Kishartyán Községi Önkormányzat
2013. április 29-én
megtartott ülésének jegyzőkönyve

6/2013.
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Jegyzőkönyv
Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 29-én
16.30 órakor megtartott üléséről.
Jelen vannak:
Ferencz Róbert
Ferencz Viktor
Sándor Attila
Varga Oszkár
Tanácskozási joggal:
Köröskényi Péter
Varga Sándorné

képviselő
alpolgármester
képviselő
polgármester
jegyző
pénzügyi főelőadó

Igazolt távollét:
Sálek László képviselő
A polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket. A jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a megválasztott négy képviselő-testületi tag közül, egy fő nem jelent meg.
Az ülés határozatképes.
Előterjeszti napirendi javaslatát:
1.) Nógrádmegyer-Kishartyán Községek Körjegyzőségének 2012. évi gazdálkodásának
beszámolója
Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester
2.) 2012. évi költségvetési beszámoló
Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester
3.) 2014. évi koncepció
Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester
4.) Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulási Megállapodás módosítása
Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester
5.) Az önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat közötti együttműködési megállapodás
felülvizsgálata
Előterjesztő: Köröskényi Péter jegyző
6.) Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő
szabályzat
Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester
7.) Egyebek
A képviselő-testület az előterjesztett napirendet más javaslat megtétele nélkül egyhangúlag
elfogadja.
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Napirendek tárgyalása
1.) Nógrádmegyer-Kishartyán Községek Körjegyzőségének 2012. évi gazdálkodásának
beszámolója
Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester
Varga Sándorné pénzügyi főelőadó
(jegyzőkönyv melléklete)
Varga Oszkár Kishartyán község polgármestere szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy a
körjegyzőség 2012. évi költségvetésének végrehajtásához kapcsolódó írásos előterjesztés
tartalmazza a tényleges adatokat. Szóbeli kiegészítésében elmondja, a körjegyzőség
működéséhez szükséges önkormányzati támogatást mindkét önkormányzat folyamatosan
biztosította.
Kéri az önkormányzat képviselőit, hogy azt vitassák meg, kérdéseiket, hozzászólásaikat
tegyék meg.
Tekintettel arra, hogy kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester a képviselőket szavazásra
kérte.
Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 egybehangzó igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Kishartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2013./IV.29./ határozata
Kishartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a Körjegyzőség 2012.évi költségvetésének
végrehajtására vonatkozó előterjesztést és azt változatlan
tartalommal jóváhagyja.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző
2.) 2012. évi költségvetési beszámoló
Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester
A polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy az írásos anyag időben kiküldésre
került. A polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy általánosságban 2012. évi
gazdálkodás során zökkenőmentesen működött, kötelező feladatait ellátta. Az önként vállalt
feladatokhoz a forrást is tudta biztosítani. Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás,
javaslat nem volt a polgármester szavazást rendelt el.
A beszámolót a Képviselő-testület 4 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Kishartyán Község Képviselő-testületének
7/2013. /IV.30./ önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásnak teljesítéséről.
/A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva /
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3.) 2014. évi koncepció
Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester
(az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Ismertetésre kerül, hogy az államháztartásról szóló 2011.évi. CXCV. törvény 24. §. (1)
bekezdése szerint a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési
koncepciót a polgármester április 30-ig.
Az államháztartási törvény, továbbá az államháztartásról törvény végrehajtásáról szóló
368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet alapján a kerül elkészítésre Kishartyán Község
Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója.
A Képviselő-testület áttekintve a az előterjesztést és azt vita nélkül elfogadva 4 egybehangzó
igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Kishartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2013. /IV.29./ határozata
Kishartyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az Önkormányzat 2014.évre vonatkozó költségvetési
koncepcióját elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
4.) Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulási Megállapodás módosítása
Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146.§-a alapján a törvény hatálybalépése előtt (2012.
január 1.) kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a Képviselő-testületnek felül kell
vizsgálnia és a törvény új szabályainak megfelelően módosítania.
Fentiek alapján, tekintettel arra, hogy a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
Társulási Megállapodását 2011. november 4-én kötötték a tagönkormányzatok, elkészült a
törvényi kötelezettségeknek eleget tevő módosítás.
A Társulási Tanács 8/2013. (IV. 18) Th. sz. határozata alapján a Társulási Megállapodás 3.
számú módosítását minden képviselő-testületnek 2013. április 30-ig szükséges elfogadnia.
A szóbeli előterjesztést követően a Képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazással az alábbi
határozatot hozza:
Kishartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2013. /IV.29./ határozata
1. Kishartyán Képviselő-testülete a Kelet–Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási
Társulás Társulási Megállapodásának 3. számú módosítását az 1. melléklet szerint
jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Oszkár polgármester
2. A Képviselő-testület a törvényi kereteket figyelembe véve a települési szilárd
hulladékgazdálkodási önkormányzati hatáskörök közül a Társulásra ruházza át a
társulási cél megvalósítása érdekében az alábbi hatásköreit:
d.) az ingatlantulajdonos által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített
gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladék ingatlantulajdonostól történő átvétele
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és elszállítása-ideértve a háztartásban képződő biohulladék, a vegyes hulladék,
illetve az elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállítását,
e.) a lomtalanítás körébe tartozó nagydarabos hulladék ingatlantulajdonostól
történő átvétele és elszállítása,
f.) a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő
udvaron vagy átvételi helyen átvett hulladék elszállítása,
g.) a közterületen elhagyott hulladék összeszedése, elszállítása, kezelése,
h.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelése,
i.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási
létesítmény fenntartása, ideértve a Projekt keretében megvalósuló valamennyi
létesítményt is,
j.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésére a jogszabályoknak megfelelő
közszolgáltató kiválasztásának/kijelölésének joga,
k.) a kiválasztott/kijelölt közszolgáltatóval a jogszabályok rendelkezéseinek
megfelelő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése a
Tagönkormányzatok javára.
A fenti feladat-és hatáskörök átruházása nem érinti a tagönkormányzatok 2014.
január 1-ig fennálló, hatályos közszolgáltatói szerződéseit, feladatellátási
kötelezettségét.
A Társulás az átruházott hatásköröket más szervre nem ruházhatja át.
Határidő: a törzskönyvi bejegyzés napja
Felelős: Varga Oszkár polgármester
5.) Az önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat közötti együttműködési megállapodás
felülvizsgálata
Előterjesztő: Köröskényi Péter jegyző
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Njtv.) 80.§ (2)
bekezdése szerint , a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok közötti
együttműködési megállapodásokat minden év január 31-ig felül kell vizsgálni. Njtv. 80.§ (2)
bekezdése értelmében a helyi önkormányzatnak és a nemzetiségi önkormányzatnak szervezeti
és működési szabályzatában kell rögzíteni a megállapodás szerinti működési feltételeket, a
megállapodás megkötését, módosítását követő 30 napon belül. Ez történhet a megállapodás
rendelkezéseinek a normaszövegbe történő – szó szerinti – beépítésével, illetve a
megállapodásnak az SZMSZ-hez mellékletként történő csatolásával egyaránt.
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztály felhívása alapján ezt
törvényességi felügyeleti jogkörükben eljárva ellenőrizni fogják.
A helyi és a nemzetiségi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások
felülvizsgálata során tapasztalataik alapján a következőkre hívják fel a figyelmet:
A nemzetiségi önkormányzat számára biztosított helyiséghasználat rögzítése során szó szerint
megismétli az Njtv. erre vonatkozó rendelkezését anélkül, hogy konkrétan megjelölné a
biztosítandó helyiséget, a megállapodások egy része csupán a testületi ülésekhez történő
helyiséghasználatot biztosítja és nem tér ki sem a közmeghallgatások, sem az egyéb –
kötelező feladatok ellátását szolgáló – rendezvények megtartásához szükséges működési
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feltételek biztosítására, nem rendelkezik a jegyző vagy annak megbízottja részvételéről a
nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein, pontatlanul rögzíti a kötelezettségvállalás
szabályait, nem tartalmazza az összeférhetetlenségi, szakmai teljesítésigazolási szabályokat,
nem tér ki a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatának biztosítására.
Kishartyán Község Képviselő-testülete a 30/2012. /VIII.28./ határozattal hagyta jóvá ezt a
megállapodást. A felülvizsgálat alapján az alábbi kiegészítések válnak szükségessé, hogy a
fenti jogszabályi követelmények érvényesüljenek:
- pontos helyiség megnevezés
- a közmeghallgatások és az egyéb – kötelező feladatok ellátását szolgáló – rendezvények
megtartásához szükséges működési feltételek biztosítása,
- kötelezettségvállalás szabályai
- összeférhetetlenségi, szakmai teljesítésigazolás szabályai
- a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatának biztosítása igény esetén.
A szóbeli előterjesztést követően a Képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazással az alábbi
döntéseket hozza:
Kishartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2013./IV.29./ határozata
Kishartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta az
önkormányzat és Kishartyán Roma Nemzetiségi Önkormányzat között a
30/2012./VIII.28./határozattal
elfogadott megállapodást és kiegészíti azt az alábbiakkal:
1/ Nemzetiségi Önkormányzat számára a helyi önkormányzat a hivatal
épületében található Tanácstermet jelöli meg feladatainak ellátására.
2/ „közmeghallgatások és az egyéb – kötelező feladatok ellátását szolgáló –
rendezvények megtartásához szükséges működési feltételek biztosítása,
valamint a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatának
biztosítása igény esetén”
3/ A kötelezettségvállalás rendjével
4/ Összeférhetetlenségi, szakmai teljesítésigazolás szabályaival.
5./A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Kishartyán
Község Önkormányzata és a Kishartyán Roma Nemzetiségi
Önkormányzata között levő e határozat alapján kiegészített megállapodást Kishartyán Község Önkormányzata képviseletében aláírja.
6./ Egyidejűleg elrendeli a megállapodásnak Kishartyán Község Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. /V.4./ önkormányzati rendelethez
2. számú mellékletként történő csatolását.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Kishartyán Község Képviselő-testületének
8/2013. /IV.30./ önkormányzati rendelete
Kishartyán Község Önkormányzata és Szerveinek
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
6/2011. /VI.29./ önkormányzati rendelettel módosított
5/2011. /V.4./ önkormányzati rendelet módosításáról.
/A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva /
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6.) Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő
szabályzat
Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester
A jegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 30.§ (6) bekezdésében foglaltak
alapján a közfeladatot ellátó szerveknek a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények
teljesítésének rendjét rögzítő szabályzatot kell készítenie. A Nógrád megyei Kormányhivatal
Törvényességi és Felügyeleti Főosztálya megkeresése alapján az önkormányzatoknak
nyilatkozni kellett ennek meglétéről, illetve ahol ez nem készült el ennek pótlásáról kell
gondoskodni. Tekintettel arra, hogy ez nem volt most került elkészítésre a tervezet.
A fizetendő költségtérítés mértékére kidolgozott javaslattól eltérően az a vélemény alakult ki,
hogy az adat előkészítés és másolásért a felmerült költség 2.000,- Ft óradíj figyelembe
vételével kerüljön meghatározásra a 2. számú mellékletben.
A tervezet áttekintését követően a Képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazással az alábbi
határozatot hozza:
Kishartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2013. /IV.29./ határozata
Kishartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal kezelésében
levő közérdekű adatok megismerésére irányuló igények
teljesítésének rendjét szabályozó szabályzatot e határozat
melléklete szerinti tartalommal.
Felelős: polgármester és jegyző
Határidő: azonnal
7./ Egyebek
7.1. Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulásával kapcsolatos döntések
A polgármester tájékoztatja a Képviselőket, hogy 2013. április 24-i ülésen elfogadták tanács
ülésen, a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának
felülvizsgálatáról szóló határozatot, ill. a „Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak
Társulása” - 2013. június 30. napjával hatályba lépő - társulási megállapodását.
A tagönkormányzatok képviselő-testületeinek minősített többséggel meghozott döntésükkel
kell jóváhagyniuk a Tanács határozatát.
A szóbeli előterjesztést követően a Képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazással az alábbi
határozatot hozza:
Kishartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2013./IV.29./ határozata
Kishartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Salgótarján
és Térsége Önkormányzatainak Társulása - a Társulási Tanács által
14/2013.(IV.24.) TTh. számú határozattal elfogadott - társulási
megállapodását a melléklet szerint jóváhagyja, valamint felhatalmazza a
polgármestert annak aláírásra.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Oszkár polgármester
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7.2.
Varga Oszkár Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testület, hogy az önkormányzat a 8/2013.
(II.29.) BM rendelete „az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás
igénybevételének részletes szabályairól” alapján benyújtotta pályázatát térfigyelő
kamerarendszer kialakítására. 100 %-os támogatással lehet pályázni, mivel az önkormányzat
nem részesült adósságkonszolidációban.
Ferencz Róbert képviselő hozzászólásában javasolja, hogy az önkormányzat vizsgálja meg
annak lehetőségét, hogyan lehetne helyi védelem alá a központban lévő Haranglábat.
Egyéb kérdés hozzászólás nem volt. Ezt követően a polgármester az ülést bezárja.

K.m.f.

Varga Oszkár
polgármester

Köröskényi Péter
jegyző
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