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19/2013. Kishartyán Községi Önkormányzat 

 2013. december 18-án 

 megtartott ülésének jegyzőkönyve 
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Jegyzőkönyv 
 

 

Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 

              16.00 órakor megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak:    

Ferencz Róbert képviselő 

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.) A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása 

     Előterjesztő: Köröskényi Péter jegyző 

 

2) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi  

     közszolgáltatásról 

     Előterjesztő: Köröskényi Péter jegyző 

 

3) A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási rendeletet megalkotása 

     Előterjesztő: Köröskényi Péter jegyző 

 

4) Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló helyi rendelet felülvizsgálata  

     Előterjesztő: Köröskényi Péter jegyző 

 

5.) Egyebek 

     Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester 

 

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

elfogadja.  

 

 

Napirendek tárgyalása 

 

1.) A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása 

     Előterjesztő: Köröskényi Péter jegyző 

 

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

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

igényt nyújtott be az önkormányzat a Magyar Államkincstáron keresztül. Kishartyán Község 

Önkormányzata a központi számított adatok alapján 88 m3-re nyújtott be igényt. A 

Belügyminisztérium 57/2013. (X.4.) BM rendelete alapján azonban az önkormányzat 

711.911,- Ft összegű támogatást nyert, mely 43 m3 tüzelő szétosztását teszi lehetővé. A BM 

rendelet alapján helyi rendeletet kell alkotni a szociális célú tűzifa juttatatás feltételeiről. 
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Rászorultság megállapításának és a kiosztás módjának rendjére, elkészítésre került a rendelet 

tervezet.  

 

Az előterjesztésben foglaltak áttekintését követően Kishartyán Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 4 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi rendeletet alkotja: 

 

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 

 (a rendelet a jegyzőkönyv melléklete) 

 

2) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi  

     közszolgáltatásról 

     Előterjesztő: Köröskényi Péter jegyző 

 

Nógrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya 2013. évi ellenőrzési 

munkaterve alapján vizsgálja, hogy az önkormányzatok eleget tettek-e a hulladékról szóló 

2012. évi CLXXXV. törvényből adódó rendelet felülvizsgálati kötelezettségnek. Az 

ellenőrzés kiterjed arra is, hogy a helyi önkormányzatok eleget tesznek-e a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási feladat ellátási 

kötelezettségnek. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz (folyékony hulladék) 

begyűjtésére vonatokozóan a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény ad 

felhatalmazást, megfogalmazza az önkormányzati rendelet tartalmi követelményeit és a díj 

megállapítására vonatozó előírásokat. Ennek megfelelően elkészítésre került a rendelet 

tervezet, valamint a közszolgáltatási szerződés tervezet. 

 

Az előterjesztésben foglaltak áttekintését követően Kishartyán Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 4 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi rendeletet alkotja: 

 

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó helyi közszolgáltatásról 

(a rendelet a jegyzőkönyv melléklete) 

 

3) A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási rendeletet megalkotása 

     Előterjesztő: Köröskényi Péter jegyző 

 

A jegyző tájékoztatja a testületet, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényből 

(továbbiakban: Ht.) előírásai alapján az önkormányzatok képviselő-testületének a 

hulladékgazdálkodásról szóló rendeletét felül kell vizsgálnia. 2014. évi hulladék 

közszolgáltatással kapcsolatban a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2013. 

október 30-i ülésén a társulási megállapodásban foglaltaknak megfelelően a VGÜ Nonprofit 

Kft.-t jelölte ki a közszolgáltatónak. Egyidejűleg jóváhagyásra került a közszolgáltatási 

szerződés is. A társulástól kapott felhatalmazás alapján a társult önkormányzatok egységes 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendeletet tervezetét is elkészítették, ami alapján 

elkészítésre került a településre vonatkozó helyi önkormányzati rendelet tervezete. Az 

elfogadott rendeletet felülvizsgálati ellenőrzés végett a Nógrád Megyei Kormányhivatal 

Törvényességi Felügyeleti Főosztály részére meg kell küldeni. 
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Az előterjesztésben foglaltak áttekintését követően Kishartyán Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 4 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete 

a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

 (a rendelet a jegyzőkönyv melléklete) 

 

4) Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló helyi rendelet felülvizsgálata  

     Előterjesztő: Köröskényi Péter jegyző 

 

Ismertetésre kerül, hogy a 2014. január 1-től hatályos törvénymódosításokkal a 2013. évi 

LXXV. törvénnyel, valamint 197/2013. (VI. 13.) Kormány rendelettel az önkormányzati 

segély kialakításával több változás lép életbe. A törvénymódosítás értelmében 2014. január 1-

től az átmeneti segély, a temetési segély, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önálló 

ellátási formaként megszűnik, és önkormányzati segéllyé olvad össze. A törvény 

rendelkezései szerint a települési önkormányzatoknak legkésőbb 2013. december 31-ig kell 

megalkotnia az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, 

valamint felhasználás ellenőrzéséről szóló rendeletét. Fontos változás továbbá, hogy a 

méltányossági közgyógyellátás megállapítása 2014. január 1-től jegyzői hatáskörből a 

települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe kerül. Erre való tekintettel 

javasolt a többszörösen módosított 6/2006. (VI.16.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezése, és új, a törvényi előírásoknak megfelelő helyi rendelet megalkotása a témakörben. 

 

Az előterjesztésben foglaltak áttekintését követően Kishartyán Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 4 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi rendeletet alkotja: 

 

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátások rendjéről 

 (a rendelet a jegyzőkönyv melléklete) 

 

5.) Egyebek 

 

5.1.  

Sálek László képviselő hozzászólásában javasolja Varga Oszkár polgármester 2013. évi 

munkájának elismerését. Tiszteletdíjas polgármesterként önkormányzati munkáját 

lelkiismeretesen ellátja. Ezért javasolja munkája elismeréseként két havi tiszteletdíj 

megállapítását. 

Előterjesztés követően Varga Oszkár bejelenti személyes érintettségét, és nem vesz részt a 

döntéshozatalban. 

     

A szóbeli előterjesztést követően 3 egybehangzó igen szavazattal (Varga Oszkár Polgármester 

nem vesz részt a szavazáson), az alábbi határozatot hozza: 

 

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

43/2013./XII.18./határozat 

Kishartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

                             Varga Oszkár polgármester részére, két havi tiszteletdíjat 

     állapít meg, munkájának elismeréseként és kifizetését engedélyezi. 
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                             Határidó: azonnal 

                             Felelős: jegyző 

 

5.2. 

A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak 

Társulása 2013. november 27-i ülésén tárgyalta a társulás megállapodásának módosítását. A 

Társulási ülés az előterjesztés szerint elfogadta a megállapítás módosítását. A Társulási 

Megállapodás IV. fejezet 2. cím 2.7 pontja értelmében a tagönkormányzatok képviselő-

testületeinek a módosítás megfelelő hatályba lépése érdekében jóvá kell hagynia a Tanács 

határozatát. 

A jóváhagyott határozathoz egységes szövegezést készített a Társulás, aminek ismertetését 

követően a képviselő-testület egyhangú 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

44/2013./XII.18./határozat 

Kishartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Salgótarján és Térsége Önkormányzatinak Társulása – a Társulási 

Tanács által 49/2013. (XI.27.) TTh. számú határozattal elfogadott 

– társulási megállapodás módosítását a melléklet szerint 

jóváhagyja, valamint felhatalmazza a polgármestert annak 

aláírásra. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Varga Oszkár polgármester 

 

5.3. 

A jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Magyarország helyi önkormányzatiról 

szóló 2011. CLXXXIX. törvény 146. §-a előírta, hogy az e törvény hatályba lépése előtt 

kötött önkormányzati társulásokat a képviselő-testületeknek felül kell vizsgálni, és a törvény 

rendelkezéseinek megfelelően módosítani, a törvény hatályba lépését követő hat hónapon 

belül. 2013. január 1-től a Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola állami 

fenntartásba került a törvény erejénél fogva. Azonban a Kishartyán Község Önkormányzata 

és Ságújfalu Község Önkormányzata között az iskolára fennálló intézményfenntartó társulási 

megállapodása külön határozatban nem került megszüntetésre a fenti jogszabályi 

követelményeknek megfelelően, a megszüntetésről külön határozatot is kell hozni. 

 

Az előterjesztésben foglaltak áttekintését követően Kishartyán Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 4 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

45/2013./XII.18./határozat 

Kishartyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 

helyi önkormányzatiról szóló 2011. CLXXXIX. törvény 146. §-a alapján 

a Ságújfalui Többcélú Közoktatási Intézmény Intézményfenntartó 

Társulást megszünteti. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Varga Oszkár polgármester  

 

5.4. 

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Kishartyán Községért 

Közalapítvány pályázatot adott be a LEADER IV. tengely keretén belül. A pályázattal a 

játszótér körüli kerítés kiépítésére kerülne sor. A pályázat utófinanszírozás keretében kerül 
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kifizetésre, ezért javasolja, hogy az alapítvány részére kerüljön átadásra a támogatási összeg, 

addig míg a pályázat befejezésre nem kerül és az alapítvány meg nem kapja a megítélt 

összeget.  

 

Az előterjesztésben foglaltak áttekintését követően Kishartyán Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 4 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

 

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

46/2013./XII.18./határozat 

 

Kishartyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kishartyán 

Községért Közalapítvány (3161 Kishartyán, Rákóczi út 70.) részére az . 

MVH Vidékfejlesztési Igazgatóság 2013. november 8-án kelt 

1623108939 azonosító számú határozata alapján a „Biztonságos faluért” 

című elnyert pályázat megvalósításához 1.762.069,- Ft összeget ad át 

megelőlegezés címén. A Közalapítvány a pályázati támogatás lehívását 

követően köteles az átadott 1.762.069,- Ft összeget visszatéríteni az 

Önkormányzatnak legkésőbb 2014. december 31 –ig. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Varga Oszkár 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 


