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2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat 

 2014. február 19-én 

 megtartott ülésének jegyzőkönyve 
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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 19-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. Megállapítja, hogy a 

testület határozatképes. 

 
Előterjeszti napirendi javaslatát: 
1./ Az Önkormányzat 2014. évi költségvetése 
     Előterjesztő: Varga Oszkár polgármester 

   Varga Sándorné pénzügyi főelőadó 
 
2.) Talajterhelési díjról szóló 11/2013. (X.12.) önkormányzati rendelet módosítása 

      Előterjesztő: Köröskényi Péter jegyző 

 

3.) Egyebek 

 

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

elfogadja.  

 

Napirendek tárgyalása 

 

 

1./ Az Önkormányzat 2014. évi költségvetése  

     Előterjesztő: polgármester 

     / Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva/ 

 

 A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 143.§ (4) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi 

önkormányzat képviselő-testülete a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A 

költségvetés összeállításának részletes szabályait az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), a finanszírozás rendjét és az állami 

hozzájárulás mértékét Magyarország 2014. évi központi költségvetésről szóló 2013. évi 

CCXXX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) határozza meg. 

 

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési javaslatában az előirányzatok tartalmazzák az 

önkormányzat működéséhez szükséges kiadásokat, a fejlesztési célok megvalósításának 

várható kiadásait, valamint ezek forrásaként szolgáló bevételek előirányzatait. 

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetében bemutatottak alapján 

elmondható, hogy az általános működési kiadások teljesíthetősége szigorú pénzügyi és 

gazdálkodási fegyelem betartását követeli meg. A pénzügyi egyensúly megteremtése és a 
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likviditási helyzet kezelhetősége érdekében jól átgondolt, szigorúan betartott előirányzat 

felhasználás szükséges.  

 

A részletes költségvetés megtárgyalását követően a Képviselő-testület egyhangú 5 igen 

szavazással az alábbi rendeletet alkotja: 

 

                                Kishartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                             1/2014. (II.20.) önkormányzati rendelete  

                                               Kishartyán Község Önkormányzat 

                                                      2014. évi költségvetéséről. 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

 

2.) Talajterhelési díjról szóló 11/2013. (X.12.) önkormányzati rendelet módosítása 

      Előterjesztő: Köröskényi Péter jegyző 

 

Nógrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya törvényességi 

felhívással élt a Képviselő-testület talajterhelési díjról szóló 11/2013. (X.12.) számú 

rendeletének kapcsán. Megállapították, hogy a rendelet jogszabálysértő, mivel nem 

rendelkezik a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 12. § (2) 

bekezdésében foglalt, a talajterhelési díj alapjának meghatározásánál a mérési lehetőség 

hiányában az általány alapján meghatározott víz mennyiségéről, továbbá az átalány 

megállapításának szempontjairól.  

 

A rendelet módosítás ismertetését követően a Képviselő-testület egyhangú 5 igen szavazással 

az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Kishartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                             2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete  

                                               Kishartyán Község Önkormányzat 

                                                      a talajterhelési díjról. 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

3. Egyebek. 

 

3.1. Polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Szécsényi Szennyvíz-

Agglomerációs Önkormányzati Társulás az európai együttműködési csoportosulás (EGTC) 

létrehozásához kapcsolódik. A társulás létrehozásához szükséges a tagönkormányzatok 

képviselő-testületeinek hozzájáruló nyilatkozatai. A társulás erre kidolgozott egy határozat 

tervezetet, amit polgármester ismertet. 

 

A képviselő-testület az előterjesztést követően, 5 egybehangzó igen szavazat mellett az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Kishartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2014. (II. 19.) határozata 

 

Kishartyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete ezennel 

kinyilvánítja azt a szándékát, hogy részt kíván venni egy EGTC 

szervezeti formában működő társulásban. A vonatkozó dokumentumok 

előkészítése érdekében a település képviseletére felhatalmazza a 

polgármestert. 
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Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

Önkormányzatainak Társulása ülésén elfogadott előterjesztéseket, melyeket a 

tagönkormányzati képviselő-testületi jóváhagyásokat igényelnek. 

 

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása társulási megállapodás módosítása 

A polgármester ismerteti, hogy kibővült a társulás, 3 település csatlakozott a megállapodás 

módosítás elfogadását javasolja. 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan egyéb hozzászólás, javaslat, kérdés nem merült fel.  

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

határozatot hozza: 

 

Kishartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2014. (II. 19.) határozata 

 

Kishartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Salgótarján és 

Térsége Önkormányzatainak Társulása társulási megállapodásának 

módosítását, melyet a Társulási Tanács 5/2014. (II.12.) TTh. sz. 

határozatával fogadott el, a melléklet szerint jóváhagyja, valamint 

felhatalmazza a polgármestert annak aláírásra. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Varga Oszkár polgármester 

 

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulás létszám leépítési pályázat beadása 

A polgármester elmondja, hogy a kistérségben a belső ellenőrök jogviszonya megszűnt, 2014. 

január 1-től az önkormányzatok önállóan oldják meg e feladatot. A határozati javaslatot 

elfogadásra javasolja.  

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

határozatot hozza: 

 

Kishartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2014. (II. 19.) határozata 

 

Kishartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Salgótarján és 

Térsége Önkormányzatainak Társulása közalkalmazottja felmentéséből 

származó fizetési kötelezettség tárgyát képező összeg visszaigénylésére 

vonatkozó pályázat benyújtásával összefüggésben a települési 

önkormányzatok helyi szervezési intézkedéseihez kapcsolódó támogatásról 

szóló 5/2014. (I.31.) BM rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontja, és 5. § (3) 

bekezdés f) pontja alapján nyilatkozik, hogy a közalkalmazott 

továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Varga Oszkár polgármester 

 

A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési szóló 

17/2002. (III. 29.) önkormányzati rendeletének módosítása 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a 

gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 
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önkormányzati társulás fenntartó esetén a társulási megállapodásban erre kijelölt települési 

önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot.  

A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulásában részt vevő tagönkormányzatokra 

vonatkozóan - az Egészségügyi- Szociális Központ számítása alapján - Salgótarján Megyei 

Jogú Város Önkormányzata alkot rendeletet.  Az Egészségügyi- Szociális Központ 

kiszámította a Társulás fenntartásában működtetett szociális és gyermekjóléti ellátások és 

szolgáltatások intézményi térítési díjait. A fentiek alapján javasolja az alábbi tartalmú 

határozat elfogadását. 

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

határozatot hozza: 

 

Kishartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2014. (II. 19.) határozata 

 

1. Kishartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Salgótarján és 

Térsége Önkormányzatainak Társulása -- a Társulási Tanács 12/2014. (II.12.) 

TTh. sz. határozattal elfogadott, az Egészségügyi-Szociális Központ által 

működtetett személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 

szolgáltatások, ellátások intézményi térítési díját, illetve a kedvezmények 

mértékét az 1-2. melléklet szerint jóváhagyja. 

 

 2. Kishartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, 

hogy a Társulás elnöke Salgótarján Megyei Jogú Közgyűlése előtt a 

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított 

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint 

a fizetendő térítési díjakról szóló 17/2002. (III. 29.) önkormányzati 

rendeletének módosítását az 1. pontban foglaltak szerinti tartalommal 

kezdeményezze. 

 

3. Kishartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Salgótarján 

Megyei Jogú Város Közgyűlése által, a 2014. február 14-i ülésén elfogadott 2. 

pont szerinti rendeletet jóváhagyja.  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Varga Oszkár polgármester 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

            Varga Oszkár       Köröskényi Péter 

  polgármester               jegyző 


