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2/2013. Kishartyán Községi Önkormányzat 

 2013. február 14-én 

 megtartott ülésének jegyzőkönyve 
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Jegyzőkönyv 
 

 

Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én 

              16.30 órakor megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak:    

Ferencz Róbert képviselő 

Ferencz Viktor alpolgármester 

Sálek László képviselő 

Sándor Attila képviselő 

Varga Oszkár polgármester 

 

Tanácskozási joggal:  

1. napirendnél:   Varga Sándorné pénzügyi főelőadó 

 minden napirendnél:   Köröskényi Péter      jegyző 

                

 

A polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket. A jelenléti ív alapján 

megállapítja, hogy a megválasztott négy képviselő-testületi tag közül mindenki jelen van, így 

a tanácskozás határozatképes.  

 

Előterjeszti napirendi javaslatát: 

 

1.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetése. 

     Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester 

 

2.) Egyebek. 

     Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester 

 

A képviselő-testület az előterjesztett napirendet más javaslat megtétele nélkül egyhangúlag 

elfogadja.  

 

 

Napirendek tárgyalása 

 

 

1.) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetése. 

     Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester 

 Varga Sándorné pénzügyi főelőadó 

     (az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

Polgármester ismerteti a Képviselő-testülettel, hogy a 2013. évi költségvetési tervezést 
nagymértékben befolyásolta 2013. január 1-jétől életbe lépett számos olyan jogszabályi 

előírás, melyek az önkormányzatok életére nézve jelentős változásokat hoztak. 

   

Megváltoztak az önkormányzatok gazdálkodási folyamatai, szervezeti rendszerei. A helyi 

önkormányzás feladatainak újrastrukturálása mellett az önkormányzati gazdálkodás feltételei 

és módjai is megváltoztak. Szigorúbb gazdálkodási szabályok, forrás-struktúra 
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megváltoztatás, kötöttebb finanszírozás, szigorodó külső források bevonási lehetőségei léptek 

életbe.  

  

A Mötv.111.§ (4) bekezdésében és az Áht. 23.§ (4) bekezdésében foglalt rendelkezések 

értelmében a költségvetési rendeletben külső finanszírozású működési célú költségvetési 

hiány nem tervezhető. A Mötv. 117-118.§-ai rendelkeznek a helyi önkormányzatok 

feladatfinanszírozási rendszeréről. 2013. évtől az Országgyűlés a feladatfinanszírozási 

rendszer keretében, a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon 

támogatást biztosít a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek 

megfelelően a kötelezően ellátandó feladatokhoz oly módon, hogy a feladatfinanszírozási 

rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását. 

  

2013. január 1-jétől a költségvetés tartalmával kapcsolatban életbe lépett egyik lényegi 

változás, hogy a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait már nem csak 

előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kell bemutatni, hanem 

kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti 

bontásban is, továbbá mindezek vonatkoznak a helyi önkormányzat által irányított 

költségvetési szervekre is. 

  

Figyelembe lett véve, hogy a Mötv.-ben meghatározott kötelező feladatok, valamint a 

Képviselő-testület által önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges kiadások és az azokat 

biztosító bevételek előirányzatait azzal, hogy: - az Önkormányzat önként vállalt feladatainak 

ellátása nem veszélyeztetheti a kötelező feladatainak ellátását. 

E változások hosszabb távon is meghatározhatják az önkormányzat gazdálkodását és ezek 

figyelembevételével kell biztosítani a működőképesség fenntartását. A megkezdett 

pályázatok, felújítások folytatását, illetve új fejlesztések előkészítését. 

A költségvetési törvény támogatási struktúrája alapján nem, vagy csak nagyon kis mértékben 

lesz mód rendkívüli állami támogatások igénybevételére. 

A 2013-ra jelentősen megváltozott gazdasági, pénzügyi és szabályozási környezetben fő 

célkitűzés a megmaradó tevékenységi körök működőképességének biztosítása, a megkezdett, 

előkészített fejlesztések folytatása, kivitelezése. Bevételeket saját bevételek, illetve a központi 

költségvetésből kapott feladattámogatás határozza meg. Községgazdálkodási és intézmény-

működtetési kiadások mértéke alkalmazkodik a megváltozott feladatokhoz, csak a 

működéshez legszükségesebb előirányzatokat tartalmazza. 

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetében bemutatottak alapján 

elmondható, hogy a nehéz pénzügyi év várható. A fejlesztési célok megvalósításán túl az 

általános működési kiadások teljesíthetősége szigorú pénzügyi és gazdálkodási fegyelem 

betartását követeli meg. A pénzügyi egyensúly megteremtése és a likviditási helyzet 

kezelhetősége érdekében jól átgondolt, szigorúan betartott előirányzat felhasználás szükséges.  

Tovább a polgármester ismerteti a Szent István Óvoda Kishartyáni Tagóvoda – 2013. évi 

költségvetési tervét. A kiadásokból az önkormányzat költségvetésében szerepel az épület 

fenntartásával (konyha és óvoda dologi kiadásai) kapcsolatos költségek, (közművek, HCCP, 

kisebb eszközök pótlása, szakmai anyagok, irodaszer, nyomtatvány……) a munkahelyi és 

intézményi étkeztetést, az egyéb vendéglátást annak nyersanyag költségei. Mivel az óvoda 

társulási formában működik így a költségvetési tervet külön határozatban szükséges és javasol 

elfogadni.  

Ezt követően a napirend kapcsán Varga Sándorné pénzügyi főelőadó a kiadott anyag alapján 

ismerteti a testülettel a részletes költségvetést.  

 

Ezt követően a Képviselő-testület 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi döntéseket hozza: 



 4 

Kishartyán Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

1/2013. (II. 15.) rendelete 

 

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 

 

 

( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

 

Kishartyán Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2/2013. (II. 14.) határozata 

 

A Képviselő-testület a Szent István Óvoda tagintézményeként működő 

Tagóvoda 2013. évi költségvetéséről szóló polgármesteri tájékoztatót 

megtárgyalta. 

 

A Képviselő-testület a tagintézmények 2013. évi költségvetését a 

melléklet szerint elfogadja. 

 

Felhatalmazza az igazgatót a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Antal Gyula igazgató 

 

 

2.) Egyebek. 

     Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester 

      

2.1. A polgármester javasolja, hogy az étkezési nyersanyag-költségeket, és intézményi térítési 

díjakat 15 %-os mértékű emelését. 

 

A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Kishartyán Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2/2012. (II.15.) rendelete 

 

az étkezési nyersanyag-költségek, és intézményi 

térítési díjak megállapításáról szóló 3/2012. (II.14.) rendelet módosításáról 

 

 

(a rendelet a jegyzőkönyv melléklete) 

 

 

2.2 A Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása a 2012. októberi gyűlésén elfogadtak egy 

határozatot. A testületnek ezt kellene jóváhagynia. 

A jegyző ismerteti a kistérségtől kapott anyagot. (jegyzőkönyv melléklete) 
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A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi határozatot alkotja: 

 

 

Kishartyán Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

3/2013. (II.14.) határozat 
 

Kishartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 

– a Társulási Tanács által 24/2012. (X. 31.) TTh. számú határozattal 

elfogadott – módosítását a melléklet szerint jóváhagyja, valamint 

felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt annak aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Varga Oszkár polgármester 

 

2.3 A polgármester javasolja az önkormányzati bérlakások, valamint a nem lakás céljára 

szolgáló helyiségek bérleti díjának 10 %-os emelését. 

 

Hozzászólások: 

 

Ferenc Róbert véleménye szerint inflációt követő emelés lenne a megfelelő. 6 %-os emelést 

támogat. 

 

A Képviselő-testület a 10 %-os emelésre tett javaslatot elfogadja és - 4 igen és 1 nem – 

szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Kishartyán Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

3/2013. (II.15.) rendelete 

 

az önkormányzati lakások bérleti díjáról 

a bérbeadás szabályairól szóló többször módosított 

4/2005. (II.4.) rendelet módosításáról. 

 

(a rendelet a jegyzőkönyv melléklete) 

 

A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi határozatot alkotja: 

 

Kishartyán Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

4/2013. (II.14.) határozata 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

bérleti díjáról szóló polgármesteri előterjesztést. 

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő, nem lakás céljára 

szolgáló helyiségek bérleti díját 425,-Ft/m2-ben állapítja 

meg, 2013. március 1 től kezdődően. 
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2.4 A jegyző ismerteti a testülettel, hogy a hulladékgazdálkodási törvény módosítása 

következtében a testületnek nincs szemétszállítási díj megállapítására vonatkozó jogköre. 

Ennek következtében a testület 2012. június 24-én kelt rendeletét hatályon kívül kell helyezni. 

2013. január 1-től a jogszabályban meghatározott díjat kell alkalmazni, ami 8519,- 

Ft/év/ingatlan.  

Jelenlegi gyakorlat, hogy az önkormányzat szedi be a szemétszállítási díjat. A jegyző 

javasolja, hogy a testület adjon felhatalmazást a polgármesternek, hogy folytasson 

tárgyalásokat Városgazdálkodással a jövőben ők szedjék be a szemétszállítási díjakat. 

 

A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

Kishartyán Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

4/2013. (II.15.) rendelete 

 

a helyi környezet védelméről 

közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 

többször módosított 7/1999. (X.1.) rendelet módosításáról. 

 

(a rendelet a jegyzőkönyv melléklete) 

 

A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi határozatot alkotja: 

 

Kishartyán Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

5/2013. (II.14.) határozat 

 

A Képviselőt-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy tárgyalást 

kezdeményezzen a Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft-vel a 

szemétszállítási díjak beszedésének ügyében. 

 

2.5 A jegyző javasolja, hogy a helyi rendelet méltányossági ápolási díjra vonatkozó 

rendelkezéseit a testület törölje el. Arra való tekintettel, hogy az önkormányzatoknak a 

méltányossági ápolási díj szabályozása, működtetése nem kötelező feladata, 2013. március 

01. hatállyal szüntesse meg a méltányossági ápolási díjat, mint szociális ellátást. A rendelet 

hatályba lépését követően ilyen ellátást már nem lehet kérelmezni és megállapítani. Jelenleg 

méltányossági ápolási díjban részesülő személy a településén nincs. Ezzel az intézkedéssel a 

várható költségvetési kiadások csökkenthetők.  

 

A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Kishartyán Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

5/2013. (II.15.) rendelete 

 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  

6/2006. (VI. 16.) rendelet módosításáról 

 

(a rendelet a jegyzőkönyv melléklete) 



 7 

2.6 Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Belügyminisztérium által az 

önkormányzat részére megállapított 213.360 Ft összegű szociális célú tűzifa vásárlásra 

biztosított összeget a korábbi döntés alapján Kishartyán Község Önkormányzata nem 

használta fel. A BM rendelet az önkormányzatoknak a támogatással kapcsolatos elszámolást a 

jövő hónap végéig be kell nyújtani. Mivel felhasználásra nem került a fenti összeg és a 

visszautalásról fog az önkormányzat intézkedni, javasolja, hogy külön határozatban is erősítse 

meg a testület ezt a döntését. 

A Képviselő-testület 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

Kishartyán Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

6/2013. (II.14.) határozat 

 

Kishartyán Község Képviselő –testülete úgy döntött, hogy a 

Belügyminisztérium által Kishartyán község részére megállapított 213.360 

Ft összegű szociális célú tűzifa vásárlásához biztosított támogatást nem 

használja fel és ezen összeg visszautalását rendeli el. 

                      

                   Határidő: azonnal 

                   Felelős: polgármester 

 

 

 

A képviselő-testület a továbbiakban hatósági ügyeket tárgyal, ezért zárt ülésen folytatja 

munkáját. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

             Varga Oszkár        Köröskényi Péter 

  polgármester               jegyző 


