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16/2013. Kishartyán Községi Önkormányzat 

 2013. október 11-én 

 megtartott ülésének jegyzőkönyve 
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Jegyzőkönyv 
 

 

Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 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 

                           Varga Sándorné pénzügyi főelőadó 

 

A polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket. A testületi ülés 

határozatképes. 

 
Előterjeszti napirendi javaslatát: 
 

1.) Talajterhelési díjról szóló rendelet alkotása, elfogadása 

      Előterjesztő: Köröskényi Péter jegyző 

 

2.) Közterületek filmforgatási célú használatáról szóló rendelet alkotása, elfogadása 

Előterjesztő: Köröskényi Péter jegyző 

 

3.) Államháztartáson kívüli források átvételére és átadására vonatkozó rendelet alkotása, 

elfogadása 

      Előterjesztő: Köröskényi Péter jegyző 

 

4.) Szociális célú tűzifa kiegészítő támogatásról szóló pályázat 

      Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester 

 

5.) Salgótarján és Térségi Önkormányzatok Társulásának hitelfelvétele 

Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester 

 

6.) Egyebek 

      Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester 

 

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

elfogadja.  

 

Napirendek tárgyalása 

 

1.) Talajterhelési díjról szóló rendelet alkotása, elfogadása 

Előterjesztő: Köröskényi Péter jegyző 

 (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva) 

 

Nógrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya célellenőrzés 

keretében vizsgálta a települési önkormányzatok talajterhelési díjjal kapcsolatban megalkotott 

rendeleteit. Önkormányzatunk a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 
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26. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján nem alkotta meg rendeletét, annak 

ellenére, hogy a település rendelkezik műszakilag rendelkezésre álló közcsatornával, illetve a 

helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó 

szennyvízelhelyezéssel. A Kormányhivatal felhívás alapján meg kell alkotni a Képviselő-

testületnek az erre vonatkozó rendeltét. 

 

A Képviselő-testület a rendelet tervezet ismertetését követően egyhangú – 5 igen – szavazattal 

az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2013.(X.12.) önkormányzati rendelete 

 (a rendelet a jegyzőkönyv melléklete) 

 

 

2.) Közterületek filmforgatási célú használatáról szóló rendelet alkotása, elfogadása 

Előterjesztő: Köröskényi Péter jegyző 

 

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdése rendelkezik arról, hogy a 

települési önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatával 

kapcsolatos egyes feltételeket a települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletben 

szabályozza. A törvény alapján a fővárosi és megyei kormányhivatal a közterület-

használatáról hatósági szerződésben állapodik majd meg a kérelmezővel. 

 

A Képviselő-testület a rendelet tervezet ismertetését követően egyhangú – 5 igen – szavazattal 

az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2013.(X.12.) önkormányzati rendelete 

 (a rendelet a jegyzőkönyv melléklete) 

 

3.) Államháztartáson kívüli források átvételére és átadására vonatkozó rendelet alkotása, 

elfogadása 

Előterjesztő: Köröskényi Péter jegyző 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt módosító 

2013. évi LXXXV. törvény 1. § (1) bekezdése az Mötv. 41. §-át (9) bekezdéssel egészítette 

ki, melynek értelmében az államháztartáson kívüli forrás átadására és átvételére vonatkozó 

rendelkezések szabályozása kötelező rendeletalkotási tárgykört képez. 

 

A Képviselő-testület a rendelet tervezet ismertetését követően egyhangú – 5 igen – szavazattal 

az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2013.(X.12.) önkormányzati rendelete 

 (a rendelet a jegyzőkönyv melléklete) 

 

4.) Szociális célú tűzifa kiegészítő támogatásról szóló pályázat 

      Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester 

 

A polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a szociális célú tűzifa vásárlásához 

kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X.4.) BM rendelet alapján támogatási 

igényt lehet benyújtani a Magyar Államkincstáron keresztül. Az igény bejelentést 

elektronikusan és papír alapon is be kell nyújtani. 
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Kishartyán Község Önkormányzata a központi számított adatok alapján 88 m3-re nyújthat be 

igényt. Az adatlapok rögzítésének határideje a rendelet hatálybalépését követő 10. napon, 

tehát október 14.  

A rendelet alapján az önkormányzatnak a kemény lombos fafajta esetében 1000 Ft/erdei m3 + 

áfa mértékű önrészt kell vállalnia, és erről hozott döntést is rögzíteni kell.  

Az előző évhez hasonlóan rendeletet is kell alkotni a szociális célú tűzifa rászorultságára 

vonatkozóan. A feltételeket a rendelet 3.§ (1) bekezdése tartalmazza.  

Javasolja a pályázat beadását. 

 

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 egybehangzó igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Kishartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

37/2013. (X.11.) határozata 

Kishartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

döntött, hogy a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó 

kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X.4.) BM rendelet alapján 

támogatási igényt nyújt be és a 111 760 Ft önerőt az igényelt tűzifa 

mennyiség után biztosítja a költségvetése terhére.  

 

Határidő: 2013. október 15. 

Felelős: polgármester  

 

5.) Salgótarján és Térségi Önkormányzatok Társulásának hitelfelvétele 

Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester 

 

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Salgótarján és Térsége 

Önkormányzatainak Társulása 2013. augusztusi ülésén a Társulás elnöke tájékoztatta a 

társulási tanácsot, hogy a munkaszervezet megszűnését követően szembesültek azzal, hogy 

kiegyenlítetlen szállítói tartozások és ennek következményeként folyamatos fizetési 

felszólítások vannak. A Társulás hátralék állománya növekszik, a vállalkozók a szolgáltatások 

megszüntetését, a szerzősédek felmondását helyezték kilátásba.  

A fennálló pénzügyi helyzetre való tekintettel a Társulás működése érdekében hitel felvételét 

javasolják. A 20 millió forintos hitel felvételét OTP Bank útján tervezik megoldani, amihez 

csatolni kell a Társulási határozatot, valamint a tagönkormányzatok képviselő-testületi 

határozatát készfizető kezesség vállalásáról. Az előterjesztés szerint Kishartyán lakosság szám 

arányában a kezesség vállalás mértéke 180.275,- Ft.  

 

Az előterjesztést megvitatta a Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 

egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Kishartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

38/2013. (X.11.) határozata 

Kishartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

döntött, hogy a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak 

Társulása által felvételre kerülő hitelhez kapcsolódóan az 

önkormányzat nem vállalja a készfizető kezességet 

A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntést küldje 

meg a Társulás elnökének. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 
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6.) Egyebek 

     Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester 

 

6.1. 

Krizs Adrienn benyújtotta a számlákat, melyeken a Tűzoltószertáron végzett munkálatok árai 

szerepelnek. Ezeknek a beszámítását kéri a bérleti díjból. 

A polgármester ismerteti ezek összegét, majd javasolja, hogy a bérlő által becsatolt számlák 

és elvégzett munkák közül az érintésvédelmi jegyzőkönyvben szereplő munkák, valamint a 

nyílászárókra felszerelt rács kivételével a többi tétel beszámításra kerüljön. 

 

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 egybehangzó igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Kishartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

39/2013. (X.11.) határozata 

Kishartyán Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

Krizs Adrienn által 83.516,- Ft összegben elvégzett helyiség felújítási munkáit, 

bérbeszámítás címén elismeri. Erre való tekintettel 2013. május 1-től 2014. 

január 31-ig a vonatkozó bérleti díj fizetésétől mentesül. 2014. február hónapra 

1.854,. Ft fizetési kötelezettsége fennáll. 2014. március 1-től az érvényben lévő 

bérleti díj fizetési kötelezettsége áll fenn. 

Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a bérlőt írásban 

értesítse. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

6.2. 

A Nógrád Megyei Asztalitenisz Szövetség felkéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy az 

önkormányzat támogassa a „Nógrád Megye Asztalitenisz Sportja az eredmények tükrében” 

című könyv kiadását. A polgármester 50.000,- Ft összegű támogatásra tesz javaslatot. 

 

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 egybehangzó igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Kishartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

40/2013. (X.11.) határozata 

Kishartyán Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy 

döntött, hogy a „Nógrád Megye Asztalitenisz Sportja az eredmények 

tükrében” című könyv kiadását 50.000 Ft-tal támogatja. A testület 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a kifizetésről intézkedjen. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

6.3. 

Ferencz Róbert: felveti, hogy a testületnek, hogy vegye fel rendelt alkotási jogkörébe a 

községben az avarégetés módjának szabályozását, mivel ez irányban már többen megkeresték 

a lakosság köréből. 

Lakossági megkeresés alapján felveti, hogy az önkormányzatnál egy újraélesztő készülék 

kerüljön beszerzésre és elhelyezésre. 

A fiatalok véleménye szerint a községi könyvtár nyitvatartását is célszerű lenne biztosítani. 
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Sándor Attila: véleménye szerint meg kell keresni a rendőrséget sebességmérés céljából, 

mivel a Kishartyán tábla és a középső buszmegálló közötti 22-es főúton a Salgótarján 

irányából közlekedő gépjárművek nem tartják be az 50 km/h órás sebesség korlátozást, ami 

rendkívül balesetveszélyes a többi közlekedőre. Esetleg javaslatot kellene kérni, hogy milyen 

módszerekkel lehetne lassítani, illetve biztonságosabbá tenni az adott útszakaszt. 

 

A képviselők hozzászólását követően a polgármester a megköszöni a javaslatokat és ezek 

megvalósításának lehetőségét megvizsgálja, illetve a kért intézkedést (forgalomkorlátozás) 

megteszi. 

 

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 


