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10/2013. Kishartyán Községi Önkormányzat 
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Jegyzőkönyv 
 

 

Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 11-én 

              15.00 órakor megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak:    

Ferencz Róbert képviselő 

Ferencz Viktor alpolgármester 

Sándor Attila képviselő  

Sálek László képviselő 

Varga Oszkár polgármester 

 

Tanácskozási joggal:  

                           Köröskényi Péter jegyző 

 

A polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket. Az ülés határozatképes. 

 
Előterjeszti napirendi javaslatát: 
 

1.) Helyi iparűzési adóról szóló rendelet felülvizsgálata 
Előterjesztő: Köröskényi Péter jegyző 

 

2.) Helyi Esélyegyenlőségi Program jóváhagyása 

Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester 

 

3.) Észak-Nógrádi Viziközmű-kezelő Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozás 

Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester 

 

4.) Gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése 

Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester 

 

5.) Kishartyán Községért Közalapítvány 2012. évi beszámolója 

Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester 

 

6.) Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása társulási megállapodásának 

módosításának jóváhagyása 

Előterjesztő: Köröskényi Péter jegyző 

 

7.) Egyebek 

 

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

elfogadja.  

 

Napirendek tárgyalása 

 
1.) Helyi iparűzési adóról szóló rendelet felülvizsgálata 

Előterjesztő: Köröskényi Péter jegyző 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva) 

 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal célvizsgálata alapján törvényességi felhívással élt 

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 

5/2010.(V.5.) önkormányzati rendeletet célvizsgálata alapján. 
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A rendelet bevezető része felhatalmazó jogszabályként – többek között –az Alkotmányra 

hivatkozik, melyet az Alaptörvény 2012. január 1-től hatályon kívül helyezett. 

A rendelet  1.§ - a az adókötelezettséget, 2.§ az adó alanyáról, a 3.§ az adó alanyáról, az 4.§ 

az alanyi adómentességről 5.§  az adókötelezettség keletkezéséről és megszűnéséről,6.§ az 

adó alapjáról, 8. § az adó bejelentéséről, bevallásáról, a 9. § az adóelőleg megállapításáról és 

az adó megfizetéséről, a 10.§ az első fokú adóhatóság méltányossági jogköréről rendelkezik 

oly módon , hogy az időközben bekövetkezett jogszabályváltozások nincsenek figyelembe 

véve.  

Tekintettel arra, hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.), 

továbbá az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény a fenti tárgyköröket teljes körűen 

szabályozza és ezért a helyi önkormányzati rendeletben nem lehet megismételni olyan 

rendelkezést, melyről az említett jogszabályok rendelkeznek. A jogalkotásról szóló 2010.évi 

CXXX. törvény 3.§-ában foglaltak szerint a szabályozás nem lehet indokolatlanul 

párhuzamos vagy többszintű, továbbá a jogszabályban nem ismételhető meg az Alaptörvény 

vagy olyan jogszabály rendelkezés, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet 

ellentétes. 

 

A törvényességi felhívásnak eleget téve készült el az új rendelet és tekintettel arra, hogy az 

adó mértékében és módjában nincs változás, ezért nincs akadálya az évközi kihirdetésnek. 

 

A Képviselő-testület az előterjesztést követően egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2013.(VII.15.) önkormányzati rendelete 

           a helyi iparűzési adóról 

(a rendelet a jegyzőkönyv melléklete ) 

 

2.) Helyi Esélyegyenlőségi Program jóváhagyása 

Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester 

 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvény 31. § (6)-(7) bekezdése a települési önkormányzatok által készítendő helyi 

esélyegyenlőségi programokkal kapcsolatban kimondja, hogy a települési önkormányzatok 

vagy ezek társulásai az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, illetve a 

nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi 

döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhetnek 2013. 

július 1-jét követően, ha a törvény rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi 

esélyegyenlőségi programmal rendelkeznek. 

A helyi esélyegyenlőségi program helyzetelemzésből és intézkedési tervből áll. 

Helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különös tekintettel 

a nők, a mélyszegénységben élők, a romák, a fogyatékkal élők, valamit a gyermekek és 

idősekről, az oktatási, lakhatási, szociális helyzetéről és ezeken alapuló intézkedési tervet a 

feltárt problémák kezelésére. 

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. 

évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 

esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi 

esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI 

rendelet rendelkezéseivel, Kishartyán Község Önkormányzata elkészítette az 

Esélyegyenlőségi Programját.  

Az Kishartyán Esélyegyenlőségi Programját Sándorné Kaspár Paulina, a Hivatal 

köztisztviselője készítette mentori segítséggel. 
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A dokumentáció áttekintését és a szóbeli előterjesztést követően a Képviselő-testület 5 

egyhangú igen szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

Kishartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

23/2013. (VII.11.) határozata 

Kishartyán Község Képviselő-testülete Kishartyán Község 

Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját e határozat 

melléklete szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak 

aláírására. 

 

                     Határidő: azonnal 

                     Felelős:   polgármester 

 

3.) Észak-Nógrádi Víziközmű-kezelő Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozás 

Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva) 

 

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Észak-Nógrád Vízmű Kft. volt 

szolgáltatási területén lévő 18 önkormányzat, a tervek szerint önkormányzati társulást hoz 

létre, a víziközmű törvényből adódó feladatainak végrehajtására.  

Az önkormányzati társulás feladata a vagyon értékelés elvégeztetése, a nyilvántartások 

vezetése, éves felújítási munkálatok szervezése, megrendelése, ellenőrzése, adatszolgáltatás 

az önkormányzati főkönyvek számára. A közművek üzemeltetésért az üzemeltetőtől kapott 

használati díj felhasználása, annak nyilvántartása. 

Mivel a teljes víziközmű vagyon önkormányzati tulajdonba került 2013. január 1-én, az 

Önkormányzatok kérték a Vízmű taggyűlését, hogy az Önkormányzatok által, az elmúlt 

években, a társaságnak átadott, de fel nem használt fejlesztési célú pénzeszközöket adja át az 

Önkormányzatoknak, mivel a feladat ellátásáért a továbbiakban ők felelnek, Vízmű ilyen 

irányú feladata megszűnt. Ez a pénzeszköz minden esetben a víziközmű vagyon felújítására 

használható fel. 

Az Önkormányzatok egyidejűleg ezt a díjat a létrejövő Észak-Nógrád Víziközmű-kezelő 

Önkormányzati Társulásra engedményezik. 

A Társulás a kapott pénzeszközöket köteles önkormányzatonként nyilvántartani, annak 

felhasználását a fejlesztések arányában könyvelni. 

A Képviselő-testületeknek 2013. július 20-ig az előterjesztéshez mellékelt határozati javaslat 

alapján a döntést meghozni, amit a Társulás székhelyére, Rimóc, Madách tér 1. eljuttatni. 

 
A szóbeli előterjesztést követően a Képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazással az alábbi 

határozatot hozza: 

Kishartyán Község Önkormányzat Képviselő testületének 

24/2013 (VII.11.) számú határozata. 

 

Kishartyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a víziközmű-szolgáltatásról 

szóló 2011. évi CCIX. Törvény rendelkezéseinek betartására, a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény IV. fejezetében 

leírt szabályok betartásával, az alábbi döntéseket hozza: 

1. alapító tagként részt vesz az Észak-Nógrádi Víziközmű-kezelő 

Önkormányzati Társulásban a társulás a víziközmű vagyon 

nyilvántartásának vezetésére, és a használati díj felhasználásának 

bonyolítására jön létre. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, a 

mellékelt társulási megállapodás aláírására. 

2. A törvény értelmében használati díjnak minősülő, minden a víziközmű-

vagyon üzemeltetéséből származó bevétel, a megalakuló Észak-Nógrádi 

Víziközmű-kezelő Önkormányzati Társulásra engedményezi. A társulás a 
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befolyt bevételeket a társulási megállapodás értelmében a víziközmű-vagyon 

fejlesztésére fordítja. Felhatalmazza a polgármestert a határozathoz mellékelt 

Engedményezési megállapodás aláírására. 
3. Az Észak-Nógrád Vízmű Kft, a víziközmű-vagyon átadását követően, az 

önkormányzatok részére átadja, a vagyon fejlesztésére fordítható 

felhalmozódott, fel nem használt használati díjat. Az önkormányzat ezt a 

díjat az Észak-Nógrádi Víziközmű-kezelő Önkormányzati Társulásra 

engedményezi, és felhatalmazza a polgármester, a határozathoz mellékelt 

Megállapodás Fejlesztési célú alapátadásról és annak 

engedményezéséről, című megállapodás aláírására. 

4. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az Észak-Nógrádi Víziközmű-kezelő 

Önkormányzati Társulásban az önkormányzat érdekeit képviselje. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

4.) Gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése 

Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester 

 

A polgármester felkéri a jegyzőt, hogy a napirenddel kapcsolatos tájékoztatóját tegye meg. 

A jegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése értelmében évente átfogó 

értékelést kell készíteni a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 

ellátásáról – (a 149/12997. (IX.10.) Korm .rendelet tartalmi követelményeinek megfelelően) - 

melyet a képviselő-testület megtárgyal. 

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelésének elősegítése, 

veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése, valamint a szülői gondoskodásból 

kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. 

A gyermek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekjóléti szakellátások, hatósági intézkedések 

biztosítják. A beszámolóval egyidejűleg elkészült a helyi családsegítő és gyermekjóléti 

szolgálat munkatársai által készített beszámolók is.    

A beszámolók ismertetését követően a Képviselő-testület egyhangú igen szavazás mellett az 

alábbi határozatot hozza: 

 

Kishartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

25/2013./VII.11./ határozata 

Kishartyán Község Képviselő -Testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) 

bekezdése értelmében a helyi önkormányzat gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatai készített értékelést megtárgyalta és elfogadta. 

A Képviselő –testülete egyidejűleg felkéri a jegyzőt, hogy ezt a Nógrád 

Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal részére küldje meg. 
 

                   Határidő: folyamatos 

                   Felelős: jegyző 

 

5.) Kishartyán Községért Közalapítvány 2012. évi beszámolója 

Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester 

 

A polgármester ismerteti a Közalapítvány 2012. évi közhasznúsági jelentését, melyet a 

Képviselő-testület hozzászólás nélkül egyhangú - 5 igen szavazattal – az alábbi döntést hozza: 
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Kishartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

26/2013./VII.11./ határozata 

                                          Kishartyán Község Képviselő –Testülete 

A Kishartyán Községért Közalapítvány 2012. évi beszámolóját 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

6.) Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása társulási megállapodásának 

módosításának jóváhagyása 

Előterjesztő: Köröskényi Péter jegyző 

 

A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulásának 

Tanácsa a 14/2013. (IV.24.) TTh. számú határozatával fogadta el a 2013. június 30-án 

hatályba lépő társulási megállapodást. 

A Tanács 2013. május havi ülésén a Közbeszerzési és a Szociális Bizottság elnökei javaslatot 

tettek arra vonatkozóan, hogy a Pénzügyi és a Szociális Bizottság tagjainak száma a jelenlegi 

3 főről 5 főre emelkedjen. A módosító javaslatot a Tanács a 22/2013. (V.29.) TTh. számú 

határozatával elfogadta. A változás átvezetéséhez szükséges a Társulási Megállapodás 

módosítása. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § (3) 

bekezdése alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 

2010. évi L. törvényben meghatározott, azaz a 2009. január 1-jei lakosságszámot is fel kell 

tüntetni, ezért a Társulási Megállapodás 2. mellékletét ezen adatokkal ki kell egészíteni. 

A tagönkormányzatoknak a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása társulási 

megállapodásának módosításáról szóló határozatot legkésőbb 2013. augusztus 20-ig kell 

meghozni. 

A polgármester javasolja a társulási megállapodás fenti indokok miatt módosításának 

elfogadását. 

A Képviselő-testület az előterjesztést követően egyhangúan – 5 igen szavazattal – az alábbi 

döntést hozza: 

 

Kishartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

27/2013./VII.11./ határozata 

 

Kishartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Salgótarján 

és Térsége Önkormányzatainak Társulása - a Társulási Tanács által 

24/2013.(VI.19.) TTh. számú határozattal elfogadott - társulási 

megállapodás módosítását a melléklet szerint jóváhagyja, valamint 

felhatalmazza a polgármestert annak aláírásra. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

7.) Egyebek 

 

7.1. Polgárőrség támogatása 

A polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a helyi polgárőrség működéséhez, az 

elfogadott költségvetésben megállapított 100.000 Ft kifizetésre kerüljön. 

 

Ferencz Róbert képviselő hozzászólásában kifejti, hogy nem javasolja a támogatás kifizetését, 

mert véleménye szerint nem megfelelő a működés, a polgárőrség tevékenysége visszaesett.  
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Polgármester válaszában elmondja, illetve több képviselő is egyetértett azzal, hogy a 

polgárőrségre nem kötelezhetőek az emberek, mivel ez önként vállalt társadalmi tevékenység, 

így nehéz elvárni, hogy zökkenőmentes, folyamatos legyen a működése. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatát támogatja 4 igen és 1 nem szavazat mellett az 

alábbi határozatot hozza: 

 

Kishartyán Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

28/2013. (VII. 11.) határozata 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a helyi polgárőrség 

támogatásáról szóló polgármesteri előterjesztést és úgy határoz, 

hogy az elfogadott költségvetésben megállapított 100.000 Ft 

kifizetésre kerüljön. 

 

  Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

  Határidő: azonnal 

  Felelős:   Varga Oszkár polgármester 

 

7.2. Közalapítvány támogatása 

 

A polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a közalapítvány működéséhez az elfogadott 

költségvetésben megállapított 100.000 Ft kifizetésre kerüljön. 

 

Ferencz Róbert képviselő hozzászólásában javasolja az alapítvány támogatását, megítélése 

szerint az alapítvány működését célszerű lenne a fiatalok bevonásával még hatékonyabbá 

tenni. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatát támogatja és 5 igen szavazat mellett az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Kishartyán Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

29/2013. (VII. 11.) határozata 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a Kishartyán Községért 

Közalapítvány támogatásáról szóló polgármesteri előterjesztést és 

úgy határoz, hogy az elfogadott költségvetésben megállapított 

100.000 Ft kifizetésre kerüljön 

 

  Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

  Határidő: azonnal 

  Felelős:   Varga Oszkár polgármester 

 

 

7.3. A polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy 2013. július 1-től a Kishartyáni 

Micimackó Óvoda az önkormányzat fenntartásába került. Az óvodában két fő közalkalmazott 

van akik, évek óta többlet feladatokat (más munkakör: takarítás, köztisztasági feladatok, 

postázási feladatok) látnak el, melyet eddig megbízási díjjal kompenzáltunk. Javaslata szerint 

ezt a díjazási formát béresíteni szeretné. A közalkalmazotti törvény szerint munkáltatói döntés 

alapján keresetkiegészítéssel lehet a többlet feladatellátásáért a munkateljesítményt elismerni. 
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Ezzel az önkormányzat lényegében 1.000.000 Ft-os bérmegtakarítást tud elérni, mivel nem 

kell külön személyt felvenni. A két közalkalmazott illetménye a fentiek szerint bruttó 16.000 

Ft-tal fog emelkedni 2013. július 1-től. Ennek költségvetési fedezete az óvoda személyi 

juttatásaiban kerül megtervezésre. 

 

A Képviselő-testület a polgármester tájékoztatását tudomásul veszi és azzal egyetért. 

 

 

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 


