervezetét a koncepcióban megfogalmazott
célkitűzések szerint, az alábbiak szerint állítsa össze.
1. A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly
megteremtése.
2. Az önkormányzat hitelt 2014. évben nem vesz fel.
3. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok
prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor
tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből
megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező
önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.
4. A helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködés és azok támogatása,
melyek általában kulturális, polgári védelmi, sport területekre terjed ki. Kiemelt
jelentőséggel bír azon szervezetek támogatása, melyek a kötelező önkormányzati
feladatok ellátásában az önkormányzattal kötött megállapodás szerint részt
vesznek.
5. A pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése, és kihasználása. A
költségvetésben jelentkező többletbevételből meg kell teremteni a pályázati
önrészeket.
6. A felújításokra és felhalmozási kiadásokra tervezett összegek működési
kiadásra nem csoportosíthatók át.
7. A szolgáltatások bevételeinek felülvizsgálata. (étkeztetés, bérleti díjak stb.)
8. A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében
általános
tartalékot kell képezni. Ennek mértéke a működési költségvetés összegének 0,5
%-a.
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Felelős:
Határidő:

Barta Győző polgármester
Zelei-Petró Mónika jegyző
2014. évi költségvetés készítése

5. Előterjesztés Szarvaskő Község Önkormányzatának 2014. évi
ellenőrzési tervének megállapításáról.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
Barta Győző polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Önkormányzat 2013. évtől az intézményeinek belső ellenőrzését a jogszabályok által
megengedett módon, külső szolgáltató bevonásával, a források célszerű és optimális
felhasználásával biztosítja a jogszabályokban - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011.évi CLXXXIX.törvény (Mötv.) 119. § (5) és a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Bkr.) 15.
§. - kötelezően előírt belső ellenőrzési feladat-ellátási kötelezettségét.
Az éves ellenőrzési terv a Bkr. 31 §-ának rendelkezései szerint és az államháztartásért felelős
miniszter által 2013 szeptemberében kiadott szakmai módszertani útmutató tartalmát figyelembe
véve került összeállításra.
A terv a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és a rendelkezésre álló erőforrásokon
alapul, valamint figyelembe veszi az Állami Számvevőszék és a Kormány közpénz-felhasználás
átláthatóságára és a korrupció visszaszorítására irányuló törekvéseit.
A kockázatelemzés objektív módszerével kiválasztásra kerültek azok az ellenőrizendő területek,
melyek belső kontrollrendszere az átlagosnál magasabb kockázatot rejt, valamint figyelembe
vettük a korábbi években lefolytatott ellenőrzések tapasztalatait.
Sorolt folyamatok ellenőrzése került beépítésre.
1.

A tervezett ellenőrzések

A 2014. évre tervezett belső ellenőrzések alapvető célja, hogy:
 megállapításaival támogassa a működés és gazdálkodás szabályszerű végrehajtását,
 vizsgálja a szervezetek elszámolási kötelezettségeinek teljesítését,
 feltárja, hogyan érvényesült az önkormányzati erőforrások védelme, az erőforrásokkal
való eredményes, hatékony gazdálkodás,
 vizsgálja, hogy a külső ellenőrzés által kockázatosnak ítélt területeken javították-e a belső
kontroll működését.
Az ellenőrzés tárgya
 Alapítványok, non-profit- és civil szervezetek részére nyújtott önkormányzati támogatások
rendszere
Az ellenőrzés azt vizsgálja, hogy a közpénzfelhasználás szabályozott keretek között,
átlátható módon történik-e.
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A 2014. évi terv részletes adatait (ellenőrizendő időszak, az ellenőrzések tervezett ütemezését, az
ellenőrzött szervezeti egység megnevezését, szükséges kapacitást a 2. számú melléklet mutatja
be.
Az ellenőrzések kapacitásigényét az önkormányzat a külső szolgáltatóval kötött szerződéssel
biztosítja, a nem tervezett soron kívüli vizsgálatra és tanácsadásra írásos megrendeléssel van
lehetőség.
A belső ellenőr elkészíti az önkormányzat 2013. év éves ellenőrzési jelentését, valamint a 2015.
évi éves belső ellenőrzési tervet.
A belső ellenőr gondoskodik a számára jogszabályban előírt kötelező továbbképzéseken való
részvételről
Az elfogadott 2014. évi belső ellenőrzési terv a belső ellenőrrel kötött Szerződés mellékletét
képezi.
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KOCKÁZATELEMZÉS ÖSSZESÍTÉSE
Szarvaskő Község Önkormányzata
2014. évi ellenőrzési tervéhez
A kockázatelemzés célja megállapítani az egyes rendszerek kockázatának mértékét, feladata
pedig meghatározni az ellenőrzések gyakoriságát. A magas kockázatú rendszereket gyakrabban
(például évente) kell ellenőrizni. Az ellenőrzések tekintetében magas prioritású rendszerek
beazonosításához más lehetséges tényezők hatását is értékelni kell ( a vezetőség kérései ). Az
egyes rendszerek kockázatelemzését a kockázati tényezők, és azok súlya alapján kell elvégezni.
Olyan 7 tényező került meghatározásra, amely hatással van a rendszer működésére.

b.

c.

d=b*c

2

5

10

(d/a*c)*
100
67

Kockázati
rangsor
%

a.=felső
érték
1–3

Kockázati
érték

alkalmazott
súly

Kockázati tényező

kockázat

s.
sz

Kockázati
tényező
terjedelme

Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás

1.

Belső kontrollok értékelése

3.

Az önkormányzat
intézményrendszerének
komplexitása, változása

1 –3

1

4

4

33

4.

Költségvetési gazdálkodásban
rejlő kockázatok

1–3

2

6

12

67

5.

Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő

1–5

3

2

6

60

6.

Vezetőség aggályai

1–3

2

3

6

67

1–3

3

4

12

100

50

66

Pénzügyi szabálytalanságok
valószínűsége
Önkormányzat összesen
7.

MINIMÁLIS PONTSZÁM:

MAXIMÁLIS PONTSZÁM:

24

76

A belső ellenőrzés által alkalmazott gyakoriság:
Magas prioritású rendszerek
Közepes prioritású
rendszerek
Alacsony prioritású
rendszerek

70 % - 100 %

évente ellenőrizendő

50-70 %

kétévente ellenőrizendő

- 50 %

négyévente ellenőrizendő
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Szarvaskő Község Önkormányzata
2014. évi ellenőrzési ütemterve
Ellenőrzés
Tárgya

Alapítványok, non-profit- és
civil szervezetek részére
nyújtott önkormányzati
támogatások rendszere

nőrzések kapacitásigénye

ütemezése,
ellenőri nap

célja

módszere

Ellenőrizendő
időszak

október
4 nap

annak megállapítása, hogy a
közpénzfelhasználás
szabályozott keretek között,
átlátható módon történik-e

szabályszerűségi
ellenőrzés

2012.01.012013.12.31

4 nap

17

Barta Győző polgármester
Előadja, hogy a belső ellenőrzés eddig a Kistérség keretében működött, mivel már nem látja
el, így megbízási szerződéssel kell ellátni.
Dr. Zsirai Sándor képviselő
Kérdezi, hogy a Hivatalnak ez mennyibe fog kerülni? A belső ellenőrzést a Közös Hivatal
fizeti-e, valamint kérdezi, hogy mi alapján számolják?
Barta Győző polgármester
Természetesen el lehet kérni Egerbaktától. Nincs jogi következménye.
Lőrincz József
Javasolja, hogy az Alapítványok, non-profit- és civil szervezetek részére nyújtott
Önkormányzati támogatásának ellenőrzésének ütemét változtassák meg. Javasolja, hogy
május 15. legyen.
Határozati javaslat
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja
Szarvaskő Község Önkormányzatának 2014. évi ellenőrzési tervét, az ellenőrzési ütem
megváltoztatásával, melynek időpontja május 15. napja.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

Szavazás: 4 igen szavazattal elfogadásra került

92/2013. (XII.20.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja
Szarvaskő Község Önkormányzatának 2014. évi ellenőrzési tervét, az ellenőrzési
ütem megváltoztatásával, melynek időpontja május 15. napja.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

6. Előterjesztés Szarvaskő Község Önkormányzata valamint
Heves Megyei Vízmű Zrt. között létrejött bérleti díj
fizetéséről.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
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Barta Győző polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
A Heves Megyei Vízmű Zrt. valamint Szarvaskő Község Önkormányzata között 2012. május
29. napján üzemeltetési szerződés jött létre, az ivóvíz, és szennyvízhálózat üzemeltetésére. A
2011. évi CCIX. tv. 79. §. (1). bek. alapján a Szolgáltató tulajdonában lévő vízközmű –
vagyon 2013. január 1. napjával a törvény erejénél fogva átszállt az ellátásért felelős
Önkormányzat tulajdonába.
Az Önkormányzat tulajdonába került vízközmű-vagyon működtetésének a jogát az
Önkormányzat bérleti díj ellenében adja át a Szolgáltató részére.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg.
Továbbá tájékoztatja a tisztelt képviselő-testületet, hogy minden Önkormányzat aláírta.
Dr. Zsirai Sándor képviselő
Kérdezi, hogy mivel járna, ha átadnánk a Vízmű Zrt. részére.
Barta Győző polgármester
A törvény nem engedi meg.
Határozati javaslat
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az
Önkormányzat tulajdonába került vízközmű-vagyon működtetésének a jogát az
Önkormányzat bérleti díj ellenében adja át a Szolgáltató részére.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
Szavazás: 4 igen szavazattal elfogadásra került

93/2013. (XII.20.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja
az Önkormányzat tulajdonába került vízközmű-vagyon működtetésének a jogát az
Önkormányzat bérleti díj ellenében adja át a Szolgáltató részére, a képviselő testület
felhatalmazza polgármester urat a bérleti szerződés aláírására.

Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
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7. Előterjesztés Szarvaskő Község Szennyvízcsatorna
hálózatának bővítésének hozzájárulása.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
Barta Győző polgármester
Testületi határozatot beletenni.
Lőrincz József képviselő
Külön kell határozatokat hozni, vagy egyben.
Dr. Zsirai Sándor képviselő
Van ahol szorgalmi jog van?
Barta Győző polgármester
Helyi átemelővel lesz megoldva. Három esetben van szorgalmi jog, de ez esetekben elő
van készítve a szerződés.
Dr. Zsirai Sándor képviselő
Nagyon oda kell figyelni. Érti ezt arra, hogy mikor milyen pályázatokat adnak ki. Úgy
gondolja, hogy el kell kezdeni a lakosság megtakarításait, hitelfelvétel lakossági
elbírálásait.
Lőrincz József képviselő
Előadja, hogy szerinte külön szakaszonként kellene árajánlatot kérni. Ezen ügyet
pesszimistaként éri meg.
Határozati javaslat
Szarvaskő szennyvízcsatorna hálózatának bővítésénél a gravitációs csatornák és nyomott
szennyvízvezetékek az önkormányzati tulajdonú- és kezelésű belterületi utcákban részben a
zöldsávban-, részben az útpadkában-, ill. ahol a meglévő közművek e területsávot már
elfoglalták, vagy maga az Út szélessége más nyomvonalvezetést nem tesz lehetővé, ott
magában az útban épülhetnek meg.
A tervezett csatornák keresztezik az önkormányzati kezelésben lévő felszíni-, ill. felszín alatti
csapadékvíz elvezető árkokat és zárt csatornákat is minden esetben alsó keresztezéssel úgy,
hogy azok vízelvezető képessége nem változik.
A tervezett nyomvonalon történő csatorna és nyomott szennyvízvezetékek
engedélyeztetéséhez, és majdani építéséhez az Önkormányzat, mint tulajdonos — egyben
útkezelő-, valamint a csapadékvíz elvezető művek kezelője — jelen képviselő testületi
határozattal hozzájárul. Kikötés: a kivitelezés végén az eredeti állapotra kell helyreállítani az
érintett létesítményeket.
2. A szennyvízcsatorna hálózaton a település domborzati adottságaihoz alkalmazkodóan
2 db szennyvíz átemelő építése szükséges az alábbi helyszíneken.
1. sz. átemelő: épül az Egri Út mellett a buszmegálló szomszédságában részben az
Önkormányzat tulajdonában lévő 199 helyrajzi számú földrészleten, részben a 198 helyrajzi
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számú telek kertjének a végében, amely természetben az Egri Út 2. sz. házának a kertje. (A
szükséges területvásárlás mintegy 60 m ha egy területhatárral párhuzamos sávot veszünk
figyelembe, ill. ennek kb. fele, ha csak egy beugró — kerítéssel kikerített — területet
vehetünk igénybe.)
2. sz. átemelő: épül a 149 helyrajzi számú köztéren, az Eger patak mellett mintegy
55 — 60 m terület igénybe vételével.
Mindkét szennyvíz átemelő létesítményei nagyrészt a terepszint alatt lesznek elhelyezve és
szagtalanítóval ellátva.
Az önkormányzati tulajdonban lévő földrészleteken történő építéshez az Önkormányzat, mint
tulajdonos hozzájárul és ezzel a megvalósításhoz szükséges területrészeket biztosítja.
A magánterületekből szükséges területigény biztosítására a Testület felhatalmazza a
Polgármestert a szükséges tárgyalások megkezdésére, ill. a jelenlegi tulajdonossal való
konkrét megegyezésre elő adás — vételi szerződés megkötésével.
3. A 4-0 jelű szennyvízcsatorna megépíthetősége csak több nem önkormányzati tulajdonú és
kezelésű földrészlet érintésével valósítható meg. Ezek:
a) A 151 helyrajzi számú földrészlet (Borsod u. 2. sz. ház kertjének a vége), ahol mintegy 11
m hosszban szükséges a csatornát lefektetni. itt az építés mintegy 6m-es szélességű
területsávot érinthet, amelyet az építés befejezésekor eredeti állapotra kell helyreállítani.
Az üzemeltetés biztonságához pedig egy 4 m-es területsávot kell biztosítani (csatorna
tengelytől 2- 2 m), amire szolgalmi jogot kell bejegyeztetni.
A földrészleten a kivitelezéskor továbbhasznosítást akadályozó létesítmény (Pl. tisztítóakna)
nem épül.
b) A 173/3 helyrajzi számú földrészlet (mely természetben a MÁV állomás területe), ahol
mintegy 22 m hosszban szükséges a csatornát lefektetni. itt is az építés mintegy 6 m-es
szélességű területsávot érinthet, amelyet az építés befejezésekor eredeti állapotra kell
helyreállítani.
Az üzemeltetés biztonságához egy 4 m-es területsávon kell szolgalmi jogot alapítani (csatorna
tengelytől 2 - 2 m).
A földrészleten 2 db tisztító akna építésére is szükség van, amely részleges hasznosítási
korlátozást jelenthet, amennyiben a területet p mezőgazdasági művelésre kívánják
hasznosítani.
c) A 153 helyrajzi számú földrészlet (Borsod u. 4. sz. ház kertje), ahol mintegy 34,50 m
hosszban szükséges a csatornát lefektetni. Itt az építéshez mintegy 6 m es szélességű
területsávot kell biztosítani, kivéve a ház melletti 12 — 14 m hosszú építési sávot, ahol egyedi
technológiával (p1.:. sajtolás) kell/lehet a csatorna egy szakaszát megépíteni, majd építés után
eredeti állapotra helyreállítani.
Az üzemeltetés biztonsága érdekében itt is egy 4 m-es területsávra kell szolgalmi jogot
bejegyeztetni. (csatorna tengelytől 2 — 2 m)
A földrészleten továbbhasznosítást akadályozó létesítmény (p1. tisztítóakna) nem épül.
A Képviselő Testület felhatalmazza a Polgármestert az ingatlantulajdonosokkal való
tárgyalások megkezdésére, valamint az építés közbeni ideiglenes igénybevétel-, és a
szolgalmi jogi bejegyzésre vonatkozó megállapodások megkötésére.
4. A Képviselő Testület megerősíti, hogy a szennyvízcsatorna hálózat bővítése
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mindenben megfelel a településfejlesztési elképzeléseknek és az nincs ellentétben sem
a helyi építési szabályzattal, sem a település rendezési tervével.
A tervezett beruházás megvalósítását a Testület szükségesnek ítéli, annak mielőbbi
megvalósítását egységesen támogatja.
5. A Képviselő Testület felhatalmazása alapján az Önkormányzat képviseletében a
Polgármester megbízza a tervezőt (KEVITERV Eger Mérnöki Kft. 3300 Eger, Remenyik
Zsigmond út 18.), hogy a vízjogi létesítési engedélyt az Önkormányzat nevében és
képviseletében kérje meg, ill. az esetlegesen felmerülő hatósági hiánypótlási igényeket
határidőre teljesítse.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
Szavazás: 4 igen szavazattal elfogadásra került

94/2013. (XII.20.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő szennyvízcsatorna hálózatának bővítésénél a gravitációs csatornák és nyomott
szennyvízvezetékek az önkormányzati tulajdonú- és kezelésű belterületi utcákban részben a
zöldsávban-, részben az útpadkában-, ill. ahol a meglévő közművek e területsávot már
elfoglalták, vagy maga az Út szélessége más nyomvonalvezetést nem tesz lehetővé, ott
magában az útban épülhetnek meg.
A tervezett csatornák keresztezik az önkormányzati kezelésben lévő felszíni-, ill. felszín alatti
csapadékvíz elvezető árkokat és zárt csatornákat is minden esetben alsó keresztezéssel úgy,
hogy azok vízelvezető képessége nem változik.
A tervezett nyomvonalon történő csatorna és nyomott szennyvízvezetékek
engedélyeztetéséhez, és majdani építéséhez az Önkormányzat, mint tulajdonos — egyben
útkezelő-, valamint a csapadékvíz elvezető művek kezelője — jelen képviselő testületi
határozattal hozzájárul. Kikötés: a kivitelezés végén az eredeti állapotra kell helyreállítani az
érintett létesítményeket.
2. A szennyvízcsatorna hálózaton a település domborzati adottságaihoz alkalmazkodóan
2 db szennyvíz átemelő építése szükséges az alábbi helyszíneken.
1. sz. átemelő: épül az Egri Út mellett a buszmegálló szomszédságában részben az
Önkormányzat tulajdonában lévő 199 helyrajzi számú földrészleten, részben a 198 helyrajzi
számú telek kertjének a végében, amely természetben az Egri Út 2. sz. házának a kertje. (A
szükséges területvásárlás mintegy 60 m ha egy területhatárral párhuzamos sávot veszünk
figyelembe, ill. ennek kb. fele, ha csak egy beugró — kerítéssel kikerített — területet
vehetünk igénybe.)
2. sz. átemelő: épül a 149 helyrajzi számú köztéren, az Eger patak mellett mintegy
55 — 60 m terület igénybe vételével.
Mindkét szennyvíz átemelő létesítményei nagyrészt a terepszint alatt lesznek elhelyezve és
szagtalanítóval ellátva.
Az önkormányzati tulajdonban lévő földrészleteken történő építéshez az Önkormányzat, mint
tulajdonos hozzájárul és ezzel a megvalósításhoz szükséges területrészeket biztosítja.
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A magánterületekből szükséges területigény biztosítására a Testület felhatalmazza a
Polgármestert a szükséges tárgyalások megkezdésére, ill. a jelenlegi tulajdonossal való
konkrét megegyezésre elő adás — vételi szerződés megkötésével.
3. A 4-0 jelű szennyvízcsatorna megépíthetősége csak több nem önkormányzati tulajdonú és
kezelésű földrészlet érintésével valósítható meg. Ezek:
a) A 151 helyrajzi számú földrészlet (Borsod u. 2. sz. ház kertjének a vége), ahol mintegy 11
m hosszban szükséges a csatornát lefektetni. itt az építés mintegy 6m-es szélességű
területsávot érinthet, amelyet az építés befejezésekor eredeti állapotra kell helyreállítani.
Az üzemeltetés biztonságához pedig egy 4 m-es területsávot kell biztosítani (csatorna
tengelytől 2- 2 m), amire szolgalmi jogot kell bejegyeztetni.
A földrészleten a kivitelezéskor továbbhasznosítást akadályozó létesítmény (Pl. tisztítóakna)
nem épül.
b) A 173/3 helyrajzi számú földrészlet (mely természetben a MÁV állomás területe), ahol
mintegy 22 m hosszban szükséges a csatornát lefektetni. itt is az építés mintegy 6 m-es
szélességű területsávot érinthet, amelyet az építés befejezésekor eredeti állapotra kell
helyreállítani.
Az üzemeltetés biztonságához egy 4 m-es területsávon kell szolgalmi jogot alapítani (csatorna
tengelytől 2 - 2 m).
A földrészleten 2 db tisztító akna építésére is szükség van, amely részleges hasznosítási
korlátozást jelenthet, amennyiben a területet p mezőgazdasági művelésre kívánják
hasznosítani.
c) A 153 helyrajzi számú földrészlet (Borsod u. 4. sz. ház kertje), ahol mintegy 34,50 m
hosszban szükséges a csatornát lefektetni. Itt az építéshez mintegy 6 m es szélességű
területsávot kell biztosítani, kivéve a ház melletti 12 — 14 m hosszú építési sávot, ahol egyedi
technológiával (p1.:. sajtolás) kell/lehet a csatorna egy szakaszát megépíteni, majd építés után
eredeti állapotra helyreállítani.
Az üzemeltetés biztonsága érdekében itt is egy 4 m-es területsávra kell szolgalmi jogot
bejegyeztetni. (csatorna tengelytől 2 — 2 m)
A földrészleten továbbhasznosítást akadályozó létesítmény (p1. tisztítóakna) nem épül.
A Képviselő Testület felhatalmazza a Polgármestert az ingatlantulajdonosokkal való
tárgyalások megkezdésére, valamint az építés közbeni ideiglenes igénybevétel-, és a
szolgalmi jogi bejegyzésre vonatkozó megállapodások megkötésére.
4. A Képviselő Testület megerősíti, hogy a szennyvízcsatorna hálózat bővítése
mindenben megfelel a településfejlesztési elképzeléseknek és az nincs ellentétben sem
a helyi építési szabályzattal, sem a település rendezési tervével.
A tervezett beruházás megvalósítását a Testület szükségesnek ítéli, annak mielőbbi
megvalósítását egységesen támogatja.
5. A Képviselő Testület felhatalmazása alapján az Önkormányzat képviseletében a
Polgármester megbízza a tervezőt (KEVITERV Eger Mérnöki Kft. 3300 Eger, Remenyik
Zsigmond út 18.), hogy a vízjogi létesítési engedélyt az Önkormányzat nevében és
képviseletében kérje meg, ill. az esetlegesen felmerülő hatósági hiánypótlási igényeket
határidőre teljesítse.
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Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

8. Előterjesztés haszonbérleti szerződés megkötésére valamint
tulajdonjog átruházási kérelem elbírálására.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
Barta Győző polgármester
Előadja, hogy kérelem érkezett Fagyal István Debreceni lakostól. Az Önkormányzat
tulajdonában lévő állomáskerti ingatlanon található egyik vagon tulajdonosa. Kéri a
Tisztelt Képviselő Testületet, hogy járuljon hozzá a terület bérléséhez valamint a
villamos áram bekötéséhez .
Határozati javaslat
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az
Állomáskerti ingatlanon található vasúti kocsik alatt lévő területre vonatkozóan, Fagyal
István részre bérbe adja, valamint hozzájárul a villamos ára bekötéséhez, a képviselő
testület felhatalmazza polgármester urat a bérleti szerződés aláírására.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
Szavazás: 4 igen szavazattal elfogadásra került

95/2013. (XII.20.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja
az Állomáskerti ingatlanon található vasúti kocsik alatt lévő területre
vonatkozóan, Fagyal István részre bérbe adja, valamint hozzájárul a villamos ára
bekötéséhez, a képviselő testület felhatalmazza polgármester urat a bérleti
szerződés aláírására.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

Barta Győző polgármester
Tájékozatja a képviselő-testületet, hogy egy másik kérelem is érkezett be az
Önkormányzathoz, az alábbi tartalommal.
Kelemen Pál mint a Szarvaskő belterület 200/23 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa, valamint Fodor
Erika mint a Szarvaskő belterület 200/26 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa az alábbi kéréssel
fordulunk a Tisztelt Önkormányzathoz.
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A Szarvaskő belterület 200/45 és 200/24 hrsz.-ú ingatlanok a Szarvaskői Önkormányzat
tulajdonában vannak Ezek az ingatlanok a mi tulajdonunk között helyezkednek el, ezért
azokat megkívánjuk vásárolni V - ‘ arányban 600 000,-FT, - 600 000,- FT értékben.
Indoklásul az alábbiakat adjuk elő: a tárgyi földterületek korábban csapadékelvezető
területként szolgáltak, melyek a felsőbb utcákból a vizet a lenti erdős területre illetve patakba
vezette el. Miután a közelmúltban a Tölgyfa utcában is kiépítésre került a csapadékelvezető
rendszer ezért ez terület a korábbi funkcióját elveszítette. Szeretnénk ha ez a terület nem válna
gondozatlanná és nem veszélyeztetné a felsőbb utcák biztonságát azzal, hogy az ott levő
nyitott részen bárki megközelítheti azt.
Kérjük a Tisztelt Önkormányzatot,hogy a fentiekre való tekintettel szíveskedjen ezeket az
ingatlanokat részünkre eladni. Ezzel az itt lévő évtizedek óta fennálló állapot véglegesen és
megnyugtatóan rendezésre kerülne. A megvásárláshoz szükséges mindösszesen 1 200 000,FT rendelkezésre áll ‚ azt mindketten bármikor megtudjuk fizetni.
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy ezen kérést napoljuk el a következő ülésre,
amíg előkeressük a az értékbecslést.
Továbbá előadja, hogy Benkó Dániel kéréssel fordult az Önkormányzat felé, hogy a 653
hrsz. alatt található külterületi ingatlan bérlését 2014. január 1. napjától a Ben-Túr Bt-től
átvegye. Benkóné Túri Andrea, mint a Ben-Túr Bt. képviselője csatolta a hozzájáruló
nyilatkozatát, miszerint hozzájárulok az ingatlan bérléséhez Benkó Dániel részére, a
Ben-Túr Bt. nem kívánja a továbbiakban a bérleti szerződés meghosszabbítani.
Határozati javaslat
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 653
hrsz. alatt található külterületi ingatlant Benkó Dániel bérbe vegye, a képviselő testület
felhatalmazza polgármester urat a bérleti szerződés aláírására.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
Szavazás: 3 igen, 1 tartózkodás szavazattal elfogadásra került

96/2013. (XII.20.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a
653 hrsz. alatt található külterületi ingatlant Benkó Dániel bérbe vegye, a
képviselő testület felhatalmazza polgármester urat a bérleti szerződés aláírására.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
9. Szarvaskő Község Önkormányzatához beérkezett szociális tűzifa
kérelmének elbírálása.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
Barta Győző polgármester
Előadja, hogy sajnos tévedés történ a tűzifa rendeletet nem hozta meg az Önkormányzat,
így a kérelmeket nem áll módunkban elbírálni.
25

Javasolja, hogy a szociális célú tűzifa támogatás 1/2013.(01.16.) önkormányzati
rendeletét, az alábbiak szerint módosítsák.
1.
1.§. (2).bekezdését egészítsék ki e, ponttal az alábbiak szerint:
-átmeneti krízishelyzetben lévő
2.
1.§.(4) bekezdését az alábbiak szerint módosítsák:
-A háztartásban élők esetében csak egy személy jogosult az (1) bekezdésben
meghatározott támogatásra.
3.
2.§.(5) bekezdését az alábbiak szerint módosítják:
- A szociális tűzifa támogatást az Önkormányzat kizárólag az 57/2013. (X.4.) BM.
rendelet alapján részére megítélt 12 m3 tűzifa és az általa támogatás feltételeként
vállalt 2000,-Ft/ erdei m3+Áfa mértékű önrész erejéig biztosítja.
Kéri a Tisztelt Képviselő –testületet, hogy a módosítási javaslatot fogadják el.
Szavazás
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan, a szociális célú tűzifa támogatás
1/2013.(01.16.) önkormányzati rendeletét, módosítása tárgyában Szarvaskő Község
Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi rendeletet alkotta.
Rendelet
Szarvaskő Község Önkormányzatának képviselő-testületének 8/2013.(XII.23.)
önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról szóló
1/2013.(01.16.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi.
10.

Szóbeli előterjesztések, egyéb ügyek, indítványok.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester

Barta Győző polgármester
Előadja, hogy a Jurta 2001 Alapítvány 2013. évi beszámolóját megkapták Ujjady Pétertől
az Alapítvány titkárától amely az alábbiakat tartalmazza.
A Jurta 2001 alapítvány Turisztikai tevékenység ösztönzésre 2009.12.15. benyújtott
pályázatával támogatást nyert, „Szérűs kert projekt” megvalósítására, 2011.04.26.-án,
a Földművelési és Vidékfejlesztési Hivataltól.
Az engedélyek beszerzése majd egy évet vettek igénybe, de a tényleges munka is
elkezdődött ebben az esztendőben. Az oszlopok és egyéb alapanyagok a helyszínen
vannak feldolgozásuk és beépítésük folyamatos.
Az első kifizetési kérelme beadásán és kifizetésén is túl vagyunk már.
A végelszámolásunk ennek az esztendőnek a végére várható.
A pályázat jóvoltából kivitelezésre kerülő és a 2013-as évben elvégzett munkálatok:
A favázszerkezete az istállónak készen van.
Elkészült, 1db az istállóhoz tartozó 314 m2 kör alakú futtató.
Elkészült a két ól favázszerkezete.
Elkészült, az ólhoz tartozó 200 m2 karám vázszerkezete szintén.
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Az alapítvány elsődleges célja, hogy a községgel minél szorosabb együttműködést
alakítson ki, a jelenlegi lehetőségein felül is.
Reményeink szerint a község rendezvényein való kézműves foglalkozások, jurtaállítás, íjász bemutatók a faluközösségének és az ide látogató vendégeknek szánt
programokat színesítik, a vonzerőt fokozzák.
Az idei évben három turnusban táboroztattunk gyermekeket (2013.július. 15-21.
2013. július 21-28. és 2013. augusztus 03-12-ig bezárólag) az ország egész
területéről érkeztek Szarvaskőbe.
Barta Győző polgármester
Kérdezi, hogy van –e még a képviselőknek hozzászólásuk.
Mivel több napirendi pont, hozzászólás, észrevétel nincs, a testületi ülést
berekesztem.
Legközelebb 2013. december 20. napján 18:00 órakor tartanak ülést.
k. m. f.
Barta Győző
Polgármester

Zelei-Petró Mónika
Jegyző
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